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Ulw Buımevi 
Çankırı caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulus -Ankara 

TELEFON 
İmtiyaz sahibi 1144 
Başmuharrir 1371 

Piyango dün bitti 

5 KURUŞ 
Yazı İşleri 1062-1063 
Matbaa müdürü 1061 
İdare 1064 

AC>IMI%. ANC>IMl%C>IR. 

50 bin liralık büyük ikramiye,; 
18415 numaralı bilet kazandı. 
Kazanan diğer nwnaraları sıra
ya konmuf olarak 2 inci aayfa
mızda bulacaksınız. 

Hitler dünyaya meydan· okuyor! 
Fakat malam olandan başka yeni bir şey de söylemiyor ! 

, 
Hitler beklenen nutkunu verdi : . . · .... . 

. . 
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Demokrasilere, Çeklere çok 
ağır ve şiddetli hücum etti! 

·,. P O 1 ONYA ;:. >' 

1.; Polo~~o.l• la.• 

FAKAT DİYOR Kİ: 
HITLER HARPTEN BAHSETMiYOR .. ········. . .. ·: :: 
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Almanya'nın 

çelik istihkôm 
BÜTÜN ALMANYA : 

Garp 
haline 

hududları Çekoslovakya'nın ekalliyetler vaziyetine göre taksimini gösterir harita 

[Çeko&lovakya'nın her tarafı dağlar ve tabii manialarla çevrilmi§tir. Yalnız okla işaret edilen yerlerden 
hududu kolaylıkla geçmek kabildir] 

SiLAH ELDE BEKLiYOR ! 
Atatürk' ün 
İzmirlilere 
iltifatları 

SÜDET ALMANLARINA HAKLARI VERİLMEZSE 
İzmir, 12 a.a. - Kurtuluş bayramı 

münasebetiyle belediye reisi Behçet 
Uz tarafından çekilen şükran ve tazi
mat telgraflarına, Atatürk, Başvekil 
CeHil Bayar ve Dahiliye Vekili Par
ti Genel Sekreteri Şükrü Kaya tara
fından aşağıdaki cevaplar gelmiştir: "Onlar adaleti ve yardımı,, 

.,, Aliiianya7aan görece1'ler0ır ! ,, 
Doktor Behçet Uz 

.D...J-..J?- n..:.: 
Güzel lzmirin kurtuluş gününün yıl 

dönümünü huzur ve neşe içinde kut
lularken lzmirlilerin hakkımda rzhar 
ettiklerini bildirdiğiniz samimi duy
gulardan çok mütehassis oldum. Te -
şekkür, muhabbet ve iyi dileklerimin 
sayın halka iblağını dilerim. 

İstanbul'un · 

kurtuluşu 
F. R. ATAY 

Şelirin hemen her tarafında 
bir kalkınma var. Marmara ile 
Haliç arasında büyük yangınlar
dan kalma sayısız arsaların bir
çoğu meskenler ve apartımanlar
la dolmuıtur. Cihangir, Ayaspa
fa, Şiıhane yokuıu, Taksim, Har
biye arkası ve Maçka yeni bina
larla donanmıştır. Bazı semtler -
de kıymetler dütmüt ise de bazı
lannda bilakis arttı ve mütema
diyen artıyor: İstanbul' da top -
rak ve bina kıymetlerinin düş -
müt değil, fakat yer değiştirmit 
olduğunu söylemek daha doğru 
olur. Boğaziçi eskisinden ucuzsa 
da Anadolu kıyıları birkaç misli 
fiyatlanmııtır. Frenkler, nerede 
inıa varsa orada hayat vardır, 
derler. İstanbul' da hayat varlığı
nı yalnız inşadan değil, geniş 
hareket manzarasından da anlı
yoruz. Florya plajları bir günde 
70.000 bilet kesmişlerdir. Bütün 
sayfiye nakil vasıtaları şehrin 
hareketini karşılıyamaz hale gel
di. Adalar' da, Anadolu kıyıla -
rında, Boğaziçi'nde bu sene yalı 
ve köşk kiraları mütarekeden be
ri görülmemiş bir hadde vardı. 
Kazanmıyan harcıyabilir mi ? 
Demek ki devlet merkezliğinden 
çıktıktan sonra uzun seneler için 
ıukuta ve dağılmağa mahkum 
olduğu zannedilen İstanbul yeni 
kazanç vasıtaları bulmuş, bütün 
daireler ve birçok müesseseler 
nıemur kadrolariyle birlikte An
kara'ya nakledilmiş olmasına 
rağmen kalabalıklaşmıştır. 

lstanbul'un talihi Türkiye' de 
ekonomi ve endüstri faaliyetle
l"inin inkişafına bağlı idi. İstan
bul artık bir yarı - sömürgenin 
bürokrasi merkezi değil, müsta
kil ve milli yeni Türkiye'nin baş-

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Nüremberg, 12 a.a. - Hitler saat 18.58 de nutkunu vermek üzere 
kongre salonuna girmiş ve ardı, arası kesilmiyen "heil" nidalariyle se
lamlanmıştır. 

Sancaklar salonun dip tarafındaki büyük gamalı haçın altına sırala
nırken orkestra da ''Nibelungen" marşını çalmaktaydı. 

Saat 19 .1 O da Hess, Hitler'in söz söyliyeceğini bildirmi§ ve Hitler, 
büyük bir alkış tufanı arasında söze başlamı§tır. 

Sulh tehlikeden 
kurlulmamııllr ! 

Londra nutku çok 

ağır buluyor ! 

Fransa sınırda 

tedbirler ahyor 

Führer önce, Partinin Nurem
berg' te yaptığı ilk kongreyi ve nas
yonal - sosyalist partisinin nasıl işe 
başladığını hatırlatmı~ ve partinin 
isminin "Halk ver işçi partisi" olma
sı dolayısiyle burjuva mahfillerde 
hüküm sürmüş olan suitefehhümle
ri ve nasyonal - sosyalizmin zafere 
erişmek için yapmak mecburiyetin
de kaldığı mücadeleleri tebarüz et
tirmiştir. 

Yahudi aleytarlığı 
Hitler Nasyonal - Sosyalizmin, Rei

ch'm hakiki vahdetini gerç-ckleştir
miş olduğunu söyliyerek sözü yahudi 
aleyhtarlığına nakletmiş ve bu hare -
keti haklı göstermek için, alınanlarla 
hiç bir alakası olmıyan bir ırkın onla
rı idare edemiyeceğini bildirmiştir. 

Hitler, ekonomik güçlüklerin ve 
Almanya'yı zincire vurmuş olan poli-

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

• 

Kahraman askerlerimiz geçit reıminde 

Gaziantep manevralarının 
ilk safhası bitti , 

Askerlerimizin yüksek kabiliyeti 
her türlü takdirin fevkindedir 

Gaziantep, 12 a .a. - Dün gece yapılan harekat ile Gaziantep manev • 
ralarmm ilk aafhası bitmittir. Kırmızılar soldan bir kuıatma hareketiyle 
mavileri ~çekilmek iatedikleri Akçakoyunlu yolundan garbe abnışlardrr. 

Uzun yürüyüşlerden ve çok çetin ı
bir arazide yapılan doğu manevrala- ı F · 
rından sonra kahraman askerlerimizin / 
bu gece manevralarmda;ki zindeliği ve 
gösterdikleri yüksek kabiliyet her 
türlü taktirin fevkindedir. Komutan 
ve subaylarımızın sevk ve idarede
ki mümtaz ehliyet ve iktidarları bu 
manevra vesilesiyle bir kere daha te
barüz etmiştir. Mareşal Fevzi Çakmak 

(Sonu J. ünci: s&ylada) 

. ., 

Çek meselesi karfısında Fransa 
ve Jngiltere'nin mü1terek hare
ketlerine, Nüremberg kongresine 
dair gelen haberler, 8 inci sayfa
mı%da "Çekoslovak meselesinin 
akisleri., baflığı altında toplan
mıştır. Franscrnın aldığı aşkeri 

tedbirler ve fransı% İngili% kabi
nelerinin nutuktan evel ve sonra 
yaptıkları . toplantıların tafsilatı 
ela aynı aaylamızdaclır. Diğer ta
raftan Orta Avrupa'daki gergin 
vaziyet üzerine Belçika ve lsviç
re ele hudutlarında askeri tedbir
ler almı1lardır. 

lstanbul tramvay şirketinin 

satın alrnmasi mukarrerdir 

Havagazı ve tünel de 
satın alınacaktır 

ATATURK 
Doktor Behçet Uz 

Belediye Reiai 
Kurtulu§ günü münasebetiyle sa -

yın lzmirli/ere saadetler dilerim ve 
ne§eli günlerini tebrik ederim. 

Başvekil 

CELAL BAYAR 
Belediye Reisliğine 
Kurtuluş yıldönümü münasebetl)l'le 

lzmirlilerin büyük Şe/'e ve partimi
ze karşı gösterdikleri içten duyguya 
teşekkür eder sevgi ve saygılarımı 
sunarım. 

Dahiliye Vekili ve C.H.P. Genel 
Sekreteri 

ŞOKRO KAYA 

Milli Müdafa, İktisat ve Maliye 
Vekilleri geldiler 

Nafıa Vekilimizin İstanbul' da ki beyan afi Vekiller ve lımet lnönü cenazenin önünde 

lstanbul'da bulunmakta olan Milli 
Müdafaa Vekili general Kazım Öz
alp, İktısat Vekili B. Şakir Kesebir 
ve Maliye Vekili B. Fuat Ağralı dün 
sabahki ekspresle lstanbuldan şehri

mize gelmlşler ve istasyonda hükü -
met, Parti vekaletler erkanı tarafın
dan karşılanmışlardır. 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya bu 
akşam Ankara'ya hareket etti. Vekil hareketinden evel gazeteci
lere fU beyanatta bulundu: 

"-Tramvay ıirketinin satın alınması katiyen mukarrer ve mu
kadderdir. Tetkikatta bulunuyorum. Tramvay şirketiyle beraber 
hava gazı ve tünel şirketleri de satın alınacaktır. Müzakerelere 
batlamak üzere şirket mümessillerini de davet edeceğiz. Bu da
vetin teırinievel i~inde yapılacağını umuyonım. 

(.Sonu 6. ıncı .say/ada). 

Özkan'ın 
cenazesi hazin ve icten 

-> 

Mustafa Şeref 

bir törenle toprağa verildi 
[Cenaze törenine ait tafailit dördüncü aayfamızdadır] 
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Mükemmellik arzusu 
Mükemmellik arzusu, ferdi, ralışmalarında her gün daha müteka

mil bir merhaleye erişmiye ve kendini geçmiye sevkeden çok faydalı 
bir müşevviktir. Kolay beğenen, çabuk tatmin olan ve elinden çıkan 
her işe kusursuz nazariyle bakan insandan büyük ve devamlı bir eser 
beklemek beyhudedir. 

Yaptığı işi ilk önce kendisi tenkit ederek noksan ve kusurlu bulan 
adam, ileride daha iyisini yapmak için daha çok çalışmasına imkan ha
zırlıyacak bir ruhi halet taşır. Kendi kendinin iyi bir münekkidi olmak, 
yalnız ~~at sahası~da değil, beşeri gayretlerin tecelli ettiği her sahada, 
her fert ıçın temennı edilebilecek yüksek bir mazhariyettir. 

~akat m.ükemme!iyet arzusunun, bir de insanı kısırlığa kadar götü
reı: ıfrat halı vardır kı, yukarıdaki görüş zaviyesinden mütalea edilmesi 
dogru olmaz. 

D~ha ~~k~r:ımelini yapabilmek arzusu, hiçbir zaman bizi, o günlük 
yapabılecegımızı yapmaktan alıkoymamalıdır. ''Daha mükemmel,, ar~ 
zusunun hudutsuz olduğunu ve giriştiğimiz her eserde ve her zaman 
karşımıza çıkabileceğini hatırlamak mecburiyetindeyiz. 

l-!er .nok~an eserimiz, bizi daha kusursuzuna götürmiye yarıyan bir 
temrındır. Bız ruhumuzda ihtiyacını duyduğumuz mükemmele, ancak 
kusurlu ola~~l~r.ını bile ?i_Ie eserlere girişmekten çekinmiyerek çalış
makla varabıdırız. Yapabılınecek olanın azamisini yapmış olmak ku
surlarımrzı bize mazur gösterebilir. 

Her hangi bir esere girişmek için kendilerini kafi derecede olgun 
bulmıyarak daima beklemeyi tercih edenler, bu beklemenin mezara ka
dar da devam edebileceğini düşünmelidirler. 

F~k.~t, ha~ta~ı~ derecesine geldiği zaman insanı bazen kısırlığa ka
dar goturmesı, bızı, mükemmellik arzusunun, tekamül ve terakkimizde 
oynadığı rolün ehemiyetini inkara sevketmemelidir. - Yaşar NABİ 

Piyango dün bitti . 

50 bin lirayı 18415 
kazandı numara 

. İstanbul, 12 (Telefonla) - Tayyare 1 
~ıyangosunun keşidesine bu gün de 
1Jevam edildi. Bu günkü çekilişte bu 
k~idenin en büyük ikramiyesi olan 
50 bin lira 18415 numaralı bilete isabet 
etti. Bundan başka 2573 numaralı bilet 
15 bin, 15209 numaralı bilet 12 bin, 
'Z9848 numaralı bilet 10 bin, 10095 ve 
10115 numaralı biletler de biner lira 
kazandılar. 

Muhtelif ikramiyeler kazanan diğer 
numaraları bildiriyorum. 

500 lira lro::;tınarıfor : 
115 603 846 2066 2373 2461 

3157 3692 4901 5086 5524 5771 
5865 7165 8177 8643 9056 9944 

10386 10551 11444 12153 12326 12864 
13649 16290 ı 7830 18116 20006 20059 
20124 21383 21644 22088 22720 22958 
23149 24733 26105 26948 29434 30511 
31462 32870 33082 33439 33907 34115 
34927 35467 37288 37581 37740 38034 

38243 38938 

200 lira kazaruınlıır : 
906 1728 5013 6391 6808 S107 

8380 11120 11369 12509 15031 16438 
20815 20989 21882 23097 23992 27481 
28005 29997 30241 31565 34342 35126 
36592 39711 

100 lira kazananlar : 
1167 1431 2457 2495 3120 3909 
4419 4656 5651 6397 8698 8723 
8920 10272 13193 13485 14160 14740 

15757 17499 18909 19227 19551 19822 
20177 20718 22305 22534 23593 24052 
24757 27376 27896 27957 30041 31;)32 
31432 33635 35179 35633 37313 37332 
38814 39421 39729 

50 lira kazaruınlar : 

1798 1960 2070 2100 2152 2437 
2494 2535 2912 3029 3258 3402 
3452 3545 3999 4078 4096 4248 
4438 4475 4517 4523 4625 4666 
4888 5003 5097 5166 5240 5247 
5350 5367 5374 5794 5987 6044 
6071 6596 6628 6807 6905 6915 
7167 7186 7277 7328 7403 7461 
7505 7509 7578 7728 7884 7999 
8018 8073 8080 8146 8184 ~227 

8305 8350 8360 8397 8515 8544 
8691 8756 8821 9158 9312 9341 
9405 9522 9969 100S9 10345 10610 

10767 1091.S 10964 10982 U096 11271 
11360 11404 11891 11946 12073 12091 
12195 12761 12976 13089 13387 13554 
13766 13989 14020 14032 14033 14065 
14322 14598 14781 14792 15344 15360 
15480 15486 15833 15874 16288 16324 
16591 16704 16757 17041 17356 17665 
17749 17899 17935 17988 1801118866 
18205 18575 18720 18747 18761 19175 
19321 19430 19519 19711 19717 19741 
19756 19795 19990 20034 20101 20353 
20510 20584 20740 20820 20906 21554 
21687 21725 21781 21889 22010 22109 
22110 22672 22748 22990 23147 23391 
23402 23477 23527 23568 23703 23776 
24070 24120 24428 24428 24696 24888 
24895 25076 25206 25379 25415 25447 
25509 25634 25698 25857 25995 26043 
26092 26152 26311 26477 26~96 26929 
27111 27364 27277 27286 27366 27675 
27798 27867 27878 27918 28193 28282 
28347 28394 28453 28456 28503 28696 
28752 29140 29680 29856 30119 30322 
30355 30423 30605 30874 31178 31534 
31562 31975 32150 32193 32239 32964 
33075 33370 33909 34061 34237 34248 
34286 34343 34586 34996 35196 35469 
35613 35680 35720 35797 35904 35925 
36007 36052 36379 36551 37076 36225 
36411 36654 36672 36698 36755 38412 
38447 3'8436 38888 38982 39149 39248 
39476 39502 39566 39852 

Endüstrimize 
• 

yenı 

muafiyetler 
Teşviki sanayi kanunundan istifade 

eden ikinci sınıf muafiyet ruhsatna
mesini haiz ve iktısadi faydaları İktı
sat Vekaletince kabul edilmiş olan sı
nai müesseseler: 

1. - Kazanç vergisinden, 
2. - İmalata tahsis eyledikleri melıa

niye münhasır olmak üzere müsalkka
fat vergisinden ve bu vergilerin husu
si idare ve belediyelere ait munzam 
kesirlerden ve maktu zam vergisinden, 

3. - Belediyelere ait inşaat, buh<ır, 
kazanları, motörler ve inbikler ruh
satiye resimlerinden muaftırlar. 

Şimdiye kadar İktısat Vekaletince 
iktısadi faydaları kabul edilerek yu
karıdaki muafiyetlerden istifade eden 
sınai müesseseler şunlardır: 

Trikotaj, araba ,ipekli mensucat, i
pek, alatı ziraiye, çeltik, çini, hurufat, 
halı yıkama, galvanizli saç, fındık kır
ma, konserve, tasirhane, boyahane, sa
bunhane ve debakhaneler. 

Bu kere Teşviki sanayi kanununun 
15 inci ve kanunun tatbik suretini gö::.
teren talimatnamenin 10 uncu madoe
leri mucibince İktısat Vekaleti tara
fından daha fazla gı<ia sanayiini ihtiva 
eden tahan, helva, matbaa, un, çırçır, 
elektrik, makarna, kimyevi ve trbbi 
müstahzarat fabrikalarının 8. eylül. 
938 tarihinden itibaren iktısadi fayda
ları kabul edilmiş olduğundan bu ne
vi imalatta bulunan ikinci sınıf teşvi
ki sanayi muafiyet ruhsatnamesini ha
iz müesseseler de bundan böyle yuka
rıda gösterilen muafiyetlerden istifa
de edebileceklerdir. 

Celôl Atik galip geldi 
Finlandiyalılarla İzmir'de yapılan 

ikinci maçta telgrafla aldığımız ma
IUmat üzerine mağlup olduğunu yaz
dığımız CeHil Atik'in rakibi (Kumu
ven) i bir daıkika 

1
10 saniyede tuşla 

yendiği öğrenilmiştir. 

Tashih eder, kendisine muvaffaki
yetler dileriz. 

Dün hava kısmen bulutlu ge(f i 
Diln Ankara'da hava öğleye kadar 

bulutlu, öğleden sonra açık geçmiş -

tir. Günün en yüksek ısısı gölgede 
28, güneşte 63 dereceye kadar yük -

ıelmiştir. Hava tazyiki saat 14 de 681, 

deniz seviyesine göre 755 milimetre
dir. Yurtta hava, Trakya'da kapalı ve 
yağışlı ve doğu Anadolusu ile Kara
deniz'in şark kıyılarında kapalı ve 
mevzii yağışlı ve diğer bölgelerde u
mumiyetle bulutlu geçmiştir. 24 saat 
içinde yağıgların karemetreye bırak
tığı su miktarı Hayrebolu'da 5, Çor
lu'da 4, Edirne ve Kırklareli, Pınar -
hisar, Tekirdağ ve Siirt'te 3, İstanbul 
ve Ardahan'da 2, Erzurum'da l kilo
gram ve Kan'ta ve Rize'de az miktar
dadır. Rilzgirlar Trakya ve Ege böl
gesiyle Kocaeli ve kıamen Orta Ana
dolu'da şimali garbiden saniyede 3, 
Karadeniz'in garp kıyılarında 8 met
re hızla esmiştir. Yurtta en yUksek 
ıu İzmir ve Siirt'te 30, Antalya'da 31, 
Bodrum'da 32, Diyarbakır'da 33, Ma
niaa, Kütahya ve Adana'da 34 derece 
olarak tesbit edilmiştir. 

! 
.................................................... ! 
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Büyük - kü(ük ıehirlerimiz 
Şehirler Üzerinde konuturken, 

büyük ve küçük tabirlerini, çok za
man, çok veya az nüfuslu olmaları· 
nı kaadederek kullanırız. Halbuki 
coğrafya baknnmdan esas, tabiidir 
ki~ toprak büyüklüğüdür. 

Mevzuun bu kısmı Üzerinde dur
mak - çok zaman bahis mevzuu 
olmadığı için - belki birçoklarımı
zın hatırına gelmemi§tir. Bölgeler 
sütunumuzda, büyük ve küçük vi
layetleri yalnız bu bakımdan, sahn 
bakımından tetkik edeceğiz. 

Türkiye'nin en büyük vilayeti 
Konyadır: 48990 kare kilomtredir .. 
Bu rakamın ne demek olduğunu an· 
latmak için bazan Avnıpa memle
ketlerinin yüz ölçüleriyle kıyaslıya
lım: Arnavutluk 28.000, Belçikn 
30.000, Danimarka 43.000, Hollan -
da 34.000, İsviçre 41.000, Estonya 
48.000 kare kilometredir. Yani bi
zim Konya vilayetimiz, bu altı Av
rupa devletinden büyüktür! 

ikinci büyüklükte olan vilayeti
miz Vandır. Bu vilayetimiz de bir
kaç Avrupa devletinin toprakların· 
-dan dnha geni~ vilayet hududuna 
maliktir. Üçüncü olarak Erzurum 
geliyor 28.970 ve hemen peşisırn 
Ankara 28.923 .. Sonra Sıvas 26.740 
ve daha sonra Malatya: 21.265 .•. 

Biraz da küçük vilayetlerimizden 
bahsedelim: En küçük vilayetimiz 
Trabzon'dur: 4630 kare kilometre .•.. 
Yani en büyük vi]ayetimiz olan 
Konya'dan on defadan daha c;ok 
küçük. Trabzon'un hemen ardın
dan Bilecik vilayetimiz geliyor. Yüz 
kilometre fazlasiyle 4730 ... Üçüncü 
olarak Amasya yer alıyor: 5550, 
dördüncü küçük vilayet, hepimizi 
dü§Ündüreccktir: l&tanbul. 5568 
kare kilometre ... 

Türkiye'nin en yüksek nüfuslu, 
en hareketli, en canlı ve tabiat iti
bariyb en zengin vilayeti olan İs
tanbul'un, Türkiye'nin toprak bü
yüklüğü bakımmdan dördüncü kü
çük vilayeti oMuğunu - eğer bir 
rakam hakikati olmasa, güç kabul 
edebiliriz : Caddelerindeki kalaba
lığı, eğlence yerlerini, denizini, 
mehtabını, güzel havasını; hulasa tek 
tabir halinde hayat hacmini Türki
ye'nin her tarafında aradığımız İs
tanbul.. Fakat bir de Türkiye'nin 
155 lata.nbul'u iç.ine alacak kadar 
geniı olduğunu ve rejim vatandaı ha
YI tı j~n parolasının asgari latanbul ao.. 

viyesi olduğunu bir düşününüz: Bol
nüfuşlu, kalabalık, fC1l ve müreffeh 
türkiye, gözlerinizi kaına§tıracak
tır. 

orman memuruna 

el (ektirildi 

iıten 

Çarşamba Orman idaresi bölge şefi 
Tevfik Çağlayan yalan yere tan
zim edilen mnbatalarla devlet orman
larından katiyata meydan verdiği, ay
nı bölge mesaha memurlarmclan Meh
met Ankaralı sahte nakliye varakası 
imzaladığı, aynı bölgede Orman ida
resi katibi Nuri zimmetine para ge
çircliği yapılan tahkikat neticesinde 
anlaşıldığından derhal işlerine niha
yet verilmif ve tahkikat evraıkı mah
kemeye verilmek üzere bulunmu,tur. 

Bir kadm ü( (ocuk doğurdu 
Buraya gelen haberlere göre lstan

bul'da Polenez köyünde Vanorya a
dında bir kadın evelki gün ikisi kı.ı ve 
biri erkek olmak üzere üç çocuk bir
den dünyaya getirm~tir. Yav:uların 

üçü de sağ ve sıhatlidirler. 

İÇİN · HÜKÜMLER ' 

BiNA VERGİSİ 

Sahibinin oturduğu yerlerden 
yüzde 12, sair binalardan 

yüzde 16 alınacak 
Vasıtasız vergiler kanunu projesi, üçüncü \ kısım olarak, biiıa 

vergisine ait hükümleri tesbit etmektedir. Türkiye cumhuriyeti 
hudutları dahilinde bulunan her nevi binalada mütemmimlerin
den sayılan yerler, bu kanun hükümlerine göre bina vergisine ta
bi olacaktır. 

Bu kanunda sözü geçen binadan maksat, inşa edildiği madde 
ve kullanış tarzı ne olursa olsun gerek karada ve gerek su üzerin
de sabit yapılardır. 

lsıisnular : 
~'-~ı,;ıa.ı yazılı binalar kiraya veril

memcıı: ve .Kıraıanmamış o.LmaJC şaruy
le c.ıaıuıi surette vergıdeıı muaftır: 

1 - U mumı, muıııak ve hususi 
butıı; -.lerle idare eaııen dairelere ve 
koyıcre ait olup ırat getirmıyecek bir 
cihete tah:;ıs euııen binalar; 

2 - Yabancı c.levlctlerin mülkiye
tinde olup elçilik ve konsolosane ola -
rak kullanılan binalar ve müştemilatı 
(mütekabiliyet şartiyle) 

3 - Münhasıran dini hizmetlerin 
ifa.sına tahsis edilen ve umuma açık 
bulundurulan ibadetaneler ve bunların 
müştemilatı; 

4 - Parasız olmak şartiyle hasta • 
ne, sanatoryom ve hamamlarla eytam
hane, darülaceze sebil ve çeşmeler. 
(Bu m i.iesseselerin masraflarına karşı
lık olmak ü.ıere bir mikdar ücret ka
bul etmeleri meccani vasıflarım değiş
tiremiyecektir. Bu takdirde müessese
nin meccani vasfını muhafaza edip et • 
mediği Dahiliye ve Sıhiye vekaletle -
rince müştereken tayin olunacaktır.) 

5 - Her nevi abidelerle umumi 
maarife hizmet ettikleri Maarif Veka
letince tasdik edilen mektepler, kütü • 
paneler ve emsali müesseselerle müze
ler ve umumi menfaatlere hadim ce -
miyetlere ait binalar (kazanç temini 
gayesi bulunmamak şartiyle). 

6 - İster bizzat, ister bilvasıta ve
ya şirket halinde olsun çiftçilikle itti
gal edenlerin mülkiyeti altında bulu -
nan binalardan : 

Zaıhire anbarı, samanlıklar, korun
ma yerleri, fırınlar, ipek böceği yetit -
tirmiye mahsus binalar; ahır, ağıl, kü
mes ve güvercinlikler; bekçi ve işçi 
kulübe ve binaları; köyün manevi şah
siyetine ait köy misafir odalan: 

7 - Balıkçılann deniz iatihaalinde 
kullandığı aletlere mah.su:ı depolariy -
le kayıkaneleri, deniz ve göl kenarın -
da itçi ve balıkçı bina ve kulübeleri; 

8 - Sahiplerinin ikametine mahsus 
olup senelik gayri safi iradı yirmi be!I 
lira veya daha aşağı olan binalar ''mu
afiyet hükmünden istifade edebilecek 
müteaddit, yazlık veya kışlık ikamet -
gahları olanların en yüksek iratlı pi -
nası vergiden muaftır." 

9 - Ticaret kaadı olmamak ıartiy
le: Devlet, vilayet ve belediyeler veya 
umumun menfaati için açılan daimi 
sergiler ve vUcude getirilen her nevi 
su tesisatı ile bataklıkların kurutul
masına mahsus tesisat ve binalar; çift
çilerin kendi arazisini sulamak için 
münferiden veya müştereken yaptır -
dıklan tesisat. 

10 - Yangın, su baskını, zelzele, 
hastalıklar, umumi sergiler, fuvarlar 
ve saire gibi içtimai ve iktı:sadi ihti
yaçlar dolayısiyle inşa edilen muvak -
kat mahiyetteki binalar (ihtiyacın de
vam müddeti, alakalı vek!letlerin tek
lifi- üzerine Dahiliye vekaletince tayin 
olunacaktır .. ) 

11 - Hususi kanunlarla veya imti
yaz mukavelenameleriyle daimi su
rette vergiden muafiyeti kabul edil -
miş ve edilecek binalar. 

Yeniden vamlan binalar veva mev
cut binalara ilave edilen kısrmlar üç 
sene: husus! kanunlarla veya imtiyaz 

mukaveleleriyle muvakkaten vergiden 
muaf tutulmuş olanlardan, tayin edi
len müddet ve şartlarla, vergi alınmı
yacaktır. 

Vergi, yeniden yapılan binalarla 
mevcut binalara yapılan ilaveler için 
ingaatm hitam bulduğu seneyi takip 
eden mali seneden, yeniden inşa olu
nup in~atm bitmesinden evci kısmen 
istimal olunan yerler, istimale baş
landığı seneyi takip eden mali sene
den başbyacaktır. 

Binalarla bu hükümde olan yerlerin 
vergisi mutasarnfma veya bu arfatla 
idare edene aittir. Şu kadar ki; çıplak 
mülkiyet ve kanuni intrfa haklan baş
ka başka şahıslara ait bulunn yerlerin 
vergisi intıfa hakkı sahibine; müşterek 
mülkiyet halinde tasarruf olunan yer
lerin vergisi, hisseleri nisbetinde ol
mak üzere hissedarlara; kanun veya 
mukaveleler icabı olarak iştirak halin
de kullanılan yerlerin vergisi bu şahıs
ların himayesine; bina ile arsası baş
ka b~ka şahısların malı iae bina sahi
bine; bina ile içindeki aabit alat ve 
makineler ayn ayn şahısların malı ol
duğu taktirde her birinin vergisi ken
di sahiplerine ait olacaktrr. 

J' erginin matrahı : 
Bina vergisinin matrahı, bu kanun 

mucihince tahrir veya tadil usuliyle 
tespit olunan gayri safi irattır. Ancak 
binanın itfa ve idame masraf karşılığı 
olmak ilzere gayri .saf iradın yüzde yir
misi tenzil edildikten sonra bakiyesi 
vergiye matrah ittihaz olunacaktır. 

Bu kanunun yUrürlüğe girdiği ta
rihten itibaren her on senede bir, bü
tün binaların ve bu kanun m ucibince. 
bina mefhumuna dahil addedilen yer
lerin umumi tahriri yapılacak ve vergi
ye tabi yerlerin gelirleri yeniden tak
dir olunacaktır. Her kazada :mevcut 
binaların vo bu lcanun nuıoil>ino .. 

mcfhwnuna dahil edilen yerlerin tah
riri ve gelirlerinin talunini üç kişilik 
komisyonlar tarafından yapılacaktır. 
Tahrir komisyonları valiler tarafından 
tayin olunacak bir zatla vilayet umu
mi meclisince hariçten ve belediye 
meclislerihce kendi balan arasından 
seçilecek bir zattan terekküp edecek
tir. İstanbul vilayetinin belediye hu
dudu dahilindeki kaazlarda yapılacak 
tahrir için belediyece seçilmesi lbım 
gelen aza dahi, umumi meclisçe ken
di iz ası dı§Indan seçilecektir. Umumi 
meclislerin toplu bulunmadığı zaman
larda bu vazife intihap encümenlcrin
ce yapılacaktır. Köylerde yapılacak 
tahrirlerde belediye azası yerine köy 
muhtarı ba olarak bulunacaktrr. 

Binaların tahriri : 
Tahrir komisyonu vergiye tabi ol

sun olmasın biltün binaların mutasar
rıfının veya şagilinin ismini, hududu
nu, kapılarının ve odalarının adedini, 
mü§temilatıru, içindeki avlu veya hah· 
çenin genişliğni ve sair vasıflarını u
zun yazacaktır. 

202 215 345 366 622 687 
965 1246 1300 1483 1654 1691 

2007 2361 2671 3057 3546 3556 
3602 3978 4090 4141 4231 4614 
4702 4924 5465 6238 6578 7146 
7147 7244 7265 7376 7737 8067 
8113 8163 8219 8229 8432 8526 
8770 9300 9411 9562 9642 10169 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bir binanın senelik gayrisafi.. vari
datı, o yerin bulunduğu mahalde cari 
olan iratlara nispetle getirebileceği 
senelik kira bedelinden ibarettir. Bi
nanın veya bu hükümde olan yerlerin 
kira mukavelesi, sahibi veya yerine ka
im olanlar tarafından komisyona gös
terilir ve bunda yazılı miktarın doğru
luğuna komisyonda kanaat getirilirse 
bu mukav,.Je, irat taktirinde uas tu
tulacaktır. ,:.!ukavelenamede su, e· 
lektrik ve hava gazı sarfiyatının bina 
sahibine ait olduğu veya mefruşat ki
rasından ve bina icarından gayri mas
raflar yazılı bulunduğu takdirde bu ne
vi masraflar tenzil olunara khakiki i
car bedeli tayin olunacaktır. 

10380 10396 10530 10584 10608 10674 
11097 11422 11557 11781 12018 12125 
12224 12359 12360 12683 12950 13413 
13498 13601 13918 13923 14163 14416 
14723 14851 14879 15084 15100 15281 
15407 15785 16130 16247 16579 17059 
17126 17247 17286 17534 17554 17903 
18087 18309 18732 18738 18791 19316 
19368 19403 19423 19574 19679 19035 
20183 20516 20839 20908 21367 21595 
21679 21764 21797 22081 22111 22541 
23006 23148 23180 23210 23277 23370 
23707 23731 23747 23856 23941 24439 
24483 24783 24914 25210 25382 25531 
25734 26288 26365 26426 26455 26471 
26900 26915 27007 27022 27175 27328 
27331 27422 27461 27621 27754 27993 
28094 29410 29495 29580 29962 30081 
30191 30378 30551 30981 31142 31266 
31304 31409 31767 32091 32172 32242 
32287 32366 32788 33003 33060 33272 
33893 33940 34149 34182 34957 35270 
35322 35473 35962 35980 36150 36166 
36589 S6624 36734 36957 37066 37125 
37224 37447 37496 37629 38010 38017 
38200 38323 38823 39746. 

30 lir lw:;ananfor : 
41 43 57 90 110 137 

449 466 536 1003 1030 1081 
1109 1144 1145 1170 1481 1690 

Bir hasta ve bir hastalık Hacet tepesine dairi 

Üstadımız doktor G. A., gündeli* 
"Hayat ve Sihat" makalelerinde 
kuru ve ya~, yenir ve yenmez, gi -
yilir ve giyilmez, güzel ve çirkin 
her türlü mevzua temas eder. Çün
kü kendisine göre - hepimize gö
re de öyle olmak lazım ya - mev
cut mevzular sihat mevzuuna da -
bil değilse, muhakkak, hayata da
hildir. 

Dostumuz A. Ş. Esmer de dünkü 
siyasi icmalde siyasetten tababete 
sapar gibi yaparak Avrupa'da yeni 
bir hasta adam <Çekoslovakya) ve 
yeni bir hastalık (ekalliyetler has
talığı) keşfediyordu. Dostumuz os
manlı imparatorluğunun bu hasta -
lıktan ölüp gittiğini de müşahede
sine delil olarak gösteriyordu. 

Yalnız bu yeni te~hisin tedavisi 
ne olacak? Demokrasilere göre 
hastalığın ilaçla tedavisi J§zrmdır. 

Naziler ise bUf!Un için operasyon i
cap ettiğine kanidirler. 

Doktor Runsiman'rn yaptığı kon-
sültasyonlar da fayda vermezse 
seyredin gllmbürtüyü / - T. 1. 

Rir ba~lık <lolayı.~iyle ! 

Bir adam uyuyonnuı; bir ba§· 

kası o sırada bu u~yanın odası • 
na girip çantasını aıırını§. 

Bu bir İstanbul gazetesinin yaz
dığı bir zabıta haberidir. İtin fev· 
kalade bir tarafı yok, diyeceksi -
nız. 

Gerçekten yok; fakat bizi bu 
vakadan bahse sürükliyen sebep, 
haberin Üstüne konulm.uı olan 
ba~lıktır: "Uyurken çanta çalan,, 

Bundan uyuyan bir adamın bir 
çanta çaldıir inanaımı çıkarmıyor 
musunuz? 

Metinlerden vaz geçtik, fU 
batlıklara olsun dikkat etsek fe
na mı olur? 

Giizelliğin ınrrı. 1 · 

Amerika'da yeni parlıyan gÜ· 

zel sinema yıldızlarından birisi 
yeni bir hikmet yumurtlamı§ : 

''Güzelliğin sırrı, ıspanak ve ha
vuç auyu imiıf,, 

insan bir defa güzel yaratıldık
tan sonra artık, bunun sırrını di -
lediği ıeye yükliyebiliyor demek. 

Eskiden turp, ııhatin ve ku
vetin sembolü idi. Sağlam ve gür
büz bir kimse için "turp gibi" 
derlerdi. Bundan böyle güzeller 
için de ''lspanak gibi", ''havuç gi
bi" mi denecek ? 

Allah korusun 

Reçel yasaiı 1 

Gazetelerde okuduğumuza gö
re Viyana'da yahudilerin reçel 
yapması yasak edilmif ... 

Adamcağızlara dünyayı zin -
dan ve hayatı zehir zenberek ede
bilmek için bu kadar tedbir alın
dıktan sonra bir de reçel yapma
larmı yasak etmek, ağızlarının ta
dmı kaçırmak için jenyal tedbir 
doğrusu ! 

Çırçıplak ve boz "Hacet tepe
ai" nin yeni dikilen ağaçlan ne 
güzel tuttu ve kırk yıllık kurak 
yamaç, bir baharla bir aonbahar a• 
rasmda naaıl yeıerdi ! 

Çeçen gün, pek yakında güzel 
ve yükaek bir park olmak vadini 
eöateren bu tepenin pek yakınm
da gezerken bir dostum: 

- Bu tepe ne güzel olmuı, de
di, daha da güzel olabilir. Hatta 
burası çocuklar ve gençler için bir 
eglence yeri haline de gelebilir. 
Arazinin bu vaziyetinden iatifade 
ederek pek ala bir Luna Park ya
par; burada rus dağları (Mon
tagne Rıuae) vücude getirebiliriz 1 

Öniine sıecilmez hiidi11eler ! 

Nuremberg'de aöylediği bir nu
tukta Maretal Göring ''Önüne ge
çilmiyecek hadiseler bekliyoruz 1,, 
demi§. 

Orası muhakkak; fakat dünya
nın bir kıaım diplomatlarının da 
beklediği "Bu önüne geçilmez ha
diselerin,, ne yapıp ne edip, §İm• 
diden önüne geçmektir. 

Kiraya verilmiyen veya kiraya ve
rildiği halde kira mukavelesi ibraz e • 
dilm.iyen ve yahut gösterilen mukave• 
lenameıindeki kira mikdarmın hakika
te uygun olmadığı neticesine varılan -
ların iradları tahmini olarak tayin ve 
takdir olunur. 

Mevsimlik olarak kiraya verilen 
veya ikamet edilen yerlerin mutat ika
met müddeti içerisinde gteirilebilccek
leri kiralar senlik gayri safi iradı ad -
dolunacaktır. 

Fabrika, imaiatane veya değirmen
lerin gayri safi iradlarmm takdirinde 
içlerinde bulunan sabit mal vasıtaları 
dahi dikkate alınac~ktır. Senenin mu -
ayyen mevsimlerinde ifliyen fabrika, 
imaHltane ve değirmenlerin işleme 
mUddcti zarfrnda temin edecekleri gay 
ri safi iradlar ı;enelik addolunacaktır. 

Bir çatı altında bulunup da istimal 
tarzı ve kaprln ayrı ayrı olan binalar
la ticaretanelerin her odası ayrı ayn 
tahrir ve iradları takdir olunacaktır. 

Her hangi bir mükellef kendisine 
ait l•inanın iradının en aşağı ,,ii7.de 1 S 

(Sonu 9 uncu sayfada.) 
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r DIŞ POLiTiKA ' 

Hitler'in nutku 
Hı , bütün dunyarun heyecan 

İçinde bcldcdiği nutkunu dün akşam 
l'iuremberg şehrinde .öylcdi. ıBu .nu -
luk ile bir haftadan beri devam etmek
te olan ibüyük Nazi konereıi .de ka
Panmıştır. Hitler'in, bu nutkunu ge
~ pazartesi söylelllesi bekleniyordu. 
Fakat çekoslovak lhükümeti de Südet 
lrıesclcı;i hakkındaki ~onuncu teklifini 
•Ynı gün yaptığı ıiçin Nazi Şefi, kan
ır-enin açil~ında .Oy1emesi mutac1 
olan nutkunu kapanıp tehir etti 

Açılış nutkunda Avrupa sulhu için 
tehlike teşkil eden çekoslovak mesele
sine temas etmemesi memnuniyette 
karışık bir hayal sukutu ıuyandınmştı. 

Hitler bu defa çekoslovak mesele --den ıuzun uzadıya .bahıetmiıtir. Fa
kat bu nutuktan sonra da vaziyet ta -
vazzuh etmiş sayılamaz. Çünkü çe
ltoslova'k meselesine ancak afaki ıu
~te temas .ederek büyiik Almanya' -
!Un orac1a ya'ıyan ~maalar.a daima 
l'ardımc.ı olacağını söytcmiş, fakat 
Çekoslovakya'mn Südet meselc&i bak
lunda yaptığı teldif-e temas etmemi, -
tir. 

!-fitler nutkuna Nazi partisinin kı
la bir tarihini yapmakta başlamıştır. 
Eveıa 1923 senesine kadar geri gide
rek partinin on bq sene içindeki inki
lafını izah etti. Burjuva partileri ve 
komünistler tarafından istihfaf ve is
tihkar edilen küçük bir züıın•eıaiın, on 
bes sene içinde alman mil1ctinin mu
hdderatına bakim büyük bir organi
~ıyon haline intikalindeki sırrı an
lattı. Nazi Şefine göre, bu sır aa ıparti
Iİrün, halk ıiçinden doğmasında ve 
:a:üun-e menfaatlenne değil, sınıfsız 
milli menfaatlere hadim olmasınCladır. 
Bundan .onra kapitalist demokraaye 
Ve enternasyonal komünistliğe geçti. 
lltm1ar vaktiyle Almanya içinde ken
dilerine düşman iken, milli hudutlar 
İçinde lawyc edildikten sonra ıimdi 
demokrasilerin ve komünistlerin aleyh
lerine birlctmiş olduklarını bildirdi. 
llitler, denwkrasilcrin hakikatte de -
lnokrat ohnadrklannı uzun uzadıya 
i~ etti. Ve bu demolaui yoluyla da 
lQ} meseleye geçti. 

- Şimdi Çeke»lovakya'ya geliyu 
.,_ ! 

Dediği zaman, bu .özleriai b.iı
lcaç dakika süren bir gürültü takip 
ttti. Hitler gürültü kesildikten son • 

--'Bü-ffiemıekel de demoıaaııaır, 
dedi. Fakat burada milyonlarca rrk
da~ımız söz sahibi olmak töyle dur

llln, itkence içindedir. 
liitler'in bu sözlerini gene bir .kaç 

dakika süren gürültü takip etti. Na
~ ~fi, Çekoslovakya'D.J.D hikmeti 
"Ücudunu Piyer Kot'un töYle izah 
ettiğini bildirdi : 

- Bir harp çıktığı zaman alman 
endüstrisini havadan bombardıman 
etmek iç.in meydana getirilnUt biı
tnemleket! .. 

Bundan sonra da §İddeti cittikçe 
ar-tan bir ifade ile Çekostovakya'ya 
hücum etti. Enternasyonal münasebet
lerin tarihinde bir devlet namına, 
kolll§u •e sulh halinde olan bir devlet 
hakkında bu derece ağır sözler söy
lendiği görülmemişti. Fakat Nazi Şe
fi, bu şiddetli sözlere rağmen Südet 
meselesini sulhtan baıka yollarla bal
lebnek çaresini aramakta olduğunu 
IÖylememiştir. Hitler, bilakis birkaç 
"eaiyleyle Ahnanya'nın sulh ıiyaae -
tinden bahsebniştir. Sulh için yapbğı 
ağır fedakarlıkları saymış. Ve bu ba
histe Fransa'ya Alaaı Loren'i terket
lttek ve Jngiltereylc de deniz silahlan 
rekabetine giriımemek suretiyle yap
tığı fedakarlığı zikretmiştir. Hitler'in 
hu sözlerinde İngiltere ve Franaa'nın 
Çekoslovakya işine kanşmalanna kar
tı çok acı bir serzeniş sezilmekteydi. 

Nutuk Çekoslovakya aleyhinde 
l\~ır sözleri ihtiva etmekle ve Südet 
alrnanbrına kurtuluş mücadelelerinde 
l'ardım vadinde bulunmakla beraber, 
heyeti umumiyeıi itibariyle, beklendi
ği kadar sansasiyonel değildir. Ve de
llilcbilir ki Südetler meselesi bu nu
tuktan sonra da olduğu yerde sayıp 
d ,,.._,., f!ldır. 

A. Ş. ESMER 

d '!~ı vef al elli 
. Londra, 12 a.a. - Kırat altıncı Jor
Jpn dayısı Prens Arthur de Connau
~ht, saat 3.30 da uykusu esnasında ve-
at etmiştir. Prenses zevcinin başı u

cunda bulunmakta idi. 
l> 13 sonkanun 1883 de doğmu11 olan 

rens 1910 danberi Meclisi hassa ha
sı meyanında buluıunaktaydı. 24 ya
~1nda olan oğlu Ko de Macduf Royal 
cott Greys alayında müHizimdir. 

C Resmen bildirildiğine göre Prens 
0 nnaught'ün vefatı münasebetiyle 

sarayda 15 gün matem tutulmasına ka
rar verilmiştir. 

ULUS 

D·· O N YA . HA BE .R LE R İ İstanbul'un 
kurtuluşu 

Yanglse'de ~iddelli harpler 

Japonlar günde 5.000 
kadar zayiat ve.riyorlar 

Alman ve İtalyan 

askeri ~eyelleri 

Macar mane~rasında 

(Başı ı. inci sayfada) 

lıca büyük tehri ve coğrafi mev
kii itibariyle onun her hususta 
kalkınmasından hissesini alacak 
bir uzvu idi. Netekim ilk zaruri 
sarsıntılar geçtikten soiıra İstan
bul yavaf yavaı yeni mihverini 
bulmıya batladı. Eveli. cümhuri
yet idaresinin memlekette itli -
yen imtiyazlı ve imtiyazsız tir • 
ketler hakkındaki kanunları, ye
ni bankalar ve milli teıekküller 
şehir gençlerinin birçoklarına it 
verdi. Cihan harbından evel böy· 
le müesseselerde tü~klerin adedi 
parmakla sayılabilecek kadar 
azdı. İstanbul türklüğü artık tu
feyli hükümet unsuru olmaktan 
çıkıyor, serbest mesleklerde ve 
ekonomik faaliyetler içinde ye
rini alıyordu. Sayın Başbakanın 
lzmir'de vermiı olduğu bir ra
kam belki hatırlardadır: Türki
ye'nin geçen seneki endüstri fa
aliyetlerinin maddi kıymeti 250 
milyon lirayı aşmı§tır. Bu yeku

Çin kttafarı Japon cephesini 
arkadan vurmağa hazırlanıyorlar 

Budapeşte, 12 a. a. - Macar or -
dusunun daveti üzerine, General B\ış
un riyaseti altında bir askeri alman he
yeti macar ordusunun yapacağı bil -
yük manevralarda hzır bulunmak üze
re Budapeşte'ye .gelmiştir. Hong - 1'ong, 12 a.a. - Yangtze cephesinde başlıyan ':e Yang

tze'nin şimalinde Huangmei' de ve nehrin cenubunda Juışang ve 
Şa.ho' da çinlilerle iaponlar arasında hi.li devam eden muharebe
ler esnasında japonlar fevkalade ağır zayiata uğramaktadırlar. 

· Bir İtalyan askeri heyeti de aynı 
maksatla Macaristan'a gelmiş bulun-
maktadır. 

Her gün muharebe sahalarında bin- -----------------------------
den beş bine kadar i;lü ve •" i binden r-
altı hine k~dar ya;a!ı terke .. ~_!· · :rdir-~ '' H 0 rp 
ler. Bu zayıatı telafı etmek ısın 1apon 
cephesinin kumandanı Nanlcin~den •e 

korkusu bütün 
Şanghay'<!an üs f!rka göndcrilm~sini 11 d • • ya 
talep etmiştir. Takviye kuvctlcrı ge- u n ya 
lir geimez altı bin japon juicbang'm 
şarlı: <;enubunda Şckiyantun'da bulu-

hôkimd~~!11 
nan Çin k1taıarına taarı uz etmcğe baş M 

1
•

11 eti er 
lamışlardır. Cemiyeti 

,.. 
umumı h eye t nun.lstanbul'a düten hissesinin 

ne kadar olduğunu tahmin eder
siniz? 80 milyon lira! Görülüyor 
ki İstanbul' daki yeni intalar ba-

Çinfilerin mttl.."frfJil ıaarnı::m 

Çinliler şiddetle mukabil taarruza 
geıı;erek mütearrızların yarısından faz 
lasını imha etmişlerdir. 
Sağ kalanlar şehrin civarında bir 

tepeye çekilmişlerdir. Şaho'nun cenu
bunda birçok :tayyarelerin iştirakiyle 
cereyan elen pek şiddetli muharebe -
ler neticesinde H japon tayyaresi dü
şürülmü~ür. 

Japon tayyarelerini dün Kikuang'
ın garbında kain Matu§en kalelerini 
bombardıman etmişlerdir. Uç büyüle 
bombardıman tayyaresi düşürülmüş -
tür. 

Çinliler japonları .arluulnrı 
vuracaklar 

Hong - Kong, 12 a.a. - Şuşov ve 
Yunghay !hattının merkez kısmının 
japonlar tarafından işgalindenberi 
Şuşov'da bulunan meşhur general 
Disongyen'in yüksek .kumandası al -
tında takriben 10 fırkadan ibaret o
lan .çin lruvctlcri Şangtung. Hopey 
ve Honan'da bulunan bütün Çin ku-
• ~, ..................... •!f•··-7·---e----
cepbesinin arkasına doğro bir taar
ruz planı hazırlamaktadırlar. Japon
lar hemen bütün kuvetlerini Yangtze 
cephesine yığar yığmaz Çinliler der

hal Şantung, Hopey, Şansu ve Suyu
ang .şehirlerini iıgal ederek japonlar 
tarafından kullanılan bütün şimendi
fer hatlarını tahrip etmişlerdir. Ge
neral Lidungyen 5 eylülde mukabil 
taarruza geçmiıtir. 

Vç koldan taarruz 
Kiangsu'nun şarkındaki kuvetler 

Şuşov üzerine yürümektedirler. 
Şantung'un garbmdaki kuvetler ise 

Kayfend ve Layfend'e taarruz etmek 
tedirler. 
Honan'ın şarkından gelen bir yü -

rüyüş kolu Kuvet üzerine yürümekte, 
diğer bir kol ise :Anvay eyaletinin 
merkezine doğru ilerlemektedirler. 

Bu mukabil taarruz, süratle inki -
şaf etmektedir. Şuıov'u istirdat etme
ğe memur edilen kuvet bu şehre yak
la§mrştır. 

Honan'ın şarkından hareket eden 
kuvetler ise Şuşov'a gelmiılerdir. 

Yelpaze şeklinde yapılan bu hare
ketler iki ateş arasında kalan japon
lar arasında hayret ve panik tevlit et
mektedir. 

Trakya'da kurs ~ahımalan 
Edirne (Hususi) - Muhtelif kü -

çük sanat erbabını umumi ve mesleki 
bilgilerle yetiştirmek ve teknik kı -
sımlar üzerinde hazırlamak maksaıdiy
le Trakya'da başlıyan kurs hayatı çok 
iyi neticeler vermektedir. Şarapçılık, 
kozacılık, arıcılık, nalbant, tarımbaşı, 

sağlık korucu .. Kursları bwıların bel
li başlılarıdır. Trakya nalbant kurgu
nun üçüncü devresi de aon günlerde 
lstanbul'da Selimiyc'de başlam~tır. 

Bu devre kadrosu 25 kişiliktir. Üç ay 
sonra da dördüncü devre başlıyacak -
tır. 

İaşeleri ziraat vekaletinden ve di -
ğer masrafları vilayetlerden temin e -
dilen bu kurs mezunlarının diploma

ları ziraat vekaletinden verilmekte -

dir. 
Diğer taraftan Edirne'de tarnnbaşı 

kursu görmekte olan 50 kişilik köy 
gençleri fidanlıklara aşı yapmak su -
retiyle yardım için Çanakkale, Geli -
bolu ve Vize merkezlerine muallimlc
riyle ·birlikte kamyonlarla gönderil -
mişlerdir. 

toplantısında reis böyle söylüyor 
Cenevre, 12 a.a. - Milletler Cemiyeti bu sabah saat 11.10 da zılarmın dediği gibi kim bilir 

h h 1. d 1 H Ik nerelerden biriktir.ilmiş olan bir yeni inşa olunan sarayda umumi eye.t a ın e top a~ı~tır •. a 
ve matbuat mümessilleri her zamanki kadar çok degıldır. sermayenin toprağa gömülmesi 

değil, bilakis yeni kazançların 
Yeni Zelanoa murahhası Jurdan 1 ikinci celse yeni hayat zaruretlerine ve ihti-

reis sıfatiyle içtima devresini açaril!k: Jurdan'm nutkundan sonra salahi- yaçlarına intibak için ayırmıf ol-
barpçu hislerin ve harp korkularının yetleri tetkik etmiye memur komisyo- duğu kazanç hissesinin eserleri
dünyaya hikiın olduğunu söylemiş, nun raporunu hazırhyabilmesi için d" 
bununla beraber bütün milletlerin celse tatil edilmiştir. Müteakip celse-

1
Türkiye'nin umumi kalkınma

sulhu samimiyetle istediklerini ilave de komisyon reisi Peru murahhası sından payını almakta olan ls-
etmiştir. Garsiya Kaldarin, mevcut 48 murab-

Hatip, Milletler cemiyetinin eskisi has heyetinin usulü veçhile tanzim e- tanbul, bu sene !ehir planının 
gi\ii müessir olmasına çalışmak 15.zrm dilmiş vesikaları hamil bulunduğunu tatbik faaliyetlerine de gırıyor. 
geldiğini "kaydettikten sonra Ccmiye- bildirmiştir. Eğer bu faaliyetler iyi idare edi
tin, muvaffakiyetinin burada, CenC'Y- Salahiyetleri tetkik etımiye memur lecek olursa hiç fÜpheıiz turizm 
re'de gösterilecek faaliyete değil, hü- komisyonun raporu ·münakaı:;ası.z ka inkitaflarmın da hakiki merke
kümetlerin mensup oldukları memle- bul edilmiştir. zi olacak ve memleketin döviz 
ketlerde gösterecekleri itidal ve ira- Celse saat 12.30 da tatil e<lilmiştir. ve gelir bütçelerine daha büyük 
deye bağlı bulunduğunu tebarüz ettir- Asamble ikinci aleni celsesini saat miktarda yardım etmeğe fırsat 
miş ve demiştir ki: 16.45 de akdetmiştir. bulacaktır. 
Avrupa lıôdi.seleri karşısında Reisliğe intihap ettiği De Valera'- 15 inci yıldönümüne yaklaşan 
"-Bu gün bu kadar ağır mesuli- yı tayini esami ·ne intihap etmiş ve cümhuriyet rejimi, onun zama

yetlcrc ginniş olanların endişelerini Habeşistan da aynen diğer azalar gibi nında düşeceği zannolunan bu 
arttıracak mahiyette bir tek söz söy- ~ğırtlmıştrr. aAhra dahi hakiki ve •min Layat 

... ;&& ... n~~-o.--. ~~---~....,... veraany,etTıiilCrıilanıil tem'\~ et-nim. Avrupa'da cereyan eden hadise- l t ambl t 8 er cemıye ı as esı r ıyase ıne · 1 t b l t•• kı·· w.. •• 

!erin yalnız dog~rudan doğruya alaka- h 1.fc '-- 39 1 · tih d"l mış, s an u ur ugunu maaş mu a 1 a.cu şı rey e ın ap e ı - . l . l f la d 
darları değil, büyük ve küçük bütün miştir gışe eny e aarra r araıın a me-
dünyadaki milletleri ve memleketlui · I kinci rei!likler kik dokuyan istikrarsız bir ımıf 
düşündürmiye devam edeceğini bu olmaktan kurtarmıtbr. . 
kürsüden alenen söylemek isterim. Cenevre, 12 a. a. - Milletler Ce- r. R. ATAY 
Suilbun muhafaza cdilC(;eğini ümit cdi- miyeti asamblesi, riyasete de Valera -
yoruz. yı intihap ettikten sonra, ikinci reis -

Sulh i!hlal edildiği taı'ktirde buna cü- liklerc de Biiyük Britanya, Fransa, 
ret edenin en uzak görünen memleket- İsviçre, İsveç, Türkiye, Sovyetlerbir
lerin bit.araflrğına güvenmesine im- liği, Polonya ve Siyam bat delegeleri-
kan olmadığını hepimiz biliyoruz.,, ni seçmiştir • 

Selônik 
panayırı 

dün açıldı 

Pavyonumuz herkes 

tarafından çok beğenildi 
Selanik, 12 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Beynelmilel Onuncu Se
lani.k panayırı bu gün saat 11 de mutat 
merasimle Makedonya Umumi valisi 
B. Krimis tarafından açıldı. Merasim
de şimendifer nazırı B. Spridonaa 
matbuat ve turizm müsteşarı B.,.Niko
ludis, Polonya'nın Atina elçisi, Edir
ne belediye reisi B. Şerif Bilgen, kon
soloslar, sergiye iştirak eden ecnebi 
memleket murahhasları hazır bulun
dular. 

Matbuat ve turizm müste,arı B. Ni
kulidis tören münasebetiyle bir nutuk 
söyliyerek Yunanistan'da B. Metaksaa 
rejiminin faydalarmdan ve ticaret iş
lerine verdiği istikrardan bahsetti. 

Geoçen yıl panayıra gelen Arnavut
luk, Almanya, Yugoslavya'dan başka 
Bulgaristan, İtalya, Romanya ve Po
lonya da iştirak etmişlerdir. En mo
dern ekspozisyon tekniğine uygun bir 
şekilde tanzim edil~ olan pavyonu
muz çok beğenilınittir. Merasime iışti
rak eden zevat pavyonumuza geMiği 
zaman mümessilimiz Atina elçiliği ti
caret ataşetıi Dr. Naci Aday tarafın

dan karşılanmış ve kendilerine izahat 
verilmiştir. Nazır B. Krimis'Ie B. Spri
donas her yıl artan terakki eserle -
rinden dolayı mümessilimizi tebrik 
etmişler ve ihra<:at muvazoencmizlc 
demiIY.olu faaHY.etimizin auettiii bil-

Belgrad'da 

Enternasyona 1 
' 

fuar aç'ddı 

Pavyonumuz büyük bir 

alôka uyandırıyor 

Belgrat, 12 a.a. - Anadolu ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: Ayın 
onunda açılan Belgrat beynelmifel fu
arına 10 devlet İftirak etmiştir. 

Serginin müstesna bir köşe11inde o
lan pavyonumuzda pamuk, fındık, in
cir, şeker, kuru yemişler, hububat, 
zeytinyağ, kömür, meyva, balık kon
servaları, ipekli ve pamuklu kumaş

lar, cam, k:iğıt ve süngerlerimiz ve 
bilhassa üzümlerimiz teşhir edilmek-
tedir. • • 

Pavyonun bilyilk kapısından giril
diği zaman §eref mevıkiindeki Atatürık 

büstü ziyaretçil~r üzerinde büyük bir 
hürmet ve taktir uyandırmaktadır. 

Pavyonun büyük bir kısmında da 
Cümhuriyet rejiminin' iktısadi ve sı-
nai, maarif ve diğer &aıhalardaki terak
kileri mukayeseli bir surette grafik-
lere ayrılarak tebarüz ettiritmiştir. 

Pavyonun giriş sağında memleke
timizin emsalsiz manzaraları, turis-

tik güzellikleri bir çok fotoğraflarla 
ziyarebiilere arzediüneıktedir. 

Halk pavyonumuzu sabahtan akıa

ına kadar büyük bir alika ile gezmek-
tedir. · 

yük inkişaf tan dolayı da ayrıca takıtir 
hislerini beyan etm.iılerdir. 

Pavyonumuz halkın çok candan ala
ka ve rağbetine mazhar olmuıtur. 

Gaziantep 
manevralar1 bitli 

(Başı 1. inci sayfada} 

ve maiyetleri manevraları takip ct
mitler, Komutan, subay ve erlerimizin 
muvaf fakiyetini taktiI buyurmuşlar
dır. 

·Manevralara ait ıa/sUaı 

Antep, 12 a.a. - Dün gC(;e Anteb'in 
timalinde devam eden manevralar çok 
enteresan safhalar arzetmiştir. Kırmı
zılar timalden cenuba yaptıkları 

baskın ve çevirme hareketiyle mavile
ri Anteb'in c~nup sırtlarına atmışlar
dır. Sayın Mareşal beraberlerinde or
general Asım Gündüz, Korgeneral 
Galip Deniz olduğu halde manevrala
rı gece yarılarına kadar yakından ta-· 
kip buyurmuşlar ve vaziyetten çok 
memnun kalmışlardır. 

Ordunun ~ıhi durumu 
mükemmeldir 

Ordu sıhiye reisi Tümgeneral Maz
lum ordumuzun sıhiye durumu hak
kında şu malumatı vermişlerdir: 

"Ordumuzun sıhi durumu fevkalade 
iyidir. Kıtalar her türlü sıhi vasıtalar
la cihazlandırılmıştr. Kıta tabipteri 
komutan ve subaylarla birlikte aske
rin her hali ile yakından alakadar ol
makta, en ufak bir vakaya bile müda
hale "etmektedirler. İki gündür devam 
eden gece manevralarında bir er bilı: 
hastalanmamııtır. 

Yugoslavya'nın 
. 

yenı 

Kahire orta elçisi 
İstanbul, 12 a.a. - Yugoslavya'nm 

İstanbul'daki general konsolosu B. 
lvan Vukatiç Kahire orta elçhiğine 
tayin edilmiştir. 

Mumaileyh 1934 senesindenberi ts
tanbul'da ifayı vazife etmekte ve la
tanbul koıwoloslarn\Jn en kıdemlisi 
bulunmakta idi. t 
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ITÜRKIYE BASINll 

Çekoslovak,ya meselesinden 
harp (tkmaz . 

SON .POSTA'da ''Her gün" Mi • 
tununda B. Muhittin Birgen, günün 
en heyecanlı mescles.i. olan ÇekoŞlo
vakya ve Avrupa vaziyetinden bah
seden yazısmda hüt&satan ıunları 
söylemektedir : 

''ÇekoSlovakya meseleai, gunun 
en helecanlı a.iyaset durumunu teşkil 
ebnekte berdevamdır. Telgı-aHar, 
radyolar dünyanın her tarafma ger
ginlik ve tehlike haberleri neıredi -
yorlar. Harp mi? Sulh mu? Mesele
si etrafında münakaıalar gittikçe 
hararetleniyor. · 

Bir kere ıu ciheti unutmıyalıın : 
Çekoslovakya'da bir takım milli • 
yeller var; bunların içinde en kala• 
balık olanları ve eo çok hak edebi • 
)Jıcek bir mevki.de bulunanları al • 
manlardıc:. Bu almanlar Almanya'ya 
bititik ve yüzde doksandan fazlası 
naayonal aoayali.&ttir. 

ikinci derecede de ıunu kaydet -
meliyiz: Çekoslovak.ya etrafındaki 
münakaıa henüz en hararetli saf -
hasına girmiı değildir. Her iki taraf 
da ıkuvetlerini ııahneye yavq yavaş 
atıyorlar. Hararet de ya.vq yav&J 
yÜueliyor. Henüz südetler sü.kUııet
lerini muhafaza ediyorlar; henüz 
Çekoslovakya'nm dahili sükiınunu 
ihlal edecek harici bir münakaşayı 
dahili bir mesele ıekline &0kaca.k va
kalar zuhur etmemiıtir. HalbWci s.i.
yasi mücadelenin en son haddine 
kadar kızıpnası için Çekoaolovakya'• 
da milliyet meselesinin kanlı bir to
kil alması da lazımdır. 

Bugünkü Almanya dünkünden 
çok farklıdır. O bugün ''Harp için 
harp!,, demiyor. Sulhan alınacak 
§eyleri sulhan almayı elbet tercih e
decektir. Südet meselesi ise sulhan 
halli mümkün, hatta gade mümkün 
değil gayet tabii olan i§lerden biri -
dir. 

işte bu sebeplerden dolayıdır ki 
biz Çekoslovakya drammı aü:kWıet • 
le seyrediyoruz ve hatta bugÜnlerde 
iş.lerin biraz daha kıup:na.sını bek • 
liyonız.,, 

TATLI BlR HATIRA 

KURUN'da B. Asun Us bu bqhk· 
la yazdığı bir bqyazısında diyor ki: 

''Hatay devlet reisi Tayfur Sök -
JDeDTSI fDeClil Ve l\UKUUlCL a;.r;&an-

Veİ-d.iği öğle yemeğinde söylediği 
güzel aözleri dünkü gazetelerde o -
kuduk. Sayın vatanperver Hatay'da 
yafryan °muhtelif unsurları biribirle
rine dii§ürmek için geçmiftc yapılan 
diifmanca tahr.iklerin bugün hadise
ler ile tekzip edilmit olduğuna ita -
ret ettikten sonra memleket idaresin
de hiç bir zaman mezhep, ıik ve 
zümre farkı gözetmiyeceğini çok a
çık bir tanda tekrar ediyor : 

B . ./Urzn Us bundan sonra, bu sa
brları gazetelerde Okurken Hatay 
devlet reisi B. Tayfur Sökmen'e ait 
tatlı bir bi.tırumm canlandığmı 
söyliyerek onunla bir gün Hatay iş
lerine dair Kadıköy vapurunda gÖ -
rüştüğünü hatırlatıyor ve B. Tayfur 
Sökmen'in ıu aözlerini derced.iyor : 

- lnıallah Hatay istiklalini ya. • 
kında kazanacaktır. Atatürk'ün ide
alini yerine getirmek için kızlar.anın 
hepsini de halaylı alevi gençlerine 
vereceğim. Kendi kudretim dahilinde 
sünni türklerle aleviler arasında 
hiç. bir ayrılık kalmamaMna ça.lııa -
cağım ... ,, 

Şimdi taliin i.di bir tecelliai olarak 
aünni türkler ile aleviler arasında 
lüç bir fark gönniyen, ve mevcut 
farkları ortadan kaldırmak için her 
türlü fedakarlıkları bir vatan borcu 
bilen ek&elans Sökmen en büyük bir 
salahiyet ile Hatay'da milli itlerin 
baıına geçmiş bulunuyor. Onun için 
kendisinin Hatay devlet reisi olma
Si Hatay'daki sünni türklerle alevile
rin yalnız siya&etçe ve idarece değil, 
içtimai ve medeni hayalın her saha
sında tamamen kaynaş.ması ve an • 
latmaaı manasına alınabilir. 

Bunıı.nla beraber Hatay istiklalini 
almak için yirmi sene süren uzun bir 
mücadele devri geçirınittir. Bu mü
cadele eanasında dütmanlar burada
ki muhtelif unıurlar arasına husu -
met sokmak için ~ilerinden gelen 
her vasıtaya müracat ettikleri gibi 
doğrudan doğruya türıkler arasında 
da nifak uyandınnıya çahımıtlar -
dır. Bu türlü nifak ve huıumete ser -
ferinin tamamen silinmesi için yal • 
n.ız bir devlet rei&inin büyiik hüsnü • 
niyetiyle hareket etmesi kafi gel -
mez. Bütün halaylı türıklerle bera -
ber azlrklann da yeni hayatın icap
larına · uyarak aralarında karde~çe 
geçinmeyi kendileri için bir i-deal 
bilmeleri lazım gelir. Bu maksatla 
geçmiıte vatandatlar arasına so · 
kulmuı olan ihtilaf sebeplerini unut
mak her hatayla içiıı ınilli bir vazi
fedir.,, 
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Mustafa Şeref Ôzkan'm cenazesi 
dün hazin bir törenle kaldırıldı 

Mu•tala Şeref Ôzkan el üıtünde ta§ınıyor 

Ölümü bir memleket acısı olan Burdur mebusu ve Kamutay 
bütçe encümeni reisi Mustafa Şeref Özkan, dün aziz hatırasına 
layık bir törenle toprağa verildi. 
Hacıbayram meydanı, çelenklerle dolmuştu. Bu arada Kamu

tay, Bafvekil, Parti, bütün vekaletler, milli bankalar, Hukuk Fa
kültesi talebe cemiyeti ve talim idare heyeti, mülkiye, iktısat fa
kültesi, İstanbul üniversitesi, emniyet teşkilatı, meteoroloji 
umum müdürlüğü, Ankara barosu, 32 inci alay ve merhumun 
dostları taraf mdan gönderilen çelenkler göze çarpıyordu. 

talebesinden Celal hazin bir konuşma 

Cenaze kaldırılırken 

Törende Kamutay Başkanı B. Ab
fülhalik Renda, Başvekil adına Husu
.si kalem direktörleri ve yaverleri, şeh
rimizdeki bütlin vekiller, İsmet İnönü, 
Refik Saydam, mebuslar, generaller, 
vekaletler müsteşarları ve ileri gelen
leri, milli bankalar umum müdürleri 
ve idare meclisleri azaları, vali, em
niyet direktörü, profesörler, Kamu -
tay memurları, finans ve ekonomi te
şekkülleri mensupları, merhumun ya
kınları ve sayısı yüzleri geçen dost
ları ve istisnasız bütün yüksek tahsil 
gençliği hazır bulunmuştur. 

yaptı ve toprağa verilenin Mustafa EJ4ı~:Jı 
Şeref'in yalnız vücudu olduğunu, o
nun temiz ruhunun, zamanını kendi
lerini yetiştirmiye hasrettiği gençli
ğin kalbinde ebediyen yaşıyacağını 
anlattı. 

Ve çok vakitsiz ölen mebus, alim, 
profesör, temiz vatan çocuğu Mustafa 
Şeref Özkan, arkasında derin bir ac~ 
bırakarak toprağa verildi. 

Burdurluların taziyeleri 
Burdur, 12 a.a. - Kıymetli mebusu

muz Mustafa Şeref Özkan'ın beklenil

Cenazeyi Hacı bayram' dan 
getiren kalabalık 

TAHASSÜSLER. • 

Mustafa Şeref Özkan 
Onun ölümü karşısında duyulan içli ve özlü teessürü anlatmak için 

ne yazık ki kelimeler zavallı bir ifade, lisan aciz bir vasıtadır. 
Her daim büyük saygı ve sevgiye değer Mustafa Şeref Ôzkan'm 

şahsiyeti derin incelemelere ve ayn tevkire bihakkın layıktır. 
Rejimler muayyen prensiplere dayanırlar; fakat o esaslara feragat

le, faziletle ve bilgiyle inanan ve onları aynı suretle tatbik eden şahsi
yetlerden kuvet alırlar, kökleşirler. Sayın Mustafa Şen!f Özkan cümhu
riyet rejiminin bu kıratta bir elemanıydı. Gene o bu yüksek vasıfların
dan dolayıdır ki yalnız kendisini tanıyanları değil, tanımıyanları dahi 
ölümüyle eleme garketmiştir. Fani insan için bu ne büyük bir mutlu
luktur. 

Babadan intikal eden bir mazi, tesadüfler ve hadiseler beni kendi:oi
ne tanıttırdı ve dolayısiyle de o ölmez şahsiyeti yakından tanımak fır
satını bana verdi. Kendisiyle sıksık konuşmalarım esnasında eşi ender 
bulunur vasıflarının huzurunu duyardım· kalbimin ve kaf 

.. k 1 · 1 • amın ona 

d
yu se mıyc !:a ışarak koşmak ihtiyaç ve İştiyakını hissettiklerini duyar
ım. 

Bence bir insanın iki tü.rlü terbiye müktesebatı vardır: baba ocağın
da ve mektepte alınan terbıyeyle hayatta alınan terbiye. 

Bu sonuncu terbiyenin mektebi yoktur. Onun sıraları hayat ve yük
sek şahsiyetlerin fazilet merhalesidir. Bir genç için ne yüksek bir bahti
y~r.lık.tır ki hayatı yakından tanımıya başladığı zamanda Mustafa Şeref 

1 gıbı bır şeref me~bamdan nur ve ilham alabilmek fırsatına nail olmuş
tur. Gelecek nesıller Mustafa Şereften okuyanları biribirlerine hürmet
le, ta~~ssürle gösterecekler ve diyeceklerdir ki: o, Mustafa Şerefin ta
lebesıdır. Bu fırsat ve vaziyet nasıl şerefli olmasın ki: 

O fazilet ve feragate en üstün derecesinde inananlardandı. 
O ilmi hakiki manasında ve tam olarak kavramıştı. Onun kafasında 

miJl~t, devlet ve amme hizmetleri mefhumlarının birleşmiş, tekemmül 
etmış olduklarını fakültedeki tedrisat notlarından kolaylıkla anlamak 
kabildir. Hatta ve bilhassa hu bakımlardan onun şahsiyetinin üzerinde 
durmak hem ilim müntesipleri ve hem de türk vatandaşı için bir nur 
kaynağıdır, bir vazifedir . 

Fakat gene o bütün bunların üstünde insanlığı hem de kemal halin
de temsil edenlerdendi. 

. Muhakkak ki lzmir idadisinin son sınıfındaki Mustafa Şerefin mu

. 1 amele, tavır ve tebessümiyle 30 yaşında nazır Mustafa Şerefin mua-
mele, tavır ve tebessümü arasında fark bulmak kabil değildir. Gene mu
hakkak ki türk milleti Mustafa Şeref Özkan'ın şahsiyetinde her bakım-
dan çok yüksek değerde bir evladını kaybetmiştir. . 

Bu ~l~mün acısını gençliğin kendisini imtisal nümunesi kaynakla
rından bırı olarak almasiyle ve ofıun gibi yetişmek ve yetiştirmek ülkü
sünü gütmesiyle azaltabilir, biraz olsun giderebiliriz. 

ı~ 
Ankara : 

Öğle Neşriyatı: 
14.30 Karı&ık plA 

neşriyatı - 14.50 Plakla ti.ırk musikis i ., 

Aksam Neşriyatı: • 
~ 18.30 Karışık plıı 

neşriyatı - 19. 15 Türk musikisi ve hal 
şarkıları (Hikmet Rıza) - 20 Saat ayarı ~ 
arapça neşriyat - 20.15 Türk musikisi v 
halk şarkıları (Mustafa Çağlar ve Müze)" 
yen Senar) -21 Keman solo: Prof. Necdt 
Atak, piyanoda Prof. George Barkovitz ...A 
21.15 Stiıdyo salon orkestrası- 1- Otto Ni 
colai: Die lustigen Wieber von Windsor. :ı 
Strauss: Delirien. 3- Lalo: Artok: Lal~ 
Fantasie. - 4- ltalo Nucci: Primavera Picr'. 
rita - 22 Ajans haberleri ve hava raporu ~ 
22.15 Yannki program ve son. 

ı~tanhnl : 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Plakla türı 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plak! 
turk musikisi - 13.30-14 Muhtelif plak nef 
riyatı 

Akşam Neşriyatı: . 
18.30 Dans musı 

kisi (plak) - 19 Konferans: $işli Halke 
namına, Dr. Fahri Ayberg (Göz hıfzıssıhha 
sı) - 19.30 Dans musikisi (plak) - 19.5~ 
Borsa haberleri - 20 Saat ayarı- Grenvi 
rasatanesinden naklen - Suzan ve arkadaş 
!arı tarafından türk musikisi ve halk şarkı 
lan - 20.40 Ajans haberleri - 20.47 Öme 
Rıza Doğrul tarafından arapça söylev - 21 
Saat ayarı: Orkestra: 1- Kalmam : Faschin 
gsfee. 2- Strauss: Valse. 3- Midleton: R ve 
d'un Nıcgre - 21.30 Cemal Kamil ve arka 
daşlan tarafından türk musikisi ve halk şar 
laları - 22.10 Hava raporu - 22.13 Operı: 
ve operet parçaları (plak) - 22.50-23 Soıi 
haberler ve ertesi günün programı, saat aya· 
rı, son. 

Avrupa t 
g 
s 

OPERA VE OPERETLER: 15.15 Praıl 
- 16 Kolonya - 17.15 Roma - 20 Brüksell • 
- 20.10 Strazburg - 20.30 Nis - 21 Milancı ç 
- 22.20 Kopenhag - 22.30 Stokholm - zJ 
Doyc;landzender. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN 
FONİK KONSERLER- 14.40 Lüksembur~ n 
- 19.15 Breslav - 20.30 Keza - 21..25 Mü 
nih. 

ODA MUSİKİSİ: 15.10 Strazburg-' 
15.25 Hamburg - 18 Doyçlandzcnder -' 
21.15 Frankfurt - 22.15 Paris. Y 

SOLO KONSERLERİ: 15.30 Viyana _.. t 
17.10 Kolonya - 17.15 Milano, Paris. P .'f 
T. - 18.15 Viyana - 18.20 Laypsig - 1~ 
Sottens - 20.15 Beromünster - 22.sr k 
Doyçlandzender. k 

Namazı Hacıbayram camiinde kılı
nan cenaze, önde mızıka ve bir bölük 
asker ve polis olduğu halde belediye 
önünden postane caddesi yoliyle ban
kalar caddesini takip ederek Ankara 
Hukuk Fakültesinin önüne getirildi. 
Muhterem profesörün yüksek tahsil 
gençliğinin omuzları üzerinde olan 
tabutu, senelerini adalet ve fazilete 
aşık bir gençlik yetiştirmek için kı
ya kıya harcadığı bu binanın önünde 
bir müddet durduruldu. Fakültenin 
bayrağı, matem alameti olarak yarı
ya indirilmişti. Burada talebeden B. 
Ali Gencer, kısa bir konuşma yaptı 
ve bu ölümün, hukuk gençliğinin 

bağrında açtığı derin yaraya işaret 

etti. 

miyen bir zamanda vukuirtihali mem- habbet ve teveccühünü kazanmıştır. 
leketimizde büyük bir teessür uyan-ı Büyük Millet Meclisi'ne ve biraderle
dırmıştır. Merhum senelerce vilayeti- ri Dr. Zekai Özkan'a memleketin tazi
mizi temsil etmiş, halkın candan mu- yetlerini sunarız. 

Toprağa tevdi ettiğimiz hayat ismi gibi şereflidir. 
Rahmet, Allahın ondan esirgiyeceği bir şey olmıyacaktır. 

Bir ta le besinin 

Dr. Münib Hayri Ürgüblü 
Sümer Bank Hukuk Müşaviri 

NEFESLi SAZLAR (MARS V.S.): 6.3C 
Frankfurt - 11.5 Prag - 12 Breslav -1 
19.30 Stokholm. 1 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR 
18.20 Königsberg - 2'0 London - Recyonııl 
- 20.35 Beromünster. 

HALK MUSİKİSİ: 10.30 Viyana .,; 
11.30 Stutgart - ıs. ıs Doyçlandzcnder-' 
18.30 Frankfurt - 19.15 Münib. 

Hukuk talebesi, gelenlere, aziz ölü
nün etrafı siyah çerçeveli resmini, 
gene siyah kordelalara bağlı olarak 
dağıttılar ve cenaze, gene yüksek tah
sil gençliğinin omuzları üzerinde ola
rak hazin bir hava içinde Sıhiye veka
leti önündeki yoldan Cebeci ~zarlı
ğına getirildi. 

Burada, Hukukun son sınıf talebe
sinden B. Hasan Terman Mustafa Şc
ref'in şahsında yüksek tahsil gençliği
nin kaybettiği kıymetli profesörün, 
bu gençlik tarafından daima aranacak 
ve hürmetle yadedilecek bir varlık ol
duğunu tebarüz ettirdi ve bu gün yal
nız gençliğin değil, bütün milletin ke
derli olduğunu söyledi. ·Gene hukuk 

Doğuda bölge futbol maçları 

Bitlis, (Hususi) - Bölge futbol maçlarına baılanmıştır. Bir hafta eve) 
Mut takımı Van'da Van takııniyle çarpıfmı§ ve yenilmittir. Van taknnı 

şehrimize gelerek taknnmıızla da bir maç yaptı ve 4 - 4 berabere kaldı. 

Bu maç bölge merkezi olan Diyarbakır'da tekrar edilecektir. Gönderdi· 
ğim resim, Van ve Bitlis takmılarmı bir arada göstermektedir. 

.. 

ihtisasları 
M.uetafa Şeref Özkan'ın bir talebetli 1 za sinirlenmez, hislerine mağlOp ol

dün gazetemizde profesörünün ölümU ına.zdı. Onun, imtihan kürsüsü önlin-
do1ayısiyle şöyle bir mektup gönder- de oturan her talebe, vereceği cevaba 
miştir: göre kıl kadar şaşmıyan numarasını 

Dün sabah Ulus'u elime altp ta ilk a!a~ağını bilirdi. S~ki adale.t ter~i
sayfada siyah bir çerçeve içinde ho- zıs~ ?1erhumun elınde şekıllenmış, 
camız Mustafa Şeref Özkan'ın vefat ehlını bulmuştu.. •v 
haberini okuduğum zaman ellerim tit- Hocamız, meclıste ve dıger mektep
remeğc, kalbim şiddetle çarpmıya l~~d~. vazife~i dolayı~iyle s~atleri pek 
başladı. Bu kara habere bir türlü inan yuklu oldugun~an zıyad~sıyle yoru
mak istemiyordum. lurdu. BuI?a. ragme_?, o, aID?1~ huku-
Arkasında binlerce genç talebesini ku saatlerının az~ı~ından vşıkayet e -

bırakarak vakitsiz aramızdan ebedi_ der; ders saatlerının çogaltılmasım 
yen ayrılan kıymetli hocamız Musta- temenni. e?erdi: ~~~ ~ir gün h?c~ı
fa Şeref Ozkan'ın ölümü biz hukuk- zm saa~ı.?.ı _geç.~rdıgı?ı ve ~ersını .. ıh
çuların kalbinde kapanmaz bir yara mal ettıgını gormedık. Bız fakulte 
açmıştır. gençl~r!ne vazife aşkını aşılıyanlar-

Merhum büyük bir salahiyetle iş - dan hırı de odur. 
gal ettiği idare hukuku kürsüsünden Haziran devresi amme imtihanı gü
hususiyetini teşkil eden Burdor şi _ nü kıymetli hocamız, çok rahatsızlaş
vesiyle derslerini takrir ederdi. o. mıştı. Fakat gene büyük bir enerji 
nun, ilk defa fakülteye devama baş- sarfederek vazifesi başına gelmişti. 
lıyanlara "iptida sizi hukuka intisa- İmtihan esnasında başının şiddetli 
bınızdan dolayı tebrik ederim.,. diye ağrısını durdurmak ıçın arasıra as
başlıyan hitabı her hukukçunun ezbe- pirin alır ve iniltiler içinde biz tale
rindedir. Biz talebelerine, onun ilmi beterinin verdiği cevaplardan ufak, 
bir tarzda mevzuu gittikçe açarak ve büyük hataları yorulmadan düzeltir
derinleştirerek ders takrir edişi, hu- di. O gün bizler hocamızın dersine 
kuka intisabımızdan dolayı haklı bir karşı olan aşkına hayran olduk. 
gurur verirdi. Merhum hocamız türk dilini yaban-
Hocamızın olgunluğu meşhurdu. cı kelimelerden temizleme hareketin

lmtihanlarda mevzu harici çıkmamı- de de bize örnek olurdu. !dare ve am-

zaman ayırmadı. 

DANS MttZİGt- 2'0.10 Sarbriik - 20.3' 
Kolonya - 21.10 $tutgart - 22 Sof ya _,.. 
22.45 London - Recyonal - 23 Roma -' 
23.15 Droytviç. 

Sovyctler Birliğinde 'T'........,.a.J. 

için kon~r 
Moskova, 12 a.a. - 15 eylülde yabancı 

memleketlerle kültür münasebetleri idanıt 
umum sov,ret "Voks" cemiyetiyle S.S.C.ll 
radyo komitesi, Moskova'dan Kominterıı 
radyo istasyonu ile .'dalga tulü 1744", Tür: 
kiye için tertip edilen bir radyo konser• 
neşredeceklerdir. Konser, Türkiye saatiylt 
21 de başhyacaktır. 

Konserin programı şudur: 
1 inci kısım: 
Gliyer'in "Şah Senem., operasından par· 

çalar - Azarbaycan tiyatrosu arti.ı>tleri tara~ 
fmdan. 

2. inci kısım: 

Piyano havaları, Brüksel beynelmilel mü· 
zik konkurund:ı birincilik kazanan piyanist 
Emil Gilels tarafından. 

me hukukunun eski devirde yapılmı 
ıstılahları yerine Atatürk neslinif. 
anlayıp kavrıyabileceği, güzel türk· 
çemizin öz harciyle yapılmış tabirle' 
bulur, asırlık hukuk diline öz kan a· 
şılamağa çalışırdr. 

Memleket kıymteli bir evliidını. 
meclis bir devlet adamını kaybettiği 
için keder içindedir. Biz hukukçula' 
çok değerli profesörümüzü kaybettik· 
ona ağlarız. - Ali Karaca 

ve her tarafta gösterebileceği iç eteklikleri giyiyor
du. Nezaret dairelerine sık sık uğruyordu, ve sanıl
dığına göre, Güzel Sanatlar daire müdür muavinle
rimlen birinin ibramlarmı memnuniyetle tatmin et
miıti. Daha doğrusu Pradel bu iddiada bulunuyor
du. 

Güle güle bağrıyordu : 
GOLONC HİKAYE 

Biribirinden aynı zamanda yirmi §eYİ birden eo • 
ruyor ve sualleri biribirjne karıfıyordu : 

- Rober, benden uzakken sıkılıyor muydun ? 

- Demek ki Komedi'de iıe baıhyonun, öyle mi? 
- Lahey güzel mi ? 

- Nantöy nine tanınmıyacak bir hal aldı! Pek ar
zulanacak bir kadın oldu. Onu o küçük çapkın kızma 
tercih ederim. Daha uysal bir mizacı var. 

Diğerleri gibi Feli&i Nantöy de Komedi Fransez'i 

istihfaf etmit. istihkar ebni§, inkar etmiıti. Baıkaları 

gibi Komedi Fransez için o da: ''Oraya girmiye hiç 

niyetim yok!" demişti. Fakat oraya intisap edince 

nete ve gururuna payan olmadı. Duyduğu hazzı iki 

misli eden cihet, ilk defa Kadınlar Mehtebi'nde oy -
nıyacağı idi. Bütün ananeleri biJ.diğinden dolayı tak
dir ettiği meçhul kaJmıı Mösyö Maksim a -
dında ihtiyar bir profesör'ün nazareti altın -
da daha timdiden Anyes rolüne çalıtmrya baılamıı
tı. AkıamJarı Parmahlık'da oynuyor ve bir 
sai ateıi arasında ya§ryordu ki aldığı mek -
tuptan Rober dö Linyi'nin Paris'e dönmekte olduğu
nu öğrendi. 

Lahey'de ikameti esnasmda Rober yapmıı olduğu 
tecrübelerden Felisi'ye kartı hissetmekte olduğu 

aıkın kuvetini anlamııtı. Hoı ve güzel sayılan ka • 
dınlarla münasebetleri olm~tu. Fakat ne uzun 
boylu ve taze, brükselli Madam Bwndernot, ne Vi
ver üzerinde terzi olan Van Krüysen hemıireler, ne 
de ıimal Avrupa'sında turnede bulunan Foli-Ma -
rinyi artistlerinden Süzet Berje ona zevkte kemal 

~==========================-·-- 50-----'. 
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hissini verebilmiılerdi. Onlarla birlikte bulunduğu 

zaman Felisi'yi hep esefle anını§ ve bütün ka -

dmlar arasında yalnız onu arzu etmekte olduğunu 

keıfetmiıti. Eğer madam Bumdernot, Krüysen hem

şireler ve Süzet Berje olmasaydılar Felisi NantÖ(y'

ün kendisi için ne derece kıymetli olduğunu kati • 
yen bilmiyecekti. Şayet kelimelerin mücerret ma -
nalarına itibar edilecek olursa denilebilir ki, ona 
ihanet etmiıti. Bu hususta kullanılan mutat tabir 
budur. Diğer bir takım tabirler de vardır ki buna 
muadildirler, fakat kullanılmalaı-ı pek mü -
nasip değildir. Ancak daha yakından bakılmca o -
nu aldatmamıı olduğu anlaşılırdı. Rober onu ara -
mıt, onu onun dıımda aramı§ ve ancak ken•disinde 
bulabileceğini öğrenmişti. Arzularmm sayısızlığı -
nı bundan böyle bu kadarcık bir maddeye ve bir tek 
ve rakik bir yere izafeye mecbur olacağından kay -
gılanarak, beyhu le bir basiret ile, bundan adeta hid
det ve korku duyuyordu. Ve F elisi'yi oldukça gazap 
ve bir hayli kinle sevdiği nisbette fazla seviyordu. 

Rober, Paris'e geldiği gün, hariciye nezaretinden 
zengin bir arkadaım kendisine iare ettiği bir gar -
soniyerde F elisi'y_e randevu verdi. Bu, Alma cadde-

Çeviren: NA.SUHI BA.YDA.R 

sinde, güzel bir evin zemin katında, koyu göbekli, 
altın verikalı ay çiçeklerinin müsavi, sakin ve 
gölgesiz, güler yÜzlü divarda yükseldiği bezlerle 

kaplanmıı iki küçük odadan ibaret bir daireydi. 

Uzun saplı çiçeklerle süslenmİ§ olan modern üalup

daki açrk yefil mobilyalar, devvarlıklarmca, zan -

hakların gevıek inhinalanru takip ederek, su ne -

batlarmın yumutaklığınr alıyordu. Kıvrak biçimli 
ve kapalı tüveyçlerle nihayet bulan nebat çerçevesi 
içindeki endam aynası öne doğru mail duruyor, ve 
bu kadro ile aynanın camı bakana a1zyUJ\ serinliğini 
veriyordu. Karyolanın önünde bir beyaz ayı postu, 
yerde yatıyordu. 

- Sen ! Sen ha ! ... Sen ! 
,, Felisi bunlardan batka söyliyecek söz bulamı -

yordu. 
Rober'in parlak ve arzu dolu gözlerini görüyor, 

ve, ona baktıkça da gözleri önünde bir bulut ka -
lınlaııyordu. Kanmm ateıi, belinin yanıtı, göksü
nün sıcak nefesi, alnmm bulanık harareti hep bir
den ağzında teraküm etti, ve F eli&i, a§rkmm dudak
larına, bütün bu alevlerle memlu ve şebnemler i -
çinde taze çi~ekler gibi dudaklarını da;r.ayr.p uzun 

- Evet, sikin bir küçük şehir. Merdivenvari çab-
ları, yeşil pancurları, pencerelerinde karanfilleriY.· 
le kırmızı, kül rengi, sarı evler. 

- Sen orada ne yapıyordun ? 
- Mühim bir ıey değil... Viver etrafında doltıt!ı • 

yordum. 
- Bari kadmlarla beraber değildin ya ! 

- Ah! Vallahi hayır •.. Sen ne güzelsin, snvgilim! 
lyileıtin artık, değil mi ? 

- Evet, evet, iyileıtim. 

Ve, birden bire yalvarıcı 

- Rober, seni seviyorwn. Beni bırakıp gitme. E
ğer benden ayrılırsan muhakkak ki bir bafkaıum 

bulacak değilim. Fakat o zaman halim ne olur ? 
Bilirsin ki atktan vazgeçemiyorum. 

Rober ona sert sert, kaba bir tavurla lüzumundan 
fazla sevdiğini, ve yalnız kendisini dütündüğünü 

söyledi. 
- O kadar ki bundan dolayı bu-dalalaşıyormn • 

Bu sertlik F elisi'yi yeminler ve vaidlerdeki gevfek 

tatlılığın ya.pamıyacağı kadar tatmin etti. Gülüm • 

sedi ve cömertçe soyunmıya baıladı. 

- Komedi' de ne zaman çalıımıya baflıyorsun? 
-Bu ay. 

(Sonu var) 
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1Gô 
Nereye sığınmalı ? 

htiridye, tabiat içinde, acaip bir 
hayvanau. Acaıplıgmden dolayı ilim 
adamlarım haylıce de uğraştırmışbr ... 
Bilirsiniz ki hayvanların bazı cinsle
rinde ayrı ayn erkekler ve diıiler var
dır. Bazılarında da aynı hayvan hem 
erkek, hem diti olur. Halbuki istirid • 
Yelerin bazıları ayn ayn erkek veya 
dişidir, bazıları da aynı zamanda hem 
erkek, hem ditidir •.. 

man da yumurtlamadığı aylar içinde • 
dir, yani bu sonbahardan gelecek ilk
baharın sonuna kadar. Kara, hava, deniz 

- Yatarken sakalınızı yorganın 
albna mı, üstüne mi koyarsınız? 

Bu suale muhatap olan sakallı yor· 
gamn ne albnda, ne üstünde rahat e
demeyince, bin itina ile büyütüp uzat
mış olduğu aakalıru, bilirsiniz ki, niha
yet kestirmiştir. 

Vakıa böyle karııık cinı baıka hay· 
Vanlarda da • inıanlar arasında bile • 
görülür, fakat istiridyelerde kanııklık 
şaıırtacak derecede çok nisbettedir. 
Bundan dolayı iıtiridye alimleri, bir 
zaman, istiridyelerin yalnız büyük çe
şitlerinin aynı zamanda erkek ve diıi, 
küçüklerinin de ayn ayn erkek veya 
diıi olduklarına hükmetmiılerdi. 

Sonra, felemenkli bir balıkçı hoca· 
sı çıktı, iıtiridyelerden • büyük olıun, 
küçük olıun • hepsinin iıtedikleri za· 
rnan erkek, iıtedikleri zaman diti ol
duklarını ve yalnız cinslerini değiıti
rirken aynı zamanda hem erkek, hem 
dişi olmıya mecbur kaldıklarını isbat 
etti .•. 

Bu mühim keıif meydana çıkbğı 
zaman insanlar arasında, iıtiridyelerin 
bu kudretlerine imrenenler çok olmuf• 
tu, ancak o zamandan kalan rivayete 
göre, istiridyeler gibi keyfine göre cin· 
sini değiıtirmek iatiyenlerin en çoğu 
• tabii o zamanın • kadınlan araıından 
çılmuıtı. 

Zaten baıka bir balıkçı hocası, bir· 
az zaman sonra, iıtiridyelerin kudreti
ni iıtiyen inıanların umutlarını kırdı. 

- lıtiridyeler cinalerini değiıtirir
ler ama dedi, keyiflerine göre değil, 
yalnız yaz aylarında, may11tan ağus

tos sonuna kadar!... 
Böyle muayyen zamana münhasır 

kalan ve keyfe göre kuUanılamıyan bir 
kudretin arbk büyük bir değeri ola • 
nıazdı. Onun için insanlar arasında İs· 
tiridyeleri kıskanan kimse kalmadı ... 
Ancak bu ikinci mühim keıif büyük 
bir ıey iıbat etmiı oldu: Ötedenberi 
istiridye yaz aylarında yenilmez, onun 
için aylann adlarını latinceden alan 
avrupalılar, adının arasında R harfi 
bulunmıyan aylarda istiridye yememe
lidir, derler. Mayıstan ağustosa kadar 
ayların l&tince adlannda da bu harf 

sutkiV~ında ve1Wsı:z=ötur, ~aiıt,ü: 
nun için yemez. Fencesi, o aylar için· 
de istiridye cinsini deği~tirmekle met· 
guldür. O dört ay içinde istiridyelerin 
en çoğu erkek, bir kısmı da diti olur 
ve ditiler yumurta çıkarırlar. Dört ay 
geçince diıilerin aay111 pek azalır, on
lardan biraz fazlası erkek kalır, fakat 
istiridyelerin en çoğu sonbahar ve kış 
İçinde hiç yumurtlayamıyacak surette 
hünsa olurlar. 

lıtiridyelerin cins değiıtirmeleri • 
ne ıebep de denizlerin darlığıdır: Bir 
diıi iıtiridye altmıı milyona kadar yu
ınurta çıkardığı için, istiridyeler bütün 
yıl ayn ayn erkek ve dişi kalıp döl bı
raksalardı birka~ yıl içinde denizlerde 
yalnız istiridyelere bile yer kalmazdı. 
Onun için döl bırakmak mevsimini 
yalnız yaz aylarına hasrederek yılın 

öteki aylannda en çoğu hiç yumurtla· 
ınaz. Kendi topraklarına sığarmyacak 
kadar çoğalıp başkalarının toprakları
na göz diken insanlar da, iıtiridyeler
den ibret alsalardı, kavga sebepleri de 
elbette azalırdı ... 

istiridyenin lezzetle yenileceği za· 

L!2 

İstiridye inıarun hem ittahını açar, 
hem de beıler. Hazmı da· taze olmak 
ıartiyle • pek kolaydır. Pek nazik mi
deler bile istiridyeden hiç zahmet çek
mezler. Bir kere eti yenilmeden önce 
içilen ıuyu, bayağı deniz ıuyu değil, 

azotlu bir sudur. Bununla beılemiye 

baılar. Sonra etinin yüzde on nisbeti 
gene azotlu, yüzde bir buçuğu da yağ
lı maddedir. 

Fakat iıtiridyenin asıl iyiliği yüz • 
de alb buçuğunun maden olmasıdır. 

Vücudumuza pek lüzumlu olan çelik, 
foıfor ve iyod iıtiridyede bol bol bu • 
lunuyor. lıtiridye İyodu ıevdiği için, 
bazı yerlerde içinde istiridye yetiıtiri
len deniz havuzlarına aynca iyot ka • 
tarlar. O vakit istiridye zayıf ve bo
yunlarında bezler bulunan çocuklara, 
kansız kızlara, damarlannda tanıiyon 
yükselmit yqlılara canlı bir ilaç olur .. 

Böyle fazla iyotlu istiridye bizde 
de yetiıtirilinciye kadar, onun bayağı-
11nı da lezzetle yiyebilirsiniz ve ço
cuklarmıza yedirmeliıiniz. Altı yaşın

da bir çocuk bile günde alb istiridye 
yiyebilir. On iki ya,ında bir düzineyi 
günde iki öğünde yer, hem de bütün 
kıı. 

(atiridve fazlıı jvotln olmas" ~" "e-
ne canlr bir kuvet ilacıdır. G A. 

Balkan tip kongresi 

ôzaları İzmir'de 
İzmir, 12 a.a. - lstanbul'da topla

nan Balkan tıp kongresi azaları bu sa
bah Ege vapuru ile şehrimize gelmiş
lerdir. Misafirler, vali ve C.H.P. Baş
kam Fazlı Güleç'le Belediye reisi D:. 
Behçet Uz ve bir çok doktorlar tara
fından karşılanmışlardır. 

Misafirler şerefine bu akşam Fuar 
ganizonuda belediye tarafından bir zi· 
yafet verilmiştir. 

İstanbul belediyesi 

otobüs işletecek 
..,., . ..;_. 

ye garajlar müdürü dün akşam gehri· 

mizden Viyanaya hareket etmiştir. 

'Garajlar müdürü elyevm çöp kongre· 

si münasebetiyle Viyana'da bulunan 
belediye makine şubesi müdürü Nus
ret'le buluşacak ve iki müdür oradan 
Londra'ya giderek lstanbul için c.ılına
caık otobUsler etrafında temas ve tet
kiklerde bulunacaklardır. 

Belediyenin bu seneki bütçesinde, 
otobüs imtiyazının kullanılması için 
yarım milyon liralık tahsisat vardır. 
Bu para ile otuz kadar otobüs alınabi
leceği tahmin edilmektedir. Halbuki 
bu gün şehirdeki otobüılerin sayxıı 

seksen kadardır. Binaenaleyh bu aene 
alınacak otobüslerle bir kısım hatlar
da belediye otobüsleri ifliyebilecek
tir. Tahsisatın yüz bin liralıık bir mik
tarı da garajlar ve tamirhaneler tesisi
ne sarfedilecektir. Belediye garaj te
sis edilebilecek yerleri şimdiden ayır
mıştır. 

Londra'da yapılacak tetkik ve te
maslardan sonra bu hususta kati karar 
verilecektir. 

Kuvetlerine harcanan paralar 

Bir fransız askeri 
Hükümete senede 3813.40 franga 

yani 13.346 kuruşa mal oluyor 
Berliner Tageblat'tan: 

Fransa Ba§vekili ve Harbiye 
Nazırı B. Daladiye 

Fransız müdafaat bütçesinde en ha- ı piş edilmiştir. yapılara, 675 milyonu gemi toplarına, 
tırı bayılır yeri kara ordusiyle sömür- Yapılan hesaplara göre, Fransaya 597 milyonu tayyarelere; hava bakan-
ge ordusu işgal etmektedir. bir asker yılda 3813,40 fr. a mal ol- lığının 7.627 milyonundan 354 milyo -

Fransa'nm en muazzam silahı olan maktadır; bunun 2.293 frang~ iaşcsine, nu araştırma işleriyle prototif tayya -
kara ordusu bir sırdır. Parlame.1to ra- 748 frangı elbiseve çamaşırlarına, 170 reler inşasına, 4.795 milyonu seri ha -
porlarında bu ordu hakkında hiç bir frangı fevkalade masraflar, yeniden in- linde yeni tayyareler imaline ve bir 
tenkit yapılmasına müsaade edilme • şa edilmesi lazımgelen tanklarla, top- milyarı da yedek parçalara tahsis e -
mektedir. Kemmiyeti etrafında da çok larla, harp gemileriyle, tayyareler, i- dilmiştir. 
az malümat verilmektedir. lah alakalıdır. Ancak, alelade masraf Parlamento raporlarında deniz büd-

Büdcesi, munzam tahsisatiyle bcra - faı;ılları etrafında tafsilat verildigi cesi etrafında verilen izahlar, fransız 
her 13.3 milyar frangı bulan bu ordu - halde, fevkaHide masraflara dair uzun donanmasının 1943 de bugünkü gibi 
nun, dünyanın en mükemmel ordusu uzadıya malfunat verilmemektedir. dördüncü değil, İtalya ve Almanya' -
olduğu ve dolayısiyle de bu ordunun Ordunun fevkalde masraf faslı 6.680 dan sonra altıncı geleceğini hissettir· 
hem genel kurmayınca hem de harp ba milyon franktır. Bunun 4.400 milyon mektedir. 
kanına milletin itimat etmesi lazım • frangı, tank, top, mermi ve buna ben- İlk programda fransız donanması 
geldiği Fransa'da umumi bir kanaat ziyen silahlara mahsustur; 1.032 mil - 511.000 tonilato hacminde olarak der
halindedir. Kara ordusundan sonra, yonu da istihkam ve köprü malzeme - piş edilmişti ki, bunun 137.000 toni13.
deniz ve hava büdceleri gelmektedir. sine tahsis edilmiştir. tosu 6 dritnota tahsis edilmişti. Bu 
Bu iki kuvetin bugünkü ihtiyaca kafi Deniz bakanlığının 4.176 milyon mikdar 1938 başlangıcından 1940 sonu
olup olmadığı meselesi yıllardanberi franktan ibaret olan fevkalade masraf na kadar 543.000 tonilatoya çıkacak -
büyük endişe ile münakaşa edilmekte- faslından, 2.224 milyon frangını yeni tır. 
dir. İşte bu endişenin tesiri altında ka
lan mebua ve ayan azaları, bu silahlara 
dair uzun uzadıya izahat ve tafsilat 
istiyorlar, ve hükümetin istediği pa· 
ranın yekunu ne olursa olsun, seve se
ve tasvip ediyorlar. 

Bu itibarla, aşağıda.ki cetvelde gö • 
rüleceği gibi, hava büdcesi gün geç -
tikçe daha büyük bir chemiyet kazan
maktadır. 

1935 1938 

Kara ordusu 6.vı4 lJ.0>13 
Deniz kuveti 2.819 15.367 
Hava kuveti 1.15151 9.183 

[Frank olan rakamlar 000.000 ilive&iyle 
okunmalıdır.] 

Fransanın büd~esi silahlara göre 
tevı;i edildikten mada, alelade ve f ev
kalade masraf fasıllarına ayırlmakta -
\,l:a&. 

Alelade masraf faslında, askerle -
rin aldıkları paralarla, subayların ma
aşları, iaşe ve elbise paraları vardır. 
Fransız kara ordusunun (yalnız ana -
vatan ordusu) 5.074 milyon franktan 
ibaret olan alelade masraf faslından 

2.889 milyon frangı maaşlara veril -
mektedir. 

Deniz ve hava silahlarının da alela
de masraf fasılları aynı görünüştedir. 
Deniz silahının 2.191 milyonundan 
1.136 milyonu maaşlara ve 330 milyonu 
kömüre, 204 milyonu tamir işlerine, 
119 milyonu topçu levazrmına tahsis 
edilmek üzere 1.042 milyonu da mal -
zemeye verilmektedir. 

Hava bakanlığının alelade masraf 
faslı 1.556 milyon franktır. Bunun 722 
milyonu maaşlara 502 milyonu malze
meye ve hususiyle benzine, 327 milyo· 
nu hava işlerine tahsis edilmektedir. 

Kara ordusunun maat faslında, 

28.103 subay, 563.419 asker göz önün
de tutulmuştur. 

Deniz kuvetlerinde 3.891 subay, 72 
bin 500 asker, hava kuvetlerinde 2.550 
subay, 52.500 askere göre masraf der-

Billis'fen fren 
hattı ge~ecek m H 

Bitlis (Hususi) - Diyarıbakır. Irak 
ve İran hattının !ran'a gidecek kıs -
ıınının Bitlis deresinden mi yoksa Gü
zel dereden mi g~eceği hakkında ve
rilecek kararı şehrimiz halkı sabırsız
lıkla bekliyordu. Daha evel belediye 
ve umumi meclis trenin Bitlis'ten geç
mesi için Başbakanlığa müracaat et -
mi~lerıdi. "İran'a kadar uzanacak de -
miryolunun azami mevil tatbik edile
rC'Jr:Dnnıs -ren geçırı'ıin'l~rne ~ITJ1'111 

cağı ve ~ayet buna fennen imkan gö
rülemezse zaruri olarak Güzel dere -
den geçirileceği" cevabı verilmi~ti. 

Uç beş gün evel 70 kilometre uzun -
tuğunda olan Bitlis deresinin meylini 

ölçen istikşaf mühendisleri bu meylin 

binde yirmiyi geçmediğini ve demir . 

yolunun binde yirmi beşe kadar me -
yille yapılabileceğini trenin Bitlis'ten 
geçirilmesine artık fennen bir mani 
kalmadığını Bitlis halkına müjdele -
diler. Eskidenberi doğuda bir ticaret 
ve istihsal merkezi olan Bitlis'in tre
ne kavuştuktan sonra yeni bir inkişa
fa mazhar olacağı tabiidir. 

Yalnız şehrin çok arızalı bir yerde 
oluşu istasyon için tam müsait bir ye
rin şimdilik hazır bulunmayışı en bü
yük endişedir. 

Tekirdağ muallimleri 
Çanakkale 'de 

Tekirdağ, 12 a.a. - Tekirdağ mual:
limleri bir tetkik seyahati yapmak ü
zere kültür direktörünün başkan!ığın-

1 KÜÇÜK Dlj HABERLER 1 

X Roçeıter - Amerika cumlıurre
isinin oğlu Ceyms Ruzvelt'e ameliyat 
yapılmıştır. Mumaileyh, midesinde ha
sıl olan bir i.ilserden mustaripti. Cum-
hurreisi ameliyattan evel hastaneye 
giderek oğlu ile görüşmüştür. 

X Amsterdam - Hafif bir rahat -
sızlıktan mustarip olan prenses Julia
na'nın sıhi vaziyeti hiç bir veçhile en
dişeyi mucip değildir. Prenses ağlebi 

ihtimal birkaç güne kadar Soestoyk'a 
avdet edecektir. 
~......,_ ... :r-~ g-un tt"""1Uft cıacc.:-,. 

olan hava müdafaa manevraları Tok • 
yo ve Yokohma da dahil olmak üzere 
şarki Japonya'run 19 eyaletinde birden 
başlamıştır. Bu manevralardan mak • 
sat radyolar, telefonlar ve şifahen ve
rilecek olan tehlike işaretlerine hal
kı alıştırmaktan ibarettir. 

X Murınölon (Fransa) - bir tay -
yare kampında yangın çıkmıştır. Mad
di hasar ehemiyetsizdir. 

X Kopenhag - Danimarkalı yüzü • 
cü kadın Ragnhild Hvcger iki yüz 
metrelik serbest yüzme dünya reko -
runu 2 dakika 21 7-10 saniyede kırmış 
tır. Bu suretle vatandaşı Vanvecn ta
rafından tesis edilen rekor üç saniye • 
lik bir farkla ıslah edilmiş oluyor. 

X Prag - Almanya son dakikada 
bugün burada açılan beynelmilel ista
tistik kongresine gönderdiği delege -
sini geri çağırmrştır. 

da Çanakkale'ye gittni!ilerdir. Mual
limler Çanakkale'nin tarihi yerlerini 
gezeceklerdir. 

Şehirlerin dunnıyan gürültülerini 
ıinirlerimize mütemadiyen havale edi
len darbelere benzeten Aleksi Karrel'i 
okuduğumdan beri, pençercmden aşıp 
gelen bağnşmaları, inleyi~leri, ahlan, 
ofları, ve at ayaklarının, araba teker -
)eklerinin, otomobil kornalarının, gra
mofonların, radyoların çatırdılı, gıcır· 

blı, ywnuıak, kalın, ince, yayvan, vı· 

zıltılı, ve kısaca anlatılanuyacak kadar 
çeıitli seslerini birer birer işitiyorum. 
Bunlar yalnız benim kulaklarunı mı 

incitiyor, yalnız benim dimağımı mı 

tahriş ediyor, yalnız benim ıinirlerim 
üzerinde mi tesirlerini yapıyorlar? El
bette hayır. Yoksa bu fazla hislilik 
yorgunluktan rm? Fakat, benim gibi 
birçok yorgunlar da vardır. Yahut 
• yukarda işaret ettiğim gibi • gürül
tünün hepimizi ezip yıprattığına inan
mış olmamdan mı? Bunda karar kılı • 
yorum. Böyle olmaaa.ydı Nürenberg 
kongresinin feryatlarını, radyolarına 

son hızı vererek bütün mahalleye din· 
leten komşular almak istedikleri ha • 
berleri kendilerine tahsis ederler, ça
brdıları yoldan aşıp odama giren tav· 
lanın pullarını da diğer komşular da • 
ha az şakırdabrlardı; saat yirmi ikide 
bir demir külçesi tarrakası ile kaldı
rnnlan döverek geçen kamyon iıle • 
mezdi. Demek ki bazı insanlar patır • 
dıdan, şamatadan zevk alıyorlar! Ve 
bu insanlar bütün bir memleketi dol • 
duracak kadar kalabalık da oluyorlar. 
Bunlara Alekııi Karrel'i okumalanru ve 
sakal hikôyesini hatırlamalarını tavsiye 
ederim. 

Gürültü iyi bir fCY değildir de; 
baıkalarını rahatsız ettiği için ... Fakat 
kendilerini düıünenler bqkalan yok • 
muı gibi hareket ederler. imdi, bu gi
bilere dünya yiizünde yalnız olmadık
lannı anlabnak l&zımdır. Bu vazifeyi 
iae ancak gürültüyü :zararlı bilenler 

hep birden Üzerlerine alabilirler. Me
selenin halli sadece elbirliğindedir. El
nrr.rrırı cnneK': tnsanrarvc ııdflcdc • .:~in 
en güç iş! - N. Baydar 

. 
lslanbul' da 100 bin esnaf 

partiye bağlamyor 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Çlçek

ciler cemiyetinin ekseriyet temin edi -
lemediğinden geri kalan f ev kala de he-

yeti umumiyesi bugün yapılacak ve ce
miyet nizamnamesine diğer cemiyet • 
ler gi.bi bu cemiyetin de partiye yük· 
sek manevi bağlılığım gösteren bir 
madde ilave olunacaktır. 

Cemiyetlerin partiye bağlılıklarını 
göstermek üzere nizamnamelerine bi
rer madde iHivesi için yapılan toplan
tılar bugilnkü içtima ile tamam olmak
tadır. Bu kararlar !stanbul'da mevcut 
l 00.000 esnafın hislerine terceman 
olarak derhal Parti Genel Sekreterli • 
ğine bildirilecektir. 

:±:25 
ona bir plan tasavvur ettiriyor. düşünmekten içinde hiddete yer kal -

rr==========================================~ 
Fakat avlanmak için ondan istifade 
etmiyor. Çünkü cephanelerini hesap
layınca her ikisi de ihtiyatlı ve ta
sarruflu davranmak lüzumunu hisset
mişlerdir. Gündelik av işini mükem
mel bir nişancı olan Vidal tek başına 
üzerine almıştır. Üstelik, kadın bir 
nevi küçük sincapları yakalamak için 
ağ germek usulünü düşünmüştür. 
Böylece ekseriya bir el silah bile a
tılmadan gündelik yiyeceklerini te
min etmektedirler. 

bile vücudundan ter boşalttığı için 
Vidal, yapraktan yatağı tiı;erinde u
yuklamıya çalışıyor. Nafile, çünkü 
sinirleri müthiş surette gergindir. 

Işte: Arkadaşları kadını bulmuş- mamıştır. Ah, ne müthiş bir akibettir 
tardır. Bunlar havadan değil, kum bu!.. 

GÖKLERİN CASUSU 
Yazan: Allred M aşar 
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Siddetli bir fırtınanın onu yolun

dan bir hayli uzaklara atmış olduğu
nu muhakkak akıllarına getirmemiş 

olacaklardı. Fakat, belki de, yardımı· 
na gönderilen tayyareler, mutad yo

lu araştırdıktan sonra, bu hattan de • 
rece derece uşaklaşmak suretiyle me· 
todik bir keşif işine girişmişlerdi. E~ 
ier hal böyleyse, bu iş bir hayli zama
lla mütevakkıftı. Vidal bunu en az 
bir ay olarak takdir etmekle kendine 
Cesaret veriyordu. Bu can çekişinin 
Umidinin son hamlesiydi. 

Ve kulaklariyle gözleri hala ufuk~ 
ları tarassut ediyordu. 

Hadiselerin sevkiyle uzlet arkadaşı 
haline gelen kadına zihnini perişan 
eden ilmitsizliği açamıyordu. Kadın 
bu tesiri kendisiyle paylaşacak vazi
}'ette değildir. Meğer ki o da kendi 
tarafından bir yardım beklemekte ol
ıun. 

Fakat bu hususta bir şey bilmiyor. 
Kadın ek&eriya haşin bir süklit 

tnuhafaza ediyor, ve silahlı müdaha
lesinden sonra içini kısaca açmış ol
duğu gündenberi, müşterek bir ya
§amanm icabettirdiği alelade birkaç 

sözden başka bir şey söylemiş değil
dir. 

Bununla beraber ev işlerine devam 
ediyor, yiyecekleri hazırlıyor, ve ar
tık kuveti tamamen yerine gelmiş ol
duğu için, yardımını asla reddetmi
yor. 

Böylece, iki arkadaş, kuvetlerini 
ve zekalarını birleştirmek suretiyle 
hayat şartlarını ısHih ediyorlar. Tay
yareden kestikleri ve dalların üzerine 
tutturdukları mika levhalariyle, ken
dilerini dallar arasından suların sız
masına karşı muhafaza eden sağlam 
bir dam vücude getirmişlerdir. Çün
kü yağmur mevsimi neredeyse başlı
yacaktır. Şimdiden fırtınalar oluyor. 
Şimdi de, tayyareden çıkardıkları 

saç levhalarla örülmUJ sazlardan ya
pılmış setlerden daha sağlam ve rilz· 
gara daha mukavim bölmeler yapma
yı tasarlıyorlar. Fakat bu iş bir hayli 
güç görünüyor, çünkü lilzumlu Alet
lerden mahrumdurlar. Fakat muvaf
fak olmaktan ümidi kesmiyorlar. 
Kadın, makineli tabancayı istediği 

gibi kullanmakta devam ediyor. Onu 
hiç bir zaman yanından ayırmıyor. 

Çalışma saatlerinin haricinde, her 
ikisi de zamanlarını keyflerinin is
tediği gibi kullanıyorlar. Vidal ka
dını hareketlerinde serbest bırakıyor. 
Bu ormanda onu esir gibi bağlı tut
mıya ne lüzum var? Her halde şim • 
dilik kaçrnıya hiç de niyeti yoktur. 
Buna mukabil, ona tahakküm etmiye 
kalkmak kadını isyana sevkedebilir
di. Bu takdirde ise ona karşı hiç bir 
şey yapamazdı. Kaybeden kendisi o
lacaktı. 

Böylece, kadın, keyfi istedi mi, 
dar yolu takip ederek su kenarına gi· 
diyor. Esasen ekseriya su taşıyan da 
odur. Panterin atlaması esnasında 
suyla dolarak batmış olan lastik kabı 
bir çatallı sırıkla çıkarmıya muvaffak 
olmuştur. 

*** 
Bugün, gök bir fırın tavanıdır. 
Stepin üı;erinde fırtınayı haber ve

ren bunaltıcı ve sıkıcı sıcaklardan bi· 
ri hüküm sürüyor. En kü~ük hareket 

Her halde o da hararetten asabileş
miş olacak ki, kadın birdenbire yere 
inmiştir. 

Aradan bir hayli zaman geçmiştir. 
Ne yapıyor? .. 
Yemek mi hazırlıyor? 
Ağacın gölgesinde, bu akşam oca

ğın ateşini temin edecek olan dal kı
rıntılarını mı topluyor? 

Tuhaf, her zamanki gibi, gidiş ge
lişini işitmiyor. 

Vidal birdenbire bu sessizlikten 
endişeleniyor. 

Kadın nerede? 
Eğilerek kaba döşemenin aralığın

dan bakıyor ... 
Ağacın altında kimse yok. 
O zaman Vidal kalkıyor, ip merdi

venden iniyor, civarı araştırıyor. Bir
denbire onu tayyarede görür gibi o· 
luyor. Orada ne yapıyor? Fakat bir
denbire farkediyor ki gördüğü bir 
gölge oyunundan ibarettir. 

üç ayrı nota üzerinden ıslık çalı
yor. Bir isim haykıramıyor. Çünkü 
arkadaşının ismi hala onun için meç
huldür. 

Beyhude yere ıslık çalıyor. 
İşareti cevapsız kalıyor. 
İşte o zaman birdenbire içine şüp

he düşüyor. "Ya bütün tahminlerinin 
hilafına kadın kaçtıysa? .. " 

Tetikte duran muhayyilesi derhal 

çöllerini aşarak karadan gelmişlerdir. İşte Afrikanın bu muazzam ve 
Ona görünmemiye dikkat etmişler- tehlikeli köşesinde, fersahlarca me -
dir, yerde hareketsiz duran tayyare- safede bir tek insan yaşıyamıyan bu 
yi görünce dikenli çalılar ve kayalar ıssızlıklar ortasında tabiatin kor
arkasına gizlendiler. Orada kendisi- kunç kuvetleriyle haşhaşa kalıyordu. 
nin uzaklaştığı bir anda kadına ha- Yalnız, yapayalnız ... 
her verdiler. Bu gece gelmiş olacak- Cesaretinin büyüklilğüne rağmen, 
tardır. Yarı uykusu arasında kamyon bu dUşünceler altında ezildiğini his
gürültüsüne benzer bir şey işitme- sediyor. Bu sefer tabiat insana tahak
di miydi? Fakat, abdal, bunu uzak • küm etmiştir. 
tan fırtınanın uğultusu zannetmişti. Şimdi ne yapacak? 
Halbuki zincirli otomobille onlar gel- Gene imdadına gelecekleri ihtima-
miştider. Şimdi, suç ortaklarım da line •ümit bağlayıp beklemek mi? 
beraberlerine alarak gitmişlerdir. Yoksa, sonu belirsiz fakat lüzumlu 

Evet, hiç şüphe yok! Orada, şimdi maceraya girişilmek mi? Ufka doğru 
ufka bir saç gibi yayılan bir toz sü- hareket etmek, ve insanlara rastla -
tunu, bir kasırga, bir antilop sürüsü· mak için, gücünün yettiği müddetce 
nün veya birkaç filin geçişi neticesi yürümek, yürümek! Herhalde bekle
değildir. Hayır! bu toz bulutunu kal- mi ye takati kalmamıştır ... 
dıran düşmanlarının otomobilidir. Hava da ne kadar sıcak!... Terler 

Kahbe ! Şimdi zahiri inkiyadının alnından, uzuvlarından akıyor. Ani 
sebebini anlıyor. Ona oyun oynamak bir su hasreti öteki düşüncelerini o
için zamanmr beklemişti demek. Ve na unutturuyor. Ah, su dolu kabı ba
işte o saat gelmiştir. Ve o hiç bir şey şından aşağı boşaltmanın vereceği 
görmemiş, hiç bir şey tahmin etme- haz. Bu duş, ona mukadderatını sil · 
miştir. kı'.inetle düşünmek için lüzumlu ener· 

Az kalsın hırsından kendini yum· jiyi verecektir. 

ruklıyacaktr. O zaman suya doğru yürüyor. 
İşte nihayet bu çöl ortasında, yıkı- . Orman içinden geçen yola her za-

lan ümidiyle yapayalnız kalmıştır.. k" 'b" 'ht' tl · · t' k man ı gı ı, ı ıya a gırmış ır, aya • 
Yapaya~.n~.z 1 • . • . tarının ucuna basarak ilerliyor, sila-

Bu duşunce artık sabıt fıkır halın- h 1• d ~ t t"kt d' Pa . . ... ~ ı e ın e ve parmagı e ı e ır. n· 
de onu takip edeceıktır. Teessuru -
dctini bile boğuyor. Hazin akibet i (Sonu var) 
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Hitler dünyaya meydan okuyor! 
Fakat molam olandan başka yeni bir şey Cle söylemiyor! 

(Başı ı nci sayfada) f ca, nııı - - - - - ıı:ı:ı - -r - -ar - - - - - - - - - - - - - - - -
tik bağların da ~artinin başardığı mil- _LJOLC!LLWWULLL __!LLVLLVLLll NLLUVJJIJ(' RtLlll • ~ • , . 

li vahdet sayesinde bertaraf edildik- B ı • k ,. • h d 
leri~i _söyl~iş, nasy~nal - sosyalist e c 1 a ve s v 1 c re . u ut ta 
partısıne aza olmıyan hır tetk almanın ..:JJ ~ 

dahi bulunmadığını ve partinin en e- k ,,.. d b • 1 1 1 nerjik t:dbir!~r~ ~ö!le vah~et sayesi~- as e r 1 te 1 r e r a 1 yo r a r 
de alabilecegını ılave etmış ve demış-
tir ki : 

"Biz her sene milletin huzuruna çı
karak yaptığımız ve' yapacağımız iş
ler hakkında onun muvafakatini istih
sal ediyoruz. Bu muvafakati her za -
mandan ziyade 10 nisanda elde ettik. 

Fakat şimdi, nasyonal - sosyalizm, 
vaktiyle memleket dahilinde ka.tolik 
partisinin marksizmle birleştiği gibi, 
biribirleriyle birleşen- demokrasiler 
ve bolşevizm tarafından hücuma ma
ruz kalmaktadır. 

Demokrasilere hücum 
Hitler bundan sonra demokrasilere 

şiddetle hücum ederek bunların, en 
kanlı istipdatı temsil ettiği halde ken
d isine halk diktatörü aldım veren 
bolşevik hükümetini iltizam ettikleri
ni ve arkalarında milletlerinin yüzde 
99 dan fazlası bulunan hükümetleri 
de "diktatör" kelimesiyle tavsif et -
tiklerini söylemiştir. 

Hitler sözüne devamla demiştir ki: 
Asıiflarca müddet bu sözde demok

rat devletler insanı isyana sevkeden 
bir şiddetle yabancı milletleri hüküm
leri altında tutmuşlardır. Fakat Al
manya müstemlekelerini istediği za -
man ona, zavallı yerlilerin kötü bir 
akibete maruz bıraıkılamıyacaklarını 

söyleniyor. Fakat aynı zamanda da 
yerlileri yola getirmek için hava bom
bardımanları yapılmaktan da çekinil
miyor. Fakat §urası da doğrudur ki, 
bu gibi hallerde bahis mevzuu olan, 
İtalya'nın da Habeşistan'da yaptığı 
üzere - öldürücü bombalar - değil 
• medenileştirici bombalar - dır. Bu 
demokrasiler bizi. tahkir ediyorlar 
Fakat aç:ckça söylüyorum ki, beni sa
yamadığı için tahkir eden bir kimse
yi, kendimi soydurduğum için beni 
alkışhyan bir kimseye tercih ederim. 
(Şiddetli alkışlar) Bizi tahkir ediyor
lar, fakat, allaha şükür, biz şimdi Al
manya'nm yeniden soygunculuğa ve 
hakarete uğramasına mani olacak va
ziyetteyiz. 

Çekoslovakya meselesi 
Vaymar rejimi on beş sene müddet

le soygunculuğa ve tecavüzlere kat -
lanmıştır. Fakat buna mukabil herks 
onu itaatli ve demokratik bir devlet 
diye methediyordu. Bu hareket tar
zı milletimizin zahiren mukavemet 
vasıtalarına malik olmıyan büyük bir 
kısmının fena muamelelere maruz 
kaldığı bir yerde, tahammül edilmez 
bir hale gelmiştir. Çekoslovakya'dan 
bahsetmek istiyorum. (Uzun alkışlar) 

Böyle bir devlet demokrat bir dev
lettir, çünkü bu devletin ezici bir ek
seriyeti, kendisinin fikri sorulmak -
sızın, Versay'da yapılan muahedeyi 
kabule ve menfur vesikaya karşı iti
razda bulunmamağa icbar edilmek su
retiyle, demokratik prensiplere tev -
fikan tesis olunmuştur. 

Hakiki demokrasi olmak sıfatiyle 
bu devlet ilk iş olarak milletin ekse
riyetini istibdada ve fena muameleye 
maruz bırakmış ve milletin hayati 
haklarını elinden almıştır. 

Bundan sonra da dünya bu devle
tin askeri ve politik bir vazifesi ol
duğuna ve dolayısiyle de bu ekseri
yetin susmak mecburiyetinde bulun
duğuna inandırılmak istenmiştir. Her 
itiraz, bu devletin vazifesine karşı 
bir hücum mahiyeti iktisap etmiş ve 
binaenaleyh, kanunu esasiye mugayir 
bir hal almıştır. Demokrasiler tara -
fından tanzim edilmiş olan bu anaya
sa milletin haklarına değil, müstebid
lerin siyasi mülahazalarına istinat et
mektedir. Bu siyasi mülahazalar da, 
Çek halkının mutlak hakimiyetini 
her şeyden üstün tutmaktadır. Bu 
fikre muhalefet eden herhangi bir 
kimse devletin düşmanıdır ve bina
enaleyh, demokratik kanunlar muci
bince asılmağa, kesilmeğe müstahak-
trr. 

3 ,5 milyon insan 
Eğer bizi alakadar etmiyen bir me

sele bahis mevzuu olsaydı biz de bu 
hali, diğer birçok kimseler gibi, mil
letin haklarının "demokratik., telak· 
kisine ait enteresan bir misal olarak 
kaydeder ve geçerdik. Fakat bu me
seleye alakadar olmağa kendimizi 
mecbur hissetmemiz gayet tabiidir: 
Bu devlet içinde istibdada uğrıyan 
milletler ekseriyeti arasında üç bu
çuk milyon alman vardır ki bu rakam, 
Danimarka'nın mecmuu nüfusuna te
kabül eder. 

Bu alınanlar da allahın kullarıdır. 
Cenabı hak bunları, Versay'da yapı
lan bir u ,....,.. ı 2 • s yabancı-

Belıika'da İsvicre'de 
.> 

Brüksel, 12 a.a. - Belçika hükümeti, bazı askeri 
tedbirler almıştır. 

Bern, 12 a.a. - Federal meclisi bir ihtiyat tedbiri 

olmak üzere 12 eylülde hudutta bulunan bazı istih -
La Gazet, bu hususta şunları yazmaktadır : 

kamların altına lağım kazılması için harbiye nezareti-
''Bu tedbirler, halkı endişeye düşürecek mahiyet

te askeri kararlar şeklinde telakki edilmemeli, el
zem addedilen ihtiyat tedbirleri olarak kabul edil
melidir. 

ne müsaade vermiştir. Bu istihkamların tahribi halin
de ecnebi memleketlerle İsviçre arasında yollar ve şi -

mendiferlele yapılmış olan nakliyat kesilmiş olacak -

Belçika - Alman hudll'dunda muhtelif askeri ha -
reketler yapılmaktadır : Cumartesini pazara bağ -
lıyan gece içinde topçu kıtaları cebri yürüyiişle gar
nizonlarına iltihak etmişlerdir. Liyej topçu kuvel -
leri gece 60 kilometre katetmek suretiyle şehre gel
mişlerdir. Öpen ve Malmedi'deki silahendazların 
kışlalarını t erkebneleri menedilmiştir. Hudut bo -
yundaki jandarma postaları da mühim miktarda 

tır. Lağımlara yerleştirilecek olan patlayıcı maddeler 

yeni bir emir verilinciye kadar istihkamların al.tında 

kalacaktır. 

İstihkam.lara gönül.Jü hudut müfrezeleri nezaret e

decektir. Halk nöbetçilerin vereceği talimat dairesin -

de hareket etmiye davet edilmiştir. İstihkamların ya

nında durmak bunların resmini almak veya krokisini 

çizmek memnudur. takviye edilmiştir.,, 

~ .. ~~WOIJltll15~'7ıllı 
lann hakimiyetine terketmek için ya- eline geçirdi ve bu memleketi Rayhş'- viyesi işinin evelce haber verdiğim şe -
ratmadığı gibi, yedi milyon Çek'i de ın elinden aldr. kilde ve kısa bir zamanda gerçekleşti-
üç buçuk milyon almana işkence et- 1870 - 71 de Almanya girmek mec- rildiğini size emniyetle söyliyebilirim. 
mek üzere yaratmamıştır. buriyetinde kaldığı kanlı bir harptan Şunu da kemali emniyetle söyliye-

Her tarafta biliniyor ki, bu devlet sonra bu arazinin geri verilmesini is- bilirim ki, o tarihtenberi zamanımızın 
içindeki vaziyet ve şerait tahammül- tedi ve talebini kabul ettirdi. Fakaıt ci- en muazzam tahkimatı inşa halindedir. 
fersadır. Politik bakımdan yedi bu- han harbından sonra bu toprak parça- Garp hududunda iki seneden beri ya -
çuk milyondan fazla halk hak namı- smı tekrar kaybetti. pılmakta olan bu tahkimatta 278 bin 
na, vaziyetlerini tesbit için kendi hak işçi, 84 binden fazla mütehassıs, iş 
1 k 11 k h .. · t' d mah Bununla beraber gene alınanlar için 
arını u anma urıye ın en - servisine mensup bin kişi, müteaddit 

rum edildiler. Strazburg klisesinin çok derin bir ma-

Ekonomik lxıkımaan 
Ekonomik bakımdan da bunlar sis

tematik bir şekilde mahva ve tedrici 
bir ölüme sevkolunmaktadır. 

istihkam taburları ve piyade fırkaları 
nası vardı. Buna rağmen bu işi kati 
olarak halletmekliğimiz, Avrupa sul - çalışmaktadır. (Şiddetli alkışlar). 
huna hizmette bulunmak içindi. Filha- Diğer vesaitle sevkedilen malze -
kika hiç kimse bizi milli haklarımız - me hariç olmak üzere yalnız alman de
dan istiyerek feragata icbar edemezdi. miryolları bu maksatla hergün 8.000 
Fakat biz ebedi bir anlaşmazlığa niha- vagonluk katarlar teşkiline mecbur 

Bu hakikatler, manasız, bir takım yet vermek azminde olduğumuz için kalınuştır. Her gün kullanılan çakıl 
cümlelerle inkar olunamaz. Vakıalar bunnı yaptık. taşı miktarı yüz bin tondan fazladır. 
ortadadır: Südet almanları, feci va- Gene kendi arzumuzla ve gayet mü- Garp hududundaki tahkimat bu kıştan 
ziyettedirler. Çekler onları mahvet- him bir sahada kuvetimizi azaltarak, önce bitecektir. Bunların mukavemet 
mek istiyo.ı:, insanlığa yakışmıyan bi.r alakadar memleketle hiç bir zaman kudreti daha şimdiden temin eıdilmiş -

istibdada, tahammülü imkansız rnua- yeni bir harbe girişmek mecburiyetin- tir. Bunların inşası bittikten sonra 17 
melelere maruz bırakıyorlar. Seksen de kalmıyacağrmızx ümit ettik. Bunu bin çelik ve beton istihkam vücude 
milyonluk bir milletin üç buçuk mil- da bu memleketin gemilerinin yüzde gelmiş olacaktır. Ve bazı yerlerde on
yon vatandaşının Çeklerin hoşuna otuz nişbetinden fazlasını yapamrya- beş kilometre derinliğinde üç dört hat
gitmediği için bir şarkıyı söylemek- cak vaziyette olmadığımız için değil, tı ihtiva eden bu çelik ve beton cephe
ten menedilmeleri, Çeklerin görmek Avrupa'da kati bir sükunun teessüsü- nin arkasında, silahı elinde olduğu 
bile istemedikleri çoraplar giydikle- halde, bütün bir millet beklemektedir. ne yardım için yaptt!k. 
ri için öldürülmeleri, Çeklerin güzel (Şiddetli alkışlar) • Ben, bu işitilme -

Polonya'da vatanperver ve büyük 
bulmadıkları bir tarzda selam verdik- miş gayreti, sulhu kurtarmak ıçın 

bir devlet adamı ç~kıp da Almanya ile 
teri için tethiş edilmeleri, mim ve 
felsefi akidelerini ızhar ettikleri za
man av hayvanları gibi takip edilme
leri demokrasi mümessillerini 13.kayt 
bırakabilir, hatta onların sempatisini 
bile kcı,zanabilir, çünkü bahis mevzuu 
olan üç buçuk milyon almandır. Fa -
kat ben bu demokrasilere bu halin 
bizi lakayt bırakamıyacağmı söyliyo
rum. ŞayP.t işkenceye maruz olan bu 
insanların hakları verilmez ve ken
dilerine hiç bir yardımda bulunul -
mazsa onlar adaleti ve yardımı biz -
den göreceklerdir. (Şiddetli alkışlar 
ve sonsuz tezahürler). 

Bu istipdat rejimi sona ermelidir. 
Ben bunu 22 şubatta da açıkça söyle -
miştim. 

Versay'daki devlet adamları bu öl
miye mahküm ucubeyi yaratmakla pek 
de akıllıca olrruyan bir harekette bu
lunmuşlardır. Başka milletlere mensup 
milyonlarca kim.senin haklarını vasıta 
ile ihlal etmek ancak Almanya 'yı zen
cire vurmakla kabildi. Fakat böyle bir 
halin ebediyen devam edeceğini san -
mak da, hadiseleri görmemezlikten 
gelmek olurdu. 

Rayhştag'da 22 şubatta verdiğim 
nutukta, Almanya'nın bu üç buçuk 
milyon almanın maruz kaldığr tazyik 
ve istipdadı müsamaha ile karşılıya -
mıyacağını söylemiştim. Şimdi de ya -
hancı devlet adamlarından, bu sözlerin 
alelade cümlelerden ibaret olmadrğına 
inanmalarını rica ediyorum. (Uzun al
kr~lar). 

Avrupa sullw:nun menfaati 
n.amına 

Nasyonal - sosyalist devleti Avru
pa sulhunun menfaati namına çok ağır 
fedakarlıklara katlanmış ve her türlü 
intikam fikri beslemekten kaçınmış -
tır. Hatta daha ileriye giderek resmi 
ve hususi hayatta her türlü intikam i
deolojilerini bertaraf etmiştir. Biz bu 
bakımdan, fazlasiyle mustakimane ha
reket ettik. 

Aynı zihniyet dairesinde, Avrupa
da gerginlikleri gidermek icin bir ta -
krm tekliflerde bulunduk. Fakat bu 
teklifler reddolundu. 

17 inci asırda Fransa sulh içinde 
tedrken ve parça par? Alsas Loren'i 

anlaşmak istediği zaman, bunu hemen 
yaptım. Fakat hiç bir zaman, Çekos -
lovakya'daıki vatandaşların tazyike 

kaıbul ettik. maruz kalmalarım müsamaha ile kar-
Bu günkü Almanya bir çok istika- şılıyamıyacağnn. 

metlerde sakin hudutlara maliktir ve 
memleketimiz Avrupa'ya emniyet ve Kendileri irin karar vermek 
sulh hissi vermek için bu hudutları hakkı 
kati ve bozulmaz telakki etmiye hazır
dır. 

Fakat ,öyle anlaşılıyor ki bu feda
karlıklar hemen her taraf ta zaaf ala
metleri şeklinde tefsir edilmiştir. O
nun için burada bu yanlışı düzeltmek 
iı>terım. 

Faris ve Londra'daki devlet adam
larını temin etmek isterun ki, her hal 
ve vaziyette muhafaza etmek istediği
miz alman menfaatleri vardır (Şiddet-
li alkışlar). ' 
Artık Almanya Betman-holveg'lerin 

ve Hertlinglerin Almanyası değildir. 
Nasyonal - sosyalist Almanya, bırleş
miş ve kudretli bir devlettir. 

Bu sene zarfında, bütün dünyayı a
lakadar eden bir hadiı:>e olmuştur. Çe
koslovakya'da, mebus intihabatı için 
bitme ztükenmez taliıklerden sonra ni
hayet nahiye intiha:batına başlandı. 

Fakat daıha önce, Almanya'nın sefer
berli:k ilan ettiği ve Çekoslovakya'ya 
hücuma hazırlandığı yolunda bir ta
kım yalanlar uyduruldu ve Avrupa, 
intihabat üzerinde askeri vasıtalarla 

tesir yapmak tasavvurunda olan, hatta 
kıtayı kanlı bir harbe sürüklemek ih
timali önünde bile tereddüt gösterımi
yen bir hükümet hesabına seferber e
dildi. 

Hakikatte biz bir tek askeri bile se
ferber etmemiş ve budu.da hiç bir kıta 
göndermemiştik. 

Fakat bu tahrikler karşısında tara
fımızdan hiç bir hareket görülmeyin
ce, bu sefer de çekler ve fransız - ingi
liz müdahaleleri karşısında Almanya
nm gerilediği söylenildi. Bundan böy
le Almanya gibi büyüık bir devletin bu 
gibi yeni tahrikler karşısında atıl kal
mıyacağını ilan ediyorum. (şiddetli 
alkışlar) Bun.un içindir ki 2 mayısta 
çok mühim tedbirler almıya karar 
verdim. 

Ordu ve hava kuvetlerinin 
takviyesi 

Ordunun ve hava kuvetılerinin tak-

B. Beneş taktik yapıyor. Müzake
relerden bahsediyor, bunlara başlan
masını istiyor ve meseleyi Cenevre 
metodlarına göre hallederek etrafı 
bir takım "hediyeler" le avutmak is
tiyor. Fakat öyle bir zaman gelir ki, 
artık böyle bir metot sökmez. Artık 
mevzuu bahsolan bir takım cümleler 
değil bir hak ve bilhassa, herks için 
tanınan, fakat südet almanlarından 

esirgenen bir haktır: Bunların, ken
di akibetleri için kendilerinin karar 
vermeleri hakkı ... 

B. Beneş bu gibi hediyeler yapa
cak mevkide değildir. Almanlar da 
diğer milletler gibi, istedikleri veç
hile yaşamak hakkına maliktirler. E
ğer demokrasiler günün birinde ken
dilerini alınanların maruz kaldıkları 
tazyiki emniyet ve himaye altına al
mak mecburiyetinde görürlerse bu, 
çok vahim neticelere yol açacaktır. 
Bu bakımdan hiç bir şüpheli nokta 
bırakmamakla sulha büyük bir hiz -
met ettiğimi zannediyorum. 

Ben Almanya'nm üç buçuk milyon 
fransız veya ingilize tahakküm etme
sini istemedim. Fakat Çekoslovakya
da üç buçuk milyon almanın maruz 
kaldığı tahakkümün en kısa bir za -
manda nihayet bulmasını ve bu ta -
hakkümün yerine, bu almanlarm va
ziyetleri için istedikleri gibi karar 
verebilmeleri hakkının kaim olmasını 
istiyorum. Eğer bu yüzden diğer Av
rupa devletleriyle münasebetlerimiz 
zarar görecekse buna pek müteessi -
fim. Fakat bunun mesulü biz değiliz. 

Esasen südet alınanlarının salahi
yettar mümessilleriyle uyuşup bir 
anlaşma elde etmek Çekoslovakya hü
kümetinin işidir. Fakat beni, biz he
pimizi alakadar eden ıbiır ci•he.t varsa o 
da hak ve adaletin maskara edilip ada
letsizlik ve haksızlık yapılmamasına 

d~kıkat etmektir. 

Keza ben, burada Avrupa•nın göbe
ğinden başka devlet adamlarınm de
haşiy_le ikinci bir Filistin kurulması-

Hitler geçen seneki Nııremberg kongresinde nutkunu söylerken 

na meydan veremem. Çekoslovakya 
alınanları kendi talihlerine bırakılmış 
müdafaasız kimseler değillerıdir. E
ğer bu hattı hareketi ittihaz etmez ve 
bunun her türlü neticelerine katlan
mazsak, alman olmıya layik olmayız 
(şiddetli alkışlar). 

Roma' ya yapılan ziyaret 
Hitler nutkunu bitirirken, Roma'ya 

yaptığı son seyahatte beşeriyet tari
hinin ne ka-dar küçüık mikyasta ve 

miskince ele alınmış olduğunu anla
dığını söylemiş ve demi!ltir ki: 

"- Amerika'nın keşfinden daha 
beş yüz sene evel muazzam bir cer
men imparatorluğu vardı. Tarih tet
kik edilirken daha yüksek bir zaviye
den bakılmalıdır. Yeni Roma impa
ratorluğu ve yeni Cermen imparator
luğu hakikatte birer harikadır ve çok 
mifüeccel bir maziye maliktir. Bunlar 
birer uydurma devlet değillerdir. On
lar sevilmiyebilirler. Fakat dünyada 
onları imha edebilecek hiç bir kuvet 
yoktur.,, 

Sovyet-Japon sınır 
hôdisesi 

Tokyo, 12 a.a. - Hariciye neza
reti namına söz söylemeğe selahiyet
li bir zat Sovyet - Mançuko hududu
nun tahdidi için Moskova'da cereyan 
eden müzakerelerin muvaffakiyetle 
neticelenmek üzere bulunduğunu be
yan etmiştir. Bu zat hududun Çang
Kufeng hadisesinin cereyan ettiği 

mahalde yalnız sekiz kilometrelik bir 
kısmının tahdidi bahis mevzuu olma
sına rağmen bu işle meşgul olan ko
misyonun iki millet arasında mual
lakta kalan bütün meselelerin hallini 
de hazırlıyacağını ilave etmiştir. 

Nafıa Vekilimizin 
beyanatı 

(Başı 1. inci sayfada) 

Südeller Prag' da 
nümayiı yaphlar 
Prag, 12 a. a. - Dün saat 18 de 

Liberek şehrinin meydanında Henlay
run geleceği şayiası üzerine, iki bin 
sil.det toplanmıştır. Seyrüseferi temin 
etmiye teşebbüs eden polis rnen..,r\a _ 
rı "- Kahrolsun çek polisi" sesleriyle 
karşılanmışlardır. Nümayişçiler zabıta 

memurlarına taş atmıya ve vunruya 
başlamışlardır. Yaralanan sekiz polis
ten ikisini hastaneye nakletmek mec -
buriyeti hasrl olmuştur. Nümayişçiler
den dördü sorguya çekilmiştir. 

Son hadiselerin elıemiyeti 
Prag, 12 a. a. - Çeteka ajansı tara

fından neş~edilen bir tebliğde dün ve 
evelki gün Südetler tarafından yapı -
lan nümayişler esnasında vuku bulan 
hadiselerin umumi surette ehemiyetsiz 
olduğu kaydedilmektedir. Yalnız cu -
martesi günü Karlovivari ve Şeb'deki 
hadiselere bir dereceye kadar ebemi -
yet atfedilmektdir. 

Karlovivari'de cereyan eden hadi -
se esnasında altı çek sosyal - demok -
rat, bir alman ve sekiz polis memuru 
yaralanınrştır. Şeb'de hadise esnasında 
13 polis ve 3 çek yaralanmıştır. Söy -
lendiğine göre südetlerden 10 kişi ka
dar hafif surette yaralanmıştır. 

B. Hodza dahiliye nazırile 
konuştu 

Prag 12 a. a. - Başvekil Hodza, 
dahiliye nazırı Cemi ile uzun bir mü
lakatta bulunmuştur. 

Bu mülakat esnasında, son günler• 
de südet mıntakalarmda çıkan hadise
ler tetkik olunmuş ve südet1er arasın
da mevcut galeyan münasebetiyle, 
Hitler'in nutku esnasın'da bu akşam 
hudut mrntakalarında hadiseleri önle -
mek üzere icap eden tedbirler tezek -
kür edilmiştir. 

Eminönü'nde bazı binaların yıkıl_ ,:!1111111111111111111111111111111111111 I!:, 

masma devam ediliyor. Meydanın a- -8. • "f" -
çılmasına nezarette bulunmağa me - § " mgı il zabitinin hahralan§ 
mur edilen heyetin ne dereceye ka- : = 
dar çalıştığını daha eveı bir arkadaşa ~Plevne müdafaası§ 
tetkik ettirmiştik. Meydanın bir an : : 
evel açılması lazımdır. İstanbul be- : 1877 de türk ordusunda E 
lediyesinin bu işe layık olduğu ehe- : bir bölük kumandanı olarak :: 
miyeti vermesi ve icap eden sürati : Plevnede harb etmiş olan S 
göstermesi için başka bir tedbir dü- : yüzbaşı F. Von Herbert'in :: 
şünmeğe mecbur olacağız.,, : güzel bir üslubla yazdığı, S 

Vekil Nafıa Fen Mektebi ile mü- : arkadaşımız Nurettin AR- E 
hendis mektebindeki tetkikatını an - : T AM'ın da dilimize çevirdi- S 
latmış, Şişli santralının sene başına : ği bu kitab, askerliğimizin S 
kadar tamamlanacağını yeni elektrik - fi -
idaresinin semereli bir şekilde çalış- - şere i safhalarından birini ::: 
tığını söylemiş, Ankara radyo istas- : "anlandırmaktadır. S 
yonunun kabul muamelesinin yapıla- : Askerlerin bir meslek ki· S 
rak stüdyonun faaliyete geçeceğini ve : tabı, asker olmıyanların da S 
önümüzdeki hafta tecrübe neşriyatı = heyecanlı bir hikaye gibi o- S 
yapılacağını bildirmiştir. E kuyabilecekleri bu kitab, S 

Ali Çetinkaya iki gün sonra tek- : cıktı. 100 kurusa !;atılıyor. S 
rar lstanbul'a dönecektir.. :11111111111ılUlllll 111111111111111111:: 
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Dijer devletlerin ailalılanmaına •ebep olan bilhaaa alman .ilôlılanmaıJır. Yukardalıi re.im. 
, Almanya'nın son günlerde denize indirdiği Preru Ojen gemi•ini gö•teriyor 

lngiltere silahlanırken .. ·. 
Harbe haz1rlanıyor 

bütün devletlerin 
kat kat • 

geçmış 
.. -

't t 

ve hazırlıkları 
hazırlıklarını 
bulunuyor· 

İNGİLTERE'NİN HEM ENDÜSTRİSİ, 
KAYNAKLARI VAR 

HEM 
HAM MADDE 

ASKERLİK 

Hava kuveti 
BİR HARBiN NETİCESİNİ 
TAYİN EDEBİLİR Mi! 

Ş şu anda bütün dünyanın üze- -
rinc ağır basan kararsızl:ğın mi yor. Havacılık bakımından çok atağı olan cumhuri· 

esaslı unaurunu hava tehlikesi teş- yetçilcr, sık sık, mukabelede bulunmıya muktedir ol-
kil etmektedir. Yalnız muhariplere madan, kendilerinkinden çok üstün mikdarda tayya-
değil fakat onların karıları ve ço- relerin hava taarruzlarına maruz kaldılar. Bu nispet • 
cuklarıoa da müteveccih bu yeni te- sizlik onların maneviyatını kırmak şöyle dursun, bi • 
cavüz vasıtası kadar milletlerarasın- likis takviye etti. 
da korku ve end~e doğurmuş ve bu Fakat hava haııbının mahdut tesiri hakkında en gö-
derece doymaz emeller uyandtrmış ze çarpıcı misali Ebre harekatı vermiştir. Burada, 
hiç bir şey yoktur. Onun için'.iir ki 50.000 cumhuriyetçi, pek açtk bir ıckilde meydan-da 
bir modern harpte hava kuvetinin olan ve havaya karşı tesirli müdafaa silahlarına malik 
oynıyacağı rolü kabil olduğu k:ıdar 

Yazan 

Vinslon 

Çur~il 
bulunmıyan bir kaç köprüyü ellerinde tutarak bu nebiyi bilmek ehcmiyetli görünür. Ma-

. lesef bu meselenin bütün taraflarJnı rin cenup sahilinde beş hafta müddet çarpıtınaktaıı 
geri durmamışlardır. Neden bu köprüler hava bombaraydınlatmak güçütür. 

Bununla beraber, İspanyol harbının umumi inkita· dımanlariyle tahrip edilmemiştir? Bunların tahribi 
fı hava silahının kudretinden ziyade sınırlarını tahdit cumhuriyctÇi ordunun mağlubiyetini temin edecekti. 
etmiş olduğu iddia edilebilir. Bir hava mütehassısları Onun içindir ki general Franko ve onun alman ve ital
zümresinin inanılmıyaca.k nazariyesi t«yyüt etme- yan pilotları bu işi başarmakta çok menfaat sahibiy • 
miştil'. Evela harp gemilerinden bahsedelim. Bir müd- diler. General Franko hiç şüphesiz, kısa meaafeden i
det evel, harp filolarının devri geçmiş olduğu ve ye~i şini görecek ve belki her yarım saatte bir üslerine dö-
ıekiz milyon sterline mal olan büyük zırhlıların hır nebilecck yüzlerce tayyareye malikti. Bu tayyareler 

1 f d k işi tecrübe ettiler. Fakat biz gene kendimize sormak k~ bin sterlin kıymetinde tayyare er tara ın an ~ 
layca tahrip edilebileceği temin ediliyordu. On sekız mecburiyetindeyiz: "Neden muvaffak olamadılar?" 
ay oluyor, avam kamarasında, lspanya'da iki taraftan Sıhatle nişan almak kabiliyetsizliği ve yabancı pilot• 
birine mensup hiç bir harp gemisinin nasıl oluyor da ların, hatta topçunun mukabelesi pek hafif olduğu za-

d ı mantar bile alçaktan uçmayı reddetmeleri, yegane k• bir tayyare tadından batırılmadığını soruyor um. S· 

panyol filoları oldukça mütevazi bir hava müdafaası bul edilir izaha benziyor. 
cihazına maliktirler. Bu gemilerin hava taarruzla::ına Şimdi siperlerdeki kıtalara karfı havadan yapılan 
karşı kendilerini müdafaa edecek hususi zırhları yok- bombardımanların ve mitralyöz ateşlerinin tesiri bah-
tur. Buna rağmen, bu gemiler sahillerde dolaşıyorlar, sine geliyoruz. Şüphesiz, bunun manevi neticesi çok 
ve tayyareler sanki hiç mevcut değilmiş gibi emni - büyüktür, bilhassa hava taarruzu mukabelesiz kaldı-

ğı zaman. Fakat siper ve iıtihkamlara karfı bir hava yctte bulunuyorlar. 
Bütün bu müddet zarfmda, İspanya'da taraflardan taarruzunun topçu vasıtasiyle bir bombardımandan 

her biri nisbcten yeni tipten ve yalnız bir kaç ce11ur çok daha az tesirli olduğunu her fey ispat etmektedir. 
iıpanyol tarafından değil, fakat ekseriyetle İtalyan, Tcc::rübeli askerler bana, iki veya üç kır topçu batar· 

alman ve ruslar tarafından pilote edilen yüzlerce tay- yasının birlikte ateşinin yüz tayyare tarafıından yapı
yareye malik olmuflardır. Umumiyetle bu gemilere lan bir bombardımandan tahammülü daha güç olduğu
taarruz için on beş dakikalık bir UÇUJUn kafi gelmesi nu söylemişlerdir. 

B ritanya, 1914 de nisbetle daha 
güç olan stratejik meselele

re göğüs gerebilecek bir kudrette 
midir? Muvazene temini hususunda 
bugüne kadar neler yapmıf ve yap
maktadır? Bütün cihan Britanya'
nın silahlanmasına ait akislerle do. 
ludur. Bir kaç yıl oluyor ki, Britan
ya hükümcti vaktinin çoğunu silah
lanmaya hasretmektedir. Bu bakım
dan, yalnız harbiye bakanı değil, he
men hemen kabinedeki bütün bakan
lar kendilerini bu davaya vermifler
dir. Çünkü, Britanya bugün bir top
yekun harbe hazırlanmakta olup, 
çok muazzam olan servetiyle yap
tığı hazırlıklar, sulh zamanında ya
pılım! olan hazırlıkların hepsini kat 
kat apnı§tır. İngiltere, Cihan har -
hından sonra fazlasiyle silahsızlan-

da; silahla~mış olan diğer devletle
rin, günün birinde İngiltere'yi ken
dilerine örnek alacakları ümidi bü
yük bir rol oynamıştır. Fakat, asıl 
aebep, tasarruf etmek idi ki, bunda 
muvaffak olmuılardır. Bunu yapar
ken de, en aJağı on bef yıl içinde i
kinci bir Cihan harbınm patlamaya
cağı prensipi göz önünde tutulmut
tur. Bu itibarla, 1934 de silihlanma
ya tekrar başlanıldığı zaman, tatil 
edilmiş olan bir çok faaliyet saha· 
larında yeniden faaliyete geçmek 
ve hiç mevcut olmamış olanı yeni
den meydana getirmek icabediyor
du. 

icap ederdi. Halbuki harp gemileri tahrip cdilmemit- Demek ki, asıl muharipler bahiamevzuu olduğu a-
'"'W,,..~f-1--........ ._~~~i.ı· ~~~~~~~~A~~~-~-l!~~·r:Sl~·~-r-limamn~hiiavfiaiclsiFzlih~A ~ı~;ıkati bir ailih olmaktan ziyade bir 
• memiflerdir. Nasyona istlerin naryaa ruvaz n nzam taaz vaaıtaaı olmaktadır. Franaa ve Alman. 

Memleketi yeni bir cihan harbına 
karfı silahlamağa azmetmiş olan bir 
Britanya hükümetinin ne gibi konk
re davaları halletmesi lizımgeldi

ği dütünülccek olursa, ingiliz hükü
motinin diğer hükümetlere nazaran 
büyük avantajları derhal göz ö -
nüne gelir. 
Diğer bütün Avrupa devletleri, 

dikkat ve ihtimamlarını, her şeyden 
evel, yedekleriyle birlikte icabetti
ği vcçhile en modern silahlarla teç
hiz cdilmif bir ordu teşkiline hasret
mi,lcrdir. Halbuki, Britanya hükü
meti için bu mesele ikinci derecede 
bir meseledir. Adaları müdaafa et
mek için büyük bir orduya ihtiyaç 
yoktur. Sadece deniz aşırı ycrlercle
ki hareket üslerini tutmak, sömür
ge ve Hindistan'daki garnizonlar i
çin bir kara ordusuna lüzum vardır. 
Bunun için ise, Avrupa kıtasındaki 
devletlerin ordularındaki azamete 
niıbctlc çok az askerle temin etmek 
mümkündür. Bundan başka, bir kara 
ordusu, sırf memleketin Avrupa kı
tasında bilvasıta müdafaası için ve
ya taarruzi maksatlara bahsin mev
zuu olmaktadır. Havaların pasif mü
dafaası, tayyare define mahsus top
çu kıtaları teşkili suretiyle filen or
duya devredilmiş olduğuna göre, bu
rada sözü geçen bu mesele, tamamiy
le bir organizasyon meselesidir. Si
lahlanma işinde bu vaziyetinin Bri
tanya hükümctine ne büyük fayda
lar temin ettiğini, kara ordusuna ih
tiyacı olmıyan bir Almanya'yı göz 
önüne getirmek suretiyle ölçmek ka
bildir. 

8 ritanya milleti, bu suretle bü
tün kuvetini, müdafaanın 

deniz ve hava donanması ile tayya
re defi kıtalanna, ana vatan cephe
sindeki ~ırlıklara haaredebilınif
tir. Hava ailahına gelince, muazzam 
bir ordunun mevcut olmaYl'fı, ona 

Alman hava •ilalılanmaı da diğer memleketleri büyük bir uya· 
nıklıia •evkeJiyor. Yukardaki re•İm, alman deniz tayyarelerinin 

vinfle denüe indiriliılerini göıtermektedir. 
fevkalic faydalar temin etmektedir. 
Avrupa devletlerinin hava silahla
rının büyük bir kısmı, keşif ve istih
barat işleri&ie kullanılan birer yar
dımcı silah vasıtası olarak orduya 
bağlıdır. Halbuki Britanya hava si
lahı, çok daha büyük ölçüde olmak 
üzere, avcı ve bombardıman tayya
releri üzerinde teksif edilebilir. Bu 
itibarla, Britanya hava silahı, adet 
bakımından mütalea edilince, Av
rupa kıtasındaki hava silahının ade
dine göre, daha kudretli bir hücum 
silahını ifade etmektedir. Maama
fi, kara hava silahının da ihmal edil
memiş olduğunu Fransa ile olan sı
kı mesai teşrikinde görmek lazım
dır ki, bu da Avrupa krtaamda çıka
cak olan bir kara harbına iştirak i
çin bir hazırlık demektir. Bundan 
dolayı ana vatanın doğrudan doğru
ya müdafaasiyle alakalı değildir. 

Büyük bir ordunun ıilih altında 
bulundrulmaaına hacet bırakmıyaıı 

ada vaziyeti, konkre bir strateji pla
nı için bir çok faydalar arzctmckte
dir. Britanya'nın askeri kuvet ve 
kudreti tamamiyle serbesttir; mu
ayyen bir uzunlukta muayyen bir 
smır ve bu sınırın öbür tarafında bu· 
lunan muayyen bir askeri kuvete 
bağlı değildir. Bu kuvet, deniz veya 
havadan vaki olacak her hangi bir 
taarruza karfı koymak mükellefiye
tinde bulunmadığı müddetçe, önce
den hiç bir 8tratejik plina bağlanma
ğa hacet kalmadan, dünyanın iste
nildiii yerinde kullamlabilir. İn&il-

tere, bu kuvetini, ağır basmak mak
udiyle, kati neticenin alınacağı bir 
anda her hangi bir noktada ileriye 
sürebilir. \ 
İcabında muayyen ve üstün bir 

mikdarda tayyareye, tanka, topa, ma
kineli tüfeğe, cephaneye, talim ve 
terbiye görmüı yedek kuvetlere ma
lik olmak İngiltere'yi asıl alakalan
dıran bir davi değildir. Bütün bun
lardan, ~dece doğrudan doğruya 
memleket müdafaasını alakalandı
racak mikdarda ve hava muharebesi
nin ilk ravnd'ında darbeyi yemiye
cek ölçüde elde bulundurmak ona 
kafidir. 

Fakat İngiltere'yi asıl alikalandı
ran ve kati rolü oynıyan mesele, bir 
harp takdirinde, ne kadar uzun sü
rerse sürsün, ana vatanda ve mütte
fik memleketlerde harcanan harp 
malzemesini durmadan telifi edecek 
ve harbın batlangıcında mevcut mal
zemeyi ziyadelettirecek olan, ham 
madde kaynaklarının, malzeme teda
riki imkinlannm ve endüstrinin 
mevcut olmuı keyfiyetidir. 

1 ngiltere'nin e9u kuveti, Bri
tanya imparatorluğunun ham 

madde kaynaklarmda, yabancı mem
leketlerden ham madde ve malzeme 
tedarik etmek imkanını veren serve
tinde ve çok genif ve tümullü olan 
endüstrisindedir. Bunları muhafa· 
za etmek, ziyadelqtirip hazırlamak, 

Britanya ıiıahlanma programının e
saımı tetkil etmektedir. 

Her tc7daı evel, bunun p:Mik o-

batırmak cumhuriyetçiler için muazzam bir muvaffa- ya' da salahiyetli askeri mahfiller bu görüfe ittirik et-
ki yet olurdu. Neden bunu yapacak vaziyette degildir- mektedirler. 
ter? Onun gibi, cumhuriyetçi destroyerler italyan ve 
alman pilotları için kolay bir hedef teşkil ederler, fa -
kat gene de onlara bir şey olmıyor. Habeşistan mesele
sinin Akdeniz'de sebebiyet verdiği gerginlik dolayı
ıile, ihtar makamında, bize masallar okunuyor ve Mu
ıolini'nin hava ordusu için Akdeniz'den ingiliz filo
sunu koğmanın ne kadar kolay olacağı söyleniyordu. 
O zamandanberi, ingili;r; donanmasının gemilerinde 
gerek pasif, gerekse aktif hava müdafaası tertibatı ıs
lah edilmiştir. Ve şimdi öyle görünüyor ki tehlike lıir 
haylı mübalağa edilmiştir. Kısacası, üç ıcne evci bu 
tehlike gerçek olsun veya olmasın, mu.hakkak ki, İn
giliz gemileri kudretli ve muazzam bir koruma siste
mine malik oldukları bugün, bu tehlike çok azalmıı -
tır. 

Müdafaaaız gemilere yapılan taarruzlar tehlikeli • 
dir, fakat yiğit tayyarecilerin hiç bir tehlikeye maruz 
olmadıkları ve iatediklcri kadar alçaktan uçarak hatta 
kaçışan tayfaları mitralyöz ateşine tutmaları kabil 
olan bu sahada bile, söylendiğine göre bu neviden ya
pılmış olan bef yüz taarruzdan yalnız onu muvaffaki
yetle neticelenmiştir. 

8 u keyfiyetten çıkan netice fudur ki mükemmel 
harp gemilerine malikiyet esasına müstenit 

bir deniz kudretine sahip olmak ehemiyetlidir. Eğer 
hal böyleyse - ve İngiltere ile Ameri.ka'nın deniz o
toriteleri bu hususta nıutabıktırlar - denizlere haki
miyet fÜphe götürmez bir şekilde İngiliz ve amerikan 
filolarının elinde kalacaktır. Denizaltı gemisinin ka
ti tesiri haiz bir harp vasıtası olarak gözden dütmüş 
olmaaı keyfiyetini de ilave ederseniz, bu vakıa garp 
devletlerine deniz bakımından itimat ve bir emniyet 
hissi ilham etmek lazımdır. 

Karada, ispanyol ordularının harekatı hava silahı ta
rafından kati bir tekilde tesir altında kalmıp benze -

G eriye, sivil halka, cephane imal eden fahri.kal• 
ra memleketin ekonomik merkezlerine kartı 

yapılan hava taarruzları kalır. Bu sahada da, İıpanya 
harıbının derslerini tatbik etmekle vahim bir bati işle
mit olurduk; Büyük Britanya hususunda bir benzer· 
liği pek kolay kabul edemeyiz. İspanya'da çok küçük 
hedeflere kartı - hususiyle bunlar müdafaa vasıtala
rına malik oldukları zaman - yapılan hava taarruzla
rı nadiren muvaffakiyotle neticelenmi1tir. Madrit, 
Barselona ve Valanaiya'da ıivil halk üzerinde elde o. 

dilen psikolojik neticeler yabancı tayyarecilerin bek
lediklerinin aksi olmuftur. Bu taarruzlar panik do
ğurmak veya tealim olmak arzusunu tahrik etmek §Öy
le dursun, halkın bütün sınıflarında çetin ve sarsıl -
maz bir mukavemet zihniyeti yaratrnıılardır. Derin 
ihtilaflarla inkisama uğramış topluluklar bu kadar 
barbarca mcti>dlara karşı müşterek kin ceası üzerinde 
birleşmişlerdir. 

Bu itibarla, hava kuvetlerinin müsavi olduğu her 
yerde, sivil halkı bombardıman ederek enerjisini israf 
e:den tarafın sürprizlerle dolu inkisarlara doğru gitti
ğ: ve harp mıntakasında askeri hedeflerin ve kıtala
rın bombardımanı hava ordusunun yceane hedefi kal
ması lizımgeldiği kanaatinde israr ediyorum. 

Fakat daha genit bir saha üzerinde pek büyük mik
darda tayyareler harekette bulunduğu zaman bütüıı 
bu mütaleaların tamamen varit olması icabetmez. 

Her türlü suitcfehhümlcri izale için, İspanya har • 
hından çıkarmıya çalııtığım neticelerden hiç birinin, 
Büyük Britanya'nın, tehlikeleri ve hususi vaziyeti do
layısiyle, kabil olduğu kadar süratle, en aşağı Britan· 
ya sahillerine bir hava taarruzunda bulunabilecek her 
hangi bir devletinki kadar kudretli bir hava ordusuna 
hhip olması lüzumunu azaltamıyacagını ilave etmek 
isterim. 

larak İngiltere'de~unun nasıl tasav
vur edildiği hakkında bir fikir e
dinmek lazımdır. Evela, modern har
bın baflangıcını tefkil eden hava 
muharebesinin zayiatı çok büyük o
lacağı göz önünde tutulmaktadır. 
Bundan dolayı çok geçmeden yede
ğe ve endüstrinin devamlı istihsali
ne ihtiyaç hasıl olacaktır ki, bu da, 
her teye yetecek ölçüde ham madde 
tedarikine bağlı kalacaktır. Bunun 
için, ham maddesi bol bir endüstri i
le tamamlanmıf olan Britanya hava 
silahının gücü artm'l olacaktır ; i
cabında yedek tayyareler, cepheden 
uzak olan Kanada'da yapılarak Av
rupa'ya uçurulacaktır. 

mükemmel olan devlet, bu harbten 
galip çıkmıı olacaktır. Bu itibarla, 
Britanya'nm kısa bir müddet zar -
fında cepheye ne kadar asker ıevke
debilcccği meaelcsi değil de, ne ka
dar silah ve cephane fabrikasını fa
aliyette bulundurabileceği, ana va
tan cepheainde muallem ne kadar iş
çiyi çalıştırabileceği keyfiyeti, ka
ti netice için ehemiyetlidir. 

• 
memleketlerden yapılacak ithalatın 
emniyet altına alınması; 3 - Yük
sek kabiliyette ve devletleştirilmif 
bir silah endüstrisi 'tesisi ile, husu
si ellerde bulunan endüstrinin, bir 
harp olunca, hemen bir harp endüıt· 
risine çevrilmc&i; 4 - Yabancı mem
leketlerdeki cephelerdeki muhare
belere iştirak etmek üzere bir ıefer 
heyetinin hazırlanması. 

Ancak, kara harbı da, Cihan harbı 
gibi, mütemadiyen büyüyen bir öl
çüde bir malzeme harbı olacaktır. 
Nihayet. cephane ve atih imali en 

Silahlanma programını tanzim e
derken, Britanya hükümetinin, ta
bii bu esas düşüncelere dayanan bir 
sıra takibettiğine fÜphe yoktur. Bu 
tertip takriben §Öyle olabilir: 

1 - İlk hava muharebesinde dar
beyi yememek için, hava müdafaası·· 
sınm, tayyare defi toplariyle hem 
karadan ve hem de müdafaa ve hü
cuma elvcriıli bir hava ailihı ile ha
vadan yapıtm.ı' ı - Deni.ı ... , 

K arada yapılacak olan hava mü
dafaası tayyare defi topçu

sunun işidir. Müdafaa bakanının ge
çenlerde söylediğine göre, bu müda
faanın bütün mesuliyeti üzerine 
yüklenmit olan ana vatan ordusu 
tayyare defi topçusu, 1935 yrlmda 
2.000 kifiden ibaretti; bu mikdar 936 
baflangıcında 5.200 kitiye varmıt-

(Soau 9, uncu sa7fadı) 
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Hitler'in dün aksam ki Nuremberg'de büyük bir 
geçit resmi yapıldı 

İNGİL TERE VE FRANSA'NIN .> 

nul~undan evel ve sonra 

Fransız ve İngil·z kabineleri 
son vaziyeti tetkik ettiler 

Fransa sınırda 

HİTLER ASKERE 
. . 

DEDi Ki: 

Ordu ve 

dahilde ve 

• 
partı ~l1t1aıı birli~iııiıı 

hariçte bekçisidir ! 

VERDİGİ MÜŞTEREK 

HAYIR 
CEVA~ 

' • 
111111111111111111111111111111111111111111 

Bu 
11

hayır11 cevabınin sufhu 

kurtaracağı kanaati umumidir 
IJ!l~WlJ!U!Jl!fi!UOO!J'J'!U!lJ! . 

tedbirler aldı! 
Berlin, 12 a.a. - Nuremberg kon

gresinin son günü orduya tahsis edil
miştir. Tezahürata bu sabah saat 6 da 
başlanmıştır. Saat 8 de Führer ile 
partinin ve devletin ileri gelenleri
nin bulunduğu şeref tribününün ö -
nünden kıtalar geçmeğe başlamıştır. 

niz ve aynı zamanda en mümtaz va -
sıfları haiz bulunuyorsunuz. Biz bu 
dünyada para için hizmet etmiyoruz. 
Biz, milletimiz ve Almanya için ça
lışıyoruz . ., 

Londra, 12 a.a. - Bu sabah çıkan J 
gazeteler, İngiltere'nin çekoslovak 
meselesi karşısında ittihaz edeceği 
hareket tarzına dair salahiyettar mah-
filler tarafından yapılan beyanatı 
müttefikan memnuniyetle karşılama·k
tadırlar. Sivil 

lazım 
halkın 

• 
gelen 

muhafazası içın de 
şeyler kararlaştırıldı 

General Brauchitsch, Keitel ve 
Milch ile im amiral Raeder kıtaları 
teftiş ettikten sonra halkın alkışla
rı arasında şeref tribününe gelmi~ -
lerdir. Geçit resmine 13.000 kişi iş -
tirak etmiştir. 

Nürenıbcrg' de giiriiltiilü bir 
lıava e.<Jiyor 

Nuremberg, 12 a.a. - Royter ajan
sının muhabiri bildiriyor: 

Fransız basınının te/ıirleri 
Paris, 12 a.a. - Gazeteler İngiltere-

PARİS'JE LONDRA'DA Hitler'in nutku 

Son 36 saat zarfında burada o ka
dar gürültülü bir hava esmektedir ki 
bu hava artık ne milletin ne de hü
kümetin arzusunu temsil edebiliyor. 

nin çek meselesinde cepltt: almasını 
pek müsait bir şeıkilde tefsir etmekte
dirler. 

Paris, 12 a.a. - Öğleden sonra sa
at 15 de toplanan fransrz kabinesi ak
şam geç vakit hala toplantısına de -
vam ediyordu. 

Londra, 12 a.a. - Nazırların ecne
bi memleketlerden gelen son haberle
re müsteniden vaziyeti tetkik edebil -
meleri için parlamentonun tatilinden
beri ilk defa olarak kabine bu sabah 
başvekUlet binasında toplanmıştı:r. 
Hitler'in bu akşam söyliyeceği nutuk 
büyük bir alaka ile beklenmektedir. 

Bu sabahki askeri geçit ve talimler 
öğleden sonra Hitler de hazır oldu
ğu halde tekrarlanmıştır. 

Alman mahfilleri resmi beyanatta 
bulunmadıkları için gazeteciler türlü 
türlü tahminlerde bulunmaktadırlar. 
Bu cümleden olmak üzere bazı gaze
teler Çeklerle anlaşmak imkansız ol
duğu için harpten kaçınmıyacağı ka
naatini ızhar etmekte, diğer bir kı -

Figaro gazetesinin Londra muhabi
ri şöyle yazıyor: 

"İngiliz ileri gelenleri taktire şa
yan bir ısoğukkanlılrk ve mükemmel 
bir siyasi anlayışla karar vermek için 
en elverişli havayı beklemesini bil
mişlerdir. Dünkü beyanat bir kaç haf
ta evel yapılmış olsaydı ' Londrci'da, 
Ottava'da, Vellington burnunda ve 
Viıktorya'da bazı kimseler tardmdan 
oldukça soğuk bir tekilde karşılana

bilirdi. Faıkat bu beyanat bu gün gen:O, 
bir nefes alınarak karşılanm19tır.,, 

Kabine toplantısının vaziyeti tet -
kike hasredilmekte olduğu bildiril -
mektedir. 

Bone, arkadaşlarına son müzakere
leri ve bilhassa dün Cenevre'de yap
tığı konuşmaların neticesini bildir -
miştir. 

Kabinenin içtimaından çok evel da
ha saat 11 de başvekilin ikametgahı -
nın bulunduğu dar sokağa oldukça 
kalabalık halk kütlesi toplanmıya baş
lamıştır. 

Hasta olan Göring'in yerine hava 
kuvetleri kumandanı gene;-al Milh 
bulunuyordu. 

Hitler orduya hitap ederek, Avus· 
turya'nın ilhakının bin senelik rüya
nın ordu tarafından gerçekleştirilme
si demek olduğunu hatırlatmış, alman 
birliğini 20 sene içinde tahakkuk et
tiren ordu ve partiyi sena eylemi9 ve 
demiştir ki: 

Ordu ve partiye itimat 

sım gazeteler ise harbin çıkmasına 
imkan olmadığı mütaleasını yürüt -
mektedirler. Almanlar ekseriyetle tn
giltere'nin tarzı hareketine inanmak 
caiz olmıyacağı kanaatindedirler. 

Nürembcrg' de §iddeı klvsiye
leri galebe çalarMJ ••• 

Pöti Parizyen diyor ki: 

Sabık ingiliz hariciye nazırı 
Eden ıimcliki hariciye nazırı 

Lorcl Halilak•'la beraber 

Eden diyor ki: Nazırlar, Fransa'nın, tıpkı diğer 
memleketler gibi her ihtimale karşı 
almış olduğu ihtiyati emniyet tedbir
lerini görüşmektedir. 

İyi malumat alan mahafilden öğre
nildiğine göre, bugünkü kabine top
lantısından sonra, Başkumandan ge -
neral Gamelin, general Georges ve 
Paris askeri valisi harbiye nezareti
ne giderek Başvekil ve harbiye nazı
rı Daladiye'ye mülaki olmuşlardır. 

İnzibat memurları sükıinetle fakat 
kati emirlerle halkın birikmesine ma
ni olmıya çalışmışlardır. Buna rağ -
men halkı Vaythall'a kadar gerilemek 
için atlı polisler müdahale etmek mec
buriyetinde kalmışlardır. Halk bu 
müdahaleye itiraz etmemiştir. 

"- Ordu ve parti alman birliğinin 
dahilde ve hariçte bekçisidjr. Bütün 
almanları birleştirmek hakkını bize 
ne müzakereler ne de konferanslar 
temin eylemiştir. Bu hakkı cebren al
mamız lazımgeldiği için siz, benim as 
kederim, işte bunun için burada bu
lunuyorsunuz. 

B. Göring'in sesi kıııldı 
Nuremberg, 12 a.a. - Havas ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Göring'in sesi kısılmıştır ve ba

demcikleri tişmiştir. Sıtmadan muz
tarip olan mareşal odasından çıkma
maktadır. Etrafındakiler ııhi vaziye
tinin endiıeyi mucip olmadığın be -
yan etmektedirler. 

"İngiltere'nin tasavvurları bütün 
dünyaya büyük bir sadelikle bildiril
miştir. Fransa'nın emniyeti ve tamam
lığı İngiltere'nin emniyet ve tamam lı
ğından adeta ayırt edilmemektedir. 
Bundan C'lasen fÜphe cıdilmemekle 

İNGİLİZ - FRANSIZ DOSTLUGU 

Ne 
de 

bozulur, ııe 

zayıflıyabilir! 
Kabine toplantısından sonra Baş -

vekil Daladiye, hariciye nazırı Bo -
ne'yi yanında alakoymuştur. 

Kabine yeni toplantılar 
yapacak 

Kanada'da ikameti canasmda hasta
lanan dominyonlar nazırı Lort Hails
ham'd.an maada bütün kabine azası iç
timaa iıtirak etmişlerdir. 

Hafta içinde bir kaç iştiffia daha 
yapılacaktır. 

Alman milletine birlik terbiyesini 
dahilde parti ve hariçte de siz veri
yorsunuz. Alman milletinin bu i•i ba
§Brmak hususunda size itimadı var -
dır ve size itimat edebileceğini bili
yor. 

Ben de biliyorum ki, siz, bugün 
mevcut olabilen en iyi silahlarla mü
cehhezsiniz, en iyi teşkilita maliksi-

Mareıal Göring, bugün neşrettiği 
bir emirname ile Achen, Treves, Pa
latınat ve Baden mıntakaları üzerin
den tayyare uçu9larını yasak etmiıı
tir. 

Hava polis tayyareleri bu emirna
menin tatbikine nezaret edecek ve 
Göring'in emrine itaat etmiyen her -
hangi bir tayyareye derhal ateş asa
caktır. 

Kabine konseyi harici meseleler ve 
son nazırlar meclisi içtimamdan son
ra yapılan diplomatik konuşmalar 
hakkında nazırlara malfunat vermek 
maksadiyle toplanmıştır. Hükümet bu 
suretle Nuremberg kongresini kapat
madan evci Hitler'in söyliyeceği nu
tuk neticesinde beynelmilel vaziyette 
hasıl olacak deği~ikliklere dair la -
zım gelen tedbir1eri alacak mevkide 
bulunmaktadır. 

Saat 17.30 da nihayet bulan ka
bine toplantısından sonra dahiliye 
nazırı Saro, matbuata aşağıdaki teb
liği okumuştur.: 

Kabinenin içtimaindan sonra Dela
var dominyonlardaki yüksek kami -
serlere vaziyeti bildirmek üzere tay- ' 
yare ile Cenevre'ye hareket etmittir. 

Kabine meclisi saat 13.30 da tatil e
dilmiştir. 

Zannedildiğine göre, bugünkü ka -
bine toplantısı esnasında bütün vazi -
yet gözden geçirilecektir. 

Nazırlar lıükiimeti tasvip 
ettiler 

·Londra nutku 
n sıl karş adı? 

"Harbiye nezaretinde Daladiye'nin 
riyaseti altında toplanan kabine, ha

riciye nazırı Bone tarafından bütün 
teferrüatiyle izah olunan harict siya
set işlerine muttali olmuştur. 

Kabine, milletin göstermekte ol -
duğu vatanperverliği, süküneti ve 
soğukkanlılığı tebcil eder. 

Kabine, şimali Afrika'dan ve bütün 
müstemleke imparatorluğundan Fran 
sa hakkında sadakat bürhanları al· 
mıştır. Memlekete layık olan bu hattı 
hareket bilhassa sulhun müdafaası 
hususunda çok faydalıdır. 

Nazırlar yarın sabah saat 10 da Re
isicümhurun başkanlığı altında tek
rar toplanaaıktır. 

Faris, 12 a.a. - Havas ajansı teb-
1 iğ ediyor: Bugünkü kabine toplantı
sı saat 15 den 17.30 a kadar devam et
miştir. 

Hariciye nazırı Bone'nin etraflı ve 
vesikalara istinaden yaptığı izahat, 
nazırlara enternasyonal vaziyetin 
muhtelif vecheleri ve Nuremberg kon 
gresinden s~nra tahaddüs etmesi mel
huz muhtelif ihtimaller üzerine nok
tai nazar teatisinde bulunmak imka
nını vermiştir. 

Kabine, içtimada bahis mevzuu e
dilen muhtelif faraziyelere nazaran 
alınması icap edecek tedbirlerle meş· 
gul olmuştur. Bu meyanda bilhassa 
gerginliğin devamı takdirinde ne ya
pılması elzem olduğu teemmül edil· 
miştir. 

Nazırlar, her nezaret için ayrı ayrı 
esaslı uzviyetleri her türlü baskından 
azade bulundurmak için icabeden ted· 
birleri tetkik eylemişlerdir. 

Nazırlar, hudutların emniyetini ar
tırmak hususunu derpiş eylemişler 
ve sivil halkın muhafazası için elzem 
olan tedbirleri almışlardır. 

işte bunun içindir ki. Daladiye, ka
bine toplantısından sonra, general 
Gamelin, Georges ve Billotte ile u
zun uzadıya görüşmüştür. 

Kabine toplantısından sonra nazır· 
lar, Londra hükUmeti tarafından itti· 
haz edilen hareketten dolayı memnu
niyetlerini beyan eylemişlerdir. 

Nazıırlar Çemberlayn ile Lort Ha
tif aks tarafından takınılan tavrı ve 
takip edilen aiyaseti tasvip etmijler -
dir. Hitler'in nutku alaka ile beklen
mekte ise de hakim olan kanaate göre 
bu akşamki beyanat kati bir mahiyette 
olmıyabilir. 

l kinci bir toplanır. 
İçtimadan evel Lort Halifak~ ya.

kında hususi surette Romanya ıle dı
ğer balkan devletlerini ziyaret edecek 
olan Lort Loyd ile görüşmüştür. 

Başvekil Çemberlayn, hariciye na -
zırı Lort Halifaks, maliye nazırı Con 
Saymen ve dahiliye nazırı Sa.muel 
Hor bu gece saat 21.30 da tekrar ba~ve-
kl\lette bir taplantı yapmışlardır. 

Bu toplantıda, Hitler'in nutku tet-

kik edilmiştir. 

Lord Brokcı Londra'ya döndü 
Londra, 12 a.a. - Nuremberg kong-

resinde Lortlar Kamarası azasını tem
sil eden Lort Broket- evelki gün Lon
dra'ya avdet etmiş ve dün akşam baş
vekil ile görüşmüştür. 

Lort Broket geçen cuma günü Hit
ler ile bir mülakat yapmıştı. 

İngiltere sefiri Hcnderson, bu sa -
bah Nuremberg'den Berlin'e gelmiş -
tir. 

Çckoslovakya'nın bir 
teşebbüsü 

Evening Starndart gazetesinin siya
si muharriri yazıyor: 
"Çekoalovakya'nın Londra elçisi 

bu sabah İngiltere hariciye nezaretine 
bir "nota vererek, südet mıntakaların -
da plebisit yapılmasının Çekoslovak -
ya'nın tamamiyeti ile telif edilmiye -
ceğini bildirmiştir. 

Anavatan filosu manevraya 
çıkıyor 

Londra, 12 a.a. - Anavatan filosu
nun yarm başlıyacak olan ve İı;koçya 
sahillerinde cereyan edeceği bildiri -
len büyük manevraların hazırlıkları 
bitmiş ve bu manevralar için çağrılan 

Sulh tehlikeden 
kurtarılmış değildir 

Londra, 12 a.a. - Royter Ajansı. 
tebliğ ediyor : 

Nazırların geceki toplantısı 70 da-
kika devam cıtmig ve aaa.t 22.40 da nf
hayet bulmuştur. 

İngiliz nazırları Hitler'in nutku -
nun ana hatlarını tetkik etmitlerdir. 
Bu nutkun biltün veçheleri yarınki 

kabine toplantısında etrafiyle müta -
lea olunacaktır. 

Binaenaleyh bu akşam reami hiç bir 
işaret elde edilmesine imkan yoktur. 
Ancak, Londra'nın mesul mahafilinin 
ilk intibaı şudur ki, bu nutuk vaziyeti 
katiyen iyileftirmif .değildir. 

Nutuk hiç bir sahada koruyucu telak 
ki edilemez. Hattn bir çok sahalarda 
yıkıcı bile addedilebilir. Çilnkü Çekos 
lovakya'daki muarızlara kendilerini 
yegane müzakereci telakki etmelerine 
imkan verecek mahiyette ' değildir. 

ihtiyat efradı, diretnotlara taksim e
dilmi~ir. 

Bir çok destroyerler ve bir mayin 
filotillası, bu akşamdan açıık denize 
çıkmıştır. 

lngiliz k-amünistleri niimayiş 
yapacaklar 

Londra, 12 a.a. - Komünist parti
si yarın için bir protesto nümayişi 

tertip etmiştir. 
Nümayişçi alayı ba.şvekaletin önün-

den geçecek ve muhtelif sendika er
kinı bu tezahüre i§tirak edecektir. 

Müteakiben bir heyet, başvekili zi
yaret ederek Runıiman heyetinin 
Prag'dan geri çağrılmasını i&tiyecek
tir. 

Tezahlirlere nümayig tekli verilerek 
alman bUyUk elçiliği istikametinde 
deva,m edilmesi mukarrerdir. 

Eğer Çekoslovakya hükümeti ile sü
det almanları bu işe devamda yalnız 

bırakı.Jırlarsa bir hal sureti bulmak 
ihtimali mevcut olabilir. 
Vakıa nutukta yeni denilebilecek 

metalibat ileri sürülmüyor ve aşağı 

yukarı beklenen husus.ata inhisar e -
diyor. Fakat bu nutuk bundan on ve
ya yirmi sene evci bu eda ile söylen -
miş olsaydı dUnya deh~et içinde ka -
lırdı. Ancak bugilnün müşahitleri, 
mazinin daha terbiyeli nesillerinin 
kullanmadığı sert edaya şimdi zama -
nın herkesi gitgide alı§tırdığını tes -
!im ediyorlar. 

Nutukta takip edilen tabiyey'e ge -
lince, bu tabiye tehdit edici bir vazi
yet göstermekle beraber bu tehdide 
sarih bir şekil veımemeyi ve hangi 
istikamette yürüyeceğini tavzih eyle
memeyi istihdaf edere benzemekte -
dir. 
Londra'nın mesul mahafilinde göz 

önünde tutulan nokta şudur: Hitler 
alman seferberliğinden bahsettiği i-
çin Çekoslovakya'ya hücum ederken 
Almanya'nın bugün bir buçuk mil -
yon kişiyi silah altında bulunduran 
askeri manevralarından bahsetmiyor. 
Bu manevralar birkaç hafta devam e
decektir. Bu ~anevralar, bitmedikçe 
ve Almanya §imdiki tavrını değiştir

medikçe realiteleri gören hiç bir kim
se Avrupa sulhunun tehlikeden kur
tulduğuna inanamaz. 

lrlanda tetbir alıyor 
Dublin, 12 a.a. - Resmen bildirildi

ğine göre İrlanda hükümcti, bir harp 
taktirinde milletin müdafaası için .a
lınması icap eden tedbirleri tetkiık et-
mi~tir. . ... 

ıuı::ıcrın Ynaıı~auı .. u•• ----

beraber dünya muvazenesi için büyük 
bir ehemiyeti olan bu hakikat fimdi
ye kadar bu kadar kuvetli bir mantığa 
istinat ettirilerek ıöylenmemi,ıi. Bu 
suretle Nürember.g'te giddet tavsiye
leri galebe çaldığı taktirde Almanya 
kar§daşacağı dtiftnanları daha tim.di
den oğrenmif oluyor.,, 
Ekselıiyor gazetesi fÖYle diyor: 
"İki hükümetin biribirine bu suret

le imza vermelerini tarih ilk defa ola
rak kaydediyor.,, 

Hiıler'in hayalleri aıfıra inai 
Övr 9öyle yazıyor: 
"Şimdiye kadar yaptığı beyanatta 

İngiltere hükümeti Franaa'ya ve ıul
ha kartı olan teahhütlerini aa~kta 
bu kadar ileri gitmemigti.,, 

Popüler gazetesi §Öyle yazıyor: 
"O kadar beklenen h1diae nihayet 

vuku buldu. İngiltere aıçmk ve kati bir 
lisan kullanarak her türlü anlatmazlı
ğı giderdi. Ve Hitler'in hayallerini sı
fıra indirdi.., 

"Epok §Öyle diyor: 
"Sulh kuvetleri grup halinde t~la

nıyor. İngiltere sarahaten Franaa ve 
Çekoıılovakya'nın safına geçti. Ami
rallık tarafından şimal denizinde ve 
Akdenizde alınan tedbirler İngiltere'
nin biltün kuvetleriyle harekete ge -
çeceğinde hiç şüphe bırakmıyor." 

Amerika mahfilleri de lngilte-
re'yi tasvip ediyorlar 

Vaşington, 12 a.a. - Hava~ ajansı

nın muhabiri bildiriyor: 
Siyasi mahfiller salahiyetli ingiliz 

ricalinin bir an~mazlık halinde İn
giltere'nin ittihaz edeceği hareket tar
zı hakkındaki beyanatını bilikayıt 

tasvip etmektedirler. "Demokrat dev
letler diplomasisinin kalkınması,. 9ek
linde tefsir edilen §imdiki hareket 
tarz~ Vaşington'da memnuniyet tev
lit etmi§tir. Almanya'nın emperyalist 
taleplerine Londra ve Paris tarafın
dan verilecek kati bir "hayır" cevabı 
ile sulhun kurtarılacağı kanaati umu
midir.,, 

B. Ruzvelt Hariciye nezaretinden al
dığı raporlarla beynelmilel vaziyetin 
inkişafını dikkatle takip etmektedir. 

l ngiliz beyanatı Berlin' de bii
yük bir teessür uyandırdı 

Berlin, 12 a.a. - Havas ajansının 
muhabiri bildiriyor: Londra'da sala
hiyetli kimseler tarafından yapılan 

beyanat Berlin'de bilyilk bir tesir hu-
sule getirmiştir. Maamafih iyi haber 
alan mahfiller bu beyanat dolayısiyle 
hayret göstermemekte ve Almanya'
nın sulhçu emeller beslemediği hak
kındaki iddiayı reddetmektedirler. 

lngiltere'nin Berlin'de değil, Prag
da nüfuzunu kullanması lazım geldiği 
mütaleası tokrar edilmekte ve Londra
da yapılan beyanatın çekleri manen 
teşvik ve uzlaşmamazlık göstermekte 
ısrar etmeleri~ yardım etmekten 
başka bir fayda hu:mle getiremiyece-

Londra, 12 a.a. - Taymis gazertesi 
Eden'in Çekoslovakya hakkında yaz • 
dığı bir mektubu neşretmektedir, 

Eden bu mektubunda şöyle demek
tedir : 

"İngiltere ile ~ansa ara&ındaki 
dO&tluk ve 1ın1~1lıC bozulur. • ~
de zayıfhyabilir. Ne zaman Fransa'
nın cımniyeti tehlikeye girse İngilte
re neticesi ne olursa olsun daima o .. 
nun yanında bulunacaktır. İngiltere .. 
nin emniyti Fransa'nın emniyetine 
bağlıdıT." 

Aydın' da yeni 

stadyom 
Aydın, (Hususi) - Aydında 22 bin 

metre murabbalık bir spor alanı var
dır. 1927 yılında Aydın gençliği bu 

alana sahip olmuştur. 
1931 yılında Parti llyönkurul baş

kanı bulu11an, saylavımız ve Türkspor 
kurumu asbaşkanı, bu saha işini ele a
larak ihata dıvarlarına başlatmıştır. 

Belediye beton soyunma tribünleriyle 
soyunma yerlerini yaptırdı. Hususi 
muhasebe ve belediye bütçelerinden 
tahsisat ayrıldı. Aydın sahası, bir stad 
olabilecek şekilde yapılmıya ve ek
sikleri tamalanmıya ba,landı. 

Sahaya bu gün modern bir methal 
yapıldı. Methalin iki yanına da gazino 
ve kapalı spor saloniyle soyunma ve 
banyo yerleri inşa ediliyor. Bunların 
yanına bir patinaj yeri yapılacaktır. 

Sahanın tesviyesi bitirildi. Şimdi ha
litası döşenecek, sahanın beton dıvar-

ları tamamlandı, parmaklığı yapıla

.caktır. Sahada futbol, koşu pisti, disk 
atma, cirit atma ve atlama yerleri ay
rıldı, sahanın çevresi toprak tribünler 
le çevrildi. Tribünlerin arka kısmına 

da voley:bol sahası ve tenis kortu ya
pılmak üzere tesviyeleri yaptırıldı. 

Fakat mevcut tahsisatla başlanılan 

bu işlerin tamamlanmıyacağı anlaşılı-
yor. Başlanılan bu çok mühim işin ta
mamlanması için Spor Kurumu umumi 
merkezinin yardımını esirgemiyece-
ğine bütün Aydın gençliği emindir. 

ği ilave edilmekteıdir. 
Royter'e göre de dün neşredilen İn

giltere'nin siyasetini tarif eden beya
nat alman istihbarat bürosunun ecne
bi memeleketlcrine tahsis edilen servi
sinde çıkmış olmaı;ına rağmen alman 
gazeteleri tarafından neşrcdilmcmiş

tir. Buna mukabil gazeteler Çekoslo
vakya'da sözde yapılan yeni mezalim
den bahsetmeiktedirler. 
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H i K A y E 
~oman kahramanlarına 
gönül veren genç kız 

l'azan: Ya.roslao Hasik Çe.,iren: Hikmet Tana 

Bayan Silvan, çok romantik bir Bayan Silvan sadece pek romantik 
tızdı; her gün gazetede okuduğu ro- olmakla kalmıyor, aynı zamanda zi
l'llan tefrikalarını kesip biriktiriyor- yadesiyle pekgözlülükler de gösteri
du. O, bu romanların kahramanları- yordu. 
lla sokakta, dans salonlarında, tiyat- Bu kız hakikaten aklın havsalanın 
to ve ıoayetclerdc raetlıyordu. Bun- alamıyacağı maceralar peşinde idi. 
~r, romanlardaki prensler, kontlar, Öyle ac:ayiplikleri vardı ki, ititenle
~nlardr. Fakat gene, bunlar, alel - rin inanacağı gelmiyordu. Mesela, 
ilde hayatta teknisiyen, memur, filo- gecenin ıessizliğinde ıırf bir insan 
~of, avukat olan kimselerdi. Hatta, ıeai ititmek için, babasını uykudan 
'on romanın kahramanı olan rus uyandırıyordu. Akla aığmıyan mace
llerensinin bir berber çırağı olduğu ralarmdan biri de, son tatil devre
aıtıa~ılmıştı. ıinde bir ot arabasiyle yolculuk yap-

n_.,11 ~:J-uon hu - --.-1'...lr•••- D\all olnıııst.ıı.- .R:ı.v:ın ~ilvan'ın bu 
}ordu. 9tunku, onun ıpltı son roma- mac~rayiatrıatt~rd'I~~ 
llın 128 inci sayfasındaki prens Ska _ ler, kutu~lara veya cenubı. Amerıka
hulinskoy gibi, gaga burnu, kıvırcık nın vahtı. or~nlarına daır yazılan 
ııaçıarı ve enerjik bir yüzü vardı. Bu yazıları bıle golgede bırakıyordu. Ta· 
Prens, onun babasını traş ederken çe- bit, kule gibi yüksek bir ot arabası
nesini kestiği için de hayal inkisarı na asılıp tırmanmak, her ne bahasına 
bUyüdükçc büyüyordu. Bayan Sil- oluna olıun ıemşiyeyi açmamak ve 
"an'm rüyası bir hiçe çevrildi. Bu kızgın güneıte yarım saat yolculuk 
hadise, on altı yaşındaki bayan için yaptıktan sonra araba ile birlikte sa
ağır bir darbe idi ama, Amerikalı mil- manlığa girmek küçük bir iş değildi 1 
J'arder bir kadının bir ayakkabı bo- Fakat aeıl kıyamet bundan sonra 
}'acısına 5.şık olması, onu teselli edi- kopmuştu. Bayan Silvan ot yüklü a
J'ordu. rabadan atağı inememitti. Zavallının 

Bereket versin, gazetede yeni 
~ir roman başlamıştı romanın müel
lıfi anlaşılan bir cellat ailesine men-
8Uptu. Çünkü, romanda kan gövdeyi 
~Ötürüyor, barut ve kılınçlar bol bol 
lcuııanıhyordu. Mamafih, bu da diğer 
lcinıse gibi, hodbinlikten değil de aık 
}'i.izünden öldürenlerdendi. Taaınmüd 
İle öldürmüyor, tabanca veya kıhnç
la düello ederek öldürüyordu! Bizim 
bayan Silvan için de biri düello et-
1tydi ne iyi olacaktı. Arkadaşı Sofi 
hasetten çatlardı 1 

"Uç silahşorlar" da bayan Silvan'ın 
lltrıdduğu gibi çıkmadılar. O, D' Ar
tanyan'ı, Portoı'u ve Aramiı'i, anne 
"'e babasiyle birlikte yaptığı bir ge
~inti d:;: lokantanın birinde görmüş
tU. 
l>ortos, D'Artanyan'a, Pepiciğim 1 
ll'A.rtanyan da ona Toni diye hitap 
Cdlyordu; Arternis'i Karl diye çağm
Yorlardı. En sonra, lokantada yiyip 
içtiklerinin parasını verme-den üçü 
de sıvısmağa kalkıştılar; polis gelin
ce de hiç bir kabadayılık gösterme -
den kendilerini tevkif ettirdiler. 
lialbuki, bayan Silvan'ın "iri yarı bir 
qılzade" nin ortaya çıkacağını ha
}'aJinden geçiriyordu. "lri yarı aıoıl
~ade'', sanki bir sihir kuvetiyle yer 
l'Uzünden yok olmuştu. Ne ıokakta 
"'e ne de, anneleri kızlarının mukad
deratına dümencilik etmeğe çalış· 
tılcları, en mükemmel danscıların ek· 
teriya akıl tarafından zafa uğradık
ları sosyetelerde de ona rastlamak 
llılirnkun değildi. 

Erkeğin biri ona kargı beslediği 
ll§kı açığa vurmu tu ama, çok çekin
~cn bir adamdı. Ona aşkını adam a
kıllı itiraf edebilmeai için, iki hafta 
beklemiş, fakat itirafta bulunacak 
J'erde, onun sırtına bakarak, titrek 
bir sesle, "efendim, sırtınız kirlen
ttıis 1 demişti. O fırakının ceplerinde 
~endil ararken, Silvan ortadan koy-
t>luvermi;ıti. Bu tekilde bir aşk iti

rafını hiç bir romanda okumamııtr. 
~u biçim aşk ilan eden insanlarla do
u. olan bir dUnya, onun gözünde bir 

Çoldcn başka bir §ey değildi. 

bu on dakika içinde sekti-klerini tas
vir etmenin imklnı yoktur. Onun an
lattıklarına göre, samanlıkta kaldığı 
bu mUddet zarfında artık dünyadan 
ümidini kesmi1 olduğu için anne ve 
babasiyle bile vedalaşmış; çünkü, bü
tün ömrünün bu ot arabasının üstün
de geçeceğine kanaat getirmiş. En 
ıonra, bu küçük çiftlik sahibinin oğ
lu gelerek arabadan a§ağı atlamasını 
ona söylemiş. Şimdi, bu macera dolu 
yolculuğun yeni bir faılı başlıyor. 

Gencin, yakışıklı bir delikanlı ol
duğunu farkettiği için, arabadan at
lamak istemi' ama, delikanlının y~
nında dişlerini göıteren kocaman bır 
köpek görmilı. artık hava kararmağa 
ba§ladığından, köpek, Silvan'ın üze
rinde bir kaplan teıiri yapmı9. Kö
pek nihayet uzaklaştırılmıt olduğun
dan, arabadan atlamağa cesaret et
miş; yUzü kızararak delikanlının boy
nuna asılmış. "lri yarı aaıl.ıade" aca
ba bu mu idi? Hayır, bu değildi. Çün
kU romanlardaki "astl.ıade" daima 
bekar kalmı§tı. Halbuki bu evli idi. 
Bunlar, kızın pekgözlUlüğüne ait u
fak bir misalden ibarettir. 

••• 
Bay Kamil, banka memuru idi; 

mamafih, bu yeknesak ve can sıkıcı 
meslek onun romantik olan duygula
rını ıöndüremiyordu. Bay Kamil, ek
seriya, hayatını ona kurtaracak olan 
açıkgöz bir kadını hayalinde canla~
dırıyordu. "Ya böylesi olur veya hıç 
olmaz! diyordu. Müstakbel hayat ar
kada,ınm muayyen olmıyan. bu ~~: 
rakteri, onu tamamiyle tatmm ettıgı 
gibi, kadınlara kartı bü~ük ~ir say~ı 
besliyordu. Kamil, kendı halınde b~r 
adamcağızdı; fakat amcası, buna rag
men, kardetinin oğluna dair gazetele
re ergeç f(Syle bir ilan vermeği zih
nindal geçiriyordu: "Sakin bir ~ıl
gına, güçlü kuvetli bir bekçi aranı-

yor." 
Mamafih, bu kadar ileri gidileme-

di. Çünkü, kardeşinin oğlu bir kot
ra hulyasiyle uğra§mağa başlar baş
lamaz, amca öldü. Bu hülya, am<:anın 
ölümüne kadar zararsız kalmı§tı. An
cak, bir talihıizlik eseri olarak. am-

ULUS 

,İngilte~silahlanırken Bina vergisi i~in 
hükümler (Başı 1 inci sayfamızda) 

tır. 1938 temırıuzunda ise bu yekftn 
43.000 olmuş we çok geçmeden 90.000 
olacaktır. Bu, izahlara göre, silah
lanmanın devıam ettiği yıllar içinde 
tayyare defi autaları kat kat çoğal
mıştır. İngiltıec-e büyüklüğünde bir 
memleket için 90.000 lci9ilik bir tay-
yare defi or;dusu çok muazzam bir 
şeydir. Çünkü,,bu topçu, auf ana va
tan topraklanrun müdafaasma veri
lecektir. Aktif kıtalann aynca tay
yare defi topçusu vardır. 

Ana vatan ordusundaki ordu men-
supları, yılda biribiri arkasından 
yalnız ilci üç hafta talim ve hizmet 
gönı1eğe çağrı:lan sivillerdir; baş
ka zamanlar, bu siviller akşam tatil
lerinde yetiştirilmek maksadiyle 
muayyen günlerde üniforma giy
mektedirler. Bu usul, İngiltere'de 
mahzurlu tel&kki edilmemekte, ka
fi derecede bir ihtisas temin edildik
ten sonra tayyıare defi topunün kul
lanılmaaı güç bir i§ olmadığı müta
leası ileri süriilmektedir. Hava mü
dafaasında, tayyare defıi topçusunun 
yanı başında bir de balon blokajı ha
zırlaıunaktadı:r. Aralarındaki mesa
fe takriben 90 metre olmak üzere ve 
büyük bir yükseklikte dizilmek su
retiyle sabit balonlar havalandırı-
\}acaktır. Her balon, aşağıda bir kam
yona bağlı olduğuna göre, blokajın 
yer değiştirmesi ko!ayla,acaktır. Bu 
balonları 8.000 metreye kadar hava
landırılması ümit edilmektedir. Ya
pılan hesaplara göre, aralarında tes
bit edilmiş olan mesafe ile, 600 ba
lon Londra'yı korumağa kafi gele
cektir. Tayyare, balonlar arasında

ki tel halatlara çarpınca yere yu
varlanacaktır. Bu blokaj perdesin
den geçip dolaşacak olan bombardı
man tayyarelerinden her üçüncü 
tayyarenin tel halatlara çarpacağı, 

hesap edilmiştir. Bütün bir müta
lea ve kanaatler nazari olup henüz 
pratik olarak tecrübesi yapılmamış
tır. Hatta kuvctli esen bir rüzgarın 
yapacağı teair bile maliım değildir. 
Yalnız ucuza mal olmaları gibi bir 
rüçhan cihetleri vardır. İngmz ha
va ıilahının vazifesi, düşmanın ha
va hücumlarını defetmek ve hasmı 
kendi yurdunda arayıp bulmak, ha
valanmağa vakıt bırakmadan bom
bardıman ederek tayyarelerini tah
rip etmektir. Müstakbel bir harpte 
hava si11lu lngiltere için en ehemi-

~------~~~.._...._ __ ._..._.~ • ..---~ -s----
bu silahın Britanya'nm müdafaasın
da.deniz kuvetleriyle yan yan yürü· 
yeceği §Üphesizdir. 

1922 de Britanya'nın hava silfilun
dan eser kalmamıttı. Samuel Hor 

hava bakanı olduğu zaman, hava &i
lahı birinci sınıf 14 tayyareden iba
retti. 1934 de büyük aiJahlanma ha
reketi ba11larken, harp tayyarelerine 
dair planlar mevcut değildi; tayya
re motörü endüstrisi yük.ek merte
bede olmasına rağmen tayyare en
düstrisi ile yetişmif işçi adedi çok 
küçüktü. 

1938 in ortalarına doğru, dört yıl 
içinde birinci smıf harp tayyarele
rinin adedi 1.700 ü buldu. 

Bugünkü günde, Britanya arka· 
sında tükenmez kudrette bir endfüı

tri ile birlikte dünyanın en büyük 
hava silAhına sahip o_Imak üzeredir. 

ca, nereye harcanacağına dair en u
fak bir kayıt bile bulunmıyan on bin 
kuronluk bir miraı bırakmııtı. Bu 
suretle, Kamil üç bin korona bir kot
ra eatın almıştı. 

Civardaki yüzücülerin üç hafta 
müddetle işleri başlarından aşmıştı. 
İşleri güçleri, Kamili kurtarmak, dev
rilen kotrayı dofrultup yüzdürmek 
idi. Sahildeki halk bu sahneleri haf
talarca seyretmişlerdi. Kotraıı dü
zeltildikten sonra, akşam üzeri yat 
kulübüne gelen Kamil, her defasında 
"bugün gene bir parça aç~lacağım." 
demekten bir türlü vaz geçmemişti . 

Nefiı akşamlardan bir akpmdı. Ne· 
birdeki balıklar bile suyun üıtüne 

fırlıyorlar, zıplıya zıphya gidiyorlar
dı. Bunları gören Kamil'in yelkenci
lik damarları kabarmıttı. Kotra ıuyu 
köpürte köpürte yararak ilerliyordu. 
Ufuklar masmavi idi. Kamil gözlerini 
süzerek baktıiı zaman, suyun sat
hından başka bir şey göremiyordu. 
Uzaktaki küçük bir klisenin kulesi 
gözü önünde büyüdükçe büyüyordu. 
Hülya içinde, "selam sana, ey Afri
ka I" diyordu. Fakat rUzg!r birden
bire ıertletmefe, kotrayı bi.r yana ya
tırmağa başladı. Tehlike gittikçe bü
yüyordu. Bir an oldu ki, kotranın di
rek ucuna asılı duran kulüp bayrağı 
suya değecek bir vaziyete geldi ki, 
bu anda, siyah bir mayo giymiş olan 
bayan Silvan, "asılzade" sini kurtar
mak için kotraya yanaşırken, eı:kek 
ona, kendini, 

"Banka memurlarından Joeef Ka
mil" di,yc takdim etti. 
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(Başı 2. inci sayfada) 

niabetinde auldığından bahi,ııle tadili 
talebinde buJwıabil~ektir. Mevzii: ta 
diJ.at talebinde bulunanlar, şehir ve ka
sabalarda belediyelere, köylerde ihti 
yar heyetlerine müracaat edeceklerdir 
Mezkur heyetlerce yapılacak tetkika 
neticesinde vakıa iddianın doğru oldu 
ğu anlaşılırsa keyfiyet bir mazbata ile 
vilayetlerde valiye, kazalarda kaym 
kama bildirilecektir. Bu mazbatalar 
mahalli idare heyetince de tetkik edile 
rek doğruluğu tasdik edilecek olursa 
heyetce verilecek karar vali tarafından 
Dahiliye Vekaletine bildirilecektir v 
almacak mezuniyet üzerine mevziı 
tadilata başlanacaktır. Umumi tahri 
yapılan yerlerde tahrir neticesind 
tatbiki tarihinden itibaren üç sene geç 
medikc;:e mevzii tadil talebinde bulu 

e 
-
-

nulamıyacaktır. 

-Tidilen takdir olunan iratlar üze 
rinden: A • Yeniden in!JI edilen ve 
beyannamesi vaktinde verilen verler i
çin muafiyet müddetinin bittiği; 

t B - Beyannamesi verilmiyen inşaa 
için binanın bittiği; 

-C • Beyannamesi verilmiyen ve kıs 
men istimale tahsis olunan yerler için 
istimale tahsis edildiği; 

Ç - Daimi muafiyeti haiz binalar -
da muafiyetin sukut ettiği; 

D - İfraz veya taksim edilen bina
larda bu muamelenin yapıldığı• 

E • Mevcut binalara vukubula.n 
ilaveler dolayısiyle yeniden takdir o • 
lunan iradlardan•inpatın bittiği ıene· 
yi takip oden mali aeneden itibaren 
vergi tahakkuk ettirilecektir. 

. 

1 
-

Tadilat komisyonunca takdir olu -
nan iratlar üzerinden vergi alınabil
mek için: Yapılan tebliğe karşı itiraz 
edilmemesi sebebiyle yeni iradın kati
yet kesbetmiş olması ; veya vaki itira 
zm tetkiki itiraz komisyonunca bi( ka
rara bağlanmış olması şarttır. Tahsilat 
komisyonunca takdir olunan iradına 
itiraz edilen ve itirazı tetkik komisyo
nunca ikinci kanun iptidasından eve 
bir kjirara bağlanmıyan binaların ver 
gisi varsa eski iradları üzerinden ta -
haldcuk ettirilecektıir. 

JI erginin nisbeıi : 

Sahibinin bizzat oturduğu binalar
dan ıafi iradın % 12 si ve sair bina -
!ardan bu ira.dm yüzde 16 sı nisbetin • 
de vergi alınacaktır. 

Her seneye ait bina vergiainin ta -...._....,...._ __ ~_...-..a......__~ ....... -"~~ 
luk ettiği mali ıencdcn eve] gelen ikin
ci:kanun ayı iptidasında başlanarak ni
san ayı sonuna kadar ikmal edilecektir. 
İkincikinun iptidaaında iradı katile§ • 
miyen veya itirazlan tetkik komisyo -
nunca tayin olunmıyan binalar hakkın
da yukarıki maddeler tatbik olunacak
tır. 

Hususi muhasebe varidat idarele -
rince hazırlanan tekalif cetvelleri ma
li seneden evel gelen mayıs ayınm on 
beşinci günü akşamına kadar tah&ilat 
daireıine verilecektir. Tekalif c.etvel -
!erinin muhteviyatının doğruluğundan 
tahakkuk memurlariyle hususi idare • 
nin alakalı tahakkuk memurları mesul 
tutula~aktır. 

Tahrir ve tadil komiayonlaruıca bir 
bina iradlı araaaırun mutasamf veya 
şagilinin tesbiti vergi mükellefini ta-
yin içindir. Bu muamelelere istinaden 
tasarruf hakkı iddia olunamıyacaktır. 

Saf iradı maliım olan bir binanın 
kıymetinin bilinmesini icap ettiren hu
suslar da binanın saf iradının on misli 
kıymet ad ve itibar olunacaktır. 

Ce~lar: 

Sahip oldukları veya ikamet e~tik
leri binayı tahrir ve tadil komisyonu • 
nun gezmesine müsaade etıniyen bina 
sahibi ve .ınüs,tecirleri ile bu komiayon
lar tarafından talebedilen mal\ımatı 
venniyen müesseselerin müdür veya 
amirleri hakkında sulh ceza mahke
mesi karariyle 5 liradan 50 liraya ka -
dar ceza hükmolunacaktır. 

Tahrirde unutularak yazılmamış 
olan binanın vergisini vermekle mü -
kellef olanlar tahririn tatbikine baş -
landığı mali sene nihayetine kadar 
keyfiyeti, bir beyanname ile ihbara 
mecbur bulunmaktadırlar. Bu mecbu -
riyete riayet etmiyenlerin vergisine 
yüzde yirmi zam olunacaktır. 

Vergi kayıtları yanan veya herhan
gi bir suretle kaybolan mahallerde 
derhal tahrire başlanacaktır. Tahririn 
yürürlüğe girmesi tarihine kadar ver
ginin hesap sureti bir nizamnameyle 
tayin olunacaktrr. 

Meşhur Çester şirketinin 
teminatı hiikiinıetimize · 

~eçiyor 

Meşhur Çestr proj~inin milteahhi· 
di olarak cenup demiryollarım ve bazı 
cenup limanlarımızı inşayı üzerine a
lan ve fakat teahhüdünü ifa etmiyen 
Otoman· Amerikan Developman şir
keti aleyhine teahhUdünü Ha etmeme
sinden dolayı hükümetimizce açılan 
dava, hükümetimiz lehine neticelen
mit ve şirketin teminatı olan 50.000 
altın lirayı Banka Komcrçiyale İtalya
na, hükümetimize vermiye muvafakat 
etmiştir. · 

-9-
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Sa yın elektrik abonelerimize : 
Ank ara Elektrik Şirketinden • 

Cümhur İyetin 15 inci yıldönümü münasebetiyle evle
anma tenviratı yaptıracak olanlarla. resmi ve 

euesattan mev~t donanma tesisatlarına ilave 

rinde don 

hususi mü 
veya yeni 
tenviratın 

den tesisat yapbracak olanlar, yapacakları bu 
vat miktarı üzerinden takatlerini 30 eylw 1938 
adar fİrketimize mutlaka bildirmelerini ehem
ca ederiz. Bu tarihten sonra vaki olacak bu ka

tarihine k 
miyetle ri 

bil bildi rmlerin nazarı dikkate alınamıyacağı ilan olunur. 

. 
lc.ra ve İflôs 

Sivas icra Me murluğundan : 

Sivaa'ta uncu 
raf 353 lira 90 k 

Muıtafa'ya maamaa
urup borçlu Sivaa'ta 

ekmekçilik yapan ispirli Celfil'in ha -
etinin meçhul olduğu 
eıı tebliğat ifasına ka
ğundan ilan tarihin -
ay iç.in borcunu öde • 

len mahalli ikam 
anlaşılmış ve ilan 
rar verilmiJ oldu 
den itibaren bir 
mesi ve on gün i çin.de mal beyanında 

mdır. Borç ödemediği 

a yapılacağı ve mal 
nmadıf ı takdirde ceza 

anm ödeme emri ye -
ilan olunur. 6544 

bulunmaaı tazı 

taktirde cebri icr 
beyanında bulu 
göreceği ve bu il" 
rine kaim olacağı 

Sivas len Memurluiundan : 

Siv.aa't:a muki 
maamasraf 148 lf 

rn..h~tv:u-~ u ... ı..._,t,. 
ra 5 kuruıa borçlu 

Sivas'ta ekmekçili k yapan ispirli Ce
lfil'in halen mah alli ikametinin meç

lnuş ve ilanen tebli • 
verilmiş olduğundan 
ibaren bir ay içinde 
ve on gün içinde mal 

bul olduğu anlaşı 
ğat ifasına karar 
ilan tarihinden it 
borcunu ödemesi 
beyanında bulun ması ve borç ödenme

kmda cebri icra ya -
da bulunrnadrğr tak 
ği ve bu ilftnm öde · 
aim olacağı iJ~n olu-

diği takdirde hak 
pılacağı ve beyan 
dirde ceza görece 
me emri yerine k 
nur. 

~ 

6543 

DIŞ TABiBi 

M. AZI Z TUNÇ 
Pazardan maada her pn baa-

1 ve tedavi eder. 
ı yanında Sarraf 
artım.anı No. 1 

talanru kabu 
Adliye Saray 
H~Ap 

5994 

~Za i ler ·.~:· 
Zayi - Otomobilimin 865 A. H. 

numaralı arka plakasını kay.bettim. 
Yeni sini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. Nihat Kural 

6516 

Zayi - 934 senesinde mülga miil -
kiye mektebinden almış olduğum tas
diknameyi zayi eyledim. Yenisini çı

kartacağrmdan kaybettiğim bu tasdik
namenin hükmü olmadığını ilan ede • 
rim. 347 Muhtar Yazir 6522 

Zayi - Ankara belediyesinden al -
dığım 2255 numaralı kamyon plakamı 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan es • 
kisinin hükmü yoktur. Ankara Altın • 
dağ mahallesi No. 24 Servet Beker 

Ji51.ll 

Zayi - Mektepler muhasebecili -
ğinden alnuş olduğum 3-9-937 tarih 
ve 1-23 ve 1-25 numaralı iki kıta ay -
niyat makbuzlarını zayi ettim. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin hiıkmfi olma
dığı ilan olunur. Bursa pazarı sahibi 
Abdürrahim Süter. 6517 

Ankara · Defterdarlığı 

Münhal kôtiplikler 
Ankara Defterdarlığından : 

"" 

Müllı\lal bulunan Keskin, Ayaş ka
zaları on lira asli maaşlı maliye tahsil 
katiplikleriyle Kızılcahamam kazası 

on lira asli maaşlı muhasebe katipli
ğine imtihanla birer memur alınacak
tır. En aşağı orta mektep veya muadi
Ji mektep mezunu bulunması şart kı
lınmış olan isteklilerin 15 eylül 938 

_ _ _____ __,) 1 günü eaat 9 da defterdarlıkta hazır bu-
=:_J lunmaları. (3665) 6506 

Muhteli f bina ve divarlar1n yıkılması 
Ankara Defte rdarlığından : 

Ada 

--
321 
321 
321 
322 
325 
326 
326 
326 
327 
327 
327 
327 

,331 
331 
331 
331 
331 
340 

Parseller 

1, 28, 27, 3, 4, 5, 6 
7, 8, 26, 30, 9; 10, 29 

16, 17 13, 14, 15, 
1, 27, 28, 3, 4, 23, 24, 25, 26 

1, 31 8, 23, 10, 1 
8, 9, 10, 11 
ı. 3, 4, 5, 6, 7, 25 
12, 13, 14, 1 5, 28, 18 

22, 23, 24 
32, 24 
'6, 25 

7, 8, 9, 26, 
10, 11, 12, 
1, 2, 3, 4, s 
17, 18, 19, 2 O, 21 
10, 11, 12 
13 
7, 8, g 
1, 14, ıs 
4, 5 
Ada dahili ndeki bilumunı 
mebani 

Muhammen keşif bedeli Depozito 
L. K. L. K. 

1106 82 95 
1302 97 65 
1890 141 75 
1781 50 133 62 
1540 115 50 
1582 118 65 
1641 50 123 12 
1596 119 70 
1414 106 5 
1106 82 95 
1344 100 80 
11'97 89 78 
1610 120 75 
1001 75 8 
1141 85 58 
1862 139 65 
1036 77 70 
1910 143 25 

Tıp fakültesi inp edilmek üzere Sıhhat Vekaletince istimlak olunan 
si civarında kain ve yukarda ada, parsel, ve muhammen 

depozito miktarları yazılı bilumum ev, dükkan, baraka, 
m hedmi ile enkazlarının belediyece gösterilecek mahal

nin mevcut yollar seviyesine kadar inşaata müsait bir şe
şinin 31-8-938 tarihinde kapalı zarf usulile yapılan artır

talip zuhur etmediğinden mezkur tarihten itibaren her 
si ve per9embe günleri sabah saat (10) da defterdarlıkta 
komiıyonunda ihalesi yapılmak üzere bir ay müddetle 

muıtur. 

nümı:ne hastane 
keşif bedellerile 
bahçe duvarların 
le nakli ve yeri 
kilde tesviyesi i 
ması neticesinde 
haftanın pazarte 
müteıekkil aatıı 

pazarlığa konul 
Talipler fenn t fBrtname, keşif raporlarinı ve haritasını görmek üzere 

Nafıa Müdürlüklerine her gUn müracaat "lebilirler. Milli Emlak ve 

(3535) 6319 



. 
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RESMİ İLANLAR 
Milli Müdal~· Bakanlığı · ı 

Elektrik tesisatı 

I 
................................................ ~ .. . 
Ankara Levazım Amirliği ................................................ 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

mektuplariyle beraber ihale gunu 
ihale saatmdan en az bir saat eveline 
kadar teklif mektuplarını Fındıklı'da 
komutanlık satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3377) 6135 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komis. Alma Komisyonundan : 
Buğday öğüttürülecek 

yonundan : 1 - İstanbul komutanlığına bağlı Ankara Levazrm Amirliği Satınal
ma Komisyonundan: 1 - Kapalı zarfla eksiltmeye konu

lan Diyarbakır tayyare alayında yap
tırılacak elektrik tesisatına ihale gü
nü olan 6.9.938 de istekli çıkmadığrn
dan yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Hepsinin muhammen bedeli 
664S lira olup ilk teminat miktarı 498 
lira 40 kuruştur. 

birliklerin hayvanatı için 1200 ton 
yulaf satın alınacaktır. Kapalı zarfla 
ihalesi 14 eylCıl 938 çarşamba günü 
saat 10,30 da yapılacaktır. 

1 - Buğday ciheti askeriye.den ve
rilmek üzere 900.000 kilo buğday ö
bi..IL .ac ve ambar nakli işinin kapalı 

zarfla münakasaya konulmuştur. 
2 - Muhammen tutarı 66.000 lira

dır. llk teminatı 4950 liradır. Şartna
mesi 330 kuruş mukabilinde satılabi
lir. İsteklilerin ilk teminat makbuz 
veya mektuplariyle 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 maddelerinde yazılı vesika
lariyle beraber ihale günü ihale saa-

3 - Ekısiltmesi 26.9.938 pazartesi tından en az bir saat evetine kadar 

2 - Muhammen bedeli 15750 lira 
olup muvakkat teminatı J 181 lira 25 
kuruştur. İhalesi 26-eyliıl-938 pazar -
tesi günü saat 11 de D. Bakır Lv. a
mirliği satın alma komisyonunda ya -
pılacaktır. 

günü saat 15 de yapılacaktır. teklif mektuplarını Fındıklı'da ko- 3 - Şartnamesini görmek istiyen · 
ler her gün mesai saatleri dahilinde 
komisyonda görebilirler. İsteklilerin 
eksiltme günü ve saatte teminatlariy -
le ve muktazi vesaikle bi:-likte D. Ba -
kır Lv. Amirlivi satın alma komisyo -
nuna müracaatları ve ihale saatından 
bir saat evel zarflarını vermeleri. 

4 - Fenni şartnamesi, plan ve pro- mutanlık satın alma komisyonuna 
jeleri her gı.in vekalet satın alma ko- vermeleri. (3378) 6134 
misyonunda görülebilir. 

S - İsteklilerin ihale saatinden en 
geç bir saat eveline kadar kanunun 2 
ve 3. cü maddelerinde musarrah vesi
kalariyle teklif ve teminat mektuplc.
rım komisyona vermeleri lazımdır. 

(3597) 6398 

Muhtelif giyim eşyası 

alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 
miayonundan : 

1 - 120 adet deri eldiven 240 adet 
frenk gömleği ve 120 çift terlik pa
zarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 17-9-938 cumartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - Pazarlığa gireceklerin belli 
gün ve saatında M. M. V . sat:nalma 
komisyonuna gelmeleri. (367Z) 6530 

Sarı sabunlu kösele ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

miayonundan : 

1 - Beher kilosuna tahmin edilen 
fiatı {300) kuruş (üç yüz kuruş) o -
Jan (200000: 402000) kilo (iki yüz bin 
ila dört yüz iki bin) kilo sarı sabun
lu kösele kapalı zarf usulü ile müna
kasaya konulmuştur. 

il - İhalesi 31- I. Teş. - 938 pazar
tesi günü saat on birdedir. 

111 - tık teminatı ( 49930) lira 
(Kırk dokuz bin dokuz yüz otuz) li
radır. 

IV - Şartnamesi (50) lira muka
bilinde M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

V - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin -
den en az bir saat evel M. M. V. Sa. 
Al. Kos. vermeleri. (3646) 6524 

Nohut ah nacak 
Deniz Levazım Satın Alma Ko -

misyonundan : 

1 - 20-8-938 gününde pazarlıkla 

yapılan münakasasmda talip çıkma
dığından 17 eylül 938 tarihine rast
layan cumartesi günü saat 12.30 da 
pazarlıkla alınmak üzere münakasaya 
konulan 154.000 kilo nohudun tahmin 
edilen bedeli 16108 lira 40 kuruştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1208 lira 
13 kuruş olup şartnamesi her gün ko
misyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilindeki vesikalarla 
birlikte o gün ve saattr Kasımpaşa -
da bulunan komisyon başkanlığ ına 
müracaatları. (6275-3655) 6525 

Sabun ahnacak 
Deniz Levazım Satın Alma Ko -

misyonundan : 

1 - 1-9-938 tari!ııinde kapalı zarfla 
yapılan münakasasında talip çıkma -
dığından 17 eylül 938 tarihine rastlı

yan cumartesi günü saat 12.30 da pa
zarlıkla alınmak üzere münakasaya 
konulan 107.900 kilo sabunun tahmin 
edilen bedeli 32.262 lira 10 kuruştur. 

2 - Muvakkat teminatı 2419 lira 
66 kuruş olup şartnamesi her gün ko
misyondan 162 kuruş bedel mukabi
linde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
nun tarifatı dahilindeki vesikalarla 
belli gün ve saatte komisyona müra-
caatları. (6276-3656) 6526 

3 Garaj yaptlrılacak 
Ankara Levazan Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Bedeli k•eşfi 76884 lira 75 ku

ru§tan ibaret olan Konya'da üç adet 
garajın yapılması kapalı zarf usulile 
münakasaya konmuştur. 

2 - Talipler% 7,5 teminat muvak
katesi olan 5766 lira 36 kuruşu vez
neye yatırarak alacakları vezne mak
buziyle veya banka mektubile teklif 
mektuplarının kapalı zarf alma saa
tinden evel makbuz mukabilinde 
Konyada Lv. Amirliği binasında ve 
kor satın alma komisyonuna vermele
ri. 

3 - Eksiltme 15 eylül 938 perşem
be günü saat 11 de teklif mektupların 
alma saati 10 dadır. 

4 - Şartname, keşif, plan kor sa
tın alma komisyonundadır. Talipleı 
mezkur keşfi şartnamesini kor satın 
almada mesai saatinde görebilirler. 
Veya beş lira mukabilinde istiyebilir
ler. 3Z madde hükmüne. 

5 - t490 sayılı kanuna uygun olmı
yan ;,rıcktupların kabul edilemiyeceği 
ve taliplerin eksiltmeye iştirak ede
miyecekleri. 

6 - Taliplerin nafıa vekaletinden 
musaddak ehliyet vesikalarını ihale 
gününden en az aekiz gün e~el ko
misyona vermeleri vesika almak isti-
yenlerin nafıa vekaletine hemen mü
racaatları. 

7 - 2490 sayılı kanunun 2, 3 mad
delerinde yazılı vesikalarla beraber 
ihale günü belli saatte satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (3438) 6137 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İstanbul komutanlığına bağh 

birlikler için 45.000 kilo sade yağı 
satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihale
si 19 °ey1Cıl 938 pazartesi günü saat 11 
de yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 427SO lira 
ilk teminatı 3207 liradır. Şartnamesi 
214 kuruş mukabilinde verilebilir. İs
teklilerin ilk teminat makbuz veya 

(3466) 6195 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İstanbul komutanlığına bağlı 

birliklerle Gümüşsuyu hastanesi için 
50,000 kilo koyun eti satın alınacak
tır. Kapalı zarfla ihalesi 16 eyhll 938 
cuma günü saat 10,30 da yapılacak
tır. 

2 - Muhammen tutarı 21.000 lira 
ilk teminatı 1575 liradır. Şartnamesi 

her gün komisyonda görülebilir. İs
teklilerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle 2490 sayılı kanun n 2, 
3 maddelerinde yazılı vesikah•iyle 
beraber ihale günü ihale saatından en 
az bir saat cveline kadar teklif mek
tuplarını Fındıklı'da komutanlık sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(3379) ' 6133 

Yemeni altnacak 
Ankara Levazrm Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

ı - 15.000 çift yemeni kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 27 .000 lira ilk te
minatı 2025 liradır. Eksiltmesi 21 ey
lül 1938 çarşamba günü saat 10 da Er
zurum'da As. Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. 

3 - Teklif mektupları belli gün ve 
saatten bir saat evci komisyon başkan
lığına verilmiş veya posta ile gönde
rilmiş bulunacaktır. (3S08) 6260 

Saman ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Harp okulu hayvanatı ihtiya<:ı 

olan 270 ton samanın açık eksiltmesin
de teklif edilen fiatı pahalı görüldü
ğünden açık eksiltmesi 16.9.938 saat 

Yulaf ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins 
ve mikdarı yazılı yulaflar satın alınacaktır. Her kıtanın ihalesi hizalarında 
gösterilen gün ve saatlarda çanakkale müst. Mv. satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri ve ihale kanu· 
nun 2,3 üncü maddelerindeki vesaikler ile birlikte muayyen gün ve saatlar
da komisyonumuza müracaatları. (3331) 

Kıtamn adı Cinsi Kilo M. B. Muv. T. Tutarı 
K. Lira Lira !hale Ş. İhale T. Saat 

- - - --- ---- --- -
Kilitbahir K. Yulaf 444000 5 1665 22200 K. zarf 1 S-9-938 17 
Ezine topçu 

" .. 71SOOO 5 2682 35750 K. zarf 16-9-938 17 
6099 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği SatmAlma Komisyonundan : 

1 - Kars garnizonu ile Ardıhan alayı ihtiyaçları için un kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. Miktarı, eksiltme nevi, tahmin bedeli 
muvakkat teminatı miktarları aşağıda yazılıdır. ihalesi Kars Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Evsaf ve şeraitini görmek istiyenlerin her gün ve ihaleye 
iştirak edeceklerin belli zamandan bir saat eveline kadar teklif ve teminat 
mektuplariyle ticaret odaları vesikalarını komisyona vermiş bulunacak
lardır. 

Mevkii Cinsi Miktarı kilo İhale T. Günü Saat Th. B. Muv. T. 
Lira Lira 

Kars Un 450,000 26.9.938 P.Erte. 11 58,500 4175 
Ardıhan .. 200,000 26.9.938 " 13 28,000 2100 

(3589) 6397 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Erzak Mikdarı Tahmin bedeli Muva. T. İhale tarih 
Cinsi Kilo Lira kuruş L. K. ve gün saati 

Un 156000 20295 60 1S22 7 14-9-938 çarşamba 9 
(344S) 6140 

11 de Ankara Lv. amirliği satın alıma 

komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 4725 lira, ilk 

teminatı 354 lira 37 kuruştur. Şartoa
metii komisyonda görülür. Kanuni ve
sika ve teminatla belli vaktinde ko
misyonda bulunulması. (3679) 6534 

Bulgur alınacak 
Ankara Levazan Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli tümen birlikleri era

tının 938 senesi ihtiyacı için kapalı 

zarfla eksiltmeye konulan 160 ton bul
gur 20.7 .938 tarihinde ihalesi yapılmış 
ve berayı tasdik makama gönderilmiş 
ise de makamdan muayyen müddet 
zarfında emir alınmadığından müteah
hidi istinkaf etmiştir. Bu geçen müd
det zarfında tümen ihtiyacı için pa
zarlıkla satın alman miktar tenzil e
dilerek bekaya kalan 130.000 kilo bul
gur yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Beher kilosunun muhammen 
fiatı 14 kuruş olup ilk teminatı 136S 
liradır. İhalesi 24.9.938 cumartesi gü
nü saat 11 dedir. İstekliler şartname,;i
ni her gün tümen satın alma komisyo
nunda görebilirler. Taliplerin kanu
nun 2, 3 cü maddelerindeki vesaikle 
teminat mektuplarım havi zarflarını 

belli gün ve saatten en az bir saat c
veline kadar tümen satın alma komis -
yonuna vermeleri. (3565) 6386 

Demiryolları 
Akkümülitör plak ve saire 

ah nacak 
D.D. Yolları sabn Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 37650 lira olan 

muhtelif akkümülatör, plak ve yedek
leri 31-10-1938 pazartesi günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Anka
ra'da idare binasında satın alınacak
tır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2823,7S 
liralık muvakkat teminat ile kanu -
nun tayin ettiği vesikaları ve teklif
lerini aynı gün saat 14,30 a kadar ko
misyo~ reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 188 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır. (3613) 6S23 

P. T. T. · 
Spiker ohnacak 

P. T. T. Müdürlüğünden: 
Ankara Radyosu için müsabaka ile 

bir kaç spiker alınacaktır. Taliplerin 
behemehal yüksek tahsil görmüt ol
maları ve en az yabancı bir dil (Fran
sızca, ingilizce, veya almanca) bilme
leri meşruttur. 

Telaffuzları düzgün ve sesleri mik
rofona müsait olmak da lazımdır. 

Talip olanların 20 eylül 1938 tari
hine kadar Ankara P. T. T. Umumi 
Müdürlüğüne müracaat etmeleri la-
zımdır. (3621) 6429 

Atölye şefi alınacak 
P. T. T. Müdürlüğünden : 
Etimesğuttaki Radyo Diffüzyon is

tasyonuna yüz elli lira ücretle ve mü
sabaka ile bir atölye şefi ahnacaktır. 

Bu şefin tesviyeciliği, tornacılığı 

ve soğuk demir işçiliği çok iyi ola
caktır. 

Taliplerin 20 eylüle kadar latan -
bulda P.T.T. Müdürlüğüne Ankara'da 
doğruca Umumi Müdürlüğe müraca-
atları ilan olunur. (3620) 6428 

Askeri fabrikalar 

Müteahhit nam ve hesabma 
23 ton 

Gliserin alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Sabn Alına Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (16.100) lira 

olan 23 ton Gliserin Askeri Fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca ıs eylUI 938 per
şembe günü saat 10 da pazarhkla iha
le edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te· 
minat olan (1207) lira (SO) kuruş ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaatları. 

(3S1S) 6314 

İ lôn iptali 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür -

lüğü Satın Alma Komisyonundan : 
ı 18. 10. 1938 sah günü saat 11 de 

İhalenin nerede 
İhale şeklı yapılacağı 

KaP.alı zarf Islahiye Tuğay Sa. 
Al Ko. dadır 

kapalı zarfla ihale edileceği Anka
ra'da resmi gazete, Ulus ve !stan
bul'da Kurun gazeteleriyle 1 eylül 
1938 tarihinde ilan edilen 23 ton Gli
serin görülen lüzum ve ihtiyaca bi
naen pazarlıkla ihale edileceğinden 
mezkur günlerde çıkan ilan hüküm
süzdü~ (3514) 6313 

7762 Kilo yatakhk pamuk 
ah nacak 

A•keri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Kırıkkale Satm Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli 2383,84 lira 
olan 7762 kilo yataklık pamuk Kırık
kale Askeri fabrikalar gurup müdür
lüğünde müteşekkil satın alma ko
misyonunca 26-9-1938 pazartesi günü 
saat ıs te açık eksiltme suretiyle iha
le edilecektir. Şartnamesi parasız ola
rak Ankara'da Askeri Fabrikalar U • 
mum Müdürlüğü ve Kmkkale'de As
keri Fabrikalar gurup müdürlüğü sa
tın alma komisyonlarından verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
178 lira 79 kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve
saikle birlikte mezkür gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (3506) 63S6 
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Harıta .................................................... 
Harta bezi ahnacak 

Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta Gn. Drk. ihtiyacı için 

10000 metre Harta bezi açık eksilt -
me suretiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 21-eylfıl-938 çarşam
ba günü saat 10 da Cebeci'de Harta 
Gn. Drk. binasında Sa. Al. Komis -
yonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı 3600 lira, 
muvakkat teminatı 270 lira olup ban
ka mektubu veya maliye makbuzu ka
bul olunur. 

4 - Komisyonda mev<:ut nümu -
nesine uygun olmak üzere harta be
zi eksiltmesine girmek istiyenlerin 
yazılı gün ve saatte teminatlariyle 
birlikte komisyona gelmeleri. {3S07) 

62S9 

Gümrük Muhafaza 

Elbise ahnacak 
Gümriik Muhafaza Genel Komu

tanlığı latanbul Satm Alma Komi.a
yoaandan ı 

1 - Gümrük muhafaza memurları i
çin 1135 takmı elbisen in 23.9.938 cuma 
günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltme
si yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 16854 lira 7S 
kuruş ve ilk teminat 1265 liradır. 

3 - Şartname, evsaf komisyonda
dır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin o gün eksiltme sa
atinden bir saat evetine kadar 2490 sa
yılı kanunun 32 inci maddesi hükmü
ne göre hazırhyacakları teklif mek
tuplarım, Galata eski ithalat gümrü
ğündeki komisyona vermeleri. 

(S977-3488) 62S2 

Hava Kurumu 

Muhtelif tesisat 
TürkkllfU Genel Direktörlüğün

den: 
Türkkuşu paraşüt kulesi bahçesin

de yaptırılacak elektrik, su ve sıhhi 
tesisat ile bahçenin tanzimi işi kapa
lı zarf usulile eksiltmeye konulmuş
tur. 
Keşif bedeli her üç iş kül halinde 

olmak üzere 17.273.46 liradır. llk te
l minatı 1.29S.Sl liradır. 

Şartnamesile keşif cetvelleri her 
gün Türkkuşu Levazım Bürosundan 
alınabilir. Planları verilmiyecek, gös
terilecektir. 

İhalesi 14-9-1938 tarihine rastlayan 
çarşamba günü saat 11 de yapılacak
tır. isteklilerin usulü dairesinde ka
patılmış zarflarını eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz mu
kabilinde Türkkuşu Levazım Bürosu
na teslim etmif olmaları lazımdır. 

6435 

Ankara Valiliği 

Keskin okulları tamir 

ettirilecek 
Ankara V aliliiinden : 
1 - Bedeli keşfi (4428) liradan i

baret bulunan Keskin okulları tami • 
ratına ait münakasa (2490) sayılı ka
nunun (43) üncü maddesinin 1 inci 
fıkrasına tevfikan on gün müddetle 
temdit edildiği halde istekli çıkmadı
ğından dolayı mezkQr maddenin ikin
ci fıkrasına tevfikan bir ay daha tem
dit edilmittir. 

2 - İsteklilerin muhammen bede
lin % 7,S teminat akçesini hususi mu
hasebe müdürlüğü veznesine yatıra • 
rak her hafta pazarteei, perşembe 

günleri saat 9 da vilayet konağında 

daimi encümende yapılacak pazarlığa 
ittirik etmeleri ve §Cll'tnameyi görmek 

üzere her gün Kültür direktörlüği 
ne müracaatları (3S88) 6396 

Sömikok kömürü alınacak 
Ankara Valiliğinden : 
1 - Etimesğut yatı okuluna (~ 

ton sömikok kömürü kapalı zarf • 
retiyle alınacaktır. Beher tonun 
muhammen bedeli (27) liradır. 

2 - Münakasaya gireceklerin ı:ıı 

hammen bedelin % 7,S nisbetinde 
muvakkat akçesini Hususi Muhase 
veznesine yatırmaları ve makbuzu 
kanuni talimata göre tanzim edece 
tir. Tanzim edecekleri teklif mek~ 
bunun içine koymaları lazımdır. 

3 - İhale 26-9-938 pazartesi grul 
saat (IS) de vilayet konağında d~J 
encümeninde yapılacaktır. lstekl3'1 
rin şartnameyi görmek üzere her 
Kültür Direktörlüğüne müracaatı 

(3S57) 6419-" 

Fakülteler 
Yüksek mekteplere 

kaydedilecek okurlara 
Ankara Fakülte Talim Taburu~ 

mutanlığmdan : 
1 - Ankara'da yüksek mekteple-' 

girecek okurların yüksek askeri ~ 
yetname tedrisatını takip etmek üs~ 
fakülte talim taburuna kayıt ve ka~ 
leri yapılacaktır. 

2 - Kayıt ve kabul için her gün c 
martesi, pazar günleri hariç saat 9g 
11,30 a 14 den 17 ye kadar aşağıdaki 
sikalarla beraber Sarıkışla'da fakül 
talim taburu 3. Bl. K.hğına müra 
etmeleri lüzumu ilan olunur. 

3 - Altı adet fotoğraf 4 X 6 ca' 
dmda fotoğrafın alt kenarında bıt~ 
kılacak bir santimetrelik boş ~erl 
mektep No. su adı soyadı yazıl~ 
suretiyle 

4 - Nüfus cfizdam ....S lrneğitl 
göre matbu ve nüfus l'll91lUrluğu tarl: 
fından musaddak. 

5 - Tam askeri ehliyetname. T~ 
ehliyetnamesi henüz gelmemişse hası! 
gi liseden çıkmışsa müdüriyetinde 
tam ehliyetnameye hak kazandığı11 

dair bir vesika. (3562) 6361 

An~ara Belediyesi , 

Ağaç vesaire ahnacak 
Ankara Belediyesinden : J 
1 - Bahçeler idaresi için alına~ 

a13ğıda cins ve miktarlar. :Pıuıb atı!'. 
ve saire on beş gün mUddetle kap,if 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 21250 n 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 1S93,7'5 
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiye 
terin her gün yazı işleri kalemirı 

müracaatları ve ihale 23 eylül 19 
cuma günü belediye encümeninde 
at on birde yapılacağından isteklil 
rin tcminatlarile birlikte teklif me 
tuplarını saat ona kadar belediJ'll 
cümenine vetmeleri. (3S74) 
ADET 

6 000 Muhtelif yol ağaçları 
21 000 Ufak fidanlar 
11 SOO Muhtelif çiçekler 

SOO Çam 
s soo Giil 6369 

Dükkôn arttınlması 
Ankara Belediyeainden : 
1 - Samanpazarında bulunan ii~ 

dükkana istekli çıkmadığından ası~ 
artırılması on gün u~tılmştr. 

2 - Muhammen bedelleri beşer yiil 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatları otuz bi' 
rer buçuk liradır. 

4 - Şartnameyi görmek istiyenlt' 
rin her gün yazı işleri kalemine ve it' 
teklilerin de 16 eylül 938 cuma günU 
saat on buçukta belediye encümenin' 
müracaatları. (3S71) 6366 

Muhtelif ~i(ek tohumu ahnaca• 
Ank,ara Belediyesinden : 
1 - Belediyeye alınacak çiçek tO" 

humları on beş gün müddetle açık ~
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1229) lira' 
dır. 

3 - Muvakat teminatı (92) liradır. 
4 - Şartnamesini r4>nnck istiyenll' 

rin her gün yazı işleri kalemine ve il' 
teklilerin de 30.9.938 cuma günü saai 
on buçukta belediye encümen.ine mU' 
racaatları. (3680) 6S3S 

Kavak fidanı ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Bahçeler idaresi için almaca~ 

(5000) adet kavak fidanı on beş giill 
müddetle açık eksiltmeye konulmuf 
tur. 

2 - Muhammen bedeli (3750) lirll' 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (281,2S) lİ' 
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle 
rin her gün yazı işleri kalemine ve is• 
teklilerin de 23. 9. 938 cuma günü saat 
on bu!rukta belediye encümenine mürl 
caatları. (35 70) 636~ 
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T. C. Z İ R A A T B A N K A S ~ 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 .. 
4 .. 2SO " 1.000 .. 

40 " 100 • 4.000 .. 
100 
120 
160 

.. .. .. 
50 
40 
20 

.. .. .. 
5.000 
4.800 
3.200 

.. .. .. 
DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li

radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde %20 
lazlaıiylc verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 
ı Haziran tarihleriııde çekilecektir. 

Satılık bağ ve harap ev 
Türkiye Cüınhuriyeti Ziraat Ban kaaı Ankara Ajanamdan 

Tapu se- Yapılan 

nedinde mesaha- Takdir 
yazılı ya göre olunan 
mikdarr kıymeti Senet 

Köyü Mevkii Cinsi Dönüm Metresi Lira No. sı Borçlunun adı. 
Mamak. Tuzlu Bağ ve ıs 19620 2186 3943 Erzurum mahallesin

den İmam oğlu ölü 
Haydar Ali. 

çayır. harap ev. 

Bankamıza ibrinci derece ve birinci sırada ipotekli bulunan yukarda 
nıikdar ve cinsi yazılı gayrimenkul artırma kağıdında yazılı ıartıar daire-

~ --~·· - - _......_ --,... -=---:ır: -r•a• ~~ 

3202 No. lu kanunun 40 mcı maddeıi hükmüne tevfikan açık artırma ile 
satışa çıkarılmıştır. Arttırma 16-9-938 tarihinde başlamak ve 1-11-938 tari
hinde bitmek üzere bir buçuk ay devam edecektir. Muvakkat ihale 1-11-938 
tarihine müsadif sah günü saat 16 da yapılacaktır. Taliplerin ve fazla ma
lumat almak istiyenlerin aynı gün ajansımıza müracaatları ilan olunur. 

6S40 

Kirahk barakalar 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Muvakkat teminat Muhammen 
Mikdarı senelik Vakıf 

numaraıı Mevkii Nev'i Lira K. Kirası 

Atpazarı Baraka 
,, .. 4 so 

4 12 
60 
ss 

34 
27 

Yukarda evsafı yazılı vakıf barakaların teslim gününden 31-9-938 günü
ne kadar olan icarına birinci arttırma müddeti içinde talip zuhur etmedi
iinden artt!_rma lS eylfil 938 perşembe gUnü saat (11) de ihalesi yapılmak 
Uzere beş gün daha uzatılmıştır. İhale vakıflar Umum Müdürlüğü Varidat 
nıüdürlüğünde müteşekkil komisyonu mahsusunca yapılacaktır. Tutmak 
Ve prtlarını görmek istiyen taliplerin adı ıeçen müdürlüğe müracaatları. 

(3658) 6S27 

Muhtelif • • 
gıyım eşyası alınacak 

Ankara Bölge Sanıat Okulu Di rektörlüiünden 

Okulumuz talebeleri için aıağıda yaı:ıh giyim eıyaın açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

İstekliler şartname ve numuneleri görmek Uzere her gün okul Direk
törlilğUne ve eksiltmeye gireceklerin de yüzde 7.S teminat akçeleriyle ve 
kanunun icabettirdiği vesaikla birlikte 29.9.938 tarihine rastlıyan perşembe 
günü saat 11 de OkulJar Sağışmanlığında toplanacak olan alım satım ko
ntisyonuna gelmeleri. (36781 

Cinsi 

Gömlek (maa kıravat) 
1'en fanilası 
Atlet fanilası 
ıtendil 
Don 
Çorap (tire) 
Yun fanila 

Mikdarı 

180 adet 
180 .. 
180 " 
S40 ,, 
180 .. 
540 çift 
SO adet 

ı··-·"'''''''"' ...... ~ 

İ~- Vilôyetler ........................................... 
Soğuk asfalt alınacak 
Manisa Valiliğinden : 
Manisa'da AtatUrk heykeli etraf 

bulvarları inşaatın ela kullanılmak üze
re eksiltme suretiyle satın alınacak 
beher tonu 113 lira kıymetinde 35 ton 

Tutarı 

342 
207 
126 
108 

Lira .. 
,, 

" 99 ,, 
162 " 
192.SO " 

ı236.SO .. 

6S33 
% 7,S teminat 

92.74 L. 

soğuk asfalt eksiltmesine istekli çık
madığından müddeti 17 .9.938 cumar
tesi günü saat on bire kadar uzatılmış
tır. Taliplerin yevmi muayyende u
mumi meclis salonunda müteşekkil 
komisyona müracaatları ilan olunur. 

(3674) 6531 

Pazarhk ilônı 
Tunceli Nafia Müdürlüğünden 
ı - Pazarhia konulan iş: Elazı_ğ 

- Pülür yolu ikmali inşaatıdır. Bu i- ı vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz 
şin muhammen bedeli 100.000 liradır. olup göstermesi lazımdır. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak A - Tunceli Nafıa Müdürlüğünden 
şunlardır: alınmış ehliyet vesikası, ticaret ve sa-

KÜÇÜK iLANLAR 
A - Eksiltme şartnamesi nayi odasından alınmış sicil vesikası. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
B - Mukavele projesi B - Bir teahhütte en az 50.000 lira-
C - Silsilei fiat cetveli tık inşaatı yapmış oJduğuna dair ve- Satılık : 
F - 1stiyenler bu şartnameyi ve ev- sika (3666) 6528 

rakı iki lira mukabilinde Tunceli Na
fıa Müdürlüğünden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 17 - 9 - 1938 cumar
tesi günü saat 11 de Etazığda Tun
celi Nafıa Müdürlüğü binasında ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme pazarlık usulile ola
caktır. 

s - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 6250 lira muvakkat teminat 
vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

A - Tunceli Nafıa Müdürlüğünden 
alınmış ehliyet vesikası ve ticaret o
dasından almmı§ sicil vesikası. 

B - Bir teahhütte en az 50.000 lira
lık inşaatı yapmış olduğuna dair ve-
sika. (3667) 6529 

Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 

Muğla Vilayetinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 7-9-938 
günü ihalesi ilan edilmiş olan 20953 
lira 29 kuruş keşif bedeli Muğla hü
kümet konağı inşaatına istekli çık -
madığından buna aid müddet 17-9-938 
cumartesi günü saat 11 de ihale edil
mek üezre on gün uzatılmıştır • 

2 - İstekliler bu işe aid keşif ve 
evrakı saireyi Muğla Nafıa Müdürlü
ğünden görebilirler. 

3 - Eksiltme 17-9-938 cumartesi 
günü saat 11 de Muğla Nafıa Müdür
lüğünde müteşekkil komisyonda ya
pılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat ıS71 lira 
50 kuruştur. 

S - Eksiltme kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı vesaiki ibraz 
etmeleri icap eder. 

ı - Ticaret odasına kayıtlı bulun
duklarına dair vesika. 

2 - Evelce bu gibi işleri yaptık -
larına dair vesika. 

Ekmeklik un alınacak 

Erzincan Jandarma Er Okulu Sa
tm Alma Komisyonumlan : 

1 - Eratın 938 yılı birinci teşrinin
den 939 yılı eylül ayı sonuna kadar i
aşesi için ihtiyacı olan iki yliz kırk 
bin kilo ekmeklik unun beher kilosu 
on üç kuruş elli santimden otuz iki 
bin dört yüz lira bedeli muhammen ve 
iki bin dört yüz otuz lira teminatı mu
vakkate ile 10 eylül 938 den 26 eyiül 
938 gününe kadar 16 gün müddetle ka
palı eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye ait zarflar 26 eylül 
938 pazartesi günü saat 14 de açıla -
caktır. 

3 - Eksiltme 2490 sayılı kanunun 
buna ait maddelerine göre yapılaca · 
ğmdan taliplerin mektuplarını hazır

lıyarak istenilen gün ve saat v~ şekil 
de Erzincan'daki şarbaylık binasında· 

ki komisyonda bulundurmaları. 
4 - İsteklilerin şartnamesini gör · 

mek üzere okul satın alma komisyo · 
nuna müracaat etmeleri ilan olunur 

(6208/ 3607) 6449 

Elektirik tesisatı 

Ulukışla Belediye Reisliğinden 

1 - Kasabanın elektrik tesisatı, 
2 - Keşif bedeli 13568 lira 13 ku

ruştur. 

' 3 - İhale kapalı zarf uımliyle yapı
lacaktır. 

Satılık otomobil - Deş kişilik se
kiz silindirli bir Buik otomobili satı • 
hktır. Görmek için saat 14 den son
ra 1062 telefon numarasında B. Rüş· 
tü'ye müracaat. 

Satılık - Yenişehir'de bakanlıklar 

karşısında mutena mevkide bir arsa 
ucuz fiyatla satılıktır. Ebadı 7 SO met
redir. Tlf. 2314 e müracaat. 6236, 

Satılık - İstasyon arkasında ve 
jandarma mektebi civarında ve Anka. 
ra'nm her tarafında inşaata elverişli 

arsalar. Tel: 2406 Neşet Şeren , 6349 

Satılık - Ankara'run her tarafın -
da irat getirir beton ahşap ev ve apar
tımanlarla bahçeli evler yapı koopera
tifi hisseleri. Tel: 24 06 N eşct Şeren. 

63SO 

Satılık - Ankara'nm her tarafın . 
da ev, apartıman, arsa almak ve sat -
mak istiyenler. Tel: 2406 Neşet Şe -
ren. 63Sl 

Satılık eşya - Maltep e son durak 
Villa Ali Hikmet 1 No. muhtelif halı -
lar ikişer liradan kuştüyü yastıklar. 
Fitilli yataklar üçer liradan itibaren 
Viyana mamiilatı battaniyeler 7,5 li
radan ve her nevi eşya gayet ucuz 
her gün satılmaktadır. 6S18 

Satıl k otom:>bil - Fiyat mar ka 
hususi spor gayet ekonomik müstamel 
seyahat doal yısiyle satılıktır. Telefon 
1271 e müracaat. 6S45 

Kiralık : 

Kiralık daireler - Yenişehir oto • 
S - Muvakkat teminat 1017 lirc:ıdır. büs garajı karşısında Ersoy apartı-
6 - Arzu edenler plan: fenni ve ek- manında. Telefon 36S4 -3710 64ı2 

siltme şartnamelerini dairede görebi-

4 - İhale 19 eylGI 938 pazartesi gii
nü saat 14 te belediye dairesinde ya
pılacaktır. 

lirler. 6270 

Hükumet konağı yapftrılacak Atatürk büstü 

Çorum Nafia Müdürlüğünden : llğın Belediyesinden : 

r~~~~~··;~·~·~· ·~·~·~~·;:~; .. ··ı 
f Dört satırlık küçük m.nlardan: ıl 
i Bir defa için 30. Kuruı 
i İki defa için 50 Kurus 
i Oç defa için 70 Kurus • 

i 
Dort defa için 80 Kurus ı 

Devamlı küçük ilinlardan her defaaı i 
için 10 kuruş alınır. Meseli 10 defa f 

i aeljredilecck bir ilin için 140 kuruı i 
i alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere, i 
ı her satır, kelime aralarındaki boşluk- ı 
i lar müstesna 30 harf itibar edilmiştir. • 
i Bir küçük ılin 120 harften ibaret ol-
: malıdır. f Dort satırdan fazla her utır için ayrı
: ca 10 kurus alınır. : .... " ............... ._ ............................. _.. 

Kiralık daireler - Yenişehir Vali 
konağı karşısında Çelikkale sokak 4 
No. da 4 oda bir salonlu kira:ık daire. 
ler. Akba'ya müracaat. Tel. 3377 

6381 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cadde
si 9 No:lu Genbark apartmanında 2, 
3, 4. 5 odalı ehven fiyatlı daireler. Ya
nındaki eve müracaat. Tl: 371S 6439 

Kiralık - Havuzbaşı'nda Demirte
pe'de 11 No.lu apartmanda konforlu 1 
daire kiralıktır: Müracaat: Tel 2189 

644ı 

Bir bay için - Möble konforlu oda. 
Yenişehir Tuna caddesi Yiğitkoşun 
sokak No. ıs. 6411 

Kiralık - Yenişehir Setanik cad • 
desinde No. 38 de 4 büyük oda ve ge
ne büyük 1 hol ile bütün konforu havi 
müstakil 1. ci ve 2. ci kat daireler. İ-
çindekilere müracaat. 6496 

Kiralık - Yenişehlr Karanfil so
kak No. 3S de konforlu 3 oda ehven 
fiyatla kiraya verilecektir. tçindekile -
re müracaat. 6515 

Kiralık - Bakanlıklar karşıu Bel
çika Sefareti arkasında Konur sokak 
No. 21 evin (S) oda (1) salonlu daire-
si, içindekilere müracaat. 6Sl3 

Kiralık kat - Yenişehir Yiğitke>o 
şun sokak No. 22 de 4 oda. mutbak, 
banyo, aynı eve müracaat. 6Sı4 

3 - Vilayet nafıasından vesika al
mak istiyenlerin ihaleden önce res
men müracaatla vesika almaları lazım
dır. 

ı - Kaidesi 60 santim ve yüksek-
20/9/938 Salı günü saat (11) de Ço- !iği 90 santim olmak üzere bronzdan Kiralık - Yenişehir Yüksel cadde-

rum Nafia eksiltme Komisyonunda mamlıl bir Atatürk büstü satın alına- si özenli sokak köşe başı fevkalade 
ihale yapılmak üzere (26492) lira ke- caktır. nezaretli konforlu, Kardeşler apartı
şif bedelli Sunğurlu Hükumet Ko • 2 _ Büst en nihayet teıırinievelin manında beşer odalı daireler ve çatı 
nağı ikmal inşaatı kapalı zarf usulile 20 inci günü Ilgın belediyesine teslim katı ı teşrinden itibaren Tl. 2935 

4 - isteklilerin mühendis olmadı
ğı takdirde inşaatın fenni mesuliye
tini deruhte edecek bir mühendis ve- eksiltmeye konulmuştur. Şartname, edilmiş bulunacaktır. J 6536 

keşif, ve evrakı sairesi Nafia Daire • B · · · f b 
ya mimar göstermeleri. .:-...ı. -;:~ı,,ı .. h~H.. 3 - üstün en ıyı evsa ta ronz - -Kiralık_ Yenitehir ~u. depoau 

- • • • • • • lı -----.. --• ------.-.-••w 19"""'T"f"YW mlJVlll'nr'~ K l k kak l h k maddede yazılı saatten bir saat eveti- Muvakkat teminat (1986.90) liradır. larak yapıldığına dair İstanbul veya ızı ırma so manzara ı er on -
ne kadar Muğla Nafıa Müdürlüğü İsteklilerin Nafia Vekaletinden bu iş Ankara belediyesi heyeti fenniyesin- ~o~u ~evcut 5 oda, ~ hol ve 4 odalı 
binası içinde eksiltme komisyonu re- için a~acakla~ı Mütea.hhit~ik. ehli~et - den ve yahut güzel sanatlar akademi ikı daıre ayrıca gara1 vardır. Tel. 3766 
isliğine makbuz mukabilinde verile- namesı ve saır evrakıle bırlıkte ıhale sinden bir raporun ibrazı şarttır. 6519 
cektir. komisyonuna müracaatları ilan olu • 4 - Pazarlıkla mutabık kalınan be- Kiralık - Tuna caddesinde dört 

Posta ile gönderilecek mektuplar nur. 6119 del hini teslimde defaten tediye edi- büyük odası, bir geniş holü, ayrıca 
UçilncU maddede yazılı saate kadar J - lecektir. uşak odası bulunan gayet kullanışlı bir 
gelmiş olacak ve bu zarfların üzeri Yo tamir ettirilecek 5 - Alakadarların tahriren veya ev kiralıktır. Talip olanların öğleden 
mühür mumu ile iyice kapatılmıı ol- ıifahen eylülün 20 inci glinü akşamı- sonra gazetemizde Kemal Zeki Gen-
ması lazımdır. Postada olacak gecik- Balıkeıir Vilayet' Daimi Encüme • na kadar Ilgın belediyesi riyasetine cosman'a müracaatı. 

6547 meler kabul edilmez. (367S-3323) 6532 ninden : müracaatları ilii.n olunur. 6542 

Pazarhk ilônı 
1 - Balıkesir _ Bandırma yolunun ' Kiralık - Ön Cebeci Bağa turlar 

86 + 500 - 93 + 600 üncü kilomet - Satılık çam ağaçları sokak kasap karşısında 32 numarada 

Tunceli Nafia Müdürlüğünden 
releri araııında ve kapalı zarf usuliyle 4 oda 3S lira. Aynı eve müracaat edil-

mesL 6471 ihalesi yapılacak tamirata talip çıkma- Denizli Orman Bat Mühendis 
1 - Pazarlığa konulan i§: Pertek -

Mameki yolu ikmali inşaatıdır. Bu 
işin muhammen keşif bedeli 80.000 
liradır. 

dığından bir ay zarfında ihale edilmek Muavinliğinden : 
üzere pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak 
ıunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık i~leri genel şart-

namesi 
D ~ Hususi tartname 
E - Silsilei fiat cetveli 
F - latiyenler bu şartnameyi ve ev

rakı iki lira mukabilinde Tunceli Na
fıa Müdürlüğünden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme ı7 - 9 - ı938 cumar
tesi günü saat 12 de Elazığda Tun
celi Nafıa Müdürlüğü binaı;ında ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme pazarlık usulile ola
caktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin S250 lira muvakkat teminat 

2 - Bu işin keşif bedeli ı3277 lira 
89 kuruş, muvakkat teminat 996 lira. 
dır. 

3 - Buna ait keşifname, keşif hu
Ia.sası, fiat bordrosu, metraj cetvelleri 
ve malzeme grafikleri, hususi ve fen
ni şartnameler, eksiltme şartnamesi ve 
mukavele örneğinden ibarettir. İsti • 
yenler bu evrakı Balıkesir vilayet da
imi encümeninde veya nafia müdürlü -
ğünde görebilirler. 

4 - İhale encümenin mutat top
lantı giinleri olan pazartesi, perşembe 
ve cumartesi günleri saat 10 da yapı
lacağından iıteklilerin 10.000 liralık iş 
yaptığına dair Nafia müdürlüğünden 
alınmış ehliyet vesikasiyle bir1ikte mu
tat toplantı günlerinde Vilayet maka
mınd:ı müteş&kkil encümeni daimlye 
müracaatları ilan olunur. (6060-3S26) 

6289 

Erzak, yem ve yakacak ahnacak 
SY. J. P. A. Satın Alma Komiayonundan 
Kilo Muhammen Muvakkat 
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Yukarıda cins ve miktarları ile muhammen bedel ve muvakkat teminat
ları yazılı yedi kalem erzak ve yem seyyar jandarma alayının bir yıllık 
ihtiyacına karşılık olarak kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Kanuni, şartları haiz bulunmaları. 
2 - İhale gününden evet muvakkat teminat paralarını Pertek maliye

tine yatırarak vezne makbuzlarını zarflarına koymaları. 
3 - Şartnameleri komisyondcµı her zaman alabilecekleri. 
4 - Muayyen gün ve saatte (Mamekl) kııluında alay satın alma komiıı-

yonuna müracaatları ilan olunur. (3519) 6383 

1 - Denizli vilayetinin Acıpayam 
kazası dahilindeki Bozdağ devlet or
manının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 numaralı 
maktalarm beş tahammül yekunu o
lan ı5940 M3. 90S DM3. gayrimamfıl 
çam ağacı bir sene müddetle ve kapa
lı zarf usuliyle serbest satışa konul
muştur. 

2 - Serbest satış 8 eylül 938 tari
hinden itibaren 30 gün müddetle 8 
teşrinievvel 938 tarihine müsadif cu
martesi günü saat onda yapılacaktır. 

3 - Serbest satış Denizli orman 
başmühendis muavinliği binası için
de toplanan orman satış komisyonun
ca yapılacaktır. 

4 - Serbest satışa konulan 1S940 
M3. 905 DM3. gayrimamfıl çam ağa
cının beher gayrimamul metre mik
abınm tarife bedeli S05 kuruştur. 

S - Muvakkat teminat 2490 sayılı 
kanunun 21 nci maddesi mucibince 
% 7,5 üzerinden (6037) lira (62) ku
ruş olup bedel mecmuu (80501) lira 
(S7) kuruştur. 

. 6 - Şartname mukavele projesi ve 
orman hakkında fazla tafsilat almak 
istiyenlerin Denizli Orman başmü -
hendis muavinliğine müracaatta bu -
lunmaları ilin olunur. 6S41 

Bandoya alınacaklar 
Zonguldak Belediye Riyasetinden: 

Kanuni tevkifat dahil olduğu hal
de ayda yirmi lira ücret, yedi lira ta
amiyeli bir kornet, bir klarnet, iki 
trambon, bir tenör, bir alto, bir davul
cu bandoya alınacaktır. Bunlara har
cirah da verilecektir. 

İsteklilerin belediyemize müracaat· 
tarı ve prtname istemeleri ilan olu-
nur. (3539) 6324 

Kiralık - Halkevi kar§ı:.sında Saf. 
lık Yurdu apartımanında 3 oda, 1 hol, 
ı sandrk odası, mutfak, banyo, kalori
fer, sıcak su, her türlü konfor. Telefon 
1915. 6490 

Kiralık - 4 odalı 1 er hollü banyo 
sair konforlu üst ve alt kat daireler. 
Yenişehir Selanik cadde. 38 No. ya 
müracaat. 6496 

Kiralık - Güzel bahçe içinde 6 ce
niş oda balkon havagazı iyi tertibatlı 
2 daire acele. Y eniıehir Selinik Cad. 
No.: 5ı Ti: 1347-2953 64t7 

Kiralık - Yüksek Ziraat enstitüsü 
karşllilndaki yeni mahallede 3 oda mut· 
bak, banyo, hava gazlı ve geniş bahçe
li. Asistan Sadri evi. İçindekilere mü-
racaat. 6497 

Kiralık - Maltepe Akıncılar so
kak 4 No. Ap. Kat 2, 3 Büyük ı kü
çiik oda. 1 hol, tam konforu havi su 
dahil SS lira. İçindekilere müracaat. 

6338 

iş arayanlar : 

Diplomalı (yÜkaek) mühendiı -
(Su • yol - demiryol • köprü mUhen • 
disi) iş arıyor. Mühendis D. W. An-
kara Yeniıehir Birlik oteli. 6344 

Aranıyor : 

iki odalı daire aranıyor - Atatürk 
bulvarı veya Sıhiye Vekaleti civarın -
da Tl. 3437 den 14 Nihat Arel 6373 

Bir alman §Uveater aranıyor - 3843 
numaraya telefon edilmesi. 6418 

Daktilo bayan aranıyor - Seri ve 
doğru yazmak, tahsil derecesi ve ingi
lizce bilmek tercih esbabıdır. İktısat 
Vekaleti Nevyork sergisi komiserliği 
ne müracaat. 6491 



. . '~ ' ~ 

Diş Doktoru diyor ki • • 
.,İyi bir diş macununda, diş etlerine muzır 

tesirleri olmryan antiseptik bir madde bulun
malı. Asıl dişleri temizleyici madde, mineleri 
sıyırmıyacak şekilde hazırlanmış olmalı. İçin

de hlimız olmadıktan başka ağızdaki hamızları 
temizlemek üzere kalevi maddeler ihtiva et
meli ve nihayet koku ve lezzeti nefis olma
lıdır." 

6537 • . 
işte Radyo/in Budur ! 

Sabah, öğle ve akşam yemeklerinden sonra 

RADYOLİN Kullanınız 

Sayın Ankarahlara "' 
Ucuzluğu ile az zamanda muhterc m Ankara halkmm rağbetini kazanan 

• s 
tı Bankası karşısında Vehbi Koç Müessesesi ittisalinde Meydan 
Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. Ti: 2018 5197 

Mühendis aranıyor 
ETİBA.NK 

Umum müdürlüğünden 
İngilizce teknik muhaberatı idareye muktedir bir ma

kine mühendisine ihtiyaç vardır. Taliplerin tercümei hal, 
diploma ve bonservis suretleri ve bir fotoğraflariyle MK. 
rumuzu tahtında Eti Bank Umum Müdürlüğüne tahriren 

6437 

,-MUANNİD INKIBAZ 
Bütün Sinirliliklerin Sebebidir 

Tam boşalmıyan barsak içindeki bakiyelerle vücudu mUtemadi
yen zehirlemekte devam eder ve her yeni gıda yeni yeni zararlı 
maddeleri bu eski bakiyelere ilave ederek hastalığı artırır. 

Karında ağrı, yemeklerden sonra şişkinlik, uykuya meyil, di
mağda atalet, arzuda cansızlık, velhasıl hayata karşı bir bıkkınlık 
ve asabi buhranlar ... 

Bunların tedavilerini başka yollarda aramak pek beyhude olur. 
lnkıbazı defediniz. Hayat size daima baharını göstersin. Bunun 
çaresi o kadar basittir ki; 

Her sabah bir bardak sıcak suya bir çay kaşığı 
dolusu koyarak içiniz. En kısa bir zamanda 
kendinizde yepyeni bir tahavvül göreceksiniz . 

Fakat: Daima ve mutlaka hakiki, 
tabii 

5908 KARLSBAD TUZUNU arayınız. 

...................................................... 
Bundan sonra kadınlar için· 

Ayın her günü birbirinden farksızdır 

FEMİL 

FEMİL 

FEMİL 

FEMİL 

FEMİL 

VE 
BAGI 
VE 

BAGI 
VE 
BAGI 
VE 

BAGI 
VE 

BAGI 

kad edildikten sonra birçok üzücü 
meşakkatler ortadan kalkmıştır. ' 

Kadınlara (Aylrk temizliklerinde) 
kullandıkları bez ve pamuk tampon
ların felaket yuvası olduğunu öğret
miştir. 

Ve bağı kullanan her kadın lastik 
top gibi çevik ve serbest bir hareke
te kavuşmuştur. 

Bilgili bayanları rahim ve tenasül 
hastalıklarından kurtarmıştır. 

En ince elbiseler altında ve dar ma
yolar içinde bile sezilmiyen gayet 
ufak, sıhhi, yumuşak, mikropsuz, el 
çantalarm<ia taşınması kolaydır. 

ve 

Her eczanede ve büyük mağazalarda fulunur. 65..ıs 

................................ : .............................................................................. 1. 

iş aranıyor 
Uzun zaman ecnebi memleketlerde çalışmış Almanca • 

1 

Fransızca • İngilizce muhaberat tercüme işlerini mükem
mel surette idare edebilecek kudrette Türk tebaasından bir 
Bayan büyük müesseselerde it aramaktadır. 

Gazetemize 9 No. ile müracaat. 6549 
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Satılık eşya 
Saman pazarındaki lstihlas o

telinin eşyaları 16 eylül 938 cu-

ma günü saat ikide müzayede ile 

satılacaktır. 6521 

ULUS - 19. uncu yıl. - No. : 6151 

imtiyaz Sahibi 
Nurettin Ki.mil SUNER 

Omumt Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

YURDDAŞ, DİKKAT! 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baarmevi : ANKARA 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

Senede yedi yüz milyon insanı hasta eden ve bunlardan sekiz milyonunu 
öldüren en müthiş afet sıtmadır. 

VATANDAŞ ! Hiç ehemmiyet vermediğimiz sivrisineklerin bu akla hayret verici cinayet
lerinden konınmak ve kurtulmak için hepimir:in bildiği bir tek deva vardır ki bu da (Kinin) 

ir. Kinin sıtmanın emsalsiz ilacıdır. 

Beynelmilel tıp ve sıtma cemiyetleri de sıtmada yalnız kinini kabul etmİ§tİr. 

Bıı!Yünün ta~a.bcti k ininin bu harikulade ku 1etini artırmak, halsizliği kuvetsizliği, kansız
lığı önlemek ve sıtma parazitlerini derhal öldürmek için kinini Arsenik, Çelik ve bir çok acı 
nebatat hulasalariyle birle,tirerek BlOGENlNE müstahzarım hazırlamıştır. 

= SUS SiNEMASI : - -- = _ Pek yakında afılıyor -- -~1111111111111111111111111111111111111ır: 

YENİ 
BU GECE 

T ALlH GONEŞl 
Gündüz: iki Film 

Birden 
1 - TALiH GONEŞl 
2 - GECE BASKINI 

Seanslar: 

İştahsızhk - Hazımsızhk - Şişkinlik 
Ekşilik - Gaz - Dil Pashğı - Barsak 

Ataleti - İnkıbaza karşı 

HASAN MEYVA ÖZÜ KULLA iNiZ 

A ZÜ 
Limon, portakal, çilek, mandelina, ağaç çileği, ananas frenk üzümü, si• 

nalko, şeftali, muz, kaysı, armud nevilerinden olup toz halinde ve şekerli· 
dir. Bu meyvalarrn özlerinden yapılan Hasan gazoz özü gayet lezzetli ve 
kullanışlı olduğundan evlerde gazinolarda ve mesire yerlerinde kolaylıkla 
kullanılmaktadır. 

Yazın bunaltıcı sıcaklarında Hasan gazoz özünü içen hem serinlemiş 
olurlar hem de mide, ba~ırsak ve bütün hazım cihazlarını temiz tutarak 
sıhhatlerini korurlar. 25 - 40 • 60 - 100 kuruştur. 6432 

...1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- -- -
§ Belediye intihabı hakkında ~ - -- -- -§ AnJcara Belediye intihap encümeninden: ~ - -= = : l - Belediye kanununun 34 üncü madde ·i mucibince ::: - -E Belediye azası intihabında rey vermiye hakkı olanlarla S 
= aza intihap olnnmıya salahiyeti hulunanlann defterleri :: 
= -_ ayrı a)'n tanziın edilerek Ankara Belediyesi~ An ara : 
§ vilayet konağı ve Çankaya Kaymakamlık binası kapua- :: 
: rma 8 - eylôl- 938 tarihinden itibaren asılmıştır. Bu E 
§ defterler 14- eylôl - 938 çarşamba günü saA 18 e ka- S 
: dar bu yerlerde asılı kalacaktır. S 
= -E 2 - Belediye kanununun 35 ve 36 mcı ma"ddcleri § 
§ mucibince itirazı olan zevatın 14 eylôl çarşamba winü = 
: akşamı on 8ekize kadar intihap cnciimeni reisliğine ~ -= müracaatları rica olunur. Bu müddeti geçirenlerin mü· S - -: racaatlan dikkat nazarına a]mmaz. 6405 : - -- -- -~•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

Kömür sıkıntısı 
Çekmeyiniz. Kömürünüzü şimdiden alınız. 

Vehbi Koç 
Ve ortağı 

Cebeci de Yeni Doğan Sinaması 
Bu akşam Ankara' da ilk defa olarak 

ı - 1938 senesi Amerikada yapılan Pangras güreş müsabakası 
Türk pehlivanı ALİ BABA 

3 - Çingeneler Kıralı. 6546 

SİNEMALAR HALK 
..llllllL. - -- ---- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

BU GECE 
NAPOL YONUN ÇILC.INLIKLARI 

Gündü~ iki film birden 
1 - Napolyonun Çılgmlrkları 
2 - Canavarlar Vadisi 

Seanslar: 2.30 • 5 .30 Gece 21 de 
HALK MATiNESi 12.20 de --- lLK ACI 2.30 - 5.45 Gece 21 de --............ 

Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için en birinci devadır. BUGÜN SAAT 10 DA ÇOCUK MA TlNESl 

ı<anı temizleyip çoğaltır. Kırmızı kürecikleri artırır, adale ve sinirleri kuvetlendirir, iştiha
yı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, sıtmanın bütün ,ekillerinde şifa 

temin eden bu yüksek tesirli ilaç her ec:ı:anede bulunur. 6539 

Bu gece saat 21 de Açık Hava Sinemasrnda 
SEZAR BORJ1YA 

Türkçe- Sözlü 

939 Modeli Blaupu kt Radyoları geldi Kazım Rüştü : Ankara Adliye Sarayı caddesi 
Gençağa apartımanı No. 6 Ti. 2208 6242 


