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., " " Pazar uıt 15.30 da 10 bölııc
nin iıtirakiyle TÜRKİYE bi
rincilikleri kır ko~usu 

Hitler büyük törenle Viyanaya girdi 
Büyük tezahürat arasında ~alka .diyor ki .. ; 

, • t • ... 44 • 

"And i(eriz ki bugünkü alman devletini,, 
"ne tehdit, ne şiddet bozamıyacaktır ! ,, 

Bugün Viyanada büyük bir 
geçid töreni yapılacak 

Viyana, 14 (A.A.) - Hitler, bu aabah saat 10.45 de Viyana'ya 
gitmek üzere Linz' den aynlınıt ve tehrin sokaklarında ''Hitler 
aençlikleri" selim durmutlardır. 

Hitler, arabasına yaklaşan bi: çok genç hitlercilerin elini sık
mııbr. 

Yeni bir 
kanun 

- Hükiimet zirai istihsale 
yardım edecek vergi ten
zilllerini teklif etti -

Yazan: Kemal ONAL' 
Dün Meclise verdiği bir layiha ile 

hükümet, hayvanlar vergisini oldukça 
mühim bir nisbette indirmeği teklif 
etmektedir. İki buçuk milyondan fazla 
bir mikdarı müstahsilde bırakacak o
~v.W.~lJ:Wııh·liiTta l'Kecliae veri
len büdcenin onbeş milyon fazlalığını 
hatırlamak yerinde olur. 

Vergilerimiz hacmini, milletin öde
me kabiliyetinden ahr. Her yılki ta-

Kar§ıl.ama hazırlıkları 

Viyana şehri Hitleri mutantan bir 
kilde karşılamağa hazırlanmaktadır. 

Hitlerin otomobilini 22 otomobil 
ve 13 polis arabası takib tmektedir. 

Viyanada oteller, lokantalar, ve si
nemalar müstahdimlerine izin vermek 
için talimat almışlardır. 

Linzden Viyanaya normal bir şe
kilde takriben üç saatte gitmek müm
kün ise de Hitlerin, yol üzerindeki 
kasabalar halkının tezahüratı dolayı
ıiyle bu mesafeyi altı saatten fazla 
bir zaman zarfında katedebileceği 
zannedilmektedir. 

Pöltenden haber verildiğine göre 
Hitler, burada bir ıaat kadar kaldık
tan ıonra.Y!Lavtya..~,F~ 
hiç bir yerde durmayacaktır. 

Viyanada her tarafa alman bayrak
ları çekilmiştir. Viyana bayram için
dedir. Biltün sokaklar kesif bir halk 

(Sonu 6 ıncı sayfada; 

~kuku tahmin~n~ilinç~anbü~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-~~ 
celerimizde ise gelir raıkamları, daima 
Juakanç bir itina ile yer alır. Yeni büd-
cemizdeki artış da kaynağını, ihtiya
cın rozuyle nisbet ve matrahların ge
nitletilmcsinde değil, memlekette re
fah seviyesinin yükselmesinde bul
muttur. Büdcelerimizin "koruyucu, 
kurucu ve verici işlere her defasında 
daha fazla para ayırmakta olması,, 
"milli faaliyet üzerinde derhal yarat
mağa başladığı tesirle,, onun artı9ını 

da temin etmektedir. Ve böylece "dev
let varidatının inkitafr, yeni vergiler 
ihdasına değil,. mevcudlannın tenzili
ne bile imkan vermektedir. Hükümetin 
dünkü teklifi büdce yekfuıunun artışı
na rağmen vergilerde yapılması müm
kün olan tenzillerin ilk safhasıdır. 
Büdce muvazenesini sarsmıyacak tarz
daki tadil ve ıslahların buhran ve mu
yazene vergilerinde de bazı değişiklik
ler yapacağını öğrenmiş bulunuyoruz. 

Hayvanlar vergisini indirmeği müm
kün kılan vaziyet üzerinde kısaca 

durduktan sonra yeni tadilin muhtasar 
bir tahliline geçebiliriz: 

Liyihaya göre hayvanlar vergisinin 
azaltıhşı iki yolla yapılmaktadır: 

1 - Bazı hayvanların vergisini indi
rerek, 

2 • Bazılarını da vergi dı9ında bıra
karak. 

Layihada koyundan her yıl ahnmak
ta olan 40 kuruş vergi otuza. tiftikten 
alınmakta olan 30 kuruş da yirmi beşe 
indirilmektedir. Hemen hatırlamalıyız 
ki, 1932 den evel koyunun vergisi 60, 
tiftik keçininki 50 kuruştu. Bu mik
darlar 1936 da kırk ve otuza indirilmiş
ti. 

Teklife göre koyunda yüzde yirmi 
'bef, tiftikte yüzde on yedi nisbetinde 
bir indirme vardır. 1931 ile mukayese 
yaparsak bu ini§ her iki cinste de yüz
de elli nisbetinde demektir. 

Verginin bu inişi bir yandan koyun 
Ye tiftik yetiştirilmesini kolaylattıra

cağı gibi bir yandan da hayat ucuzlu
ğunu temin edecektir. En büyük istih
lak merkezi olan lstanbulda halkın u
cuz et yemesi için alınan tedbirlerde 
en büyük fedakarlık hissesi bazı ma
halli vergilere ve devlet müesseseleri
ne düşmüştü. Hayvanlar vergisinde ko 
Yunlar için yapılan ten.zil iae bütün 
Yurdda etle gıdalanmayı artıracak ge
llit bir tedbirdir. Kesilme çalına ıc

( Somı a. iaci atf adı J 

Gençler birliOi 16 yaşında 

Baıvekilimiz gençlerin dünkü 
toplanblanna ıeref verdiler 

BC1fvekilimiz Gençler Birliği gençleri ara•ında 

Ankarada kurulan kulüplerin en es - , 
kisi olmak şerefini taşıyan Gençler Bir 
liği, diln 15 inci çalışma yılını bitirerek 
16 yaşına girdi. Başşehrin spor haya -
tında canlı bir varlık halinde, senelerce 
kendini gösteren Gençler birliği, güzel 
bir törenle bu yıldönümünü yeni loka
linde kutladı. Başvekilimiz Gençler bir
liğinin yeni l~kaline şeref vermek su -
retiyle sporculara en büyilk iltifatı gös
termiş oldular. 

Gençler birliğinin fahri reisi, Adliye 

Vekilimiz B. Şükrü Saracoğlunun mi -

aafirleri, saat 16.30 dan itibaren kulü • 

biln postahane caddesindeki binasına 

gelmeğ ebaşlamışlardı. İdare heyeti re

iıi ve adlan davetlilerini karplıyorlar

dı. Davetliler arasında birçok mebusla-

Dost İranın bayramı 
Bugün dost İranın sayın hükümdarı 

Sa Majeste Rıza Şah Pehlevinin do
ğum yıldönümildür. Bu münasebetle 
bu akşam şehrimiz İran Büyük elçili
ğinde bir suvare verilmektedir. 

İstiklalini büyük rehberi ıayecinde 
kazanan İran milleti, gene onun kıla
vuzluğu ile her türlü inki§af imkanla
rını elde etmiş, terakki ve refah yolun
da ölçülmez bir mesafe alinı,ıır. Peh
leviler devri, hiç fÜpheeiz, asil İran 
milletinin eski ve ,erefli tarihine li
yik bir devrin ba.flangıcı olmuştur. 
Komıu ve dostlarımıza en hararetli 
tebriklerimizi ıunmağı vazife biliriz. 

rınuz, idare adamlarımız, spor kulüp - lliiIOOilOOS 5 tTlJilJllOlliJI 

teri mümessilleri ve gazeteciler bulu· Dünkü kamutay müzakere
nuyorlardı. )erine aid taf silit sekizinci 

Bqvekilimiz saat 17 de kulübe tet- sayfamızdadır. 

Orgeneral. Merhum Cevad 

Orgeneral Cevadın 
cenaze töreni 

Kıymetli askere askeri 
bir tören yapıldı 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Dün ve
fat eden orgeneral Cevadın cenazesi 
bugün büyük askeri törenle ve İltan -
bul halkının gözyaılan arasında gö -
milldü. Törene, Cumhur reisimiz Ata· 
türk adına yaverleri Cevdet, Genel 
Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çak
mak adına akademi kumandanı Korge
neral Ali Fuad, Korgeneral Halis, Ce -
mil Cahid, İhsan Ilgaz, Veysel, Cevdet, 
ıehrimizleki mütekaid generallerin he
men hepsi, birçok mebuslar, merhumun 
phsi dostları bulundular. Kuleli Aske
ri lisesi, yedek aubay okutur polis müf
rezesi, izciler, kalabalık bir halk kiltle
ai; cenazeyi takib ediyordu. 

Cenaze, saat 11 ,30 da tiirk bayrağına 
ıanlmıt olarak bir top arabasının için
de merhumun Nipntaıındaki konağın
dan kaldırıldı. En önde ıüvari müfreze
ıi ve piyade alayı gidiyordu. Atatürlriln 

~- 6 moı •Tlad•). 

• 

1 Çekoslovak sınırında 
alman askerleri ! 

Tayyare meydanları işga l edildi, 
gümrüklere alman müfrezeleri kondu 

SÜDET ALMANLARI 
Hürriyete kavuşan Avusturyalılara: 

hararetli sellmlar gönderdiler 
Bratislava, 14 

(A.A.) - Alman 
kıtaları çekoslovak 
sınırına gelerek bü
tün gümrük posta
larının yerine al
man müfrezeleri i
kame ve tayyare 
meydanlarını ifgal 
etmişlerdir. 

Paris, 14 (A.A.) 
Başvekil Blum, ya
nında Hariciye ba
kanı Pol Bonkur 
olduğu halde Çe
koslovakya elçisini 
kabul ederek uzun 
uzadıya görüşmüş

tür. 
Prag, 14 (A.A.) 

- L.oidranın arzu
suna tevfikan çe
k061ovak hükürne-
ti, B. Göring tara- Çekoılovak Cumhur Reiıi 8. Benq Fran.aanua 
fından Berlin'deki yeni dıı ifler bakanı Pol Bonkur'la beraba 

• çekoslovak sefirine Almanyanın Çe- ı dermiftir. 
koslovakyaya karfı hasmane hiçbir ni- Diplomasi mahfilleri, Almanyanıa 
yet beslememekte ~unu • ic.in 1 bu Jıareketiııe İQ&ilterenin remıi bir 
- ,. ..... ıt--"•ı n me fSn=1 ('Sonu tf ıncı ••yfatlı) 

Hitler diyor ki : 

Bir kaç gün evvel ilhakı 
düşünmemiştim bile ... 

İlhaka sebeb: 
Suınİğİn ihanet etmesidir 

Londra, 14 (A.A.) - Deyli Meyi ga
zetesi Linzde Vord Praya'ın Hitlerle 
yaptığı bir mülakatı neşretmektedir. 

Vord Prays, diyor ki: 
Hitlerden evveli, Avusturya hidiae

lerinin alman - ingiliz münasebetleri 
üzerinde müessir olup olnuyacağını 

tordum. Hitler dedi ki: 
"- Bizim tarafımızdan hayır. Vı 

Büyük Bri.tanya tarafından iki memle
ket aruındaki görilf111elerin bozulmı· 
yacağını ümid etmek iaterim., 

İngiliz fransız prote.toeunu naall 
(Sonu 6 ı.ıcı sayfada) 

ÇemberlOyn diyor ki : 

Bize nefret veren hldiıeleri 
kayıdıızca karıılayacatız 

" Fakat ıiddef tatbikine de muar1zız 1,, 
Londra, 14 (A.A.) - Avam Kama

rası bugün dı§ politika hakkında g&
rilşmelerde bulunmuttur. Başbakan 
B. Çemberlayn beyanatta bulunarak 
Berhteagaden anlaşmasının Avustur· 
yanın iatiklil esası üzerine aktedildl· 
ğini hatırlatarak, B. Şuşnigin istifa· 
sına tekaddüm eden hadiseleri anlat• 
mıJ, hidiselerin aldığı seyir üzerine 
kan dökülmesine meydan vermemek 
için Şuşnigin çekildiğini de aöyli
yerek demittir ki : 
"- Fakat bu hidse olmadan evvel 

daha gündilziln Fon Ribbentrop nez
dinde tiddetli bir teşebüıte bulun
muı idim. Yine aynı gün hariciye na
zırı Halifakı da yine iki defa Rib
bontropla &öriltmilftür. Berline de bir 
proteato notuı .eönderilmiştir. 

(Soııu J. llacll •y/ad•) 
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Sandık dibleri 
Erzincanlı bir mebus arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Bana bir kol· 

tuğa oturmamı söyledi ki üstünde, yüzü kırmızı beyaz kareli küçük 
bir şilte vardı. 

- Bunu görüyor musunuz? Bundan tam kırk sene evvel, ben Er
zincandan askeri idadiye leyli giderken annem üşümiyeyim diye içini 
yünle doldurup bana vermişti. Geçen gün, içi senelerdir boş duran 
bu kılıfı sandıktan çıkardım. doldurttum, anamı hatırlaya hatırlaya 
üstünde oturuyorum. 

Erzincanlı arkadaşımın bu sözlerini dinlerken dikkat ettim; gözleri 
~ırk sen.e ö.n~eki . çocu~un gözleri kadar masumlaşmış; sesi, o çocu
gun sesı gıbı hafıflemış , titrekleşmişti. Ana ve hatıra... bizi mad
de ve manaca doğuran iki şey. Bu içli duygu, o kırk yıllık şilteye ba
kan gözlerimdeki hayret ve hayranlığı yok edemedi. Bu dokumanın 
beyazı, kar gibi temiz, kırmızısı gelincik kadar aldı. Hiç solmamış; 
daha dün dokunmuş sanırsınız. Keteni vatan toprağında yetişmiş, ip
liğini türk kadını bükmüş. kumaşını türk kızı dokumuş bu şilte yü
zünde, bütün bu varlıkların temiz, asil ve güzel· yüzünü gördüm. 
Analarımızın sandık dipleri, türk hatıra ve kültürünün ne zengin 

birer hazinesidir. Orada, bizi doğuranl-ann gelin duvakları, babaları
mızın boyun şalları, dedelerimizin tütün keseleri ve kahve fincanları 
nihayet kendimizin ve kardeşlerimizin beşik yorganları ve zıbınları
mız saklı durur. Yangın ve hicret görmemiş yerlerde, üç göbek önce 
gelip bugün adlarını bile unuttuğumuz atalar ve analanmızın hayat
larından parçalar hala yaşamaktadır. Varlığından hiç bir iz kalmamış 
bir ceddin, temiz temiz abdest aMıktan sonra beyaz ve nurani sakalı
nı sildiği havlunun saçakları dökülmüş, belki biraz solmuş ve eskimiş 
keten yumuşaklığında birtarihin tekrar canlandığını duyanz. 

Bunları aramalıyız; analarımızın sandık diplerini karıştırmalıyız. 
Orada geçmiş günlerin izi ve göçüp gitmiş ecdadımızın kokulan var
dır. Sandık dipleri ... antikacılann bile kıymetlerini takdirden aciz ol
dukl-arı en değerli yadigarların saklandığı müzeler ... bir gün, bizden 
de bir küçük kumaş parçasının, bizden sonrakileri böyle düşündüre
ceğini hatırlıyarak onların içindeki şeylerin kadrini bilmeyiliz. 

Hasan - Ali Yücel 

Ankara şehir tiyatrosu bu 
hafta turneye çıkıyor 

İstanbul ıehir tiyatrosu geliyor 
Bu liış sezonunu muvaffakiyetle şehir tiyatrosu aktörlerinden B. Beh-

bitiren Ankara şehir tiyatrosu mem- zat alakalı makamlarla temasa başla
leket içinde ve dışında bir turneye çı- mış ve dün kendisiyle görUşen bir 
kacaktır. Şehirtiyatrosunun kıymetli arkadaşımıza seyahatleri hakkında 
rejisöril B. Raşid Rıza dün kendisiy-ı şu izahatleri ve~işti.r. : . 
le görü~en bir arkadaşımıza demiş- - İstanbul şehır tıyatrosu Muhsın 
tir ki : Ertuğrol'un iştirakiyle dram ve .kome 

- Temsillerimiz bitti. Gelecek se- di kısımlarımızla beraber büyük bir 
:zona kadar boş durmamak için, 17 ki- turneye çıkacaktır. llk temsillerimi
şilik kadromuzla, önümüzdeki per- zi ~nkarad~ on beş gü~. kalarak Hal
şembegünü büyük bir turneye çıkıyo- kevı sahnesınde verecegız. w 
ruz. Adana, Konya, Maraş da üçer -Dram kısmının oynıyacagı eserler 
gün kalarak Afacan, Aşk uyumaz, ve klasiklerdir: Makb:d, Hamlet, :er
Samsun piyeslerini temsil edeceğiz. g?nt, .Faust ve Necıp Fazıl Kısak.u~e-

M • d a Bagw dada gidece- ğın bır adam yaratmak eserlerıdır. 
eraın en sonr .1 · · d b d 

w. B ğd d d amı· ongün temsil Komedı erımız e u sene oyna ığı-
gız. a a a az 1 d" 

. d d" egw ı• ve ondan son mız eser er ır. 
verıp yur a onec z • ----
ra diğer şark vilayetlerimizde temsil-
ler vermeğe çıkacağız. 

Seya.lı,attan döndükten sonra önü-

müzdeki sezon için yeni rebretuar ha- Trakya Umumi Müfettişi General 
.zırhklarina başlıyacağız. Aynı za-
manda bugilnkil kadromuzu genişle- Kazım Dirik birkaç günden beri şehri -

. mizde bulunmakta ve Trakya'yı alaka-
teceğız.,, · 1 1 ~ , dar eden ış er e alakadar vekaletler 
İı;tanhul ~ehir tiyatrosu geliyo.r nezdinde temaslarına devam etmekte. 

Bu ayın ikisinde İstanbul şehir tı-
k 

.11 dir. 
yatrosu Ankaraya gelere temsı er 

General Kazım Dirik 

Zonguldak meclisinde 

Saf ranbolunun adı 

"Ulus,,a ~evrildi 
Zonguldak, 14 (A.A.) - Zonguldak 

umumi meclisi kırk gün süren çalışma
larını dün bitirdi. Meclisin son toplan
tısında Safranbolunun Ulus, Devreğin 
Altıok adlariyle adlanması, Çaycuma
da ilçe teş_kilatı kurulması, Bartin ve 
Amasranm bir kolla kömür hattına 
bağlanması, Ereyli demiryolu ve lima
nının yapılması, Amasra mendireğinin 
uzatılması hükümetten temenni edil
di. 

Yeni büdce 838271 liradır. Yeni büd
cede halkevlerine 11 bin lira, spora 14 
bin 400 lira ayrılmış, merkezde Özel i
dare için yeni bir bina ve Ereylide ye
ni bir okul yaptırılacaktır. 

Polath - Kırıkkale 

hattında 

yolculara tenzilat 
Devlet demiryolları ve limanları 

umum müdürlüğü Polatlı • Kırıkkale 
kısmında bulunan istasyonlardan An
karaya gidiş - dönüş bileti alarak se
yahat edecek yolculara yarı yarıya 

tenzilat yapmıştır. Geçen ayın orta
sından itibaren tatbik edilen bu tari
feye göre satılan biletlerin dönüş kı
sımları, gidiş tarihine yedi gün ilave 
ederek hangi tarihe rastlıyor5a o gü
nün gece yarısına kadar olan müd
dette başlanacak seyahatler için mu
teberdir. Mesela Polatlıdan 15 şubat
ta gitmek üzere bilet alan yolcu 22 
şubat gününün gece yarısına kadar 
Ankaradan hareket eden trenlerle 
Polatlıya dönebilecektir. 

Ankaradan 22 şubatta gece yarısın
dan önce hareket etmesi lazım gelen 
tren her hangi ibir aebebten geçikir
se yolcu aynı biletle sonraki trenlerle 
gidebilecektir. 

Nizamen yarım ücrete tabi çocuk
lardan, yarım ücret müsaadesini taşı
yan yolcularla talebe ve muallimlere 
mahsus tarifeden faydalanan talebe 
ve muallimlerden bu tarifeye göre 
tahakkuk eden Ucretlcrin yarısı alına
caktır. Şu halöc bu yolcul-.ra umumt 
t arif eden yüzde yetmiş beş tenzilat 
yapılmış olacaktır . ....Mu.ııllimkılç tcı

lebeler kendilerine mah,sus tarifeden 
başka bu tarifeye de tabi oluyorlar 
demektir. 

Bu yeni tarife yolcularına gidiş -
dönüş biletleri fotoğrafsız verilecek· 
tir. Biletlere yolcunun adı sam yazıl
dığı gibi bay ve bayan kelimeleri ile 
gidiş tarihi ve kaç gün yürürlükte 
bulunacağı yazılacaktır. Biletler, git
meden bir gün evvel de alınabilecek 
yalnız bilete gidiş tarihi yazılacaktır. 

Bundan başka bu biletler munzam 
ücrete tabi olan Toros ve ı\nadolu 
sürat trenlerinde munzam Ucret bile
ti alınmak şartiyle bilQmum umuma 
mahsus yolcu trenlerinde de geçebi
lecektir . 

D.D. 81 numaralı halk trenleri tari
fesi martın 15 inden itibaren kaldı
rılmıştır. 

Kamutay 

Encümenlerinde 
Kamutay encümenleri dün aşağıda 

yazılan maddeleri müzakere etmişler
dir: 

Arzuhal encümeni: 

!<;ncilmene verııen arzuhallerden 
ruznameye alınını§: olanlar, vekalet
lerden davet edilen salahiyetli müdür
ler dinlenildikten ve mevcut hükümler 
tetkik edildikten sonra karara bağlan
mıştır. 

Da1tiliye enciimeni: 

Köy xanununun oa"' maddelerinin 
değiştirilmesine dair olan kanun layi
hası altıncı maddeıine kadar müzakere 
edilmiştir. 

Vi/ftyetler idaresinde reform 

İçbakanlık, baıbakanlığa çok 
mühim bir proje verdi 

Bu proje vilayetler idaresinde bir 
ihtiva etmektedir çok yenilikleri 

İç Bakanlığın Başbakanlığa veril-/ üzerinde vilayetlerin serbest bırakıl· 
mek üzere vilayet hususi idarelerine ması, 
aid bir rapor hazırladığını evelce yaz- 6 - Vilayet bUdceleri üzerinde 
mıştık. İç Bakanlılç, bu raporunda merkezde yapılacak tetkiklerin büd
vilayet husus'i idarelerinin düzeltilme- celerin tekaUd, yetim, dul maaşları i
sine aid çare ve tedbirleri ayrı ay- le doğrudan doğruya kadrolara dahil 
rı göstermektedir. İç Bakanlık lüzum memur ve müstahdemlere aid maaş 
lu gördüğü çare ve tedbirleri izaha ve Ucretlerin, istikrazı, faizi ve amor
başlamadan evel bu raporda ezcümle tismanları ile ilamlara dayalı borçla
şöyle demektedir: rm büdcelere konulup konulmadığr 

Adliye enciimeni: "l&a9 senesinde kurulan, henilz noktalarına inhisar ettirilerek bun
- çeyrek asırlık bir hayat devresi bile lar dışında değişiklik yapılmaması, 

LJevıet şurası Kanunu layihasının geçirmeyen vilayet hususi idareleri, 7 - Umumi hizmetlerle vilayet 
müzakeresine devam edilmiftir. daha faaliyet sahasına atılırken cihan iJlerinin kati şekilde ayrılarak geri 

harbı ile karşılaşmış, bunu milli mli- bırakmaların önüne geçilmesi 
cadele takib etmiş, iktısadi buhran 8 - Umumi mecliıı.lerin senede i-Maliye encümeni : 

ı utun ve tutun ınuuıarı hakKın<ırutl ve hadiseler bu müesseseyi büsbütün ki defa toplanması suretiyle tatbik-
kanun layihasının mUzakeresine de- sarsmıştır. lerin daha esaslı şekilde kontrolu-
vam edilmiştir. Halk hakimiyetine ve demokrasi nun temini, 

prensiplerine dayanan vilayet hususi 9 - Muallimler için kabul edilen 
idarelerini rejimin icablarma ve ana otomatik terfi sistemi yerine, devlet 
yaasya uygun hale getirebilmek, bu dairelerinde olduğu gibi tahsisat im
müesseselerden feyizli neticeler ala- kanlan ve kadro esası içinde terfi ya· 
bilmek için bütün yabancı memleket- pılmasınm imkan altma alınması. 
lerde kabul edilen esasların derpiş 10 - Yalnız bir vilayeti atakala
ve tatbik edilmesi, iktidar ve salahi- yan yol ve köprliler ayrılarak bunla
yetlerinin bu esaslara göre hesablana- rın inşa, tamir ve bakım masrafları
rak faaliyet ve inkişaf imkanlarının nın vitayetlere bırakılması, birden zi· 
verilmesi icab eder. ,, yade vilayeti alakadar eden yolların 

Orman Kanunu 

muvakkat encümeni : 

Toplanarak reisliğe Kastamonu 
Tahsin Cotkan, M. muharrirliğine Er
zurum Fuad Sirmen ve katipliğe Kon
ya mebusu Hamdi Dikmeni seçmiştir. 
Layihanın müzakeresine ikinci bir top 
lantıda bqlanacaktır. 

ÇAGRI 
İktısad encümeni grup içtimaını 

müteakip toplanacaktır. 

Ankara halkevinde 
Sanatkôrlar gecesi 

Halkevlerinin yıldönümü dolayısile 
Ankara halkevinde açılan üçüncü resim 
ve heykel sergisinin kapanacağı gün o
lan önümüzdeki cumartesi gecesi, An -
karada bulunan ressam, heykeltraş, 

müzisyen ıair ve ediblerin bulunacakla 
rı çaylı bir toplantı yapılacaktır. Bu 
toplantı programının çok cUzel olacağı 
haber alınmı§tır. 

Poliste 
· ·--~ 

Çcki~le yaraladı 
Cumartesi günü saat 9 da Yeğen

bey mahallesinde oturan eskişehirli 

İbrahim adındaki adam yine eskişe
hirli Mehmed oğlu Osmanr başından 
çekiçle ağır surette yaralam~tır. 

Yaralı hastaneye gönderilmiş suç
lu da yakalanarak müddeiumumiliğe 
gönderilmişir 

Do tunu ustura ile yaraladı 
Cumartesi günü saat 23 de Manas

tırlı Osman oğlu Vehbi isminde bir 
adam dokuz aydır dostu olan Mela
hat adındaki kadını ustura ile yara
lamıştır. Suçlu yakalanarak müddei
umumiliğe teslim edilmittir. 

Neler yapılrruılı ? 

Hususi idarelerin düzenli çalışma
sını sağlayacak çare ve tedbirler ara
sında aşağıdaki noktalar göze çarp· 
maktadır. 

1 - Menkul ve gayrimenkul mal
lara sahih, kanunların tahmil ettiği 
avzifeleri görmekle mükellef birer 
hukuki tesis olan vilayet hususi ida
relerinin faaliyet sahası ile iktıdar ve 
salahiyetlerinin kati olarak tayini, 
hususi idarelerin mümkiln olabilecek 
ve verilecek hizmetleri görebilecek 
gelir kaynaklariyle cihazlanması, kar
şılıksız yeni hizmetler verilmemesi, 
ispirtolu içkiler hissesinin arttırıl
ması, tütün fiatlarma bu idareler le
hine bir mikdar zam yapılması, müsa
ld vcııgllere zam yapabilmek için vi
l!yet umumi meclislerine salfilliyet 
., .... nm,.ı:ıi nmıımi rnuv.azeneden bu i
darelere yardım hıssesı ayrııma::ıı . 

2 - Villyet büdceleri üzerinde ma 
hallt otoritelerin h,ikim olmasr, mer
kezi kontrolun ilmi esas ve prensip
lere uygun bir hale getirilmesi, ma
halli ihtiyaçların mahallerince düşü· 
nülerek temin olunması, 

1 'Vilayetlere salahiyet 

3 - İdari vesayet, merkezi kon
trolun merci şekil ve hududunun il
mi esaslara göre tayini, 

4 - Vilayet blidcelerinden maaş 
alan ve mahalli hizmetlerin ifasiyle 
mükellef tutulan memurlar üzerinde 
vilayet otoritelerinin tayin, terfi ve 
tecziye gibi haklarının tanınması, 

5 - Vilayet umumi meclislerince 
tanzim ve Bakanlar heyetince tasdik 
edilecek azami, asgari hadli kadrolar 

ve .bunların üzerindeki sınai imalatın 
umumi muvazeneye alınması, vilayet 
gelirlerinden olan ıyol parasından na
fıa hissesi olarak ayrılmakta olan 
yüzde on beşlerin tamamen vilayet 
idarelerine bırakılması. 

11 - Yol mükellefiyetinin bede
ni olması esasının terki, mükellefiye
tin paraya tahvili, servet gelir ve ka
zanç karinelerine göre nisbi şekle so
kulması, 

12 - İktısadi buhranı karşılamak 
maksadiyle konulan muvazene ve buh 
ran vergilerinin vilayet büdcelerin
den maaş ve ücret alan memur ve 
müstahdemlerden kesilen kısmın vi
layetlere bırakılması, 

13 - Merkezi temsil eden müdür
ler nezdinde müstahdem olanların ma 
aş ve ücretleri ile bu idarelerin ten· 
vir, teshin, mUtc1errika ve kırtasiye 
gibi idare masraflarının ve müdürle-
v~ze11e}Je !HWfilrM?armın umumi mu-

14 - Mali vaziyet ve gelirleri ve
rilen hizmetleri yapmaya elverişli ol
mıyan vilayet hususi idarelerine dev
let büncesinde (hususi idarelere yar·· 
dım) namr altında aç;tlacak bir fasla 
konulacak tahsisattan yardım yapıl

ması, 

Netice ••• 
İç Bakanlık, raporunun sonunda 

netice olarak şöyle demektedir: 
"Vilayet hususi idarelerinin ana -

yasamızın hedef tuttuğu mezuniyeti 
genişletme ve vazifelerin bölümü e
sasına uygun hale getirebilmek ve 
bu idarelerin faaliyet ve çalışmasın
dan güzel eser ve neticeler almak i
çin her şeyden evel bütün dünyaca 
tatbik edilen prensiplere dayandml
maları icab eder. 

verecektir. Şehrimize gelen İstanbul 
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Halk hakimiyetinden ve demokra
si esasından doğan mahalli idareleri 
salahiyet ve iktidar bakımından ben
zer dünya müesseseleri derecesine çı
karmak, idari vesayet ve meTkezi kon
trol prensiplere uygun şekle sokma}( 
müdahalelere son vermek, amme hiz
metini gören devletin yardımcı te• 
fekkülleri teklinde tanımak ve bütün 
hareketleri bu esaslara uydurmak, fa· 
aliyet ve inkişaflarma elveritli im -
kanlar bulmak, vilayet hususi idare· 
leri davasının cumhuriyet rejimine 
göre en rasyonel bir hal şeklini ifa
de eder. Her sahada bil.yük hamleler 
yapan, asırların işlerini senelere sığ
dıran ve daima muvaffak neticeler el
de eden Atatürk inkılabının villyet 
hususi idarelerini asrın telakki ve l
cablarma: memleketimizin bünye ve 
ihtiyaçlarına en uygun bale getire
ceği hususundaki kanaatimiz katt ve 
tamdır.,, 

Karadeniz ve Ege' de 
şiddetli fırtınalar 

Dün şehrimizde hava kapalı ve rilz -
garlı geçmiştir. En düşük ısı sıfırın al -
tında üç, en yüksek ısı da sıfırın üstün
de iki dereceye kadar yükselmiştir. 

Yurdda orta Anadolunun garb ta • 
rafları ile Egc'nin cenub kısımlarında 

hava çok bulutlu, diğer bölgelerde ka -
pah ve yağışlıdır. Son 24 saat içinde ce
nub anadoludan maada bölgelerdeki 
karlı yağışların metre murabbaına bı • 
raktıklan su mikdarları Rizede 38, Gi
resunda 21, Ceyhanda 17, lslahiyede 13 
Zonguldakta 10, Çorum ve Adanada 5, 
diğer bazı istasyonlarda da 1 ita 4 kiler 
gram arasındadır. 

lki günden beri yeniden yağmağa 
başlıyan karın toprak tizerindeki kalın· 
lığı Erzurumda 19, Sivasta 13, Karsta 
11, Konya ve Kayıeride 10, Çorumda 5 
Afyon Karahisar ve İstanbulda birer 
aantimetredir. 

Rlizgarlar cenubun doğu kısmında 
ve doğu Anadoluda cenubtan saniyede 
en çok 7, diğer yerlerde umumiyetle şi
malden 11 metre kadar hızla esmi§tir. 

Karadenizde Marmara ve E ge deni-
7.inde ~imalden fırtına şiddetle devam 
etmektedi,.. Yurdda en düşilk ısılar E -
dirnede 3, Bor1r• mda ve K arsta 4, Kas
tamonud:ı S, Sivasta 7 derecedir. 

En yUksek ısılar da İzmirde 8, Di -
yarbakırda 10, Adanada 11, Antalyada 
15 derecedir. 

Çiçek, bahar ve siyaset 
Pazar günü, Viyanadan ingilface 

haberler veren bir spiker, anşlus'un 
ilk tatil gününde bu şehrin arzetti
ği manzarayı apğı yukarı, §Öyle an
latıyordu : 

''Günlük, güne~lik bir bahar gü
nündeyiz. Hemen hemen şehrin bü
tün halkı :;okaklarda, meydanlarda-
dır. 

Alman askerleri ve askeri motör-
leri caddelerden geçerken kadınlar, 
kızlar ve çocuklar Üzerlerine çiçek
ler atıyorlar .. .,, 

Siyasi bir hamlenin bit bahar gü
nüne rast getirilmesile ona biraz gü· 
neş, bir çok çiçek katmak da müm
kün olabilirmiş demek. 

Fransız kabinesi de düştü. Fran
sada kabine Nivton'un elması gibi 
sık sık düştüğü için bunda bir fev· 
kaladelik bulacak değilim. Lakin 
bu yeni değişmenin de baharla bir 
al§kasz var : 

Yeni fransız başvekili Blum'un 
adı, almanca "çiçek,, demektir de 
ondan. - T. J. 

Ilir rejimden ötekine! -An§lus'un herkesin &andığın-
dan daha kolay olmasından dola
yı birçokları hayrettedir. 

- Bu iı olacaktı, olacaktı ama, 
bu kadar kolay olacağmı hiç de 
ummuyorduk. Diyorlar. 

Tanıdıklarımdan biriıi vardır 
ki her ıeyi gayet sade, baıit ve 
pratik görmek ve göstermek me
raklısıdır. itte bu tanıdık, dün ba
na geldi. Söz: bu bahse, gelince, 
bana.;. 

- Bir kurıun kalemle bir ka
ğıd dedi. 

Verdim. Bu kağıdın üzerine ön
ce §U İ§areti çizdi : 

-, Bilinin ki bu haç, Şu,nig re
jiminin itareti idil Ondan aonra: 

- Bir de lastik veri dedi, Ver
dhn. 

Bu haçm uçlarmdaki çizgiler
den birer parçasmı sildi. Bu i§ de 
yapıldıktan sonra yandaki ıekil 
meydana geldi: 

- Bu da Hitler rejiminin ıra· 
mah haçıdır ! 

Bu kağıd, kalem oyununu ya
pan tanıdık yanandan ayrılırken 
an§luı planını izah etmeğe mu
vaffak olmuı bir diplomat, bir 
mütehassıs kadar ıevinç içinde 
idi. 

llh<Jk, iltihak 1 

Almanya, Avusturyayı illiak et· 
ti; alman aıkerleri birkaç gÜn
dür, Hitler'in ana baba topraim
dadır. 

Fakat meıele burada kalmamıı
tır. Ajanılar, Avuıturya askerle
rinin de Almanya hududunu ıeç
tifini bildiriyor. Şu halde bir "il
haka,, kartı bir "iltihak". 

Yalnız an§lus bilançosunda dö
külen kan kaydı yok. Naziler bu 
sefer, Avusturyada, ba§ta Dol
fua'unki olmak üzere otuz tane 
heykelin kafasını kırmıı, vücudu
nu parçalamıtlardır. 

Kocakarı soğuğu ! 

Aranı;r;da ıörüıecek müıterek 
ınevzuunuz olmryan bir tanıdığı

nızla konutmak Jiznn ıelince ne
den bahsederainiz? Tabii hava
dan. Dün de otobüıte böyle bir ta
nıdıimıa raıt ıeldim ve lakırdıyı 
açmak için ı 

-Havalar yeniden aoğudu! de
dim. Muhatabım, bir kozmoıraf 
edaıile cevab verdi ı 

- Tabii Berdel'acuz (koca ka
rı aoğuiu) batladı. Arkasından 
da aittei &evir (öküz soğukları) 
gelecek. 

Yeni takvimler bu acaib iıimli 
aoiuklarla fırtınalan kaydetmi
yor. Fakat havalarm da, hali, bu 
eaki amprik takvimlere ıöre ıit
meal tU.f delil midir 7. 

Hindi&tnn yolıı / 

Dünkü Uluı'ta çıkan ve yeni ör
düiümüz: demir ağlarla Hindiıta· 
na ulatacak yeni bir yol yaptıiı
mızı anlatan bir makalede fU ıa· 
tırlar vardı: 

,,Haçlılar muharebelerinde e
konomik taraflar aramak kabilae 
bunda. Hindiıtanın hayalini S"Öre
biliri;r;.,, 

Bunu yazan arkadaıımızın isa
bet ettiğine hiç ıüphe yok. Hatta 
o kadar isabet etmiıtir ki ben, 
"Hindistanın hayalini,, değil, "hind 
yolunun hakikatini., görmek la
zım gelir kanaatindeyim. 

Çünkü haçlı seferleri, bilirai

ni;r;, Afrikanın cenubundaki Omid 
bumu, yani yeni bir Hindistan yo• 
lu keıfediJ<!:::ten aonra, bıçakla 
kesilir gibi, t....ırmuıtu ve eaki Por
tekiz deıtanları Hermit Piyer'in 
arkuından Kudüıe gidenlerden 
ziyade Afrikanın cenubuna doğ
ru yol alan Portekiz gemicilerini 
övmektedir. 

Okuma yazmaya muhtaç 

olmıyan adam ! 

Bir ingiliz dergisi birkaç ban
kada tam 29 cari hesabı olduğu 

halde çek yazmasını ve altma İm· 
za atmaıınr beceremiyecek kadar 
cahil olan bir adamdan bahaedi
yor ve diyor ki: 

"Fakat 29 cari heaab aalıibi ol
duktan aonra okuyup yazmaY.A 
da lüzum yar. mı7,. 

Zonguldak ta 
Bir tüccar 60 bin liraya 
bir lise binası yaptırıyor 

Zonguldak, 14 (A.A.) - Zongul • 
dakta 60 bin lira sarfı ile yeni bir füıe 
binası inşa ettirmeği vadeden tüccar 
B. Mehmet Çelikel yeni binanın inıa· 
ıına başlatmıştır. 

İstatistik teşkilatı genişliyor 
İstatistik genel direktörlüğü, ista -

tistiklerin durmadan genişlemesi ve 
muhtelif devlet teşkilatının birçok is -
tatistiklere lüzum göstermesi yüzünden 
işlerin saha ve hacmini genişletmiş bu
lunduğunu göz önüne almış ve kadro • 
suna yeniden beg memurluk ilave et • 
mittir. 

• 
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reni fransız hükümeti 
Şotan'ın istifaıiyle baılıyan franıız 

krizi, Blum kabinesinin teıkiliyle niha· 
Yelleniyor. Yeni hükümet, Blum tara• 
fından 1936 haziranında kurulan kabi· 
be gibi halk cepheıi hükümetidir. Bu 
hükümet de 1936 haziran hükümeti gİ· 
bi, radikal soıyaliat ve soıyaliıtlerin it· 
tirakiyle kurulmuıtur. Ve halk cephe
•inin üçüncü elemanı olan komüniıtle • 
rin yardımına dayanmaktadır. Malum• 
dur ki halk cepheıi denilen komüniıt, 
aoıyaliat ve radikal soıyaliat kombine
zonunu, mayıı 1936 ıeçirni ikbdara ge
tirmiıti. Franu.da on seneden beri, sol 
cenah partiler kazanır, fakat ıağ cenah 
partiler, bir çareıini bularak ikbdan el· 
lerine geçirirlerdi. Bu vaziyetin önüne 
geçmek için radikal ıosyalistler, sos • 
yaliıtler ve komünistler, 1936 mayısı 
aeçirninde aralannda bir antant yaptı • 
lar. Bu antant her üç parti için de fay• 
dalı olmuı ve seçimden sonra Franıada 
Ok devamlı sol cenah hükümeti ikbda· 
... geçmiıti. Bu, sosyalist bir baıvekilin, 
Blum'~n, reisliği altmda bir radikal 
aoıyalist ve sosyalist hükümeti idi ve 
tnecliste komünistlerin de yardımına 
dayanıyordu. 

Blum, bu kuvvete dayanarak çok 
esaslı bir taknn içtimai refonnlar yap • 
hllfb. Fakat yaptıiı reformlar, meclis· 
te orta ve sağ cenah partilerinin muka • 
\remeti ve bundan daha tehlikeli, ha • 
riçte sermayenin ıabotajı ile kartılaıtı. 
Blum, reform programında bir "tevak· 
kuf" devresine girdiiini bildirdi ise de 
itimad telkin edemedi ve iktıdan Şota· 
na bırakarak baıvekillikten çekildi. Ra· 
dlkal soıyalist partisine mensup olan 
Şotan gene soıyalist ve radikal sosya • 
list partisine dayanan bir hükümet kur
du ve Blum da bu kabineye cirdi. Şotan 
Blum'a, verilmiyen salahiyetleri parla· 
tnentodan ve ayan mecliıinden aldı. Ik
tıdann Blum'dan, Şotan'a geçmeıi, da· 
hili siyasette esaslı bir tebeddül mana
ıına delalet etmedi Esasen Blum, re
form programının tatbikatında bir te • 
-.akkuf devresi ilan etmiıti. Şotan'ın ik· 
tıdara geçiıi, bu noktada aermayeyi 
tatmin etmek içindi. Fakat tennaYe bu 
ınuvaff akiyetten cesaret alarak Blum 
llamanında atılan adlllllardan ela ricat 
edilmesini talebetmeie baılach. 

Şotan .oeyallat ve komünist yardı· 
wna dayandıkça buna imkin yoktu. 
Bunun için Şotan'ı her halde komünist· 
lerin ve mümkünse bir züıme eoeyaliıt
lerin yardmundan _ ~__!.tYll . ..R1W 
caaeledir ki birkaç ay eVTelkİ krizi do
iunnuf tU. Şotan komünistlerin yardı· 
ll'llna muhtaç olmadıj'ını bildirdi. Ve 
halk cepheıi kombinezonu bozulmuıa 
benziyordu. Bu krizden aonra Şotan teı 
kil ettiği kabine içine sosyalistleri de 
almadı. Yalnız radikal soıyaliıtlerin it • 
tirlkiyle bir kabine kurdu. Fakat mec
liıin önüne çıkbğı zaman, istihfaf ettiii 
lcomünistlerin kendisine itimad beyan 
ettiklerini sördü. Şotan hükümeti bu 
Lirkaç ay içinde mecliıin önüne her çık
tıkça. ittifakla itimad reyi almııbr. O 
lı.Jde Şotan neden çekilmiıtir? 

Milli müdafaa için franıız buineıi 
Sok büyük bir iatikraz yapmak mecbu· 
l'İyetindedir. Bu parayı bulabilmek için 
ci4t Mrm&Y•Y• itimad vermek lizımdır. 
Şotan itimad telkin edici tedbirler al· 
bıak için mecliıten geniı salahiyet is • 
t.di. Soıyalistler ve komüniıtler, Şota• 
llın bu ealüıiyetleri aldıktan aonra 
a1um zamanında atılan adımlardan ge
ti döneceğinden korktuklan için ken • 
disiıı. yardim edemiyeceklerini beyan 
'ttiler. Şotan da derhal istifa etti. 

Yeni kabinenin tefkili vazifesi ken • 
~aine tevdi edildiii zaman, Blum iki 
ihtimal üzerinde durdu: 

l - 1936 haziranında teıkil ettiii 
'°ayalist ve radikal sosyalist bükümeti· 
ili bir defa daha kurmak. Yani bir halk 
C.pbHi kabinesi teıkil etmek. 

2 - Halk cepbeıi dııında kalan par • 
~~ri de alarak büyük bir milli birlik 
qülrümeti kurmak. 
I~ Blum'un ikinci ııkkı tercih ettiği an• 
~ılıyor. Ve Aımanyanın Avusturyayı 
'tıali ile meydana ıelen tehlikeli vazi· 
>•t de franıızları teyakkuza eevketmiı 
•• Blmn'un bu vazifesini kolaylaf tır· 
..... ıibi ıörünüyordu. Fakat sağ cenah 
aı...tiler, komüniatlerle iıbirlji yap .. 
~acaklannı ileri ıürerek böyle bir 
~ birlik kabinesine airmek isteme • 

er, Milli birlik hükümetini teıkil ede
~Yİnce, Blum, 1936 haziranına kadar 
t erj ıiderek halk cephesi hükümetini 
e!ltil etmiıtir. 

"-Normal zamanlar için böyle bir kabİ· 
~tanN için en tabii bir haldir. Fakat 
~ Yet, gerek enternasyonal münase • 
~~er •e gerek Fransa'nın iç politikası 
~· ~ınundan son derece naziktir. Gerçi 

11:~nci Blum hükümeti zarnanmda ya· 
it' •rt reformlar bugün için müemmen • 
~· Fakat artık Fransa'nm karıılaştığı 
"-~le hu defildir. Enternaıyonal mÜ· 
t lehetıerln anllJ1İk vaziyeti içinde 
'-a ..... ıa harice k&11ı müttehid bir cephe 
~mecburiyetindedir. Sonra uy 

ULUS 

DÜNYA HABERLERİ 

Amerikan donanmaıı gece projektörlerle bir ıenlik yapıyor 

Amerikan donanmasının Polonya ve Lilvanya 
manevralar1 başladı arasında vaıziyel 

~ok gerginleıti San Pedro, - Kaliforniya - 14 (A 
A.) - Amerikan deniz manevraları 
bugün amerikan donanması kuman
danı Amiral Bloh'un riyasetinde baş
lamıştır. 

Manevralara 160 dan fazla gemi, 
500 tayyare, 3.500 zabit ve 55.000 as
ker iştirak etmektedir. 

Manevralar hakkında büyük bir 
ketumluk gösterilmektedir. Hiç bir 
gazeteci veya fotoğrafçının harekata 
igtirak etmesine müsaade edilmemek
tedir. Harekatın esasını büyük Ok
yanus sahillerine yapılacak bir taar
ruz teşkil etmektedir. 

Manevralar nisan sonuna kadar de
vam edecek ve büyük Okyanus ada
ları grupu taarruz ve müdafaa hare-

F rankistler 
Akdenize doğru 

ilerliyorlar 

l1ukümetçilerin 

hücum yapacaklarından 

bahsediliyor 
Salamanka, 14 (A.A.) - Frankist 

kıtalar ileri hareketlerine devam ede -
rek Ebr nehrini attıktan ıonra birçok 
yeni ıehir ve kasabaları iHal etmiıler
dir. Bu kıtalar bu sabah Alkaniz şehri
ni aldıktan sonra, öğleye doğru da Ak· 
deniz kıyılarına 80 kilometre mesafe -
de bulunan Kaspe ıehrini iıgal etmit • 
lerdir. Ö~ledcn sonra saat 13 e doğru 
Franko kıtalarımn bazı kısımlan Akde
niz kıyısından ancak yedi, Katalonya 
sınrlarından da 40 kilometre uzakta bu
lunuyorlardı. 

Barselon, 14 (A.A.) - Milli Müda
faa Bakanlığı neşrettiği bir tebliğde, 

hükümet kıtalannın muhtelif şehirleri 
buşalttığını, Franko tayyarelerinin 
Kaspe şehrini ıiddetle bombardıman et
tiklerini ve başka cephelerde kayda de
ğer bir şey olmadığını bildirmektedir. 

Hiikiimetçiler mukabil taarruz 
mu hazırlıyorlar ? 

Hükümet makamları frankist taarru
zunun muvaffckiyetle devam etmekte 
bulunduğunu kabul eylemekte yalnız 
cumhuriyetçilerden yıldırım gibi seri 
bir mukabil taarruz beklemek lazım 
gelmekte olduğunu bildirmektedir 

lspanya'nın bir protestotJu 

Londra, 14 (A.A.) - Cumhuriyetçi 
İspanya elçisi bugün dış bakanlığına 
gelerek batan Baleares kruvazöründen 
kurtarılan askerlerin Franko makama· 
tına iade edilmiı olmasını protesto eden 
bir nota vermiştir. 

Sovyctlcrdcki i(lam 
mahkumları 

Moskova, 14 (A.A.) - Buharin, Ri
kof, Lagoda ve diğer ı 4 mahkumun af 
talebleri reddedilmit olduğundan bu ge 
ce idamları muhtemeldir. 

ve sermaye mücadeleıi, halk cephesi 
kombinezonunun iktıdara ıeçiıini ta • 
kib eden iki sene içindeki ıekilde de
vam edemez. Hedef, dahilde tesanüd ve 
barice kartı da cephe birliii temini ol
duğuna göre, bugünkü Blwn hüküme
tinin bunu Şotan' dan daha iyi batara· 
bileceti ıiiphelidir. 

A. Ş. ESMER 

ketlerine aahne olacaktır. 

Amerika salıabeı maddesini . 
tatbik edecek · 

Nevyork, 14 (A.A.) - Nevyork 
Herald Tribün'ün Vaşington muha
birinin öğrendiğine göre, Amerika 
hariciye nezareti 1936 tarhli deniz 
muahedesindeki sehabet maddesi ile 
ihticac etmeğe karar vermiştir. 

Hariciye nezareti, Büyük Britanya 
ile Fransanın kendisi ile birlkte aynı 
zamanda harekete geçmeğe karar ver
memeleri halinde zırhlı hacimlerinin 
şimdiki haddini tek taraflı olarak or
tadan kaldırmağa imade bulunmakta· 
dır. 

Bir çin generali 
Şanghayda 

öldürüldü ! 
San2'.hav - Yimi~.LoxdunuR ,..ı-ı 

A .. ~ .. urtı<1m generaı 'seu Feng ~i, bu 

sabah, Fransız nüfuz bBlgesindeki 

evinden çıkarken, iki kişi tarafından 

atılan _bir çok kurşunla öldUrUlmU1, 
ve iki ki§i de kaçmağa muvaffak ol
muştur. 

Son zamanlarda, Japon tarafdarh
ğı hisleri izhar eden general Çeul 
Feng i, teJekklilü yakın addedilen 
Merkez! Çin hUkQmetinde milıt mü· 
dafaa makamını ifgal edecekti, 

(inliler 51 S Japon 
tayyaresi düıürdüler 
Hankov, 14 (A.A.)- Çin umumi ka· 

rargahının bir tebliğine göre, harbın 
başlangıcından beri 515 japon tayyare
si dU1UrUlmilttilr. 

Bunların ekserisi topçu ateıiyle ve 
hava muharebelerinde imha olunmuı -
tur. Otuz tanesi tayyare meydanların • 
da ve yilz tanesi de Japon hatları geri -
sinde cereyan eden hava milsademele • 
rinde dügilrUlmUıtilr. 

Polonyalı bir sınır 

muhafızı öldürüldü 
Varşova, 14 (A.A.) - İtalya'nın ce

nubunda bir tatil devresi geçirmekte 
olan Bek'in birdenbire hareket ettiği 
öğrenilmektedir. Bek'in pek yakında 
buraya gelmesine intizar edilmektedir. 

İyi haber alan mahfillere göre, B~
kin dönme.sinin sebebi, hududda vukua 
gelen bir hadise neticesinde Polonya ile 
Litvanya arasında husule gelen gergin
liktir. 

11 martta, bu hadise neticesinde 
polonyah bir sınır muhafızı öldürül
müttür. 

Dün Vilno'da radyo ile neşredilen 
bir konserden sonra halk, mikrofona 
hücum ederek şöyle bağırmıgtır: 
"- Litvanya'ya karşı yUrümek isti

yoruz. Memel'i istiyoruz. Ridsmigli, 
bizi Litvanyanın elinden kurtaracak • 
tır." 

Senaıoaa §lcldeıll sa1ineler 
Varşova, 14 (A.A.) - Bir Polonya 

hudud muhafızının ölümü ile neticele
nen Polonya - Litvanya hudud anlaı -
mazlığı bugün senatoda şiddetli sah -
nelere meydan vermiştir. 

AyAn azbından Fudakovski'nin iı
tizahı, müzakere olunurken "istizah sa· 
hibinin sözleri", "Litvanyamn tahriki· 
tından artık bıktık'' bağmnalariyle ka· 
rışık olarak alkıılanmııtır. 

KUçük Dış Haberler 

X Sofya - Plevne ve Burgaz mınta• 
kalarında yapılan seçimde 41 mebus in
tibah edilmiıtir. Bunlardan 26 ıı, sarih 
surette hilkilmetin politikasını tasvip 
eylemektedir. 

X Pariı - Habeg ilhakı tanındıktan 
sonra B. Jorj Bone'nin r.oma'ya büyük 
elçi olarak gönderileceği bildirilmekte• 
dir. 

X Şam - Aman'dan bildirildiğine 
göre, devlet emniyetine karıı bir suy· 
kast meydana çıkması üzerine Şeria hU· 
klimeti Aman valisini tevkif etmittir. 

Türkiy~ kır koıusu birincilikleri 
gençler geldiler Ordulu • • 

ıcın 

' 

Ordulu koıucular 

20 mayısta Ankarada yapılacak o- lecek ıbir varlık ve intizam göstermiJ 
lan Türkiye kır kotusu birinciliğine olan bu bölgenin değerli çocukları, 
iştirak etmek üzere Ordu bölgesini önlerindeki çetin mUcadele için çok 
temsil edecek üç kişilik takım dün iyi bir §ekilde hazırlanmış bulunmak
Ankaraya geldi. Bu kıt mevsimi için- tadırlar. İlk defa kalabalık bir seyir
de, atletizm federuyonu tarafından kci kliltlesi öknilnl de kuvvetli rakiblerle 

arşı apca o an genç atletler, kim 
hazırlanan programı tamamen tatbik bilir belki de bize yeni pmpiyonlar 
ederek diğer IXSlgelcre nllmune olabi- kaıandırmıt olacaklardır. 

J-

1 Çemberlôyn diyor ki: 

Bize nefret veren hadiseleri 

kayıdıızca karıılayacağız 
(Başı ı. inci sayfada) 

Çemberlayn burada Fon Nöyrat'ın 
Berlindeki ingiliz büyük elçisine ver
diği cevab mektubunu okumuştur. 

Fon Nöyrat bu mektubta diyor ki: 
"İngiltere hlikümeti, kendisine Avus
turya istiklalinin himayecisi rolünü 
vermeye katiyen haklı değildir. "iti
raz sesleri,,. Avusturya meselesi hak
kında yaptığım diplomatik konuı
malarda Büyük Britanya hükümetine 
asli şüphe bırakmadım ki, Almanya 
ile Avusturya aras·ndaki münasebet
lerin şekli münhasıran alman milleti
nin iç i'leri mahiyetinde telakki ediel 
bilir. Ve bununla baıka devletlerin 
hiç bir alakası olamaz. Bu ıcbebten 
dalayı alman hükümeti da.ha başlan
gıçta İngiltere hükümetinin proteıto
ıunu kabul edemiyerek reddeyler.,. 

Almanya ültimatom vermemi§ 
Fon Nöyrat bundan sonra, son gün

lrin hadislrini hU!asa ederek Şuşnigin 
yapmak istediği plebistin yolsuzlu
ğuna işaret etmekte, bu yüzden A
vusturyada çıkan buhranı anlatmak
ta, Almanyanın Avusturyaya ültima
tomlar verdiğini reddederek, alman 
kıtalarının Avusturyaya, bizzat bu 
hükümetin talebi üzerine girdiğini 
ve böylece bir iç harb tehlikesinin 
önlendiğini ehemiyetle kaydetmekte
dir. 

Nihayet, Fon Nöyratın mektubu 
fÖyle bitmektedir : 

"Vaziyette hiç bir tehlike yoktur. 
Tehlike ancak başka bir devlet A
vusturya vaziyetinin inkipfında al
man milletinin kendi mukadderatına 

kendisinin sahip olması hakkiyle te· 
vil götürmez bir tesir yapmak teteb
büıünde bulunduğu takdirde bat 
gösterebilir.,. 

1 ngilterenin A t 1muuryaya 
olan altika.u 

Fon Nöyratın mektubunun okun
maeından ıonrı Çcmberlayn sözüne 
devamlı demi9tir ki : 
"- Bu mektuba muttali olur ol

maz ilk itim lngilterenin Avusturya· 
nın iıtikliline alaka göıtermeye hak
kı olmadığına dair Fon Nöyratın id· 

····- --~-·· b~~ liı hUkOmetinin bu meaelcdcki alik·a 
sı makul hiç bir ıebeble inkir edile
mez. 

B. Çemberlayn bundan sonra bu a
lakanın sebeblerini aaymıt ve demiş -
tir ki : 

FrantKJ ile yapılan tema.dar 
"- Bu hıdi1elerin ta başından ıo

nuna kadar İngiltere hUkümeti 
Fransa hUkilmttile arkı temaı halinde 
kalmııtır. (alkıtlar) Zannettiğime gö· 
re, Fransa hUkUmeti de İngiltere no • 
tasının anı hatları dairesinde Berlinc 
tiddetll bir proteıto vermiştir. 

Biae öyle geliyor ki, bu meselede 
Almanyanın kullandığı uauller baı -
tan •onana kadar A1.1rupa aulhunun 
muhal~ edilmesi ifini üzerine al
mıı olanlar nezdinde en ıiddetli tak· 
bihe ve en derin iatikraha lôyıktır. 
Binaenal~h, geçen hadiaeler, Bü

yük Britanya laülıümetinin deuletler 
arcuındaki anlaıma3lıkları 6İder
melı &le enterncu;yonal iıbirliiini teı· 
uik eylemek ümidlerini baltalamak
tan geri kalamaz.,, 

'•lngilıere Almanyayı te§vik 
etmemiıtir." 

İngiliz hUkUmetinin, Avusturyanın 
Almanya tarafından yutulması fikrini 
teşvik değilse bile bu fikre hiç değilse 
muvafakat etmiJ olduğuna dair çıkan 
şayiaları tekztbe !Uzum bile görmüyo
ruz. 

Çekoslovakyanın bu h!diseler karşı
sındaki hattı hareketine gelince çek 
hUkilmeti rcemen BUyU:k Britany~ hü
kUmetini haberdar etmiftir ki, Alman· 
ya ile mUmkUn olduğu kadar iyi mü
nase:betlerdc bulunmayı ıon derece ar
zu etmekle beraber, Avuıturya hidi
~elerin.in inkitafını büylik bir endite 
ıle takıp etmektedir. 

B. Göring'in Çeko8lovakyaya 
verdiği teminat 

Gene haberdar edildim ki, Göring ı ı 
martta Çekoslovakyanın Berlin elçisi
ne umumi teminat vererek alman hü
kümetinin çek - alman müuasebetlerini 
i~ileş~irmeye çalıtacağını vadeylemiş
tır. Bılhassa 12 martta Göring Avus
turyaya giren alman kıtalarının çekos
lovak hududuna 15 kilometreden fazla 
yaklaşmamak hutusunda kati emirler 
almış olduklarıiı bildirmiştir. Aynı 
gün, fon N8yrat gene çek elçisine al
manyının ilktetrin 1925 alman - çek 
hakem muahedenameeile kendisini mu
kayycd gördilfilne dair katt teminatta 
bulunmu9tur • ., 

Bqbakan. Avueturyanın istiklll ve 
twnamlılmı bouc:ak herhangi bir ha-

reket karşısında Fransa, İngiltere ve 
İtalyanın istişarelerde bulunmayı te
ahhüt ettiklerini, Fransa ve lngiltere
nin Berline müşterek protestolar gön
dermek suretile bu teahhüdü yerine 
getirdiklerini, İtalyanın görüşünü res
men bildirmediğini, yalnız tavnnı ga
zeteler vasıtasiyle belirttiğini söylC9 
miştir. 

''Siddet usulleri tatbik 
olunmamalı!'' 

Çemberleyn bu meselenin hallinde 
ş_iddet usullerinin tatbikine muarız bu
lunduğunu, İngilterenin ötedenberi 
anlatmış olduğunu hatırlattıktan son
ra demiştir ki: 
"- Her şeyi yaptım. Fakat Alman

yanın bu hareketini durdurabilmek i
çin bizim ve bizimle beraber diğerleri
nin kuvvete müracaata hazır olmamız 
icab ediyordu. 

Biz.e nefret veren bu lacidiaeler 
( alkıılar) lngiltere hükümeti tara • 
l111dan kayıdaı~a karıılanamaz. Bu 
hcidiaelerin fümulünü ıimdiden tah• 
min edemiyeceğim neticeleri olaca -
tır. Fakat bugün için bu neticeler 
Avrupanın emniyetaizliğinİ arttır

mak auretile tecelli etmİftİr. 
Tartılmamışsözler söylemek veya a

lelacele kararlar ittihaz etmek idetim 
değildir. Vaziy~tin açıkva ve silkunet
le miltaleası lazımdır. 

Siliilılannıa programı yeni bir 
tetkike tabi tutulacak 

Daima açıkça söyledim ki, silahlan
ma programımız lastiklidir ve enter
nasyonal vaziyete göre, zaman zaman 
gözden geririlccektir. lşte son hadiae
lerin düşündüğümüz nevinden bir de
ğişiklik teşkil eylemekte bulunduğu
nu söylemek zaitti.r Binaenaleyh der
hal silahlanma programımızı yeni bic' 
tetkike tabi tutmak kararını verdik. 
Size, almayı lüzumlu gördüğümüz ted
birlerin ne olduğunu zamanında arze
deceğiz.,, 

Umumi müwkere 
B. Çemberlaynın beyanatını umumi 

bir müzakere takib etmiştir. ,..IMJU ..... ..-ııtMı reJal A.tJe sıpı.ıı 
zorbalığı lngiltercnin Almanya ile 
dostça konuştuğu bir sırada tezahUr 
ettiğini, bu hadisenin başvekil tarafın· 
dan kurulan iskambil ılrağıdından k69• 
kil yıktığını s8ylemiş ve dcmlftir ki: 

- Prensiplere kartı prenıiple kar91 
koymak ve barba geçmek liıımdır. Me· 
sele, taarruza karfı azimkir bir hare
ketten daha ba1kı türlü bir tavır takı· 
nılmaaını icab ettirmektedir. Avu.tur
ya iıtiklilinin bu ihliline kaf'llI vere• 
ceğimiz cevab Milletler cemiyeti pren
ıiplerine dayanmalıdır. Öyle zannedi· 
yorum ki. Büyük Britınya milleti hak 
kaideıi lehinde olarak katiyen m\itte
hid duracaktır. 

Liberal lideri Sinkler Çtmberlayne 
hitab ederek demiftir kıi; 

Parti nutuklarının aırası ~ğilt 
" - Parti nutukları ıöylemek ııra&& 

değildir. Hitlerin geçen sene Avuıtur • 
ya istiklaline riayet edileceğine dalı: 
Şu§nig'e yaptığr kati vaidlerin hilafına 
olarak Avusturya'yı çiğnemiıtir. 

Çekoslovakyaya verilen alman te • 
minatının kıymetini bu bakımdan mU· 
talaa ederek lngilterenin ailihlanmak • 
tan da fazla bir ıey yapmaıı icab eder. 
Eğer tecavüze uğraması melhuz olan 
bütün kuvvetleri tecavüz hareketlerine 
karşı birleştirmeye muvaffak olamaz • 
sak bu kuvvetler birer birer imha olu
nacak ve günün birinde de sıra bize ge
lecektir, ve o zaman tamamiyle yalnız 
ve dostsuz kalacağız . ., 

Lordlar kamarasında da dıg itler: 
bakam Lord Halifaks, Çemberleyn'in 
Ava mkamarasındaki beyanatının aynı 
beyanatta bulunmuştur. Bu beynatı hiç 
bir müzakere takip etmemiıtir. 

Cemberlayn kral 
tarafından 

kabul edildi 
Londra, 14 (A.A.) - Kabine, saat ıt 

de toplanmıştır. Saat 12.45 de nihayet 
bulan kabine toplantısından sonra 
Çemberlayn, kıral tarafından kabul e· 
dilmiı ye yemeğe ahkonmuştur. 
Diğer taraftan Fransa büyük elçisi 

Korben bu sabah hariciye nezaretine 
giderek müstepr Kadogan ile müza· 
kerede bulunmuttur. 

.?iğ:r. tarafta~ hariciye siyasi ba' 
mu§Clvırı Van Sıttart da başvekil Çam
berlayn ile uzun bir millakatta bulun
muştur. 

Alman maslahatgUzarı B. Vörman. 
bugün drt itler bakanlığına gitmittir. 
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No: 3 Anlatan : Emekli Kurmay 
Albay Rtı§id Galib Dozar 

ULUS 

Hayvanlar 1 1 

vergısı 

Vergi mikdarları 
hakkında yeni 

kanun layihasında 

ve ikramiyeler 
hükümler var 

. Hayvanlar vergisi kanununun bazı hükümlerinin değiştirilme
ııne ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine dair olan kanun 
layihası şudur : 

Yücel 

Plevnedeki bütün camiler birer 
getirilmişti 

Madde: 1. - 2897 numaralı ve 20.1. 
1936 tarihli kanunun birinci maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 
Türkiye cumhuriyeti hududu içinde 
bulunan koyun, kıl keçi, tiftik keçi, 
sığır, inek, manda, deve ve domuzların 
sahipleri bu kanun mucibince vergiye 
tabidirler. 

kayıd harici hayvanların tahakkuk e
den vergilerinin yüzde onuna kadar, 
maliye vekaletinin tensibiyle zjUll ya
pılabilir. Ancak bu zamlar birinci fık
raya göre alacakları mikdarın bir ka -
tını geçemez. 

İstanbulda çıkan bu aylıık fikir mec
muasının mart tarihli 37 inci sayısı şu 
yazılarla çıkmıştır: Özlediğimiz ku
rumlar, Hüseyin Namk Orkun: Hatay 
ulusunun tarihi ve Hatay tarihinip 
kaynakları, Behçet Kemal Çağlar: Biz, 
Halide Ediple bir konuşmaı gençlik 
anketine gelen cevablar, Kazım Nami 
Duru: Yeni bir inkılap şiiri: Vil Du
rant, iyi bir terbiye için en iyi yüz ki
tap, Haydar Tolun: Aşk ve deha, Or
han Şaik: ·Gurbet, Osman Nebi: Ber
linden Kolonyaya ı İhsan Boran: Bir 
han dıvarında mısralar (şiir), edebi 
haberler ve nükteler, Dorion Gray'ın 
portresinden parça (çeviren Orhan 
Şaik Gökyay, Ferhunde Gökyay), re
simle bestelenmiş bir köy türküsü 
(Yusuf Mardin), Orhan Burian: yu
nan tiyatrosu, V. 'Günyol: Disciple, 
Cemal Sahir: şiir, An ton Çekov: Mes
ud bir adam (çeviren Hayreddin Tun
su), kitap dünyamız, ayın kültür hare
ketleri. Yücel mükafatını kazanan hi
kaye. 

cephanelik haline 
Nüfusu iki lbin ve daha aşağı yerler

de dokuzuncu madde mucibince kayıd 
defterine dahil edilmemiş olan hay
vanlar hakkındaki malUmatını bildir
meyen köy muhtar ve ihtiyar meclisle
ri azasiyle belediyece kayıd muamele
sini yapmakla tavzif edilmiş olanlara 
koy veya mahallerinde yapılan yokla
ma üzerine kaçak hayvan bulunduğu 
takd!rde ikramiye verilmez. 

Pilevne halkının hemen hepııi Pi
levncden ordu ile beraber çıktıkla
rından ordu teıılim olduktan ııonra bu 
halk harp meydanında ve yakmla
rmda o anda bizim askerlerin ve hal
kın araııına karı,mı§ olan bulgarlar
la ruıı ve romen askerleri, halkın ö
küz arabalarında beraber getirdik
leri eıyasmı yağma eylediklerinden 
orada bu halk düpnana resmen te&
lim olan ordumuzun askerinden de 
daha periıan bir halde kalmıflar ve 
ruııların bu zaferini fırsat bilerek o 
meydana sokulan Pilevnenin yerli 
bulgarlarınm artık buradaki bu hal
ka yapmadıkları taarruz kalmamış
tır. Her suretle soyulan ve peri,an o
lan bu Pilevne ehalisi gene PHevne
ye dönmii§ler, ama Pilevnede terk
eyledikleri o yıkık ve viran mesken
lerini de bulamamııJar, sokaklarda 
kalmıılardır. Rus askeri, ıehre girin
ce büyük bir kargaşalık içinde bulu
nan bu kasabada bazı sıhi tertibat 
almıı ve bunları hemen tatbika baıla
Dlı§tır. 

Osman paşa ordusuyla kahraman 

ca harbeden mülazim ingiliz Her

bert'in eserinde müteaddid defalar 

hastahane diye bahsettiği cami, Pi

levnenin ortasında bulunan ve ,eh
rin en büyük camilerinden biri olan 
(Gazi Ali Bey) camii idi. Bu cami, 
fehrin tam merkezinde ve en büyük 
caddesi üzerinde bulunuyordu. Bu 
camiin yanında da bir vakitler Tuna 
valiliği etmiı olan Mitat paıanın, Plev
nede yapbrmıf olduğu hastahane bu
lunuyordu. Bizim bu cadde üzerinde 
bir dükkanımız vardı ki amcanı iıle
tirdi. Ben, ekseriya dükkana gider 
ye bu cami önünden. geçerken oraya 
birçok arabalarla yaralı ve hastala
rın getirilip götürüldüğünü görür ve 
çocuk merakı ile de camiin pencere
lerinden içeriye bakarak korku ve 
pıerhametle içerdeki fecayii seyre
derdim. 

Gene millazim Herbertin eserinde 
söylediği gibi ıehrin her yeri hastaha
ne haline konulmuıtu. Bunlardan be
nim iyi bildiğim diğer bir tanesi de ge· 
ne tehrin ortasında güzel bir meydan
da güzel bir bina olan rüıdiye mekte • 
bimiz idi ki ıulh zamanında ben de bu 
mektebe gitmiı olduğumdan mektebi
mizin hastahane haline konulduğunu 
alaka ve esefle gördüm. 

Sonra gene Mülazım Her:bert'in 
.öylediği gibi bütün camilerin bir 
kıamı da hep cephane ile doldurul
muıtu. Binaenaleyh Ruslar bombar
dunanlarında hep bu camileri mer
milerme hedef ittihaz ediyorlardı. 
Lakin bunların hiç birisini isabetle 
tahrib eyliyememiılerdi ki bu da 
ruslarm o z~anki topçularının ma
haretsizliklerini gösterir. Yalnız 

bunlardan Saray camii denilen bir 
camiin külahına bir mermi isabet et
tinnitlerdi ki biz çocuk nazariyle 

buna hayret ile bakardık. Plevnenin 
içinde on beı kadar cami vardı. 

Plevnenin camileri ve belli batlı 
bütün binaları hastalar ve oralarda 
ölmüı kalmıı §ehidlerle dolu idi. 
Yalnız hava pek soğuk olduğundan 
bu §Üheda bu soğuk camilerin taıla
n üzerinde donmuı camid bir hale 
gelmiılerdi. 

Rusların yaptıkları birinci itler 
bu §ehidleri arabalara doldurarak 
gömdürmek olmuıtur. Ama bu hal 
benim bizzat gözlerimle gördüğü
me göre pek fena bir ııurette yapıl
mı§hr. Meseli. ben yukarda zikri ge
çen Plevne ortasındaki Gazi Ali bey 
camiinde ölmÜ§ olan şehidleri rus
ların pek gayri insani bir ııurette 

oradan kaldırıldıklarını görmüıtüm. 
Şehidler donmuş, katılmış bir halde 
bulunuyorlardı. 

Bu tühedayı ruslar camiin için
den bacaklarından ve kollarından 
sürükliyerek caınün önünde bulu
nan sekiz on kademelik taı merdi
venlerinden baıları merdivenlere 
çarpa çarpa onları gözlerimin önün
de yÜreğimi parçalıyacak bir suret
te sürükliyerek cami önünde duran 
arabalara ta§ tuğla atar gibi atıp 
böyle yiikletiyorlardı ki btı medeni 
denilen ordunun teskereleri vardı 
ve bu ameliyatı ölüleri teskerelere 
yükleterek naklettirebilirlerdi. 

Plevnede herkesin açlıktan öl

mek Üzere olmasına rağmen let
lerle idamei mevcudiyet eden bir 
çok köpekler vardı. Ruslann ittihaz 
eylemi§ oldukları sıhhi tedbirlerden 
diğeri de ıehri bu köpeklerden te
mizlemek olmuıtur. Bunun için de 
rualar ellerinde koca ııopalar olan 
bir takan çingeneleri bu hayvanları 
mahve nıemur eyleınif lerdi. Bu çin-
geneler sürü şürü ıehri gezerler ve 
rast geldikleri yeT'lerde köpekleri 
ııopalariyle öldürürlerdi. 

••* 

Vergi mükellefiyeti her yıl kayıd 
müddetinin girmesiyle ertesi mali yıl 
içinde başlar. Mali yıl girdikten sonı;!
ecnebi memleketlerden Türkiyeye it
hal edilen hayvanlardan o yıl için ver
gi alınmaz. 

Madde: 2. - Aynı kanunun ikinci 
maddesinin b. c. e. fıkraları aşağıda 

yazılı şekilde değiştirilmi~tir: 

Değişen b fıkrası: 
b) Bu kanun mucibince hayvanların 

kaydına başlandığı tarihteı henüz iki 
yaşını bitirmemiş sığır, inek, manda ve 
develer, 
Değişen c fıkrası : 

Hükümetçe tayin olunacak şartlar 

dairesinde memleket iç ve dışından te
darik edilip damızlık oldukları resmi 
vesikalarla teyid olunan boğa, tekke 
ve koçlar, 

Değişen c fıkrası : 
Devlet, vilayet ve belediyelere aid 

hayvanlar, 
Madde: 3. - Aynı kanunun 18 inci 

maddesi aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir: 

Vergi hayvan başına aşağıda hizala
rında yazılı mikdarlarda alınır: 

Merinos koyunu 20, tiftik keçi 25, 
koyun, 30, kıl keçi 40, sığır inek 60, 
manda 75, deve, domuz 100. 

Madde: 4. - Aynı kanunun 26 ıncı 
maddesi aşağıdaki ş"ekılde tadil olun
muştur: 

Köy muhtar ve ihtiyar meclisleri a
zasına ve beled .yece kayıd vazifesini . 
yapmakla tavzif edilenlere köy veya 
mahallerin kayıd defterlerine kayıdh 
hayvanlara göre tahakkuk eden ~·ergi 
mikdarının yüzde ikisi nisbetinde ve 
yoklama işlerinde çalıştırılan memur
lara (jandarma zabit ve küçük zabitle
ri dahil) da ücıetlerinin veya aıwal 
hasılı ile birlikte maaşlarının birer ve 
jandarma efradına da üs ayJığı nı.ı.be
tinde ikramiye verilir. 

Yoklamada fevkalade gayretleri gö~ 
rüldilğü valilerce tasdik olunanların 
iıkramiyelerine, meydana çıkardıkları 

Madde: 5. - Aynı kanunun 31 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir: 
Verginin tealluk ettiği mali yılın 

hulUliinden itibaren bir mali yıl içinde 
tarhedilmiyen ve tarhedilip de kati
leştiği mali yılı takib eden beş mali yıl 
içinde tahsil olunmayan vergiler mü
ruru zamana uğrar. 

Madde: 6. - 1454 numaralı kanunun 
13 üncü maddesi mucibince hayvanlar 
vergisi tahsilatından idarei hususiye 
hissesi adıyle ayrılmakta olan hisseler 
birleştirilmiş ve yüzde üç olarak tayin 
edilmiştir. 

Bu kanun meriyete girdiği tarihten 
sonra eski seneler bokayasından yapı
lacak tahsilattan ayrılacak idarei hu
susiye hisseleri de yukarıki nisbet da
iresinde ayrılır. 

Madde: 7. - Aynı kanunun 16 ıncı 
maddesinin ''binek hayvanı sahipleri 
de hayvanlarının yoklama muamelesi
ni havi kayıd ilmü haberlerini beraber
lerinde bulundurmakla mükelleftir
ler,, diye yazılı sekizinci fıkrası kaltlı
rıJmıştır. 

Muvakkat madde: 1938 mali yılı ver
gileri bu kanun hükümleri dairesinde 
tarholunur. 1937 ve daha evelki mali 
yıllar vergilerinin gerek tarh, tahak
kuk, itiraz, temyiz ve ikramiye işleri
ne, gerek mükellefiyıet, vergi nisbeti 
ve müruru zamana müteallik muame
leleri. tealluk ettiği zamanlar& meri 
bulunan kanun hWdbnleri daireainde 
intaç olunur. 

Mllddcı; 8. :g., ı.. ...... " .. "Ai)ri t.:ırihin
den muteberdir. 

Madde: 9. - Bu kanun hükümlerini 
icraya maliye, adliye ve dahiliye vekil
leri memurdur. 

Çığır 

Ankarada çıkan bu aylık kültür mec
muasının mart tarihli 63 üncü sayısın
da şu yazıları görüyoruz: Hıfzı Oğuz 
Bekata: idealist adam, Hatemi Senih: 
Felsefi diışünüş karakteri, Cemil Se
na: Eflatunun devleti, Dr. Bekir Sıt
kı: Siyasi vasiyetname, profesör Ab
dülkadir İnan: Yakut saha türkleri, 
Samed Ağaoğlu: Kızıl Dize, Prof. Fu
ad Köprülü: Büyük bir eksiğimiz, M. 
Şerif Al yanak: Sabah (hikaye), Beka
ta Türk ruhu, Kamuran Bozkır ve Rı
za Apak (şiir), Ankara garı müsabaka
sında kazanan projeler. 

P o li kılinik 
Bu aylık tıb mecmuasının mart ta

rihli 57 inci sayısında şu yazılar var
dır: Operatör Sırrı Alıçlı: Had apan
disitlerin cerahi tedavileri hakkında: 
Dr. Niyazi Ali Özsoy: Had mafsal ro
matizması tezahüratiyle başlayan bir 
tifo vakası, Dr. Kemal Nuri İmre: 
Wassermanı irreductible olan iki vak
ada pyretotherapie ile alınan neticeler, 
Dr. Baki Tirigol: Dimağ tümörleri, 
Dr. İzzet Bilger: Trahom tedavisi, Dr. 
İhsan Özgen: Evlenme işlerinde he
kimin sosyal durumu ve vazifeleri, Dr. 
Osman Şevki Uludağ: Cerrahhane ne
rede ve nasıl açıldı. Dr. Faik Hakkı: 
operatör Ethem. 

Kimva Annali 
Türk diplomalı kımyager 0111' ~' . .. 

rafından neşredilen üç aylık mecmua
nın 14 ve 15 inci sayıları mesleki bir
çok faydalı yazılarla çıkmı~tır. Alaka
lılara tavsiye ederiz. 

PJevnenin güzelce ve tehrin tam 
ortasında bir hükUınet konağı var
dı. Ruslar bu konağın önündeki hav- ..11ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1111 ... 
)unun bir tarafına Vid nehrinin ke- = - Mer'i ve mülga kanunlar 

kı1avuzu narında teslim aldıktan Osman pa- : 
ıa ordusundan topladıklan martin- -
leri bir dağ gibi yığmıılardı ki or- E 
dumuzun mağlubiyetini bana göste- : -ren bu silah yığını benim çocuk kal- E 
bimi çok yaralardı. Ve bunu gör- : 
mekten çok büyiik teeıısürler duyar- : 
dnn. : 

(Sonu var) 

Seyhan vilayeti büdcesi 
1.300.000 lira 

---------------Adana, 14 (Telefonla) - Vilayet u- : -mumi meclisi bugün çalışmalarına son : 
verdi. Seyhan vilayetinin 1938 mali yı-

Yazan: Alexi• T olıtoi 

-: Şimdiye kadar intişar eden kanun 
ll.W.~I E fihristleri, hükümleri yaşıyan ve hü

No: 28 

: kümleri ortadan kalkan kanunları a---- yırd etmeksizin sadece kolay aranıp 
: bulunmasını istihdaf etmekte idiler. --- Binlerce kanun içerisinde mülga ve 
_ meri olanların hemen bulunmasına 

: yarıyacak meri ve mülga kanunla -E kılavuzu ilk defa olarak bugün intişar 
: etmiş bulunmaktadır. 
: Eseri, dahiliye vekaleti hukuk mü
: şavir muavini ve muhakemat müdürü 

Osman Saıbri Adal ve muhakemat mü
: dür muavini İzzet Örs hazırlamıştır. 
: 350 sayfadan ibaret olan eserde, Bü
:E yük Millet Meclisinin tesisi anından 
- beşinci intihab devresi nihayetine -: kadar intişar etmiş 3265 kanundan -

15 - 3. 1938 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Muhtelif plak 
neşriyatı - 13.50 Plak: Türk musikisi ve 
halk ııarkıları - 13.15 Dahili ve harici ha
berler. 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Karışık klasık 

plaklar - 19.15 Türk musikisi ve halk şar
kıları (Hikmet Rıza ve arkadaşları) - 20.00 
Saat ayan ve arabça neşriyat - 20.15 Turıt 
musikisi ve halk Barkılan: (Melek Tokguı: 
ve arkadaşları tarafından). - 21.00 Sıhhi 
konu&ma: Doktor V cfik Vassaf - ıı.ı5 
Stüdyo salon orkestrası - 22.00 Ajans h:ı
berleri - 2"!.!S Yarınki program. 

İstanbul : 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Plakla türk 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plakla 
tiırk musikiı;i - 13.30-14 Muhtelif plak nu 
riyatı. 

Akşam Neşriyatı: 
1 17 .oo nkılab ta-

rihi dersleri: Üniversiteden naklen Mah• 
mut Bozkurt - 18.30 Şişli Halkevi gösterit 
kolu tarafından bir temsil - 19.15 Konfe
rans: Beyoğlu Hnlkevi namına muharrir 
İhsan Arıf Gökpınar (Gazetecilik) - 19.SS 
Borsa haberleri - 20.00 Klasik türk musi
kisi; Nuri Halil ve arkadaşları tarafından 
- 20.30 Hava raporu - 20.33 Ömer Rıza 
tarafından arabcn söylev. - 20.45 Vedia ve 
arkadaşları tarafından türk musikisi ve halk 
şarkıları (Saat ayarı) - 21.15 Tahsin Kara
kuş ve arkadaşları tarafından türk musikisi 
ve halk şarkıları - 21.50 ORKESTRA: 
1 - Çaykovski: Marıı solnel. 2 - Manfrcd: 
Tonveln. 3 - Buzke: Örö Denuman. 4 -
Glinka: Vals fantezi. 5 - To.sti: Parted -
22.45 Ajans haberleri - 23.00' Plakla solo
lar, Opera ve operet parçaları - 23.20-23.50 
Son haberler ve ertesi günün proıramı. 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER: 20.lS Stüd
gart - 21 Roma ve alman istasyonları (na
kil) - 21.30 Paris P. T. T. - 22 Lüksem
burg. 
ORKESTRA KONSERLER! ve SENFO
NİK KONSERLER: 14 Frankfurt - lfi 
Breslav, Künigsberg - 16.35 Beromünster. 
- 18 Kolonya - 19.25 Bükreş - 20 Frank· 
furt - 20.15 Bromünster - 21 Milano, Var· 
şova - 21.30 London - Recyonal - 22 Sot
tens - 22.40 Droytviç - 23.15 Tuluz. 
ODA MUSİK1St: 15.15 Prag- 15.25 Ham 
burg - 17.15 Valliova - 21 Frankfurt -
22.20 Viyana. 
SOLO KONSERLERİ: 16 Münih - 17.15 
Milano, Roma - 17.35 Viyana - 19.40 Breı 
lav. 
NEFESLİ SAZLAR (marli v. s.): 6.30 al
man istasyonları - 16.20 Varıova - 17 
Frankfurt - 19.10 Münih. 
ORG KONSERLERİ ve KOROLAR: IS. 
30 Frankfurt - 20 Brcslav - 20.45 Birno. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Hamburg Stüdgart 
- 8.30 alman istasyonları - 10:30 Ham
burı - 12 Hamburg, Münib, Stüdgart -
14 Stüdgart - 14.30 Kopenhag - 15 Berlin 
16 alman istasyonları - 17 Kolonya - 18 
Berlin - 19.10 Bedin, Hamburg, Layipı:itf 
-:- 19.15 Kolonya - 19.SO Viyana - 21 Be,... 
lın -:-. 2.2.15 Stokholm _ 22.4ş Hamburg _ 
23 Kunıgsberg. 
HALK M!-!S1J5=!St: 11.30 Stütcart. 
Künigsberg - 20.3cf k Monya==-1c ... -r.J11 ... uı 
sa - 22.35 Viyatıa. - 23 Milino, Viyana -
23.25 London - Recyonal - 24 Droytviç -
0.30 Droytviç. 

hükümleri yaşıyan ve hükümleri or• 
tadan kalkmış olanlar tetkik edilmİ§" 
tir. 

Yedi gurupa ayrılmış ve uzun süreıı 
yorucu bir çalışmanın mahsulü oldu
ğu aşikar bulunan bu eser, büyük bir 
boşluğu doldurmakta, hakiki bir ihti· 
yaca cevab vermektedir. İdare maka• 
nizmasının kanunları tatbik etmek 
mevkilerinde çalışan bütün devlet 
memurlarının ve onların karşısında 
bulunan vatandaşların vazifelerini 
hatasız yapabilmelerini ve hakların 
da yerinde kullanabilmeleri için her 
şeyden evvel böyle bir rehbere ihtiyaç 
hissedecekleri tabiidir. 

İstanbulda Türkiye matbaasında 
bastırılan bu değerli eseri hazırlıyan· 
lan tebrik eder ve kanunlarla alaka· 
dar olanlara tavsiye ederiz. Kitabıtı 
fiatı 125 kuruştur. 

lı büdcesi 1.300.000 küsur lira olarak : 
tesbit edilmiştir. ı ~ 
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Omuzlara kadar çıkan otları 
arasında yürünen bu boŞı ovaların 
tek hikimi sıcaktı. 'Güneşin son derece 
ısıttığı masmavi gök yüzünde çaylaklar 
dolaşıyordu. Uzak ufuklarda havanın 
titrediği görünüyordu. Güneşin yeşil 
.ve sarı renkler arasında batışı çabucak 
nihayetleniyordu. Stepler araba gıcır
tıları, at kişnemeleri ile çınlayordu. 
Yakılan tezek yığınlarının duman 
bulutlarından etrafa ezeli üzüntü 
yayılıyordu. Çabucak gece oluyor, 
stepler bomboş kalıyordu: Ne bir yol, 
hatta ne bir iz vardı. Öncü kıtaları 
canlı bir mahlfıka rastlamaksızm zah
metle ilerliyordu. Görünüşe bakılırsa 
tatarlar rusları verimsiz kumlara doğ
ru çekiyorlardı. Susuz derelerden git
tikçe daha fazla geçiliyordu. Buralar
da yalnız ihtiyar kazaklar su keşfet
me sanatını biliyorlardı. 

Artık temmuz ortaları olmuştu ve 
Kırrm, kör edici sıcakta hala bir serab 
olup kalmıştı. Asker dizileri stepte a
çılıp dağıldı. Gözleri harab eden ışık, 
ağustos böceklerinin feryadı başhbaşı
na birer ıztırap mevzuu idi. Hayvan leş
leri etrafında tenbel kuşlar toplaşıyor
du. Kağnılar terk olunuyor, arabacı
lardan çoğu susuzluktan ölüyordu 
Bazıları da hizmetten kaçıp şimale, 
Dniepr'e doğru gidiyordu. Alaylar sız-

lanııyordu. . . ., 
Voyvodalar, miralaylar, tısıyaçkı -

ler (*) öğle zamanı Goliçin'in çadı:ı 
civarında toplanıp durgun havada hır 

paçavra gibi kımıldamaksızın duran E 
sancağa muztarib nazarlar atfediyor- E 
lardı. Fakat his kimse açıkça: "Büs- -
bütün gecikmeden geri dönmeli., de- : 
mek cüretini gösteremiyordu. Bu yet- E 
miyormuş gibi Perekop berzahını ar- -
kasında orduyu katil kumların da bek- E 

: miyeceklerdir. 
: - Onlar kamçıyı yeyince ateşi ge-

}ediği biliniyordu. --

: çcrlcr. 
Vasili Vasiliyeviç çabucak hiddete 

- kapılıyordu. Uzun demir ökçelerini 
E kuru toprağa daldırarak sinirli sinirli 
E kurganda dolaşıyordu. Devam etti: 

--
- Çoktanıberi bunun farkında idim. 

Vasili Vasiliyeviç bu saatlerde ça- : 
dırında dinleniyordu. Kunduralarını 

Kazaklar bizimle beraber yürümek is
: temiyorlar ... Biliyorum ki sen de ken-

dine ehemiyet veriyorsun ... Kazakları
na baktıkça utanıyorum ... Eğer üzerin
de uyuyorlar ... Kırım hanına daha faz
la itina ile hizmet ediyordunuz, değil 
mi?.. Hatman, gözünü aç ... Moskova
da senin gibilerin saçlarından yakala
nıp satır altına sürüklendiklerini çok 
gördük ... Ve sen, papas çocuğu, yağ 

ve elbiselerini çıkarıp halılar üzerine 
uzanıyor ve Plütark'ın, Sezar'ın, Ta
sit'in eserlerini asıllarından okuyor
du. Bu büyük hayaller kitabın sayfa
ları arasından meydana çıkıp onun ta
salı ruhuna cesaret veriyorlardı. Pom
pe, Sipyon, Lükülüs, Yulyus Sezar, a
ğustos böceklerinin sağır edici bağ
rışmalarına karşı ona Roma kartalları
nı hatırlatıyorlardı: "Zafere doğrul 
Zafere doğru!,, Vasili Vasiliyeviç, 
Sofiya'nın mektuplarından da kuvvet 
alıyordu: "Vasenka, gözümün nuru! 
Allah sana uzun ömürler versin, yav
rucuğum! Allah seni bütün dü§man
Jarrna karşı muzaffer etsin! Dönüşün 
bana bir rüya gibi geliyor; ancak seni 
kollarım arasına aldığım zaman buna 
inanabileceğim, sevgilim ... ,, 

Sıcak azaldığı zaman, Vasili Vasi
liyeviç, başına miğferini ve sırtına da 
klaptanla kartal başlı arslanlar işlen
miş kıymetli harb mantosunu geçirip 
çadırından çrkıyordu. Onu görür gör
mez öteki ,ener de atlarına biniyordu. 
Borular salıyor, koda&' uzun u.ıun ö-

Büyük Petro ve Katerina 

tüyordu. Şimdi kıtalar öğle sıcağından J Kurgan'ın yanında birkaç süvari 
lrorunmak için artık geceleyin yürü- durdu. Bunlardan biri diğerlerinden 
yordu. ayrılıp hafif dörtnalla çadıra yaklaştı; 

Bugün de Vasili Vasiliyeviç bir uzun kalpağını bir elinde tutarak atın
kurganın, gelip geçmif kavimlerin dan indi. Vasili Vasiliyeviç Hatrnan 

Samoiloviç'in beyaz bıyıklı şiŞ,ID3n 
anıt • mezarları olduğu sanılan höyük- yüzünü tanıdı. 
lerden birinin üzerinde, sıra sıra duman 
lan ve dümdardaki araba dizileri arasın Samoiloviç alçak sesle: 
da kaybolan krtaların koyu renk küıne- - Prens, felaket, dedi. Stepleri a-
lerini seyrediyordu. Hava sanki her teşe verdiler. 

- Kim? Tatarlar mı? 
zamankinden ağırdı. Hareketli bir toz 
tabakası ufku kaplıyordu. Bu sonsuz Hatmanın dü,ük pos bıyıkları gü-

lümseyişini gizliyor ve karanlık, gözle
sükünette zor nefes alınıyordu. Her 

rinin ifadesini saklıyordu. 
zamanki berrak grup, bu akşam, gam- Samoiloviç kamçısı ile bir halka 
lı kızıllığı ile gök yüzünün yarısını resmederek: 
istila ediyordu. Bir tehlike önünden 
kaçarcasına sürü sürü kuşlar uçuşuyor - Bütün etraf•. yanıyor, dedi. 
du." Güneş batarken geni~edi, kor- - Öyle ise piyadeyi ata bindirir, 
kunç sislere büründü. Yıldızlar görü- ateşi geçeriz. 
nür görünmez söndüler. Bütün ufka - Ateşli küller üzerin'<ie nasıl yü-
bulutlu bir hale dağıldı. Boğucu bir rünür? Hepimiz ölürüz, Prens. 
rüzgar ç~ktı. Her an çoğalan bir tara- - Şu halde ricat iDi edeceğiz? 
hatle dil gLbi uzanan alevler göründü - Sen nuıl ietenen öyle yapanın. 
ve bütün kııtaları ~releri içine aldı,.. Kazakla&: alev alev yanan ıteptc )'Üril • 

mumu ve balık satarak geçindiğin 

günleri unuttun mu? Şimdi zegin ve 
mağrursun ... 

Şiş.ko Samoiloviç bu hitabeleri din
lerken boğa gibi nefes alıyordu. Fa
kat zeki ve kurnazdı: Sesini çıkarma
dan hepsini dinledi. Burnundan solu
yarak zar zor atına bindi, Kurgandan 
indi, kağnılar arasında gözden kay
boldu. Vasili Vasiliyeviç borazanını 
çağırdı. Dumanlar içindeki stepe bo
ruların boğuk sesleri yayıldı. Süvari
ler, piyadeler, arabalar, bütün ordu a
tef arasında harekete geçti. 

Seher vakti yürüyüşün imkinaızlı
ğı anlaşıldı. Step, siyah ve ölü, uzanıp 
gidiyordu. Alev ve duman ıiitwıları 

döne döne her tarafı kaplıyordu. Kuv' 
vetle esmeğe başlayan lodos kül bulut• 
lan kaldırdı. Uzaklarda kazak kıtala• 
rının geri dönerek ötekilere örnek ol· 
duğu görülebilirdi. Hatman, mahzulli 
yaklaştı ve kumandanlık asasını çiz
mesinin koncuna sokarak çubuğunıJ 

yaktı. Vasili Vasiliyeviç, yüzüklerle 
süslü elini zırhına koyup gururunıJ 
yenmeğe çalışarak, fakat gözleri yalf 
lı: 

- Allahın takdirine kim karşı g~ 
lebilir? Alnımızın yazısı: "İnsan oğllSI 
sen ki fanisin boyun eğeceksin.,, ~l· 
lah başımıza bir bela musallat etti· 
Yüzlerce fersah civarımızda ne erzaıi'ı 
ne de su var. Ölümden değil, §:Crefsil' 
likten çekiniyorum. Voyvodalar, düf'İ' 
nünüz, söyleyiniz bana: Ne yapalıt111 

Voyvodalar, miralaylar, batmanı•' 
bir an düşünüp cevab verdiler : 

- Hiç vakit kaybetmeden Dniepr'' 
doğru geri dönelim l 

Kırım seferi işte böyle ş.ansızca ,o• 
na erdi. Taburlar, aceleden, insan ka)'' 
bederek, kağnıları terkederek ged çe
kildiler, ve ancak Poltava civarınÔ' 
durdular. 

-2-
İki yıl kadar evel, Preobrajen5~ 

sarayının ilerisinde ve Yauza kıyısıl1' 
da kurulmuş olan kale bu sonbahard* 

(Sonu var) 

(''') Binbap 
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Reçel ve manikür 
Ulusal ekonomi ve arttırma kuru- ı ~unu hali. amprik o~arak devam et· 

munun aon kongresinde alınan ka- tırmekte artık mana yoktur. Sebze 
rarlar arasında evlerimizde eski ki- konaervesi bir kimya endüatriai ol
ler ananesinin ihyaaı, bilhaaaa taze duiu ıibi, Y~ konaerveai demek 
yemiılerimizden evlerde reçel ve ıu- olan reçeller de bir kimya endüstris~ 
rup hazırlamayı bir moda haline ge- olmalıdır. Evlerde yahud §eke~ı 
tirmek için propaganda yapılması dükki.nlarmda yapılan reçelle"?' 
da bulunduğunu duydunuzsa, bu tat- çok defa bozulmaları da o reçellerın 
lı kararı elbette can ve gönülden al- bugünkü kimya ilmine göre yapıl-
kıılamıısınızdır.... . madı~ların~ !ö~~e~ir. _ . 

Eski ev kadınları için, her yemı- Benmı dutunuıume gore, ~~~-
ein mevsiminde reçel ve ıurup kay- mizin ve taze yemiılerimizin ıstihla
natara.k kavanozlarla tiıeler içinde kini faydalı bir surette arttırmak 
kilerin raflarına dizmek pek zevkli makaadmı temin için en iyi yol, yur: 
bir vazifeydi. Hele vipe mevaimini dumuzun taze yemitlerinden teke~lı 
reçel ve ıurup yapmadan, ayva m~v- n~fis l.ikö~leri yapa~ak. ~urada m':1-
simini de reçel kaynatmadan geçır- hım bır kımya endustr~sı. yerleıtır
mek adeta ayıb sayılırdı. mit olan inhişar id~~~ın reçel ve 

Bu güzel adet büsbütün kaybol- ıurup yapmayı da uzerıne almaaı
muıtur, denilemez, fakat eaki~en ~1- dır. Onun tam ilmi bir tar~da yaptı
duğu gibi hemen her evde o adetın raciı reçeller ve ıuruplar ıstandar -
unutulmadığı da iddia olunama-ı. dize ve daima aynı !ezzet~e. olac~, 
Evlerde reçel ve ıurup kayna.tına a- havasız kutular ve ıııeler ıçm~e hı;ç 
detinin azalmaaına aebeb, bence, bir vakit bozulmryacak, !e~lerı
yalnız tekerin ve yemiılerin pahaya mizin güzel koku!arı da~a ryı ~uha
çıkmaııı değildir. Evlerinde reçel ve faza edilecek ve ida.renın fabrikala-

k tm Yanlar da gene r-el rmda pek büyük ınikdarda yapılan ıurup ayna ı -% lb l d 
· l •urup -r.beti iroivorlar ..-... ııer ve ıuruplar e ette ev er e yıyor ar ve,. :ıı- -r-.1 ' ·-~ 1 ı 

ancak onları ıekercilerden alıp ev- yapılanlaı:dan dah~ ucuza ma o a -
1 · t' ·yorlar cağından ınsaflı fıatla şatılacaktır. erme ge ırı • 

R 1 e .. urup kaynatma adetini Öyle yapılınca pek ucuza mal olduğu 
eçe v " · · l rd h" b'li · tt an manikür modaaıdır. Ma - halde hızım ev e e ıç ı nmıyen 

:ık:..~ bir bayan ellerinin ıüz~l.li- mannölat da daha ziyade tanrtıla
ğini bozmamak için yemek pıpr- caktır. 
mekten çekindiği gibi reçel ve ıu- O zaman manikürlü bayanlar, el
rup kaynatmağa heves etmemekte lerinin güzelliğini hiç bozmadan, 
de haklıdır. Atçı kadının kayna.t~c~- çocuklarına bol bol reçel yedirecc:k
ğı reçelde de bayan~ kendısınm ler ve misafirlerine daima ter.bet ık
kaynatacağı reçeldekı lezzet bulun- ram edeceklerdir. 
maz. Zaten bulunıa da, apartıman-
lardaki hava gazı ateıinde iyi reçel 
~e ıurup kaynatılacağını da pek bi
lemiyorum. 

Manikür modaııının reçel kaynat
ma adetinin unutulmasına aebeb ol
duğunu söylemekle, manikür moda
aını ayıblamak istediğimi sanmam~
nızı rica ederim. Reçel kaynatma a
deti bizim eıki ya§&Ylf tarzmuzın ne
ticesiydi .. O zamanm bayanları kol
larını sıvarlar, reçel kaynatırlar ve, 
doğrusunu iıteraeniz, ~yle .~a~~: 
la kollarının ve ellerinm &uzelliimı 
az çok bozarlardı. Bu zamanın ba
yanları zaten ısıvalı kollarile ve ma· 
ııikürlü ellerjle - ne kollarmm, ne 
de ellerinin güzelliğini bozmadan -
kitab okuyorlar. yazı Y.V~-..Q:
dın reçel kaynatan kadından üs!ün
dür. Onun için reçel kaynatma ade
tinin evlerde gittikçe azaldığına hiç 
acımıyorum. Şimdi kızlarımızdan da 
Üniversitede okuyarak doktor olma
larını istiyoruz, onlardan reçel kay
natmalarını istemeğe de artık bak • 
kımız yoktur. 

Bunu söylemekle de evlerde reçe
le, ıuruba lüzum yoktur demek iste
mediğimi ıüphesiz takdir edersiniz. 
Onların ikisi de her eve daima lü
zumlu ve her vakit faydalı &ıdalar. 
dır. Fakat reçel de ıurup da evde 
kaynatılmadan dı§&rdan tedarik o • 
lunabilir. 

Reçel, daha gıdalan ve onlarm a • 
r.aamda yemiıleri bozan mikroplar 
keıfedilmeden, hatta havasız kutu • 
lanla yahud eoiuk mahzenlerde gı
daları bozulmadan muhafaza etmek 
tarzları icad edilmeden, in.anların 
amprik olarak bulduklan bir yemiı 
konservesi usulü demektir. Fakat 

---- --- ·- - - -

G. A. 

lstanbulda et 
istihlaki artıyor 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Bugün 
mezbahada kesilen ve kesilmiş olarak 
şehre gelen hayvanların aayısı şudur: 
Karaman ı 524.· Dağlıç 249, kıvırcık 
353, kuzu 8381 keçi 6, oğlak 4, sığır 105 
dana 23, manda 17, malak 2. 
Baş itibariyle kesilen hayvan yekOnu 

3121 dir .Bu mikdar, geçen haftanın ay
nı yekunundan fazladır. 

Vergiye tabi olmıyan . --
Maliye Vekaleti Divanı muhasebat -

la mutabık kalarak orman amenajman 
memurlariyle harita subaylarına veri
len tazminatın kazanç, buhran, muva
zene vergilerine tabi tutulmamalarını 
kararlaştırmıştır. 

Çünkü orman amenajman memurla -
riyle harita Sl\,baylarına verilmekt'! olan 
tazminat, arazi üzerinde çalıştıktan za
man için yapacakları zaruri masraflar -
la iaşelerinin karşılığı olarak ikamet 
yevmiyesi mahiyetinde ve kanunun is -
tiınalara müteallik maddelerine göre ol 
duğundan kazanç, iktisadi buhran ve 
muvazene vergilerinden muaf tutulma
sı ve yalnız hava kuvvetlerine yardım 
ver,isinin kesilmesi icab etmektedir. 

lstanbulda bir zelzele 
kaydedildi 

İstanbul, 14 (A.A.) - Dün gece sa
at 19,47 yi 15 saniye geçe kuvvetli bir 
zelzele kaydedilmiştir. 

Merkez Ustüniln tstanbuldan mesa
fesi 580 kilometre tahmin edilmektedir. 

YEŞI L DEFTER 

GONON POLiTiK MESELELERi 

Fransanın ve onunla 
müttefik olanlann 

silô:hlan 
D ünya harbi batladıfr zaman 

Fransa, yilz ıenedir müdafaa 
vaziyetinde kalmış bir memleketti. 
Uçüncü cumhuriyetin ilk reiıi Tiyer, 
Frankfurt muahedesini yaparak hem 
Fransadaki iç harbi, hem de Fransız
Alman ihtilifınr halletmek için milza
kerelere girişti~i z~. bütün Fran
sızların dütünceıi fU ıdı: 

İstenilen tazminatı vermek ve iıti
li ordularını Fransadan çıkarmak. 
Bunu müteakib Tiyer Fransa için bir 
milli inşa programı hazırlamıştı. 

Bir aaır içinde Uç defa (1814, 1870, 
1914) Almanlar, Fransız topraklarına 
girmişlerdir. Son harbde .ise Avrup~
da zafer, harabeler üzennde temın 
edilebilmiştir. 

Fransa, büyük harbde de gen~ mil
dafaa vaziyetinde kalmIJ, netıcede 
karşı taraf11 mağlup olunca bir ıulh 
muahedesi dikte ettirmi,, gene teda
füi bir inta proğramı tatbikine giriş
miftir. 

Fransa, bugün Avrupada demokra
sinin mukadderatını tayin edecek bir 
memleket haline gelmiştir. İç ihtil.if
lan devam etmektedir. Endilıtri aaha
sındaki huzursuzluk her tarafa yayıl
maktadır. Milyonlarca işçi uman za
man grev ilan eder.Ticaret hayatın
da buhran ha, göstermiştir. Sermaye 
memleketten çzkmağa ve Fransa altın 
ihtiyat akçesi, günden güne, eksil
meğe ba,lamıştır. 

Fransada buhran daimidir. Bir ka
ıbine gider, bir :kabine gelir. ÇilnkU 
Fransız vatandaşının kafasında, h!la, 
1789 ihtilalinin ruhu yaşamaktadır. 

Hürriyet ve musavat espirisi sayesin
de sağlarla sollara karşı kendini tu
tabilen bir halk cephesi teşekkül et
mi' ve İspanya dolayısiyle bat ~öste
ren dahilr ihtillflara rağmen bu te
'ekkül ayakta kalabilmittir. 

ingiliz hiHiya
tına güvenmek 
de Hitler için 
bir hata olmuş
tur. Q..nun giittU
ğü slfast, Lond· 
ra ile anlaşıp İn· 
giliz • Franıı~ 

ittihadına mani 
olmaktı. 

Londradaki 
Nazi propagan
dası hem Fran
sanın, hem de 
Ruıyanın aley· 
hinedir.tngilider 

Fransa kendi tedafüi stratejiıinde mikdar
daıt fula kalite itibariyle ilatUn ıördüğü 
kuvvetlerine dayanmaktadır. Fransanm 40 
milyon nüfuau, Almanyanın 65 ve İtalyanın 
40 milyon ntifuıiyle yanp sıkamaz. O
nun için Fransa iıt!hklmlarını çok kuvvetli 
bir tekilde yapmıı, ıillhlarının mükemmel
liiine de çok büyük bir ehemiyet vermi~
tlr. Bir millik parçasına a~ağı yukarı 2 mil
yon dolar para ıitmiı olan Majino hattı, 

Belçika ve İıvlçre ıınırlarına doiru uzatıl
maktadır. Bu iıtihkimların, herhanıi bir al
man hücumunu durduracacı umulmaktadır. 

bunu anlamı§ ve 
ıbundan nefret etmitlerdir. Bu pro
paganda tamamiyle akli bir te9ir u
yandımııı ve Fransa ile İngiltere a
raaında, İtalyan - Habet harbi do
layısiyle Laval tarafından uyandırıl
mış olan soğukluk unutulmuştur. 

Bugün Londra ile Pariı gayet sıkı 
bir işbirliği yapmıt bulunmaktadır. 
Bugünkü Fransız - İngiliz itilafı 
1914 senesindekinden daha tıağlam
dır. 

• 
Amerikada çıkan 

Körent Hiıtori 
dergisinde 
Kurt L. Hayman 

Yazıyor 
lllllllllllllllllJllLLlllllllllllll 11111 
111111111111111111111111111111111 Tll 

Bu vaziyet, geçen ilkbaharda Fran
sız ve İngiliz elçilerinin Brükselde 
müşterek bir tebliğ neşrederek Uçün
cil bir devlet tarafından hücum vaki 
olduğu takdirde Belçikayı Fransa ve 
lngiltereye karp yardım etmek taah
hUdlerinden kurtaran bir karar aldık- Alman rakabetine kartı muzaffer ot
ları zaman bilsbiltiln meydana çıkmış- mu,tur. Sonra bir devletin bütün si

. lahlanmaıı i§ini bir diğer devlete em-tır. ; 
Böylece Belçika, harbden önceki niyet ve tevdi etmesi, ona karşı de

tarafsızlık durumuna dönmüş, fakat vamlı bir emniyet beslediğine, arala
İngiltcre ile Fransa bir saldırganlık rında hiç bir niza çıkmasına ihtimal 
takdirinde birbirlerine yardım etmek olmadığına delalet eder. Şu halde 
taahhüdüne sadık kalmıılardır. Romanya, devamlı surette Çekoslo

Belçika ıillhlanmaktadır. 1914 va- vakya ile beraberdir; bundan çıkan 
ziyeti gene kendini rösteriyor. Geçen mana bu olmak lazrm gelir. 
maynta Brükıeli ziyaret eden Del- Reis Benes, Çekoslovakyanın Fran-

sa ile muttefik kalmasının IUzumuna boı, Belçikanın bafka bir muahede 
inananlardandır. imzalamam19 oldufuna kanaat retire-

i Çekoslovakya harbiye nazırı Franz 
rek geri dönmli9tür. Bu • yarette, Machnik de kadınlı erkekli bUtUn va-
yardım kuvvetleri gelinceye kadar 

• Belçika ordusunun bir iıtilA ordusu- ta.n. daşların 6. d.an. altmıp. ka_dar bir 1 ngiltere bu ittihada neden mU- d f h rb k 1 ,__ 
h na ne kadar müddet kar§ı koyabilece- mu a aa a 1 ıçın as erı ta ıme ........ -

zaherat göt terdi? Büyük ar· %ır olmalarını bir layiha ile teklif et-
bin uyandırdığı hissiyat dolayısiyle ği de.~etkikh:dd~lmlişt.ir.kBöylecdc bütiık'ni •v• Ç k 1 ı..., b' .. 

. .. . k" h 1 İ "it bu dunya cı ıse erı arşısın a es tıgı zaman, e oa ova ... Janın ır mu-
mı? Şuphesız ı ayır ngı ere, bU ·lllr~harh ınlit.Ufikletl • hes·' ak• .ı-
F o-l>:-J ı. ..... u ı. ..... u .. ı u-- • ge~e-~ynı kayık ıçlncle bu u ar. nu mey ana koymuttu. Bundan 
fifr~lettır. Her ikisi de devam ve başka hududlarda yapılan kuvvetli 

bakalarınnı esasını parlamento de- Fransa silahlanmakta ve yalnız tahkimat .da bu memleketin sade Rus-
mokrasisinde görürler. İkisi de dikta- k h d dl d" .. k yaya ve onun K1zılordusuna güven-

d v•1 Rtar u uç karınlı kUfUnere mekle iktifa etmediğini göstermiştir. 
törlü]c istemezler. Fransada Delarok, egı • usyayı, e oı ova yayı ve Çek ı k f k d' · li ı 

B ık 1 d dü ·· Ü h ha kat oı ova yanın u a , ısıp n i ve 1 ·1 d s· o ld M 1 ,. a an arı a şun p esa. a- • ngı tere e ır ava os ey ın U· ak b. "d f . t . . . .. ..ı t " Skoda aıllhlariyle milcehhez ha.zar 
r ır mu a aa SiS enu VUCı.Kıe iC lr• d h h i b' kil ilk devlet yandırmak istediği cereyan, tutma- kt d' or usu, er ang ır ç 

mıştır. İki memleket de Milletler Ce- me e ır. orduıundaa daha kuvvetlidir. Fakat 
1870 senesinde Fransa tecerrüdün ne de olsa, bu kuvvet, eğer Hitler miyetine müazheret ederler. İkisinin d k ld .. "'ğ · · 

ne eme o ugunu o renmıttır. Drang Nach Ost~n hareketine giritiP 
de Akdenizde müşterek menfaatleri Harıbden ıonra kurulan Küçük Anta- on bet milyon nüfuıu olan bu küçük 
vardır. 

İngilterenin Akdenizdeki can da
marına kartı yapılan bir İtalyan teh
didi, ayni zamanda Fransanın bir 
harb vukuunda, anavatan ordusunu 
bealemek üzere asker getireceği Af
rika sömürgeleri ile olan muvaaala 
yolunu da tehdid eder. 

Bundan dolayı, son yıl içinde İn
gilterenin Paristekl askeri, hava ve 
deniz ataşelerini üç misline çıkarmJt 
olmasına hayret edilmemelidir. 

İngilizler Fransızları sevmezler. 
Fakat Almanlara sempati besliyen 

Cimmi daha ilk göz atııında Kara
maskenin makinesine aid harf hususi
yetlerini farketti. Bu yeni ph eseri o
kuyunca hayreti iki misli arttı: 

nt, Fransadan müzaheret görmekte ve memleket üzerine çullanacak olursa 
fatiıt devletreln karıııında durmakta- o zama. Alman orduları karıısında 
dır. duramaz. O zaman Çekoalovakyanın 

bütün ümidi Fransadadır. Fransanın KüçUk Antant ile olan 
al!kaaı bakımından Çekoslovakya ile 
Romanya bu antantın en ku'V'V'etli ele
manları sayılmak lazım gelir. ~en 
haziranda Romanya ordusunun haftan 
aşağı motorize edilmesi ı,ı, baıta Sko
do olmak Uzere, bütUn Çeko.lovakya 
firmalarına tevdi edilmi,tir. 

Kral Karol'un Prag ziyaretiyle de 
takib edilen bu hldisenin ıiyut ehe
miyetini tebarüz ettinneğe hacet bile 
yoktur. Bu meıelede Çekoalovakya, 

R omanyanın, Franu ve franıız 
müttefikleriyle beraber dav

ranmak siyaacti bir anane halindedir. 
Bu memleketin payitahtı "Balkanla
rın yarısı" adını aldıir gibi, Kral Ka
ro} da sürgilnlilk hayatını geçirmiş 
olduğu Fransaya ziyadesiyle bağlı
dır. Fakat bir çok ırklara menııub in
sanlardan mürekkeb olan bu memle
kette birbirine zıd temayüller taııyan 
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- Fakat hayali tahakkuk etmiye- Neylor, yanına yaklaştr. Bütün asa-
tek. Sana şimdiden haber vereyim ki biyetini ve kızğınlıiını bir kelimede 
bu tarzda harekette devam edersen, on teksif ederek dişleri arasından Cim-
l>ara vermem sana. minin suratına §:U kelimeyi fırlattı: 

- Yanılıyorsun, o fena bir adam de- - Alçak 1 
&ildir. Sizin için çalışan adamları böy- Cimrni yerinden sıçradı: 
le itham etmek ne acı. - Ne demek istiyorsunuz? 

- Benim için mi? Hah, hah! Tam - Bu dünyada hiç bir temiz adam 
buldun. Benim için çalışıyorlar.... yok mu? Yokta dünyanın bütün dolan-

Birden bire durdu. dırıcıları bana mı musallat oldular? 
- Dinle, çocuğum, onu &örmekten Cimmi, kendiıi de soğuk kanlılığını 

Bu oyun fazla uzadı. Geç~n gan si
ze Reazyr halckında yazdıklarım sizi , , 
onun bana karşı çalıştığına ikna etti. 
Bu yüzden, gayretli çalışmalarının be
deli olarak sizden yeni paralar .sızdır
maya muvaffak oldu. Fakat ~imdi da
h3. kiriz ifler peşinde olduğum için ar
tık sizi rahat bırakmaya karar verdim. 
Bir başka sefer daha ihtiyatlı olun ve 
ekseri dedektiflerin haydudlann ada
mı olduğunu hatırdan çıkarmayrn. A
ramızda paylaşacağımız bir paranın te
diyesini tarassud i§ini Rezayr'e hava
le ettiğinizi düşündükçe ikimiz öyle 
gıilü~üyoruz ki! Zarlzn muhteviyatı 
sizi buna iknaa kSli ıelecektir, .sanı-

isminde biri tarafından çekilmit bCf 
bin sterlinlik bir çek uzattı. Cimmi 
hayretten hayrete dii9üyordu. Çek, 
Ceyma Rezayr emrine yazılıydı ve 
''Unayted London Bank"m rC9mi mü
hüril, çekin bu banka tarafından tah
sil edildiğini gösteriyordu. 

Cim.mi: 
- Madam ki bu bana Vellens tara

fından verilmiı, neden imzalamamı
şım? 

Çek.i. evirip de kendi lmzuını gö
rünce titredi. Gözlerini kaldırınca 
Neylor'un muzafferane b&kıfiyle kar
tılaftr. 

- Bundan bir şey anlamadım, dedi. 
- Anlamayııcağınıı ati.kirdı. 
- Fakat bu sahte bir çektir. 
- Bütün tuavvurlarınızı ıuya dü-

tur. Ben de herkes gibi hayatımı ka
zanmak ihtiyacındayım ve hizmetime 
mukabil bir ücret almam pek tabiidir. 
Bakın, size hüsnüniyetimi ve bu re
zil haydudu yakalamak hususundaki 
arzumu isbat için şunu teklif ediyo
rumı Bugünden itibaren sizden on 
para iıtemlyeceğim. Ucret olarak, ka
ra maskenin ıizdcn ıızdırdığı yirmi 
bin iaterlini alacağım. Zarar ve ziyan 
bana aid olmak prtiyle. 

- Teklifinizi kabul ediyorum. 
- Pek ili. 
- Fakat bu çekin sahte olduğunu 

bana isbat etmelisiniz. 

•eni menediyorum. Anladın mı? Son kaybederse döğilfeceklerini hiı etti. 
'Oıüm bı.ıdur. I Her halde yeni bir hadise vukua gel-

rzm. 
şürdüğü için, değil mi? 

- Hangi tasavvurlarımı? 

- Size tekrar ederim, B. Neylor, 
Bu çeki ben tahsil etmedim. Vellens 
bana para vermiı. değildir. Esasen 
"Unayted London Bank., da namıma 
hesap da açmış değilim .. 

- Ben de istediğimi yapacağım. Be- mitti. Kızğınlığına hakim olarak sor-
tıirn de son sözüm bu 1 du: 

:Betti gözlerini yakan yaşları sakla- - Sakin olunuz, Bay Neylor, hidde-

"Karama:rke" 
Cimml mektubu bitirince bir kahka

ha salıvermekten kendini alamadı. 

~ için geri döndü ve yazihaneden tinizin sebebi hakkında hiç bir malQ
•uratıe ~ıktı. Bir dakika sonra da Re- matım yok. Evell bana bunu ıöyleyi-
t lJ ummam. 
~l'r içeri giriyordu. niz. 

- Ne budalaca ıeyl Her halde bu 
kadar saçma bir şeye inandığınızı hiç 

C. h"dd s·· 1 kt · b" ··ğ - İnanmamak mümkün mu? 
1. ımmi, bangerin fena halde ı et- - oy eme e sıze ır fey o rete-
ı olduğunu derhal farketti. Kafları cek değilim. Kendinize geliniz. Bana -Fakat görmüyormuıunuz ki, bunu 
~tılrnış, sesi değişmif, Neylor, onu ıo- oyun oynamadığınızı iddia edebilir 11rf benden korktuiu için yazmı,ıır? 
~uıc bir ıekilde karşıladı. misiniz? Siz bir hainsiniz 1 ı Sizin itimadınızı kırarak, bana verdi· 
Ciınmi: - Rica ederim, ama, siz hududu aşı- ğil}iz tahıiaatı kestirmek, ve bu ıuret· 
- Gene ne oldu? Diye sordu. yortunuz. Yalan ıöylüyorsunuz, sözü- le beni takibten vazgeçirmek istiyor. 

1t - Oturun Bay Rezayr. Konu,acak- nüzü ıeri alın. - Belki, fa.kat zarfın içindekini na-
l tınız var. Ney lor cevab verecek yerde, yaziıha· •rl izah ediyonunua? 
Cirnmi, hayretle yüzüne bakarak: neıinin bir gözünü açtı ve Rezayr'a Vı Neylor Cimmiye "Kaunıtl end 
- Tabii dedi. Sizi dinliyorum. makine ilt J.Uılmıt bir mokttlb IUMU. .R.ıwlııiail ~ lba'llıe a. :V•ll• 

- Şu ,antajcı batiyle beni yolmak 
için kurduğunuz Jirket. Ya, servetine 
göz diktiği için kızımı battan çıkar
maya çalıtan fU tüysib memunınuza 
ne demeli! 

- Ona ne kabahat buluyor.unu.ı, a
ııl krzınu onun pefinden ayrılmıyor. 
Kızınızı daha iyi muıhafua ıdiftb. 
Mcauliyet kabul etmem. 

- Hey allahm, herkes bana oyun oy
nuyor. Her halde benden gene para 
sızdırmaya gelmiftiniı:, değil mi? 
Ciınmi, Neylor'a heab göetermonin 

ııruı olmadıfını talmdir etti. Artık 
sabrı tükenmeye ba§lamıttı. 

- Kara ..... bit bir.,. .... Jok 

- Fakat ıbi itham etmeden evvel 
meseleyi tahkik ettirdim. Bir kaç gün 
önce bu bankada elli iıterlinklik bir 
hesap açtırmıt ve ehemiyetli bir meb
lağın yatmlmaaını beklediğinizi de 
haber vermipinu. Bu çek f&haen si
zin tarafınızdan ödenmiş. Para yatı
rılınca derhal 2000 isterlini bankadan 
nakden çekmipiniz. Dün, yirmi ister· 
lin bırakarak öteki parayı da alm11ıı
nız. 

- Ama tuhaf feyler 1 Halbuki bu 
bankaya ömrümde ayak atmış deği
lim. Size bunu isbat edebilirim. 

Neylor, mUatdızi bir tebMıUmle 
- Acaba? dedi. 
- TlbU bunMla w.t edemem. Bir 

-·-
Bir gençlik yurdu 

Ankaranm eın eaki spor kulüble
rinden bin olan Ankara Gençler 
Birliği, yeni kiralayıp tefrit ettiği 
lokalini, dün, sporcu Bafbakanmuz 
sayın Celal Bayar'ın huzurile açb. 
Oç küçük oda ... Fakat onun on misli 
büyüklüğünde binalan doldurup ta
§&cak bir ideal ... Gençler her f9yİ ia
tiyorlardı, ve her fe.)'i iatemek de on
larm hakkı idi: Vaktinde~ .. ve yaz 
sporlarını, açık hava ve kapalı aalon 
sporlarını yapmak arzulan idi. Dağ• 
cılııktan, güretten, atletizmden, fut
boldan, atıcılıktan bahsettiler. Fa· 
kat lokalin kirası dar büdcelerine •• 
ğır geliyordu. o temin edilse arala
rında topladıkları ve spor aalıala· 
rmdan hine olarak aldJdarı parala• 
rı bizzat spora aarfeclebileceklercli.... 
Ezeli dava: Temiz hava alarak kotuP. 
oynayarak, kendi alemleriade, ken
di kendilerini idare etmek i.t;,.e. 
gençlerin büyüklerine tevcih ettik
leri dilekler ... 

Bafbakan en can alacak noktalara 
dikkati ceibec:lerek soruyordu : 

- Bazı ,porlarda, me.ela, neden 
İstanbul derecesini henüz bul&m•cb
nız ? 

- Sekiz yüz bin nüfualu latanbu
lun spor müeaaeaeJ.er:i Ankar&Dllllki • 
)erden çok eaki Ye zengindir. 

Hakikaten, kalabalık bir ıehirde. 
muayyen bir sporun mensublan ara· 
sınd.an en iyilet"ini seçmek kolaydır. 
lstanbulda f&Jnpiyonluklan ellerin
de tutan kulüblerin az çok irad geti• 
ren aabaları vardır. Nihayet onla -
rm idare ve spor tecrübeai de fazla
dır. 

Sporcu Batbakan, ikendi çocuklan 
arasında, onların bütün muradlannı 
derhal tahmin ederek en güzel müj. 
deleri verdi: ''Sporda disiplin taraf
tarıyız; yeni spor teıkilatı kanunu 
projesi hazırdır; kamutayın bu deY· 
resinde kanuniyet keebetmeaine çıa
lı§&cağız.,, dedi. Futboldan bahaedi· 
lirken müaabaıka tecrübeaizliği ileri 
sürülünce: ''Bu yd dört Avrupa ta
kımının Ankaraya getirilmeaini te
min edeceğim," vi.dnide bulundu. 
Sporcu gençliğin toplanıp eğlenebi -
leceği geniı salonlu bir lokal hak
kında mütalea istedi. Bütün hafif at
letizm hareketlerinin yapılabileceti 
bir kapalı jimnaatik salonu talebini 
tedkllı:a ,.,.... balcla. 

Saym Celal Bayar'm değerli arka· 
daıı ve kendi gibi sporcu Adliye Ba
kanı bütün bu görüımelere tehalük. 
le, ehemiyetle ittirak etti. Gençler 
sevindi. 

Bu sevincin nasıl bir saadet halini 
aldığını dün aktam halkevinde gÖr· 
düın: Ankara Gençler Birliği izuı, 
öile aonunda Batbalmm aizmdan 
aldıklan müjdeleri birbirine anlatır
ken gözleri aevinçteıı parlıyor
du. - N. Baydar 

bir takım gruplar, hizibler vardır. 
Nazi düşmanı olan grup demokrat• 

tır ve Milletler Cemiyetinden yana· 
dırlar. Fakat bunların karşısında Ro. 
manyanın Fransadan ve Çekoslovak
yadan ayrılmasını isteyen Nazi taraf. 
darı muhalifler de vardır. Bununla 
beraber, bir çok kabine değifiklikleri· 
ne rağmen Berlinin umdukları haki
kat olmamıştır. 

Yugoslavyaya gelince bu memleke· 
ti Küçük Antanttan ayırıp kendileri

( Yazısı 8 inci sayfada) 

yazı mütchaHııı çağırmalıyız. Gül
meyin canım! Bilikis biraz mantıki 

düşünmeye çalışın. Ben kara maske
nin şeriki olsaydım, parayı bana ha
miline yazılı çekle veya nakden ver
mez miydi? Bu suretle elde hiç bir 
vesika kalmıyacaktı. Fakat onun böy
le bir vesikaya ihtiyacı vardı. Sizi al
datmak i;in . 

İlk defa olarak N eylor'un kanaati 
sarsılmıştı. 

Cimmi : 
- Size fUnu te~lif ediyorum, d~di, 

Şu Unayted Bank'ın •ubesine kadar 
bana refakat edin. Bu hesabı açan 
ve imzalıyanın ben olduğumu ba
kalım söyliyecekler mi ? 

- Pekala, haydi gidelim. 
- Size yemin ederim ki, bu bir tu-

zaktan başka bir şey değildir .. 
Neylor bir dakika düşündü : 
- Hakkınızda hüküm vermeyi ıon 

raya bırakıyorum. Az kalsın demin 
sizi kapı dışarı edecektım. 

- Esasen onlar da bı.r.u umuy1.1r
lardr. 

~l u kabil taarru• 
Nihayet Cimmi nefes alıyordu. 

Banka direktörü B. Neydyu'yu ha
kiki Cimmi Rezayr'ın kendisi oldu
ğuna müşkülatla ikna ettikten sonra 
her §ey düzelmit oldu. Hesabı açmıf 
olan ıözde Rezayr'ın, kendisine kuv -
vetle benzeme.ine rağmen, bir eahı.
klr olduğu nihayet tebeyyün etti. 

(So11u y-J 
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itler büyük törenle Viyanaya girdi 
(Başı 1. inci sayfada) 

kitlesi ile dolup ta~maktadır. İntiza
mı alman ve Avusturya polisi temin 
etmektedir. 

Hitlere uçuş halinde iki yüz avcı 
ve 150 bombardıman tayyaresi refa
kat etmektedir. 
Neşredilen bir tebliğde Führerin 

Avusturya paytahtına girmesi anmda 
bütün milletin kendisini istikbaleiş

tirak edebilmesi için bütün büro ve 
fabrikalarda işlerin tatil edilmesi em
ı>&dilmektedir. 

Borsann yeni bir emir verilinceye 
kadar kapah kalacağı da haber veril
mektedir.. Yalnız ecnebi paraların 
kambiyo fiatlarının neşrine devam e
dilecektir. 

llitler' den evvel gelenler 
Bugün Hitlerden evel, fon Ribben

crop, fon Papen, hücum krtalan şefi 
Viktor Luçe Viyanaya gelmişlerdir. 

Haber verildiğine göre, Hitler, fon 
Papen'e kıymetli yardnnlarmdan do
layı partinin altın madalyasını vermiş
tir. 

Viyana, 14 (A.A.) - Şönburun ile 
Hitlerin ineceği Emperyal oteli ara
sındaki mesafe hıncahınç halk ile dol
muştur. Opera meydanında halk, 20 sı 
ra derinliğinde birikmiş bekliyor. Hit
lerin muvasalatına intizaren bu yüz 
binlerce halk ardı arkası gelmiyen ge
çit resimlerile ve radyoda söylenen nu
tuklarla, mızıkalarla, ve fasılasız Jehir 
üzerinde uçan tayyarelerle oyalanıyor. 
Nihayet saat 17 de Hitlerin şehir civa
rına geldiği bildiriliyor ve bir müddet 
orada 12 mitralyöz otomobilinin arka
ıundan Hitlerin otomobili gözüküyor. 
V c yüz binlerce ağızdan hep birden 
"Yaşa Hitlcr,, avazclcri yükseliyor. 

Hitler, §_.Oförün yanında ayakta ko
lunu uzatmış halkı selamlryor. Halkın 
bu coşkun tezahürleri arasında Hitlcr 
Emperyal oteline iniyor. Otele giren 
Hitler derhal balkona çrkıyor, üzerin
de haki bir elbise var ve göğsünde de 
nişan olarak nasyonal sosyalist parti
sinin nişanı ile demirhaç harb madal
yası bulunuyor. 20 dakika müddetle 
fasılasız halk sağol l diye bağırmış ve 
Hitlcr de halkı selamlamıştır. 

Nihayet Hitlcrin nutuk söylcmiyc
ceği ve yarın saat 11 de Kahramanlar 
meydanında büyük merasin'ı yapılaca
ğı ve parlak bir gcçid resmi vuku bula
cağı halka bildirilmi~ ve Hitler içeri 
girmiştir. 

Bitler an'd içiyor 
Saat 20.30 da Viyanadaki oparlörler 

vasıtasiyle Hitlerin, halkın ısrarı kar
tısında otelin balkonunda bir~aç ~öz 
söyliycccği ilan olunmuştur. Bır mud
det sonra da Hitlcr balkona gelerek 
demiştir ki: 

''- Alman arkadaılarım, 
Son beı gün içinde sizin bütün 

duydUklarınızı ben de derin bir su
rette duydmn. Bu anda, memleketi
miz tarihinin cihanfÜmul bir dönüm 
tıoktasmı yaıryoruz. Sizin duyduiu
nuzu yalnız Viyananm iki milyon 
halkı değil fakat 75 milyon alınan -
lık, bütün bir millet duyuyor. 

And içeriz ki, her ne olursa olsun, 
!tugün bu mevcud olduğu tekildeki 
alman devletini hiç kimse kıramrya
cak ve parçalamryacaktır. Ne teh
did, ne ıiddet, ne de sefalet bu andı
mızı bozamıyacaktır. Bu yeminimi 
Kolonyadan Hamburga, ve Ham
burgdan da Viyanaya kadar itittiri -

yorum.,, 
Hitler yarın Kahramanlar meyda

nında büyük bir nutuk söyliyecek ve 
bu nutuk radyolar tarafından neşredi-
lccektir. 

Bir fırka asker Viyanaya girdi 

Viyana, 14 (A.A.) - İk.inci alm~ 
eırhlı fırkası dün akşam Vıyana~a gı.~
miştir. Eskiden Viyanada Polıs mu
dürlüğü yapmış olan Otto Ş~y~a~, 
yeniden bu vazifeye tayin edılmıştır. 

1933 senesinde lağvedilmiş olan ~
man talebe cemiyeti yeniden ihya cdıl-
miştir. 

Şuşnig'in hariciye nazırı 
Bcrlin~ e gitti 

Viyana, 14 (A.A.) - Şu§nig'in hari
;iye nazırı Şmit alman başvekil muavi
ni Mareşal Göringin müstacel daveti ü
terinc bugün tayyare ile Berline hare • 
'let etmiştir. 

Musolini'rıin Hiılere' cevabı 
Roma, 14 (A.A.) - Musolini, dün 

kendisine Hitler tarafından gönderilen 
telgrafa şu suretle cevab vermiştir : 

"Hitler, 
Viyana. 

"Tarafımdan ittihaz edilen hattı ha
reket Roma - Berlin mihverile tevsik e
dilmiş olan mcmleketlerimiz arasında -
ki dostluğun neticesidir." 

Denizbankın İzmir teıkilih 
İzmir (Hususi) - Denizbank tc§ki

Jatına dahil bulunan li:nan reisliği, kı
lavuzluk, fener dairesi, liman i§letme 
ıüdürlüğü kordonda bir binada topla

nacaktır. 

Eski Avusturya nasıl 
idare olunacak? 
İlhakı tamamhyan tedbirler 

Berlin, 14 (A.A.) - Havas ajansının 
muhabiri bildiriyor: Reisi cumhur Mik 
lasın istifası üzerine Avusturya için ba
zı alman memleketlerinde tatbik edilen 
bir ana yasa kabul cdimlesi muhtemel
dir. 

dan talimat almıştır. 
Stokholm, 14 (A.A.) - Avusturya 

elçisi salahiyetlerini alman elçisine dev
retmiştir. 

Hitler diyor ki : 
Bir kaç gün evvel ilhakı 
düşünmemiştim bile ... 

(Başı 1. inci sayfada) 
karşıladığı, sualime de şu cevabı ver
di: 

.J ...................................... .. 

Küıük antant 
konseyi toplanıyor 

SPOR 1 
Avrupada fut bol lig 

ma~lar1 neticeleri 
lngilterede: 

Londra, 14 (A.A.) - Birmingham • 
Mançcstcr Siti (2 - 2), Çarlton - Hud
derfield (4 - O), Çelska - Bolton Van
dercrs (O - O), Grimsbi Tovn - Volver
hampton (1- O), Lids Yunaytid • Lay
çester Siti (O - 2), Liverpol - SunderMesela Bavycra'nm kendisine mah

sus bir nevi hükümeti vardır. Fakat 
ordusu, dahili ve harici işleri ile ekono
miyi tamamiyle §imdiki merkezi alman 
hükümetine bağlıdır. 

Sof ya, 14 (A.A.) - Avusturya elçisi 
bütün muamelelerini alman elçisine 
devrettiğini hükümetc resmen bildir
miştir. 

Şuınig Avusturyayı 

"-Fransız - İngiliz teşebbüsünü bir 
türlü anlıyamıyorum. Avusturyalılar 

almandır. Bunlar hakkında benim yap
tığım hareketi başka devletlerin pro
testo etme&i alman hükümetinin mese
la İrlanda ile İngiltere arasındaki mü
nasebetlere müdahalesi kadar manasız
dır. 

Paria, 14 ( A.A.) _Hariciye • land (4- O), Midlesburg-Arsenal (2-1) 
Portsmut - Brentford (4 - 1), Preston 
Northend - Evcrton (2-1), Stoke Siti 
- Blakpol (1-3), Vestbromviç Albion • 
Der.bi ( 4-2). Muhtariyet, ancak kültür sahasın -

da muteberdir. 
Anşlus'un ilanı ve Sen j~~e~ mu: 

ahedesinin 88 inci maddesının ıptalı 
dolayısiyle Viyanadaki alman makam -
lan harici bir ihtilattan korkmamakta· 
dırlar. Dün Avusturyanrn istiklali le -
hinde verilecek reylerin 10 nisanda oto
matik bir şekilde anşlus lehinde olarak 
verecekleri tahmin edilmektedir. 

Diğer cihetten seçicilerin yaşlarının 
yirmiye indirilmesi nazilerin ekseriye -
ti temin etmeleri ihtimalini kuvvetlen -
dirmektedir. 

Ananelerine bağlı bir çok avustur -
yahlann reye iştirak etmiyecekleri tah

terkelmek istemiyor 
Viyana, 14 (A.A.) - Roytcr mu

habirinin öğrendiğine göre, B. Şuş
nig, benim memleketim burasıdır. 

diyerek Avusturyayı terkten imtina 
eylemiştir. 

Macari.~tana sığınan şahsiyetler 
Budapeşte, 14 (A.A.) - Reggel ga

zetesinin bildirdiğine göre Ottonun 
kardeşi Arşidük Ernst fon Habsburg 
ile prens Starembcrg ve refikası vi
yanalı aktris Nora Gregor Tata Da
varasta kont Fransua Esterhazinin 
misafirleri bulunmaktadırlar. 

min edilmektedir. Bu sebeble anşlus le- Gazeteler Dolfusün refikası ve ço
hinde büyük bir ekseriyet temin edil - cukları ile pan - Avrupa hareketinin 
miş olacaktır. lideri kont Kudcnhov Kalerginin bu-

Avu~tııryanın ekonomik raya geldiklerini bildmıcktedrlcr. 
vaziveti düzelecek Macar zabıtası mültecilerin girme-

J sine mani olmak üzere Avusturya -
Ekonomik sahada Avusturya cko - macar hududunda şiddetli tedbirler 

nomik hayatı tchvin etmek, iş program almıştır. 
lan ve endüstri metodu ile işsizliğe bir Jl atan1'ever cephe mensupları 
dereceye kadar çare bulmak hususun -
daki alman azminden hemen istifade e- tevkif olunuyor 
decektir. Fakat bu ıslahat devamlı ola- Viyana, 14 (A.A.) - Roytcr muha-
cak mıdır? Avrupanm birinci derecede biri bildiriyor: Vatansever cephe a· 
bir seyyah memleketi olan Avusturya zasından 40 kişi dün gece burada tev 
turizm sahasında bu mcvkiini muhafa- kif olunmuştur. Bunlar İtalyanın ce
za edebilecek midir? nubi Tirol'ü Avuaturyaya iade cdece-

Almanya askeri krtalarını sınırlan ği hakkında yalan şayialarla ayrılık 
içinde istediği tekilde taksim edebilcce- çıkarmak suçiylc maznundur. 
ği için alman askeri iıgali herhalde de- Viyana'nın yeni belediye reisi 
vamlı olacaktır. Esasen Avusturya ve Viyana, 14 (A.A.) - Nazilerden 
alman garnizonları arasında bir müba - B. Nöybaher, Viyana belediye reisi 

d·ı kt di tayin edilmi§tir. 
dele sistemi derpiş e 1 mc e r. Viyanadaki nazi makamları bütün 
Avmıturyanın cermenleşıiril- milislerin ve bütün nasyonal - sosya-

me8İ için yeni tedbirlı?r listlcrin kendi başlarına hareket edc-
Avusturya'nın cermenleştirilmesine rek araştırmalarda bulunmalarını ve 

matuf olarak bugün yapılacağı haber tevkifler yapmalarını menetmiştir. 
verilmiş olan değişiklikler şunlardır: Bir "Avusturya i' cephesi" ihdası 

Avusturya radyo istasyonları, al- kararlaştırılmıştır. 

man istasyonları ile müşterek program L J -1 
lar mucibince neşriyatta bulunacaktır. on raaa 
Sosyalist iş cephesi feshedilmiştir. A - Alman e 1 ç ,. , •. g"" •• 
vusturyanın spor ve jimnastik teşek -
külleri nazilerin dirck&iyonu altına gir-
miş VC bu tC§ekküllcrden yahudilcr ha- önünde nümayiş 
riç bırakılmıştır. ı 

Gamalı haç nişanını yalnız alman Glasgov, 14 (A.A.) - Polis, dün a -
·1 kl d' D. v man konsoloshanesine karşı hakaret -vatandaşları taşıyabı ece er ır. ıger 

ırklardan olan eşhasa bu nizamnameye arniz sözler sarfcden nümayişçileri da-
muhalif hareketin nahoş neticeler tev. ğıtmıştır. Bugün de Londrada Trafal-
Jit edeceği ihtar olunmuştur. gar Skuar'da yapılan muazzam bir nü-

Mal.i manevralara kar~ı mayiş esnasında Kembriç birliği reisi 
B. Makes, İngilterenin, Fransanın ha -

tedbr alındı reketine muadil bir hareket tarzı takih 
Mali manevraların ve sermaye kaç - ve Çekoslovakya'yı müdafaa etmesi la

masının önüne geçmek maksadiyle mü· zımgclmekte olduğunu bildirmiştir . 
him tedbirler ittihaz edilmiştir. Para Tredünyonlar reisi B. Elven, ingiliz 
muameleleri sıkı bir kontrola tabi tu - sendikalistlcrinin milletler cemiyeti 
tutmuştur. Bankalarda~ haftada 1.000 mukavelesine müzaharet etmekte ol
şilingden fazla para çekilmesi men o- duklarmı hatırlatmış ve bütün nazile -
lunmuştur. Bugünden itibaren satın rin İngiltcre'den çıkarılmasını istemiş
alınacak olan esham bankalara tevdi tir. 

edilecektir. ! ''Avu~tıtryaya dokunmayınız" 
Avusturyanın normal y<ı§ayışı Halk, : "Umumi grev istiyoruz. Çem 

deği~medi berleyn'i istemiyoruz." diye bağırarak 
H1diseler süratle inkişaf ettiğinden nümayiş yapmıştır. 

Avusturyanın normal yaşayışında mü- Binlerce kişi. alman sefarethanesi ö
him karışıklıklar olmamıştır. Trenler nünde nümayiş yapmışlar ve şöyle ba
hududlardan muntazam surttte geçip ğırmışlardır: 
gitmiş ve gümrük muayeneleri en seri "Avusturya'ya dokıınmayınızl'' 
bir tarzda yapılmıştır. Milletler Cemiyeti m•ıkavelename -

Kiliseler de birleşti sini halelden masun tutunuz, Çekoslo-
Viyana, 14 (A.A.) -Avusturya pro vakva serbest kalmalıdır." 

testan kilisesi bir kararname ile alman Polis ile halk arasında bircok arbe-
deler olmuştur. • 

protestan kilisesine ilhak etmiştir. 
Gençlerden biri. sefarethane bina -

l'ahudiler aleyhindeki sına bir sise atmış ve si11e bir camı kr -
tedbirler rarak sefarethanenin bir odasına düş -

müştür. 
Viyana, 14 (A.A.) - Yahudi unsur

ların ıiyasi müesseselerden uzaklaştı -
nlmaaına başlanmıştır. Birçok yahudi 
memurlar tekaüde sevkcdilmiş veya 
yerlerini nazilere terketmişlerdir. Bü -
tün yahudi hakimler azledilmişlerdir. 

Avusturya hala 
Cenevre azası mı! 

nazırı Pol Bonkur vıuiyeti ted

kik etmek üure Franaanın 

Belçika - Avuaturya ve Belgrad 
orta elçilerini aüratle Pariae 
gelmeye davet etmiıtir. 

Bükre§ten bildirildiğine göre 
bu hafta içinde toplanması mu-
karrer olan küçilk antant kon
aeyi içtimaı yapılmıyacaktır. 
Yugoslavya hükümeti böyle bir 

toplantıyı muvafık görmediği

ni bildirmiıtir. 

Size en samimi bir tarzda temin ede- • 
rim ki, bundan daha dört gün önce bu
ra.da neler olacağı hakkında hiçbir fik
rim bile yoktu. A vusturyanm şimdi 
olduğu gibi Bavyera Saksonyası gıbi 
Almanyaya iltihak eyliyeceğini dü
şünmemiştin'ı. Böyle hareket edişime 

sebe.b Şu~igin ihanetine uğramış ol
maıkhğımdır. İhanet, asla kabul edemi
yeccğim bir harekettir. Ben bir kere 
söz verip elimi uzattım mı, o şey benim 
tarafımdan garanti edilmiş demektir. 
Karşımdakinden de aynı tarzda hare -- . .... .... ...... .. . .................... ... 
ket etmesini beklerim. 

'"Yaptığım, bir sulh eseridir'' 
Şuşnig plebisitini yapacağı gun ben 

Almanya ile Avusturyanın birleşmesi
ni gerçekleştirdim. Bu birleşme diğer 
bir plebisit ile teyid olunacaktır. Bu 
yaptığımın bir sulh eseri olduğunu 
dünyanın teslim edeceği ümidinde
yim. Eğer ben müdahale etmemiş ve 
Şu,nig de yalancı plebisitini yapmış 

çıkacaktı. Ve Avrupamn göbeğinde i
kinci bir İspanya meydana gelmiş ola
caktı. 

Ben realist bir adamım. Polonya ile 
olan münasebetlerime bakınız. Resmen 
söylüyorum ki, 33 milyonluk Polonya 
denizde bir mahrece muhtaçtır. Bu 
mahrecin Almanyadan geçmesi bizim 
için filhakika çok acıdır. Fakat Polon
ya milletinin bu inkar edilmez hakkı 

olsaydı, Avusturyada kanlı bir ihtilal önünde boyun eğiyoruz!' 

Çekoslovak 
sını rında 

alman askerleri 
(Başı I. inci sayfada) 

mahiyet faafe etmek .niyetinde olduğu
nu ehemiyctlc kaydetmektedirler. 

lngiliz hükümeti aleni 
beyanatta bulunacak mı? 

Nota, merlc:ezt Avrupa statUsU h&k
.Jcmda J:>ir anlaşma vücuda getirmek ü
zere Bertin ile yapmakta oldugu go
rüşmelcre Büyük Britanya için bir ha
reket noktası vazifesini görebil~ektir. 

Siideı almanl.arının nümayişi 
Prag, 14 (A.A.) - Südct parti.si ta

rafından tertib edilmiş olan büyük bir 
nüma:yi!J esnasında parti namına söz 
söyliyen mebus Roş, ezcümle şöyle dc
mi!jtir: 
"- Südetler kanuniyet çerçevesi da

hilinde kalacaklar ve kanuna riayet e
deceklerdir. Fırka memurları sizleri 
kanuni mücadele saha5ını terkctmeme
ğe davet ediyoruz. Çekoslovakyada da 
alınanların akibeti kanuni yoldan mü
nakaşa edilecektir. Bizim kanunsuz 
vesaite ihtiyacımız yoktur. Irki birli
ğimiz hakkımız için kanuni surette 
mücadelede bulunmamızı amirdir. 

Südeı alman partisi §efinin 
beyanatı 

Prag, 14 (A.A.) - Şimali Bohemya
da Tahen şehrinde Südct alman parti
si şeflerinin bir toplantısında nutuk 
söyliyen B. Hcnlayn ezcümle demiştir 
ki: 
"- Südet almanların salahiyetli ter

cümanı sıfatiyle, birçok sene sonra ni
hayet hüriyctlerine kavuşan avustur
yalı kardeşlerimize hararetli selamla
rımızı bildiren bir telgraf çektim. 

Bize gelince, hak ve adalet davamız
da mücadeleye devam edeceğiz. Hiçbir 
şeyden korkumuz yoktur. Çünkü südct 
alınanlarının kalplerindeki sadakat 
hislerini biliyoruz. Ve nihayet galip 
geleceğimiz için mücadele ediyoruz.,, 

'Macar na=ilerinin lideri 
'"Trianon muahedesini 

l ,, d . 
yırtma ı ıyor 

Budapeşte, 14 (A.A.) - Dün mühim 
bir na.ıi toplantısı esnasında macar nas
yonal so'iyalist lideri J an Sallo demiı -
tir ki: 

"- Trianon muahedesini yırtmalı 
ve Avusturya Burgenland'ırun iadesi -
ni istemeliyiz. Ancak bu sayede Maca
ristan ile Almanya arasında bir dostluk 
hasıl olabilir." 

manyaya ilhakı keyfiyetinin Avustur
yayı Cenevre müessesesini terkcttiği
ni bildirmek formalitesinden azade kı-

Orgeneral Cevadın 

cenaze töreni 
(Başı 1. inci sayfada) 

gönderdikleri çelenk başta olmak üzere, 
başvekil, genel kurmay başkanı, milli 
müdafaa, bütün müesseseler, birçok 
daireler ve zatlar tarafından gönderil -
mit yüzlerce çelenk vardı. 

Cenaze namazı Teıvikiye'de kılındı. 
p; .... ı .. h ......... ı, ..... ,,,, m ... m}cketc vao -
tığı b;.iyük hizmetleri, inkılapçı hıivıye-
tini, temiz, dürüst, asil şahsiyetini be -
lirtcn bir nutuk söyledi. Buradan Be
şiktaşa inilerek Şirketi Hayriycnin 74 
numaralı vapuriylc Kadıköyünc geçil
di. İskelede Sclimiyeden gönderilen kı
talar cenazeyi aldılar. Otomobillerle 
Sahrayı Cedide gidilerek, büyük ve şe
refli asker, İstanbul halkının gözyaşla
rı arasında toprağa bırakıldı. 

iımlHe endüstri hayalı 
İzmit, (Hususi) - Kocaeli mınta

kasında endüstri hayatı ilerlemekte ve 
it hacmi gittikçe artmaktadır. Yapı
lan bir tetkike göre mıntakamızda 13 
fabrika vardır. Bu fabrikalarda 3500 
vatandaş çalışmaktadır. Bu rakama he
nüz yapılmakta olan scllüloz ve ikinci 
kağıd fabrikalarının işçileri dahil de
ğildir. Fabrikalar şunlardır: İzmitte, 
kağıd, selliloz, ikinci kağıd, pirinç, un 
fabrikaları. Adapazarında 2 ipek, 4 un 
fabrikası ve bir araba fabrikası. Kan
dırada un, Geyvcde sandalya, Darica
da çimento, Eskihisarda çimento, He
rckcde mensucat, Derincede travers 
fabrikaları .• 

Seferi hisarda 
bir kaplan 
öldürüldü 

Gamah haç veya diğer parti rozetle
rini taşımağa yalnı zalman vatandaşları 
mezundur. Ari ırkından olmayıp gama
lı haç ve yahut parti rozetleri takacak 
olanlar, fena vaziyetlerle karşılaşabi
lccc klerdir. 

Ccncvre, 14 (A.A.) - Salahiyetli lacağı mütaleasındadır. 

İzmir, (Hususi) - Seferihisar civa . 
rında İbrahim adında bir köylü iki bu
çuk metre uzunluğunda bir kaplan vur
muştur. İbrahim sığırlarını otlatırken, 
şimdiye kadar hiç bir yerde duymadı • 
ğı garib bir gürültü duymuş, korkarak 
sesin geldiği tarafa doğru yürümüştür. 
İbrahim biraz ilerleyince bir dere kena 
rında parçaladığı bir sığırı yemekle 
meşgul olan bir kaplan görmüş ve der
hal bir kayanın arkasına sinmiştir. Ma
hir bir avcı olan İbrahim burada yavaş
ça silahını çekmiı ve iyice nişan aldık
tan sonra tetiğe dokunmuştur. Hayvan 
aldığı yaranın tesiriyle elli n:ıetre kadar 
ileriye sıçramış fakat bir daha yerinden 
kalkamamıştır. 

Avusturya Plçileri işlerini 
devrediyorlar? 

Roma, 14 (A.A.) - Avusturyamn 
Roma elçisi Valdcncg, elçilik evrakının 
alman elçiaine devri baklahda Viyana· 

mahfiller yeni bir işara kadar Avus- Diğer bazı mahfiller ise Avusturya
turyaya Milletler cemiyeti azası naza- m~.bir d~iny.on sayılması lazım gelc
riylc bakılacağını bildirmektedir. cegı ve bınnetıce milletler cemiyetine 

Bu mahfiller, şimdiki vaziyeti ancak karşı girişmiş olduğu teahhüdaıtın ba
Viyana hükümeti tarafından yapılacak ki olduğu mütaleasında bulunmakta
bir talebin veya milletler cemiyeti a- dır. 
samblesince ittihaz ollijlacak bir kara- Fakat Viyanadan gelen haberler, Al
rın tadil edebileceğini ilave etmekte- manyaya ilhakı dolayıaiyle Avustur
dirlcr. yanın artık milletler cemiyeti ile bir 
Bazı mahfiller, Avueturyanın Al· alik11ı kalmadığım bildirmektedir. 

Erzurumda model uçak 
tecrübeleri yapıldı 

Erzurum (Hususi) - Hava kurumu 
tarafından açılan model uçak kura ça
lışmalarına devam etmekte, talebele
rin yapmakta oldukları uçaklar daha 
mükemmel bir bal almaktadır. 

Çeko.dovakya"da: 
Prag, 14 (A.A.) - Slavia - Vilrtorla 

Zizkov (1-3), Kladno - Sparta (0-1). 
Viktoria Pilsen - Paradubits (3 - 2). 
Prosnits - Ostrav (3-2), Naşod - Preat
burg (3-2). 

~lacaristan' da : 
Budapeşte, 14 (A.A.) - Suertetakal 

- Seged (2-0-), Nemzeti- Kispeıt (2-1) 
Hungaria - Budafok 0-0), Boçkay. 
Ofner Elf (2-0), Uypeşt - Törkvef 
( 5-2), Elektromoş • Föbuş (2-1 ). 

I svifre' de: 
Bern, 14 (A.A.) - Bu haftanm lll 

maçlarında yalnız bir karşrlaşma ol
muştur: Yung Fellovs - Lozanspor ı-ı. 

ltalya'da: 
Roma, 14 (A.A.) - Atalanta- Sam

pierdarena (2-0), Floransa - Lukka 
(O-O), Livorno - Lazio Roma (1-0). 
Jenuva 93 - Napoli (.2-1), Bolonya. 
Torino (2-0), Yüventüs - Ambroaiana 
(2-1), Milano - Trieste (0-0), Aa. Ro
ma - Bari (3-2). 

FranMı'da: 
Paris, 14 (A.A.) - Rasing - Sop 

(O - 4),0limpik Lil - Ruen (4-0), Va. 
lensicn • Red Star (3-2), Set - As. Kan 
(1-1), Rasing Lens - Mets (2-3), Ra
sing Rube - Sc. Fives (O-O), Antib. 
Olimpik Marsey (0-3), Rasing Ştru
burg - Akselzior (3-3). 

A ima n ya' da: 
Glayvi~s 14 (A.A.) _Almanya fut

bol şampıyonası dömi finalinia ilk ~ 
i~Forve;t; .Glay"'vi~;~: ~~~~a.,,.~ 
mış ve Fortuna 3 - O galip gelmlftir. 

Yunanistan'da : 
Atina, 14 (A.A.) -Apollon - Atlnd 

kos (2-2), Panatianikos - Astir (2-2), 
Pirede: Etnikos - Aris (3-0). 

l Bviçre - Lehistan milli maçıı 
Zürih, 14 (A.A.) - Bugüne lradll 

20 milletle karşılaşmış olan İsviçre mil
li takıau, pazar günü 15 bin aeyirci ö • 
nünde 161 inci maçını Lchistanıa yap
mıştır. Kolonyada alman milU takımıl 

ile 1-1 berabere kalmış olan aynı takım, 
Lehistanla da 3-3 berabere kalımttır. 

Lüksemburg - Belçika 
'diinya k.upası maçı. 

Lükscmburg, 14 (A.A.) - Futbol 
dünya kupası için Lüksemburg milli ta
kımı ile karşılaşan Belçika milli talaaıl 
3 - 2 galib gelmiştir. 

Akyeıil sporun senlik toplaahSI 
İzmit, (Hususi) - Akyeşil aporua 

senelik toplantısı vali B . Hamid Oa • 
kayın da iştirakiyle Halkevi aalonuo
da toplanmıştır. Pek samimi ve alikal' 
geçen toplantıda Avukat B. Sedat~ 
reisliğe seçilmiştir. Bu mUnuebetlt 
bir çay ziyafeti de verilmiştir. 

İzmitte atletizm 
İzmit (Hususi) - Kocaeli mmtr 

kası atletizm müsabakaları bqlanıt
tır. Müsabakalarda Akyeşildeıı Galib. 
Kemal, İbrahim kazanmışlardır. Bu,,,. 
Jetler Ankara müsabakalarına iftiıtlS 
edeceklerdir. 

Adanada ahcıhk kursu apllJO' 
Adana, (Hususi) - Şehrimizde 1" 

kında bir atıcılık kursu açılacalDtd'• 
Yakında atıcılar arasında bir müı..,." 
ka yapılacaktır. Atışlar stadyomda 1' 
pılacaktır. Birinciliğ kazanana nlf&D" 
başı adı verilecek ve fotoğrafı kulUb' 
asılacaktır. 

Borsada baymdırhk qlerl 
Bursa 12 (Hususi muhabirimizdeP) 

- Nafıa su işleri İsviçreli Puset .,, 
Nedim buraya geldiler. Mühendiel,r 
Bursa, Bergama, Gediz hava1iıi0c1' 
tetkikler yapacaklardır. Karaköy-Stıf' 
sa hattının Mudanyaya kadar uzatılr 
cağı, Balıkesir - Bursa hattınm bi~ı:! 
mesinin de faydalı olacağı, NiltJP"'l! 
kanalı inşaatına bugünlerde 
başlaması için tedbir alınacap ani 
maktadır. 
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Çevirdiği bir filmde çıplak 
• 

olarak rol aldığı için 

Artist ff eddi Kisler 
• 

· U L O S r·.. ... .... ...... ..... .. ... .. .................. ... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .... . .. .......... .. 
Karole Lombard itibarda 

I 

" ·ı Çabuk evlenmek 
Loyd'la Film 

için Harold 
çevirmek lôz3m 

.. . -

Holivud'da angaıman bulamıyor 

Harold Loyd, kendileriyle birlikte 1 
film çevirdiği kadın artistleri derhal 
evlendirmekle meşhurdur. Bunlar ev- ı 
lenmeseler bile, kendilerine muhak
kak iyi bir vaziyet temin ederler. Bu 
yüzden de, Lui'nin .son filminde meş
hur Joomikle birlikte rol almış olan 
genç ve güzel Fillis Velç hakkında 

flolivud'da bir alay dedi kodular 
yapılıyor. 

'---------------------, Holivud'da acaip adetler var: ahla

Simon Simonun 
bir eşi bulundu! 
Geçen hafta Paristeki büyüJC aine

malardan birinde, orijinal bir müsaba
ka yapılmıştır. Müsabakanın mevzuu
nu, şimdi Holivud'da bulunan ve ge
çenlerde ağır hastalanan güzel artist 
Simon Simon'a en fazla benzeyen fran

aı.z kızını bulmaktı. 54 genç kız, arala
rmda Alber Prejan'la resşamla.rın ve. 
L. .. ___ ...... aı ~sıyttlerfü bulundu-

ğu bir jüri heyetinin karşısına çıkmış

lardır. Jüri heyeti önce bunlardan 20 

sini ayırmış ve nihayet Polet Gan adın

da bir genç kızı seçmiştir. Bu kız, Si
mon Simon'a cidden çok benzemekte
dir. Bayan Polet Gon'a mükafat ola
rak bir mavi tilki, bir gerdanlık ve bir 
makyaj kutusu, yıldıza en fazla benze
y-en sekiz genç kıza da diğer muhtelif 
mükafatlar vermiştir. 

!Gazeteciler, genç kızın etrafını al
mışlar ve tabii, istikbali hakkındaki 
düşüncelerini sormuşlardır. Genç kız 
da, gene tabii olarak sinema yıldızı ol
mak istediğini söylemiştir. 

Alber Prejan, genç kıza, Simon si
mon'nunki kadar parlak ve güzel bir 
meslek hayatı temenni etmiştir. 

kın en safını, ahlaksızlığın en 
koyusunu orada görmek kabil. 
Aıağıdaki hikaye de buna bir 
delildir: 

Genç ve güzel vir viyanalı artist olan 
ve kpccuı ela Avusturyanın en 
.zengin silah imalôtçılarınelan 
biri olan Heddi Kisler, bun
elan birkaç .e11e önce, büyük 
bir gürültü koparan bir filmde 
rol almııtı. 

Filmin huausiyeti, artiatin bunda çıp
lak olarak ,.örünmesiydi. Ara
)lerde çalıf111adan uzun bir 
müddet geçiren genç kadın, 
Holivuda ,itmiı ve geçenlerde 
ölen Cin Harlov'un yerini tut
mak i.temiıtir. 

Fakat yukarıda da •Öylediiimiz gibi, 
Holivud'da acaip adetler var: 
orada terbi)leye, muaıeret a
dabına mugayir ulak bir hare· 
ketin, en ıöhretli artistlerin 
mealeiini yıktığı aıkaık görü
lür. Onun için, herke• Heddi 
Kislerin Holivudda Film çevir
meğe muvallak olup olamıya
cağını merakla aoruyor. 

Zaten artistin etrafında bir entrika 

ıebekHi ele kurulmuıtur. En 
tanınmıı artiıtlerden mürek· 
kep bir komite, ilk filminde 
ae)lircilere çıplak olarak t'Ö· 

rünmek cüretini gösterdiği i
çin, onun Holivud'da film çe
virmeaini proteato etnıi§tir. 

Biz bu dedikoduları bir tarafa bıra-
kıp Harold Loyd'rn "dosyasına'' bir \ 
göz atalım : 

Harold'un ilk filmlerinde onunla be
raber bir veya iki perdelik filmler çe
virmiş olan Bebe Vaniels'in hemen ev- ı 
lenmesine sebeb, bütün bu zaman zar
fında Lui ile nişanlr olmasıydı. Fakat 
nişanını bozup Harold'la film çevir
mekten vaz geçer geçmez, Ben Lyon'
la evlendi. 

Luinin ikinci kadın arkadaşı da, 
kendisiyle birlikte ilk büyük filmler 
devresine kadar birlikte çalışmış olan 
Mildred Davis'dir Jci, Harold bu güzel 
kadım başkalarına bırakmamış, ken
disi onunla evlenmiştir. 

Harold evlendikten sonra karısiyle 
film çevirmekten vazgeçmiş, kendisi
ne arkadaş olarak jobina Ralston'u 
sevmiştir. Jobina Ralston şimdi Ri
çard Arlen'in karısıdır. 

Lui ile beraber film çeviren Barbara 
Kent artık sinema aleminden çekilmiş 
olmakla beraber, yine Holivud'un 
mühim şahsiyetleri arasındadır. Çün
kü Garbo gibi, Marlen gibi bir çok bü
üük yıldızların manaceri olan Harri 
Edington'un karr:)ıdır. 

Bundan sonra, da liste uzuyor : 
Konstans Kömmings İngiliz tiyatro 

muharrirlerinden Ben Levi ile, Doro
ti Vilsin, Lev Foster'le evlenmiştir. 

Bütün bunları öğrendikten sonra , 
Fillis Velç'in kiminle evleneceği 
hakkında Hollywood'da dedi kodu ya
pılmasına şa§mazsınız tabii. 

STROHAYM 
İlk defa olarak sempatik 

bir rol alacak 
Her filmde kendisini antipa. 

tik rollerde gör:meğe alıtdığımız 
meıhur alman artisti Erik fon 
Ştrohaym, artık bu sevimsiz rol
lerden bıkmıt olacak ki, Pariste 
çevrilecek olan bir filmde seaıpa 
tik bir rol almağa karar vennİf• 
tir. Fransız muharriri Piyer Ve

Ne seyircilerin, ne de -- "''"'U<- ri'ni·n bir romanına istinaden 
mahfillerinin henüz tanrmadığı ( çün- Kristiyan Jak tarafından sahne-
kü bu güzel kız Nevyorktan gelir gel-

Geçenlerde, lndiana'daki Forıt Veyn fehrinde ,imdiye kadar mez filmin harici kısımlarım çevirmek ye konulacak olan bu filmde Şt
İ§itilmemif bir hadise olmuf, ilk defa olarak bir •inema yıldızımı için diğer artistlerle birlikte hemen rohaym, talebelerini korkutmak. 
doğduğu eve mercuimle bir levha asılmıttır. Bu ev. Karol Lom- yola çıkmı§tır) Fillis Velç 22 ya- la beraber netice itibariyle ıyı 

şrndadrr. Dramlarda rol almadan önce bir adam olan bir almanca mual-. k b bard'ın doğduğu evdir. 
Bu komıt• ararını aflan aavma b l K l L b tl Nevyorkta dansözlük yapmış ve E. G. lı'mı" rolu··nu·· oynıyacaktır. Belediye reisi bir nutukla u avhayı açmııtır. aro om ar vermiı olmamak için, artistin Robinson'un çevirdiği filmlerden ba-

bana memnun olmam~ değildir, ama canını •ıkan bir nokta"~ 
ilk filmini çeviren Slavia fİr· zrlarrnda dikkati üzerine sekerek ni- vam mı edecek, Yoksa film biter bit-
ketine müracaat ederek Heddi dır. O da lavhanın üzerinde, artiıtin 6 ük tqrin 1908 de doida hayet Lui'nin son filminde rol almış- mez evlenecek mi? Şimdi Holivud-

m•nun yazılı olu~dur. Halbuki ıinema artiıtlerinin en ziyade,·..: tır d h k b ·k· üzerı·ne babs• tu-Kisler'e yorulan .uçun doğru ft- "'- L• · a er es u ı ı §ey .. 
na ile ıakladıkları fey, ~landır. .Acaba Phyllis film çe_vimıeğe 

olup olmadığını Ja ~~~-u_ı_tur_; ~:-=::~="'~"""".,.....,.,,,...,...~_.,--_..--..-...... --~----------------------------------,.-----------------:.-=.::::: ________________ .:.,::,__ __ ~...._----
F•l- _;_ı-•!-..:--=--- ·--- ~ 

''Kar topu ile yedi 

cüce,, nin kazandığı 

pek acaiptir ı 

Şirket filmde çıplak olarak görülen 

vücudun yalnız üst yarıırmın 
hakikaten artiste aid olduğu

nu, alt )'arısının İse, bacakları 
daha güzel olan bir figüranın 
olduğunu bildirmiftir. 

Acaba bu cevab, haya hissinin ken
dileri için baılıca me.zi'yet ol
duğunu ilcin edip duran Holi
vud )lıldı.zlarını tatmine kafi 
,.elecek mi? Şimdi Holivucl'da 

film yıldızı olmayan herkesin 
aorduğu sual bu. Muhakkak o

lan bir ıe)I varsa o da, Heddi· 
nin hala bir tarafta angajman 
bulamadıiıdır. 

. 
büyük muvaffakiyet 
Holivud'dan bildirildiğine göre, 

Valt Disneyin ilk büyük filmi olan 
"Kar topu ile )ledi cüce", Amerikada 
çok büyük bir muvalfaki)let kazan
maktadır. Mikinin manevi babcuının 
bu eseri, Nevyorkta bir ainemada 
beı haftadan beri aralıkşı.z olarak 
göşterildiii halde, hcuılatta en ufak 
bir a%alıı bile görülmemiıtir. 

Radyositi ·Müzikhol adlı olan bu 
ainema, umumiyetle en eyi filmi bile 
üç haf tadan la:ı:la gösterme"· Fakat 
bü)'iik küçük bütün H)lirciln, çok 
sevdikleri bu filmi birbiri arkasına i· 
ki, üç defa 8Örmektedirler. 

Holivudun 
uğradığı 

felôket 
Korkun~ bir tuğyan 

büyük hasarlar yaph 
Holivuddan bize daima neıeli ha

berler geldiği için, burada ciddi veya 
feci bir feY olacağına kolay kolay i
nanamıyoruz. Onun için, birkaç gün 
önce Loa Anceles'de büyük bir tuğ
yan olduğunu haber aldığımız za
man, "Orada da böyle feci §eyler o
lurmu imiı?,. diyeceğimiz geldi. 

Bu tuğyan o kadar tiddetli olmut
tur ki, telgraf ve telefon muhabere
leriyle demiryolu ve to•e münakale
leri tamamen keailmiıtir. 10.000 ka
re kilometreden fazla muazzam bir 
şaha aular altı9da kalmııtır. 250 yol
cu taııyan bir tren, etrafı sularla çev
rilmiı olduğu halde, yoluna devam e
demiyerek kalmııtır. 

10.000 ev botalblmıı, birçokları 

yerlerinden koparak sulara kapılıp 

gitmiılerdir. Sağlam köprü kalma
mı§ gibidir. Kızılhaçın seferber etti
ği binlerce kiti, felakete uğrayanla

ra yardım için botuna uğr&fl1lıttır. 
Holivud da bu felaketten maaun 

kalma.mııtır. Büyük yıldızlann ma
hallesi olan Bererley Hila' de iki met-

"Aşk Manevraları", •evimli alman artiıtleri /da Vü•t ve Leo Slezak'ın çevirdikleri güzel bir film
dir. Son baharda ordunun yaptığı manevraların yanı btl§ında, genç .ubaylarla güzel kızların ycı§a
dıkları Q§k maceralarını bu lümJe görmekteyiz. Mu•iki, afk, heyecan,. neıe: iıto bu filmin bQflı-

cg 11.wl an ••• 

payitahbndaki zararlar maddidir ve 

inaanca zayiat olmamııtır. Kalifor
niyada ölenlerin aayıaı 26 yı, haaar 

d.a ıı;ülı:arlarca. ı:i,Qlan bubnakt&da 

Danyel Dariyö'nün Holivud'a gitmezden önce Franıada fevirdiği 
•on film olan "Sui İ•timal dawuı" ntlan bundan önceki ~ayılan.
mız.tlan birinde bah•etmiftik. Franru:ca •öz.lü olan bu lilm Jıa/W. 

i'inde Y:eni Sinemada ~ö.lerilmefe baılanacaktır. 
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F ransanın ·ve onunla müttefik 

olanların· ıilAhlan 
"(Bı§ı S. inci sayfada) 

ne bağlamak, hem Almanyam, hem 
de İtalyanın hedefini teşkil eder. İ
talyanlarla Yugoslavlar arasında im
zalanan son muahedenin bile bu mak
sadla vücude getirildiği söylenebilir. 
Fakat B. Benes, Yugoslavyadan İtal
yan nüfuzu altında bulunan Macaris
tan ile bir anlaşmaya giremiyeceği 
hakkında teminat almış, Fon Noyrat'
Jn ziyareti sıralarında da halkın gös
terdiği antipati de burada Alman si
yasetinin arzu edilmediğini göster
mittir. Her ne kadar başvekil Stoyo
dinoviç, demirden bir elle hükfunet 
sürmekte ise de gene halkın Fransa
dan yana olan hissiyatını bilmezlik
ten gelemez. Bununla beraber bu 
memleket büyük silah siparişleri yap
mak hususunda hala tereddüd göster
mektedir. 

Lehistan, Fransanın en eski mütte
fikidir. Harbden sonra Fransa, Lebis
tana karşı, başı Fransız siyasetine 
bağlı ikinci sınıf bir devlet muamele
si yapmak hatasında bulunmuştu. Bu
nun üzerine Lehistan da kendisini 
Fransız vesayetinden kurtarmak için 
Almanlarla bir saldırmazlık paktı im· 
zalamıştı. Fakat bugün Lehistan, ye
niden Almanlardan ayrılmak ve Fran· 
sulara yanaşmak temayülündedir. Al
man hududunda yapılmakta olan Ma
jino hattı istihkamları Fransız ser
mayesiyle yapılıyor; burada fransız 
mühendisleri çalışmaktadır. Bu ted
birler, şayed Hitler Sovyetlere karşı 
bir harekete geçecek olursa Lehista
mn bir harb sahası haline gelmemek 
hususundaki azim ve kararını göste
rir. Lchliler, Fransız ordusunu sever
ler. General Gamlen ile Ridz-Smigli'· 
nin, B. Bekle B. Delbos'un yaptıkları 
karşılıklı ziyaretlerden sonra bu bağ 
büsbütün kuvvetlenmiştir. 

Son zamanlarda yapılmış olan ~ 
ransız - Leh askeri anlaşmasiyle bir
likte gayet geniş bir de ekonomik an
la§llla imzalanmıştır. 

H iç şüphesiz, Fransanın birta
kım küçü kdevletlerle akdet

tiği bu tedafüi ittifaklar, kendisine 
büyük bir kalb kuvveti olmaktadır. 
Fakat bütlin bu anlaşmalar, Fransaya 
o kadar fazla mecburiyetler yükle
mektedir ki Avrupada bir barb patlı· 
yacak olursa Fransanın bütün bunları 
yerine getirib getircmiyeceği şüphe
lidir. 

Gelecek bir harbde Fransanın stra
tejik vaziyeti, büyük harbdekinden a
dam akıllı farklı olacaktır.Bu takdirde 
Almanya ile, büyük bir ihtimalle, İ
talya ile harbctınek mecburiyetinde 
kala~trr. Musolini Fransa hudu
dundan 80 ve Marsilyadan 2QO mil 
mesafede bulunan Cenevede en büyük 
bir hava ve deniz üssünün yapılması
nı emretmiş bulunuyor. Şu halde F
ransanın gelecek tedafüi harbi iki 
mesele karşısında kalacaktır : Evve
la kuvvetleri ikiye bölünecek, sonra 
Afrikadan sömürge askerlerini nak
letmek iti felce uğrayacaktır. 

Fransa, kendi tedafüi stratejisinde 
mikdardan fazla kalite itibariyle üs
tün gördliğü kuvvetlerine güvenmek
tedir. Fransanın 40.000.000 nüfusu 
vardır. Bu itibar ile üzerine İtalyanın 
40 milyon nüfusunu da zam ve ilave 
etmek lazım gelen 65 milyonluk Al
manya ile yarışa çıkamaz. Bundan do
layı Fransa, istihkamlarını çok kuv
vetli surette vücude getirmiş, silah
larının mükemmeliyetine de fazla e
hemiyet vermiştir. 

Bir millik kısmına, aşağı yukarı 2 
milyon dolar para gitmiş olan Majino 
istihkamları Belçika ve İsviçre sı
nırlarına doğru da uzatılmaktadır. 
Fransızlar Jura dağlarından Dön· 
kerk'e kadar uzanan bu çelik ve beton 
manianın çok kuvveti olacağını ve bu
nun karşısında her hangi bir Alman 
hücumunun akim kalacağını ummak
tadırlar. 

İtalyan hududunda ise arazi ziya
desiyle dağlık olduğundan burada is
tihkimlar vücude getirmeğe lüzum 
görülmemektedir. 

mürgelerinden gelen renkli askerler 
de dahil olmak üzere, subay ve nefer 
708.000 kişidir. Sömlirge askerlerin
den yarım milyonu bugün Fransada 
bulunmaktadır. Bunlar şark hududun
daki istihkamlara yerleştirilmişler
dir. Fransanm ihtiyat kuvvetleri 
6.000.000 kişidir. Bundan başka sö
mürgelerde ihtiyat olarak 2.000.000 
kişi seferber edilebilir. Fransanın mo
törlü topları ve 1935 modeli Reno ta
nkları, stratejik manevra kabiliyetleri 
itibariyle dünyanın en modern silah
lan telakki olunmaktadır. 

DONANMA : Fransanm donanma
sı, Avrupada tngiltereden sonra en 
kuvvetli donanmadır. Fransa, ne olur
sa olsun, deniz kuvvetlerini ltalyadan 
ve Almanyadan üstün bitvaziyette 
tutmak azim ve kararındadır. 

Yeni deniz proğramı tamamlandık· 
dan sonra Fransa, yer yüzünde .-t'·· 
ponya ile yakın bir rakip olmak üze
re üçüncü deniz devleti haline gele
cektir. 

HAVA KUVVETi : Fransanın üç
te biri modern olmak üzere 3000 tay
yaresi vardır. İhtiyat hava kuvveti 
yoktur. 1500 birinci sınıf bir hava ar
madası ile yüzde elli ihtiyatını vücu
de getirmek kararı da verilmiştir. 
Tayyare fabrikalarının da millileşti
rilmesi sayesinde Fransanın bu planı 
tatbikte muvaffak olacağı ümid edil
mektedir. Böyle olmakla beraber 
Fransanm hava müdafaası planını b~ 
senenin sonundan evvel tamamlıyabil
mesi ihtimal dışındadır. 

Fransa için tam hazırdır denileme
se bile hazırlıklarını yapmıştır ve 
kendi askeri vaziyetinden emindir 
diyebiliriz. 

Yeni bir 
kanun 

(Başı 1. inci sayfada) 

linceye kadar yılda onar kuruş az ver
gi vermenin bir hayvan maliyetine ya
pacağı tesir oldukça mühimdir. Top· 
luca hayvan yeti§tirenlerin her yılki 
yekundan dört bir nisbetindc az 
vergi ödemeleri istihsal sermayesini 
ferahlatacak ve hatta onun hacmini ar
tıracak bir kuvvettir. Tiftikteki iniş 
ise, değerli bir ihraç malımızın sürü
münü genişletecek mahiyettedir. 

Yeni teklifle yapılan tenzilin ikinci 
şekli de bazı hayvanları vergi dışında 
bırakmasıdır. 

1931 yılma kadar yılda beygir için 
125 ve eşek için 50 kuruş vergi alınır
dı. 1936 da birincisi 60 ve ikincisi 25 
kuruşa indirildi. Yeni layihada her i
kisi de vergiden muaf tutulmaktadır. 

Bu iıki cinsin de ziraat hayatımızda
ki hissesi büyüktür. Gerç.i yurdun bir
çok yerlerinde istihsal henüz kara sa
panla sığırın çıhz emeğine bırakılmış
tır. Her türk çiftçisinin pullukla bey
gire kavuşması ideali, Büyük Şefin 
&on nutuklarında yer almıştır. Beygiri 
verdgden istisna köylümüzü bu istika
mete götürecek tedbirlerden biridir. 
Sığır için köylünün her yıl 60 kuru~ 
vergi vermekte olduğunu hatırlarsak 
tedbiri vuzuhla ölçmüş oluruz. 

Vergi istisnaları, mükellefi para ö
demekten kurtarmakla kalmaz. Onu, 
verginin tahakkuk ve tahsili için zaru
ri olan bazı kayıd ve külfetlerden de 
korur. Hayvanlar dergisinde bu kül
fet, beygir gibi daima yerini değişti
ren nakil vasıtalarında daha çoktur. 
Kısa bir müddet için bile olsa, hayvan
ların köyden Jtöye geçişi nakil tezkere
leriyle mümkündür. İstisna, gerek is
tihsali ve gerek nazari iktısadin gene 
istihsal zümresinden saydığı nakil işi
ni, her zaman için her türlü külfetten 
vareste kılmaktadır. 

Yüce Önder, program - nutkunda 
"malı bir karar alırken, ilk göz önüı:ıe 
getireceğimiz şey, milliğ faaliyet ve 
milliğ istihsal, yani verginin bizzat a
na membaı üzerinde yapacağı tesir ol
malıdır,, demişlerdi. Cel61 Bayar hü
kümeti, vergiye aid kararında Büyük 
Şefin direktifine en uygun mevzuu 
seçmiştir. Bu uygunluk onu, diğer iş
lerde olduğu gibi, mali sahada da mu· 
vaffakiyete emniyet :ve kuvvetle götü
recektir. 

Kemal ONAL 

lstanbulda fırtına var 

1 Kamutayın dünkü toplantısında 1 

Yelim maaıları kimlere kalacak! 

_KanunlarClaki 
meselesi de 

yabancı Keli'meler: 
münakaşa edildi 

Kamutay dün B. Hilmi Uran'ın baş
kanlığında toplanarak ruznamesinde 
bulunan maddelerden türk parası kıy
metinin korunması hakkındaki kanu
na ek kanun layihasını müstaceliyet 
karan ile müzakere ve kabul etmiştir. 

Bu kanun ile "türk parası ıkıymetini 
koruma hakkında neşrolunan 1567 nu
maralı kanunun 6 ıncı maddesinde ya
zılı olup 2100 numaralı kanunla iki 
sene ve 2686 numaralı kanun ile daha 
üç sene müddetle temdid edilmiş olan 
müddet hitamı tarihinden itibaren 
daha üç sene müddetle temdid edil
mektedir. 

Ruznamede bulunan askeri ve mül
ki tekaüd kanununun 48 inci maddesi
nin değiştirilmesine aid kanun layiha
sının birinci müzakeresinde kanunun 
"muhtaç veya malül zevç ve ıbaba" .kay
dının esas maksadı ifade etmediği yo
lunda Hüsnü Kitapçı (Muğla) tarafın· 
dan ileri sürülen mütaleaya bücke en
cümeni mazbata muharriri karşılrk 
vermiş, neticede fıkradaki "veya" kay· 
dı "ve" olarak tashih edilerek şu şe
kilde kabul edilmiştir: 

Kimlere yetim denir? 
"Yetim maaşı birinci derecede zev· 

ceye ve evlada, bunlar bulunmadığı tak 
dirde ikinci derecede dul ana, muhtaç 
ve malUl zevç ve babaya tahsis olunur 
ve bunlara yetim denilir. 

Memurlar veya mütekaitler ikinci 
derecede bulunan istihkak sahihleri
nin birinci derecede müstahaklar ara
sına konulmasını bir beyanname ile ta
leb eylemek hakkını haizdirler. 

Ancak bu yolda beyanname verilme
miş olsa dahi muhtaç olan dul ana ile 
malül veya altmııı beş ve daha ziyade 
yaşta bulunan muhtaç babaya talepleri 
üzerine birinci derecede yetimler 
arasında maaş tahsis olunur. 
Maaş tahsisi için zevç veya babaların 

yaşlarının altmış beş veya daha ziyade 
olması veya her .kaç yaşında olursa ol
sun maişetlerini tedarik edemiyecek 
derecede malUl bulunmaaı ve her iki 
takdirde tahsia kılınacak maap muh
taç olması lazımdır. 
Altmış beş yaşına vüsuI nüfus kay

diyle, maHlliyet, mahallince istihsal 
kılınacak raporun Sıhat ve içtimai mu
avenet vekaleti veya sıhiye işleri dai
resi tarafından tasdikle, muhtaçlık, 
kendisini veya beslemesine meobur ol
duğu aile efradını infak edecek lkailar 
irad, servet veya kazancı olmadığına 
dair mahalli hükümet idare heyetince 
verilecek mazibata ile tahakkuk eder.,. 

Kanundaki ö~türkçe kelimeler 
lcar ve isticar kontratlariyle ferağ 

ve intikal ilmühaberlerinin ve nüfus 
hüviyet cüzdanlarının bedel mukabi· 
linde satılmasına ait kanunun birinci 
müzakeresinde Ziya 'Gevher Etili söz 
alarak, layihanın bazı maddelerindeki 
yabancı kelimelerin büdce encümeni 
tarafından öz türkçe kelimelerle ifade 
edilmiş olmasından dolayı encümene 
teşekkür etmiş ve encümenin bu hare
ketini kanun layihasının bütün madde
lerinde görmek istediğini ilave etmiş· 
tir. 

Hatip, gerek kanunların ihzarı ve 
gerek encümenler tarafından tetkikleri 
esnasında bu yolda gösterilecek ala
kanın kanunlarımızın temiz türkçe ile 
çıkmasını mümkün kılacağım işaret e· 
derek mevzuu müazkere olan layihanın 
gözettiği maksadı değiştirmiyecek su
rette açtk türkçe kelimelerle ifade e
dilmiş yeni bir Ş:Cklini tevdi etmiştir. 

Bu mütalealara karşılık olarak büd
ce encümeni mazbata muharriri Raif 
Karadeniz (Trabzon), "Bu kelimelerin 
tashihlerine ait bir diyeceğimiz yoktur. 
Yalnız meclisten bu şekilde çıkan ka
nunların her birisi üzerinde bu ameli
yeyi yapmakla hazan mana değişikliği
ni istilzam edebilir. Bunun için bütün 
kanunların yeni ,türkçe kelimelerle 
tashih edilmesi arzu ediliyorsa bunun 
için mütehassıs bir komisyon ayrılma
sı kanun metinlerinin, orada tetkik e
dildikten sonra buraya gelmesi lazım
dır.,. demiş ve encümenin doğrudan 
doğruya kendi tarafından kullanacağı 
kelime ile şimdiye kadar kullanılan 
hukuki ve mali ıstılahlar arasında ay
kırılık ve binnetice yanlıt şekilde an
laşılmasına sebeb olabileceğini ilave 
etmiştir. 

büdce enclimenine verilmi§tir. 
Müzeleri gezenlerden alınacak 

para 

Müzelerle ören yerlerini ziyaret e
denlerden alınacak ücrete aid ;kanunun 
müzakeresinde .ise söz alan Mitat Ay
dın (Trabzon), milzelerin bir milletin 
kültür hayatı bakımından olan ehemi
yetine işaret ederek teklif edilen üc
retlerin 25 kurut olaraık tesbit edilme
sini istemiş, ve bu maksatla bir de tak
rir vermiştir. 

Büdce encümeni ma"z.bata muharriri 
verdiği cevabta, teklif edilmekte olan 
ücretlerin esaslı tetkiklerden sonra 
tesbit edilmi' olduğunu aöyliyerek ge
nel tatil günleri için bu ücretin 25 ku
ruşa indirildiğini bundan başka alelü
mum mektebler talebesinden, kıta ha
linde erat ile subaylardan, rehberleriy
le toplu halde gelen halkevi gibi kül
tür kurumları üyelerinden ve saireden 
ücret alınmıyacağını ilave eylemiştir. 

Bu izahattan .sonra Mitat Aydının 
takriri reye konmuş ve reddedilmiştir. 

Orta okul öğretmenleri 

Orta okul öğretmenleri yetiş.tirmek 
maksadiyle Gazi terbiye enstitüsünde 
açılan kursa devam eden öğretmen o
kulu mezunları hakkındaki kanun la
yihasının müzakeresi esnasında söz a
lan Ziya lGevher Etili, bir ihtiyaç ve 
lüzum üzerine kendilerinden orta mek
teblerde istifade edilmek üzere açılan 
bu kursa devam edecek olan muallim
lere kursun devamı müddetince maaş 
verilmemesinin doğru olamıyacağı

nı, bunların hemen hepsinin iaşesine 
mecbur bulunduğu ailesi efradı bulun
duğunu söylemiş ve geriye kalacak o
lan bu aile efradının ne ile geçinecek
lerini de sormuştur. 

Büdce encümeni mazbata muharriri 
verdiği cevabta, şimdiye kadar kursa 
devam edenlere ayrıca maaş verilme
mekte olduğunu, teklif edilen kanunla 
bu .kursa devam eden ve edecek mual
limlerin burada geçirecekleri müddetin 
terfi hb:metlerine .s_...dilmesi a;ibi 
bunlar lehinde bir hükmü ihtiva eyle-
diğini kaydeylemiş ve bu muallimlere 
maa9 verilmesinin bugünkü vaziyet i
çinde hususi idarelerce mümkün ola
mıyacağı zannında bulunmuştur. 

Dahiliye encümeni mazbata muhar
riri B. Şükrü Yaşıt (Çanakkale) de, 
kursa devam eden muallimler yerine 
hususi idarelerin eeasen baş.ka muallim 
tayin etmek ve onlara maaı vennek 
mecburiyetinde bulunduklarına göre 
ayrıca bunlara da mail§ vermelerine 
maddeten imkan bulunmadığını izah 
eylemiştir. 

Ziya Gevher Etili, bu teklifini hu
susui idarelere yükletmeyi dü,ünme
diğini ve onların vaziyetini caaaen ya· 
kından bildiğini aöyliyerek, bunun u
mumi büdcenin temin edilmesinin 
mümkün olabileceğini işaret etmiş ve 
bu hususta maarif vekiHnin ne düşün
düğünü sormuştur. 

Ziya Gevher Etilinin bu talebi üze
rine kanunun müzakeresi rahatsızlığı 
dolayısiyle lstanbulda bulunan Maarif 
vekilinin dönüşüne bırakılmı,tır. 

'Gene bugünkü toplantıda •birinci mü 
zakercsi yapılan bir kanun ile de ha
riçten satın alınan buharlı ve motörlü 
gemilerle memlekette yapılan müma
silleri için getirilecek efYanın gilm
rük reaminden iatianaaı kabul edilmlf· 
tir. 

Kamutay bugün toplanacaktır. 

Erzurumun kurtulüıü 
Heyecanla kutlandı 

1937 Fransız bildcesinde milli mü
dafaaya tahsis edilen 20.000.000.000 
frank ile bu silahlanma ve müdafa .. 
proğramının (bu büdce sonradan ar
tırılmııtır) ancak bir kısmı başarıla
caktır. Bu sene Fransız endüstri
si sermayesinin yüzde yirmi dör
dü ıilihlanmaya harcanmaktadır. 
Bütün Fransız harb endüstrisi de 
millileştirilmiştir. Bu itibar ile harb 
endlistrisinin vücude getirdiği bütün 
mühimmat ve silihlar doğruca hüku
metin eline geçecek demektir. 

Le Creusot'da meşhur Şnayder si
lah fabrikası, Hoçkis makineli tüfek 
fabrikası, Brant silah fabrikası ile 
Reno otomobil fabrikasının tank ya
pan kısmına hükumet el koymuştur. 
Bundan sonra 11ra diğer fabrikalarla 
deniz tezgahlarına gelecektir. 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Karayel 
fırtınası şiddetini arttırarak bugün 
de devam etti. Kar fasılalarla akşama 
kadar yağdı. Karadenizde şiddetli bir 
kar fırtınası vardır. Birçok vapurlar 
limanlara sığınmışlardr. Yalnz Ereğ
lide 21 türk bandralı vapur vardır. 

B. Ziya Gevher Etili, teklifinde esa
sen bu noktayı göz önünde bulundur
duğunu ve metindeki hukuki istililıla
rı değiştirmiyerek olduğu gibi bırak
mış olduğunu kaydeylemiştir. 

B. Salah Yargı (Kocaeli), icar, isti
car, mecur, bedeli icar gibi kelimelerin 
türkçe karşılıklarının icra kanununa 
bir madde halinde ilave edilmiş bulun
duğunu kaydetmiştir. 

Erzurum. 14 (A.A.) - Erzuru.mun 
kurtuluş yıldönümü eşsiz tezahürlerle 
kutlandı ve yaıandı. Şehir haftan ba· 
şa donandı; asker kurtuluş gününü 
temsilen yürüyüf kollariyle tehire gir
di. Hükümet konağı önündeki direğe 
şanlı bayrağımız iatiklil marşı ile çe
kildi. Söylevler verildi. Törende vali, 
generaller bütün subaylar ve memur
lar, okullar, kesif halk kitlesi iştirak 
etti. Çok muntazam bir geçid reami ya
pan askerlerimiz heyecanla alkıtlandı
lar. Belediyede tebrikler kabul olun
du. Gece fener alayları yapıldı. Bütün 
Erzurum bir tek kalp gibi yıldönümü
nü candan kutladı. 

Zirai ıslahat kanun projesi 

Ziraat Bakanlığı mütehassıs bir ko
misyon tarafından hazırlanan zirai ıs -
lahat kanun projesini yeni bir komis
yona tetkik ettirmektedir. Yeni komis
yon, projenin büyük ziraat kongresine 
yetiımesini temin makladiyle her gün 
cibi tOP.lanmaktadg 

ORDU : .,Dünyanın en iyi orduıu" 
diye anılan Fruı1& orduıu, Afrika lö-

Deniz yollarının Tarı vapuru yolu
na devam edemiyerek Samsunda kal
mıttır. Büyükderede havanın yatıı-
ınuını bckli>:en 9 ur vardır. 

Neticede B. Ziya Gevherin teklif et
tiği tekil nazarı dikkate alınarak bir 
defa daha ıö&den ıesirilmok i&lere 

Gençler birliOi 16 
yasında 

(Başı !. inci sayfada) 

rif ettiler ve orada bulunanlarla, spor -
cular tarafından hararetle karşılandılar. 

B. Celal Bayar, gençlik arasında bir 
saate yakın bir müddet kalarak, ken -
dileriyle spor mevzuu üzerind ehasbı • 
haller yaptılar. 

Bu arada memleket sporuna dair 
verilen ve verilecek olan faydalı karar 
lar hakkında müjdeli haberlerle spor -
culan sevindirdiler. 

Gençler birliği kulübünün iç işleriy
le yakından alakalanarak bu vesile ile 
spor kulüblerinin umumi vaziyetlerine 
dair malUmat ve izahat aldılar. 

Ankara sporculan dün başvekille • 
rinden spor teşkilatı kanununun çık -
mak üzere olduğunu öğrendiler. Spo -
ru ve spor şubelerinde şampiyonluğu 
bütün yurda şamil bir dava olarak gö
ren ve öylece tatbikini kararlaştıran 
B. Celal Bayar, "bu kulüp bana yaban
cı gelmiyor, çünkü adı Gençler birliği 
ve hepimiz genciz .. .'' diyecek kadar ya
kınlaştığı ve kalblerini kazandığı spor 
culara, Ankaraya senede dört yabancı 

futbol takımı getirtmek vadinde bulun
dular. 

Gençler birliği aziz başvekillerini ve 
muhterem misafirlerini kulüble aynı bi
nada bulunan Şen Ankara salonundaki 
büfeye davet ettiler. Büfenin önünde de 
samimi hasbıhaller oldu. B. Celfil Ba -
yar, sporcularla ayrı ayn konuştu, ilti
fatlarda bulundu. Bir arada fotoğraf 
aldırdı. 

Başvekilimiz, davetlilerin ve spor
cuların sürekli alkışları arasında, ku -
lüpten saat 18 de ayrıldılar. 

DON GECEKi TOPLANTI 

Gençler birliği azaları dün gece Hal
kevi salonlarında toplanmışlar ve geç 
vakte kadar güzel ve eğlenceli bir gece 
geçirmişlerdir. 

Birçok spor şubelerinde iyi netice -
ler almak suretiyle yalnız Ankarada 
değil yurd içinde de adını tanıtmış olan 
Gençler birliğinin yıldönümünü tebrik 
ederiz. Yeni lokal, temenni ederiz ki 
yeni hamlelere ve muvaffakiyetlere sah
ne olsun ... 

Çukurovada pamuk 

ekimi boşladı 

Adana (Hususi) - Bütün Çukuro
va mıntakasında pamuk ekimi başla
mıştır. Küçük büyük bütün çiftçileri
miz tarlalarına pamuk çiğidi nakliyle 
meşguldür. , 

~ 

lstanbul borsası 
14. 3. 1938 

PARALAR 
ALIŞ SATIŞ --

Sterlin 627.- 632.-
Dolar 125.- 126.-
Frank 74.- 80.-
Liret 95.- 104.-
Belç. franıı 80.- 84.-
Drahmi ıs.- 23.-
İs. frangı 570.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Çek. 78.- 82.-
Şilin Avuı. 21.- 23.-
Pezeta -.- -.-
Mark Z2.- 25.-
Zloti 20.- 22.-
Penıö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 52.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron 11. 30.- 32.-

ÇEKLER 
Açılı• Kapanı, 

l.oııuıa 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Brüksel 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterdam 
Praı 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varıova 
Budapeıte 
Bükreı 
Belırad 
Yokohama 
Moıkova 
Stokholm 

629.75 
0.792775 

25.605 
15.0550 
4.7070 

86.78 
3.4366 

63.5175 
1.4245 

22.5280 
4.2080 

12.3858 
1.9768 
4.1875 
3.9888 

106.2325 
34.2933 

2.72158 
23.72 
3.0833 

630.-
0.7910 

25.615 
15.0682 
4.7045 

86.7460 
3.4350 

63.49'20 
1.4234 

22.5190 
4.2063 

12.3810 
1.97 
4.1857 
3.9875 

106.19 
34.2880 

2.72158 
23.73 
3.0820 

ESHAM VE T AHVILA T 
. AÇILIŞ KAPANIŞ 

1933 Türk borcu I 19.15 19.15 

Sıvaı - Erzurum 
(Peıin) 

hattı ta. ıv 95.75 95.75 

""il 

15 - 3 -1938 

Tıbbiyeliler bayramı 

törenle kutlandı 
lstanbul, 14 (Telefonla) - Bugün 

tıbbiyeliler bayramı münasebetile, Ü· 

niversite konferans salonunda büyük 
bir toplantı yapıldı. Salon tamamile 
dolmuıtu. Rektör, fakülte dekanları 
ve btitün Universite talebeleri vardı. 

Tören hep beraber söylenen istiklal 
marşile başladı. İlk sözü rektör söyle
di ve dedi ki : 

"- Her tıbbiyeli bilir ki bugün 
türk hekimliğinin ve tıb fakültesinin 
bayramıdır. Bugün burada çok büyük 
hizmetleri olan büyük türk hekimliği 
ve tıb fakültesi anılıyor. Ve ben üni
versite çatısı altında, üniversite na
mına türk hekimliği ve tıb fakültesi· 
nin memlekete ve ilme yaptığı hiz
metleri takdir vıe minnetle anıyorum.,. 

Rektörden sonra tıb fakültesi deka· 
nı Nurullah Ali, profesör Kemal Ce
nab konuıarak büyük günün ehemiye• 
tini belirttiler ve tıb fakültesinin dün· 
ya ilmine ve memlekete yaptığı büyük 
hizmetleri anlattılar. Törene konserle 
nihayet verildi. 

Alınan kolonisinin harl) 
ölülerini ziyareti 

İstanbul, 14 (Telefonla) - İstan
buldaki alman kolonisi bugün Tarab
yaya giderek, iki sene evel, Çanakka· 
leden Tarabyadaki alman elçiliği bah· 
çesine nakledilen alman askerlerinin 
mezarlarını ziyaret etmişler ve çelenk 
koymuşlardır. 

Mahkemelerden 
Ankara Asliye Birinci Hukuk 

Mahkemesinden ı 

Temyiz mahkemesi ticaret dairesi 
odacılarından Vahit oğlu Rifat karı
nız Ankaranın Sümer mahallesindt 
Mustafa kızı Şerife tarafından aley· 
hinizde açtığı davada; mukaddema 
mahkemeye müracaatla kocalık vazife· 
sini ifa eylemek üzere bir ay zarfında 
karınızın çağırmış olduğu eve gelme
niz için ihtarına karar verilmiş ve ila
nen yapılan ihtara rağmen evlenmenin 
tahmil· eylediği vazifeleri ifa etmiye• 
rok gelmcdiğinizden boşanmanıza ka
rar verilmesini havi arzuhal sureti u-ı 
aulen yukardaki adresinizde mübaşir• 
cıc yapılan tahkikatta tarihten dörtse
ne evel çrkarak halen nerede ikamet 
ettiğiniz me,hul bulunduğu feııhilo 
bili tebliğ iade kılınması üzerıne aa
vacı Şerife vekilinin talebiyle i1bU ar
zuhal suretinin 15 gün zarfında cevab 
verilmek üzere ilanen tebliğine ve mu
hakeme günü olarak da 30-3-1938 çar· 
şamba saat 14 de icrasına karar veril· 
mi~tir. İşbu davaya on beş gün zarfın· 
da cevab vermekle beraber durupna 
için tayin kılman gün ve saatte Anka· 
ra asliye birinci hukuk mahkemesindo 
hazır bulunmanız ve yahut musaddak 
tarafınızdan bir vekil göndermeniz lü
zumu arzuhal sureti bu suretle tehliğ 

ve davetiye makamına da kaim olmak 
üzere H. U. M. K. 142 inci madde.i 
mucibince ilin olunur. (708) 1465 

Ayaı aulh hukuk mahkemeain
den ;_ 

Güdülün Emirler mahallesinden 
Kenan oğullarından Mehmed oğlu 
Mehmet Alp Aslan beray·ı ticaret İs
tanıbula gideceğim diye altı senedit: 
gaybubet ederek hayatından haber alı
namamış ve karısı Hasan kızı Emine 
tarafından sulh tc'ebbüsü davası açıl
mış ve muhakemeleri de 28.3.938 pazar
tesi glinli saat 10 a talile ve ilanen teb
ligat yapılmasına karar verildiğinden 
mumaileyhin mezkur gün ve saatte A
yaş sulh hukuk mahkemesine gelmesi 
ve aksi takdirde teşebbüsün akameti
ne karar verileceği tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 1742 

Okullar 

Hazır palto ahnacak 
Müzik ğretmen Okulu Direktörlü

ğünden : 
1 - Okulumuz konservatuvarı ta

lebelerine 63-84 hazır palto alınacak-
tır. 

Münakasa açık eksiltme ile yapı
facaktır. 

3 - Muhammen bedeli 18 liradır. 
(Nümuneyi görmek isteyenler Müzik 
Öğretmen okulu direktörlüğüne mü
racaat ederler). 

4 - Talipler 17.3.938 perşembe gü· 
nü % 7,5 muvakkat teminatları ile 

"'""'-------------~... birlikte saat 15 te okullar sayıftnan· 

Frank düşüyor 

Londra, 14 (A.A.) - Fransız frangı, 
bugün de yeniden mahsus bir derecede 
tenezzül etmittil': saat 12.30 da ingiliz 
lir•ı 161,75 ftank ~ 

lığında teıekkül edecek olan komis-
yonda hazır bulunmaları. (556) 1139 
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·ıs. 3-1938 

H 1 K A y E 

GOLLER 
Yazan : F elilıa Horıt 

Direktc>r Gustav liergman'ın evinde 
sık bir salon. Aıı.ıam yrmeği yenmiş, 
karı koca radyo batında oturuyor. Di
rektör Bergman radyoda dolatırken, 
güzel bir caz yakalıyor. Melodilrre it
tirak ederek eliyle dirije ediyor. 

Aliı - Bu akpm 10kağa çılmuya
cak mısın? 

Direktör - Hayır, çıkmıyacağun. 
İnsan bir parça batını dinlendirmek 
istiyor; mısatırsız, patırdı ve gürültü
ıüz, ne iyi oluyor ... 

Hizmetçi kı~ - (İçeri giriyor, ıı· 
kılarak) lianımefendi? 1 

Aliı - Ne var? 
Hizmetçi kız - Bir bademe ıeldi, 

bir fey getirdı. 
Direktör - Bana mı 1 
ffismetçi kız - .tiayır, banimefen-

diye. 
Alis - Ne getirdi? 
Hizmetçi kız - (Korka, korka) Çi-

Çeviren : Hikmet Tuna 

deme, tekrar geldi. 
Direktör - Ne istiyor? Şimdi de ne 

getirdi? 
Hizmetçi kız - Hiç bir tey getirme

di. Çiçekleri yanlı91ıkla buraya bırak
tıiı için af dileyor. 

Aliı - Ne diyorsun, ne? 
Hizmetçi kız - (Sevinir gibi) Çi

çekler bizim değilmi§, Hanımefendi. 
Aliı - (Ağır bir eda ile). Peki, pe

ki! 
Direktör - Çiçekleri al, götür. (hiz

metçi kız çiçekleri alıp çtltıyor. Ufak 
bir fuıladan 11onra, Bergman radyoyu 
karıftırmağa başlıyor.) 

Alla - (Gülüyor.) 
Direktör - Niçin plilyoraun, A

lis? 
Aliı - Erkeklerin gafletine gülü

yorum. Sırf sana bana da kur yapanlar 
olduiunu iıbat etmek için, yani, ae
nin gaflette oldu2:unu .llÖJtmnalc JN)s
- .-•,-- Wi4& UfaUftft111t' \m• 

uı;us -9-

iiK•Jll•Z•Dl11 
Nöbetçi Eczaneler 

: Ankara Ec.zancai Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarııamba 
Perııembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halle ve Sakarya ,. 
: Eğe ve Çankaya Eczaneleri 
: Sebat ve Yeniıehir ,. 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez ,. 

HALK ve YENl 
Sinemalarda matineler 

Hergün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumarteai sfiıılerinden baıka 
H A L K sinemaamda berKWı halk 
matineleri: 12.15 

Film değişme cünlerl: 
P a z a r t e ı i ve C 11 m a •• 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, milra
ctıat, echir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havapıı 
Arıza Memurluğu: (1846). - Mcaajeri 
Şehir Anban: (3705). - Takı i Te
lefon numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
rı: (2806, 3259). - Yeniıehir, Havuzba
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuıbaıı: 
Güven taksi: (3848); Birlik takıi: (2333) 
- Çankırı caddesi. Ulus taksi: (1291 ). 

Otobüslerin ilk ve ıon 

c;eferleri 

Sabah Akpm 
llk Son 
ıefer ıefer 

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

Uluı M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Uluı M. na 7.10 23.20 

Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 19.00 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 19.30 

Uluı M. dan Keçiören'e 6.30 21.00 
Kec;iören'den Ulus M. na 7.00 21.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 20.30 
Etlik'ten Uluı M. na 7.00 21.00 

Uluı M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'denUlus M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den Aa. fabl. ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 

KORESPONDANS POLİTİK 

GAZETESİNİN BİR YAZISI 

"Almanya Avusturyanın 
ilhakını vicdanı müsterih 
olarak tamamlamışhr,, 

rinden haberdar edilen Fransa dıt it
ler bakanlığı, bunları İngiltere, clıt it
ler bakanlığına bildirmekte gecikme
miştir. Şimdilik, İngiliz kabinesi, Ber• 
lin ile müakere projelerinden vazgeç
mi~ gi.bidir. Buna karşı, Roma ile Pa
ris arasındaki bütün köprüler yıkılmıt 
bir haldedir. İtalya, Fransanın orta 
Avrupa üzerinde bir müzakere yapmak 
hususundaki tekliflerini kati surette 
reddetmiştir. Bu vaziyette, İngiltere • 
Fransa - İtalya yaklaşması, daha hal& 
kabil midir?., 

lnglltere 
Yarı resmi Korrespondans, Avustur- ler yapılması hakkındaki teklifler ve lngiliz gazetelerinde kati 

yanın Almanyaya ilhakından bahseden bazı garp devletlerinin daha diğer en- hüküm yok 
başmakalesinde diyor ki: trikalarile meydana getirıilmi' olan va- İngiliz gazetele.rinde, Avusturya 

"Umumi harp 90nunda, Habsburgla- ziyete, kati surette nihayet vermişler- meselesi karşısında az çok şiddetli söz
rın köhne kırallığı muhtelif gruplara dir. Bu atılan temel üzerinde, kayna- terden ba~ka ibir şey, meseli azçok ya· 
ayrıldığı zaman, her grupun kendi dev ğını Almanya - İtalya dostluğundan a- kın bir istikbalde heııhangi bir bafka 
letine, yani İtalyanların İtalyaya, Po- lan esaslı bir Avrupa politikası inkıta- devletin buna benzer bir tecavüze kur
lonyalıların Polonyaya, romanyalıla- bı vukua gelecektir. Bugün, diğer dev- ban olması takdirinde efkarı umumi
rın Romanyaya, hırvat ve slovenlerin letlerin terakki ve umumi ıulh politi- yenin ne tarzda hareket edilmesi lizmı 
Sırbiıtana ve slovakların çeklere ilti- kasına.yardım edecek müsbet teklifle- geldiği arzusuna aid bir şey yoktur. 
hakı, herkee için çok tabii görülmüştü. rini bekliyoruz. Gazeteler, davayı sarih surette anlat-
BütUn di~er milletler arasında yalnız makta, fakat bunun hal çaresi ettafın-
almanlara paria muamelesi yapılmış ve f ransa da hiç bir kati hüküm vermemektedir. 
bu alınanlar, muhtelif milletlerin eline Gazetelerin büyük ekseriyeti, bütün 
bırakı~mıştı. Köhne imparatorluğun meselenin, Çekoslovakyaya kartı Fran 
alman :ıüveai olan ve daha 191~ sonka- Avusturya ilhakının uyan- sanın yanında mücadele edip etmiye-
nunu ile alman devletinin bir parçası- dırdığı akisler ceği meselesine bağlı bulunduğunu te• 
nı teşkil ettiğini bildiren alınan Avus- reddüdıüz söylemekte, fakat, bu me• 
turya ise, binlerce acnelik bir mazi ile Bütün gazeteler, an,ıuıun tahakku- selede de, ekser gazeteler, aarih bir CC• 

bağlı bulundurulmak istenmişti. O za- ku iJi etrafında komanterler nctret- vap vermekten çekinmektedir. 
mandan beri, Avuaturyanın alınan mil- mektedir. 
leti, Rayhdan bu ayrılığı kabul etme- Pöti Pariziyen diyor ki: Vuzuhsuzluk devam 
mek hakkındaki azmini birçok defalar "B. Hitler'in ıüratli .,e 9iddetli ha- ettiriliyor 

Yeniteh\r'den Uluı M. na 7_00 23_00 !:.-har etmiftir. Fakat bu kahir zenciri- reketlerinin büyük hükümet merkez- mt 
Ulus M. dan Yeniıehir'e 7.10 23.00 nin son halkasını da kınnak, nasyonal lerinde uyandırdığı derin akisler, ya- Gazeteler okununca çıkan umu 

ıoeyalizme nasib olmu,tur. B. Hitler, tıvnıt değildir. Hitler'in bu hareketi, kanaat şudur: sıkıştırıldığı takdirde, 
S. pa.zarı'ndaıı Akköprf1'7e CS.45 7.30 r-- d k:ı. d b uale e et abı 
Akköprüden s. puan'na ı.oo 9,45 Ren mıntakaaında Almanyanın hüri- demokrat memleketlerdeki devlet a- en ıon a ...,.a a u s v cev 
1 U. Meydanı ile lataıyon araamda her yetini YCJJ.kien kurduktan 10nra, her damlarına ı:engin bir dütünce malze- verileceği muhakka.ktır, fakat timdilik 

beı dakikada bir aefer olup tren .za- milletin metnı aurette kendisi i,.in iı- meıi venni• bulunmaktadır. Bu hare- vuzuhsuzluk ortadan kaldırılmak ia-
manl;fh •elerler daha ııktır. :ır :r kted" 

§ U. Mqdanı ile Yeniıehir, Bakanlıklar, tediği milli idelerin ortadan kaldırıl- ketin yegane iyi tarafı budur. Bu ha- tenmeme ır. 
Cebeci, Samanpaıan arasmda saat 8 mak istendiği Tuna havzasındaki al- reket, her tarafta imdad çanları tesi- Tayına gazetesi, baş makaleeinde, 
den 20 ye kadar naad her bet dakika- man eraziıini hilriyete kavuMurmu•- rini yapmıı:ıtır. Pariste, Londrada, devletleri ve ezcümle İngiltereyi bağ-da; saat 20 den 21 e kadar her on da- r T T 

kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e tur. Sulh muahedesinin ismine liyik Moskovada, Pragda, Bükreşte, Bel- lıyan karşılıklı teahhütlerin, emniyeti 
kadar ker 15, 20 ve 30 dakikada bir olmayan bir muahede ile bir milletin gradda, hatta Vaşingtonda ve diğer idame edecek derecede sarih olmadığı 
muntazam ıeferler vardır. kab 1 etmektedı'r Avu-·_,. buna en kudsi haklarını bile nazarı dikkate bütün bitaraf memleketlerde, Hitler nı u · ...... .,.., 

§jA~k=ş~am=laMrı~U~lu~ı~M~e~y~da~n~ın:,d~an~aaa~tij23~~~~~~-~~~~~~~~~~~'.#f~flllfl~fll4~rA~~!fy~flt~b~ir~ö~m~e~k~t~irm.m~Fakat bu....ıın İngiltere deki soa seferlerle bunlaruı. Ulu • & .. 
ey yece m ifittnmı unrrt-~iıendf 9ffldp 

se!~ ..... wı - ~nuyauzlanarak) Alis, 
•ana kim çiçek gönderiyor? 

rektör, karısının yüzüne dikkatle ba- P o ı ta S a a t 1 eri 
bir milleti ezmek istiyorlardı. Fakat bugün tam surette anlaşılını~tır. Her- lanmasıdır. 
bu millet kalkınmıı ve kendisine karş.ı kca ilk safta tehlikeye maruz bulunan Deyli Meyl ve bununla aynı fikirde· 
yapılan hakaretlere karşı isyan etmiş- Çekoalovakya ile metgul bulunmakta- ki gazeteler, Almanya için tqvü edici 
tir. dır. Franaa ve lnıgiltere hariciye neza- bir mahiyette yuılar yazmakta ve İn

Aliı - (Yüksek ıeaie) Bilmiyorum. 
Direktör - (Hizbetçi kı.za) Getir 

fU çiçekleri buraya. (Hizmetçi kız çı
kıyor) timdi her teY anlatılır. 
Allı - Sen poliı hafiyesi miıin? 
Direktör - Hayır, inaan aarrafı. Çi

seklerin çiminden, bu.ketin büyüklü
iüııden, bu çiçekleri, ödenmiyen bir 
borcun yıl dönümünü kutlamak mak
ladiyle aiitçünün mü, terzi veya fap
bcmın mı gönderdiğini anlayaca&ım. 

Alia- (!4titeeuir) bqka biri bana 
çiçek cöndcrmez mi aanıyoraun ? 

Direktör - Belki ıcb.ıeçi 1 (&üçlük· 
le tatıdığı kOCMnan bir ıepet dolmu 
aarı ıüllerle hızmetçi kız içeri gir~
)'or. Direktör, dona kalıyor. Himıetçı
)'e hitab ederek) Siz gidiniz. (Hizmet
Si kız çıkıyor.) 

Direktör- (Sert bir tavırla) Bu çi
SCkler kimden geliyor? 

Alil-Ne bileyim ben. Burada, bak 
bir kartvizit var. (okuyor) "Benim 
llrııın meleğime? I" 

Direktör - (Beyninden vurulmup 
46nüyor. Haykırarak) Bu çiçekler 
kimden geliyor, diyorum 1 

Alis - Adam aarraf ı olduiunu ıöy
liyen, aen idin 1 

Direktör - Bunun için adam aarra
fı olma&a hacet yok. :bn ahmak insan 
bile bunu anlar. Hatta bir koca bile 1 
lıu çiçekleri ıJıkın biri gönderiyor 1 
Aliı - (Hiddetli) Güatav 1 
Direktör - Maıallah, maf&llah 1 On 

Ski yıldır, bunun için mi çalıııyorum? 
~bahtan akıama kadar bunu görmek 
'sin mi didiniyorum? Sonra, ben bir 
"1rektörüm, değil mi? 1 Bafuna ielene 
lıtıı:m 1 

Alla - Ne yapayımı ara ııra benim
le IDefiul olaydın 1 

Direktör - \'ani, ben aeni ihmal et
tinı demek iıtiyonıun. Bu aöz kadınlar
.a_ irsidir ... Ben sana iyi hayat temin 
~ek için uğratırken, ıen gidip baş
"' birini buluyorıunl 

.\lis - Bende böyle bir kabiliyet 
t6riiyor muıun? 

llirektör - Kvet 1 Çiçekler bunun 
'il ınükemmel delilidir 1 

41ia - Madam ki aen bana böyle bir 
h)'i hamledecek kadar bayağııın, ben 
~ lana hakikati aöyliyeceğim: Evet~ 
~ aana ihanet ettim 1 Dün 1 Evelkı 
tlit Her iün 1 Seni aldattım! Anladın 
~? Çiçeklerin kimden gelliğini de 
~)liyeceğim. İki yıldanberi ben biri-

kıyor) yoksa hep6ine inandın mı, Güs- Posta aaat 19 a kadar 1stanbul cihetine 
tav 1? 1 mektub kabul eder. 

Direktör - (Hala emin değil) Her Teah}ıütlii 18 e kadardır. 
halde bana reva değildi. Tren Saat 1 eri 

Alis - Bizim gibi mesud olanlar Haydarpaşa'ya : Her aabah 8.20.Her 
pek azdır. Ne kavgamız, ne gürültü· akşam 19.15 ve 19,45 
müz var. Sadece aak ve sadakati de (sah, perıembe, cu-

:r marteal Toroı ıürat.) 
Direktör - Böyledir yavrum, ve Samsun hattına : Herıiin 9,35 (Kay ... 

böyle devam edecektir 1 ri, Sıvas, Amaıya bu 
Aliı - Ben artık yatacağım, canımı hat üzerindedir.) 

Allah rahatlık venin. (Kocasını alnın- Diyarbakır hattı : HercUn 9,40 
Zonaııldak hattı : ,. 15.00 

dan öperek gidiyor.) _ Kmkble'ye rayotobilı • 16.05 
Direktör - (Tek bqına. Telefona 

sarılıyor.) Allo 1 Oruı Flora çiçekçi 
ma&azaaı mı?... Ben direktör Berg
man'ın I ... Böyle bir patavatsızlık batı
ma ilk defa geliyor 1 Şayet bir daha, 
eülleri, verilen '8dreae değil de, gönde
renin adresine götürüp bırakacak o-
lursanız, mağazanıza ölünceye kadar 
ayak basmam anladınız mı? Bu rezalet 
deiildir de nedir? 

lzmirde kuduz 
tedavi evi 

İzmir, (Hususi) - İzmir liman ve 
tehir bakteriyoloji mücascsesinin müş
temilitından olan kuduz tedavi yur
dunda tedavi edilen hastalar şimdiye 
kadar memlıeket hastahanesinde yatı
rılmakta ve bu ıuretle hastanenin eaaa 
kadrosundan bir mikdar yatağı işgal 
etmekte idiler. Hastanenin yatak kad
rosunun tamamen serbest kalarak di
ğer hastaların ihtiyacını daha genit 
mikyasta temin etmesi için, kuduz has
talarına hueuıi bafka bir bina satın a· 
hnmaaı muvafrk görülmüf, Arapfırını 
caddesinde eVlkafa aiıt bir bina 600 li
raya muhaaeebi hueuaiye müdürlüğü 
tarafından satın alınarak Kızılay ku
rumu emrine verilmittir . 

Bir odası bulunan bu binaya hasta 
kadınlar için de ayrıca bir daire ili.ve 
edilecek, 1500 liralık in,aat yapılacak
tır. Haıtaların yemek ve idare işlerile 
Kızılay kurumu ali.kadar olacak, maa
raf ı huauıi idare verecektir. 

Burası, kuduz tedavi yurduna yakın 
olduğu için hastalar, her sabah yurda 
götürülacak ve iğneleri yaptırılacak
tır. 

lokal • Turhal arasmda otobüs 

GVNDELIK 

Hicri - 1357 
Muharrem: 12 

S. D. 
Güneş: 6 11 

Rwnr. 1353 
Mart: 2 

S. D. 
Akıam: 18 16 

Dü§On evinde 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Koca

Muıtafapapda deniz yolu iıçilerinden 
Mehmedin düğünü yapılırken koltuk • 
tan sonra damad gelinin batından aıaiı 
para serpmiş ve davetliler bu paralan 
kapııırken, müthiı bir çatırdı ile ev 
çökmüş davetliler, gelin ve güve}'l yı • 
kıntı altında kalmıtlardır. On beı kiti 
hafif, üç kişi biraz ağırca yaralanmıı • 
lardır. 

Margarin yağının ııatı 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Belediye 
margarin yağının her fabrika tarafın
dan aynı kalite üzerinden yapılarak 
şehrin her tarafında aynı fiatla satıl • 
maaı için tetkikler yapıyor. 

.... 
liimıetçi kız - (İçeri giriyor) Af 
)urunuz, fakat .... 
41ia - Ne oluyor? Ne var? 1 

tsi ku - Gülleri ptireıı ba-

Tokat, (Huıuıi) - Turhalla Tokat 
araaında iıliyecek olan otobüsler gel
mittir. Turhal belediyeai tarafından 
ıetirtilen bu otobiiller yakında iki te· 
bir araamda itlcmeie bqlayacakts. 

Birçok taraflardan yapılan entrika- retleri, müfterc.k bir beyanname ile, i- giltereyi, bilhassa hakiki bir millet ol· 
ların hepsi muvaffak.iyetıizliğe uğra- ki devlet, alman hareketlerine kar,ı sa- mıyan fakat sulh muahcdelerinin aunl 
mıştır. bırlarının haddini çizcekler ve İngil- bir muhassalası bulunan Çc.koelovakya 

Hassatan, italyan milleti, hiç bir .za- tere ile Franaanın da filiyata filiyatla için teahhütler almaktan tahzir etmek 
man unutamıyacağımız bir vaziyet al- mukabele eyliyecekleri vaziyeti ıe.p~t tedir. 
mıttır. Ezcümle bu 10n inkitaf müna- eyliyeceklerdir." Her şeye ~.are: Silahlanma 
ıebetiyle, Polonyadan ve Yugoelavya- Almanya Çekoslovakya'ya Deyli Telegraf, Tayms gazetesi gi-
dan yükaelen ıempati ıeeleri de daha taarruz ederse... bi, Almanyanın cebrt hareketini tak· 
az bi'r memnuniyet ile kartılanmamıt- Eko dö Paride Pertinaks diyor ki: bih eylemekte, fakat buna verilecek 
tır. B. Hitlerin kendi ıüdet ırkdatları cevab bahainde, İngiliz ıilahlanmaaın-
Diğu bazı devletler, bu tarihi saatte lehinde pek yakında §U veya bu tarzda dan başka bir usul göstennemektedir. 

bize protestolar aöndermektedir. Vil- Yalnız gazete bu silahlanmadan nere 
• müdahale edeceiinden kimse 'üphe • 

son'un 14 prensipini ortaya atan, fa- eylememektcdir. Eğer Fransa Çoka.- de ve nasıl istifade edileceğini meskut 
kat bunlara katiyen riayet etmemif o- germektedir 

lovakyayı müdafaa idn ıeferbcrlik ya- :ı • lan kimselerin yaptıkları bu tarzdaki :r Sol gazeteler biraz daha sarih bir 
parsa, İn&ilterede ıalahivetli zatlar, ' proteıttolara ehemiyet verilmiyeceği -., vaziyet takınn11ı bulunmaktadır. Fa-

mubakkaktır. Alman milleti vicdanı Fransanın yanında yer almakta gecik- kat bunların sarahati de tam bir sara
müaterih olarak, bu meeeleyi kapatmıf miyecektir. Fakat, sulhun idamesi i- hat değildir. 
ve yalnız alman milletinin ıulhuna de- çin, Londranın, daha evelden, hareke- L"be 1 N" K 'kl d" k" 
gw il fakat wnumi ıulh ceerine de yar- tini açık ıurctte tcabit etmeei icab ey- "Hı . Ira ,. ıyhauz k r~n~ !roihr d ı: 

!emektedir. En nihayet, İngiltere dı§ iıt er ın re etını ta..., e ce-
dım etmek ümniycai ile, faaliyeti ru.ı- cikıneyelim ve bu tekerrürün önüne 
namesine geçmiştir. bakanlıiının hattı hareketini, ingiliz geçmek için ne yapmamız icab ettili· 

S h "d' 1 • t ih" hi t' kamoyu tespit edecektir. Bu sebepten ni düfünelim. Bu dakikada iki tey, lü· on a ıse erın ar 1 ma ye 1 dolayıdır ki önümüzdeki hafta zarfın-
Diğer taraftan bUtün alman gazete- i i bil ilk h zumunu büyük bir sarahatle &öster· 

. k .. k h.cı . da kamoyun hareketler n n y e e- mektedir: 
leri son bır aç gun ü •dıaelerin ta- miyeti olacaktır. 
rihi mahiyetini tebarüz ettirmektedir. l 1. - Silahlanmayı hızlandırmak, 

Fölkişer Beobahter diyor ki: ••• ngiltere ve Fransa birlikte 2. - Daha vakit tamamiyle geçmemit 
"Avusturyada, seneler süren feda- hareket edecekler mi? iken, kollektif emniyet sistemini yeni-

karlıklar ve felaketlerden 10nra, milli Maten gazetesinin Londra muhabiri den vücuda getirmek için enerjik gay· 
değişmenin bir tek kan damlası dökül- bildiriyor: retlerde bulunmak . ., 
meden vukua gelmiş olması, nasyonal "İyi haber alan mahfillerden bildi- ''İngiltere, dış politikasını 
sosyalizm ile çelikletmiş milletimizin rildiğine göre, bakanlar, Franaa büyük 
büyük disiplinine açık bir bürhan teş- elçisinin İngiltere dıt bakanına bildir- değiştirmedi 
kil etmektedir. Ancak üç gün ıüren diği çok ehemiyetli bir teklifi tetkike- Mançestcr Guardian iıe diyor ki: 
bir ihtilalden aonra, inkılabın bir ka- deceklerdir. Bu teklif, Almanyanın Avusturya meselesi, sanıldığı gibi, 
nun ile kati mahiyetini almış bulun- Çekoslovakyaya karşı bir tecavüzü tamamiyle bitmiş değildir. Bir kere 
maıı da bir nevi mucizedir. Kalpleri- takdirinde iki memleketin birlikte ha- Musolini, biraz sonra, yaptığı büyük 
miz, B. Htler'e ve aynı zamanda, nas- rekete geçeceklerini bildirn bir ingi- yanlıtı düzeltmek iatiyebilecektir. 
yonal sosyalist olması itibariyle arzu- liz • franıı.z beyannamesinin neffidr. İngiltere, harici politikasını deiit
larımızı anlayan ve bu anlayış ile al- Fransa büyük elçiıiı İngiltere hariciye tirmelidir. Silahlanma kafi değildir. 
man -italyan d09tluğunu kalplerimi- num nezdinde, bu tedbirin çok acil ve Zira herkeı silahlanıyor. Hil:küaıet ye
ze ebedi surette nakşeden B. Muaoli- bayati mahiyeti üzerinde bilhaHa ıa- ni tecavüzlerin önüne geçmek için ki.
niye karşı minnet ve tlikran hislerile rar etmittir. İngiliz politik mahfilleri- fi derecede müessir usuller aramalıdır. 
doludur. nin dün akf81D izhar ettiii kanaat, Muhakkak olan bir tey varsa o da ka· 

ltalya'ya teşekkür böyle bir talebin Londra hilkümeti ta- bul edilmesi lizım gelen uaulün kol
rafından kabul cdilmiyece"'i merkezin lektif emniyet usulü olduğudur. B. Hitler, en uzun mektuptan çok li 
de idi. Zira, lord Halifaln, herhangi Deyli Herald iıe diyor ki: daha manalı olan telgrafı ile B. MulO-

liniye şUkranlarını bildirmittir. Bu, bi.r teahhild almadan önce, Almanya- Çambörleyn politikasını devirmek i-
nın hakikt makaatlarını anlamak iati- çin yeni umumi ıeçim lhımdır ve bu 

Avusturyadaki kardetleri ile birletcn yecektir ıeçim hemen yapılmalıdır . ., 
alman milletinin tilkranlarının bir ifa- . ., 
deaidir. Alman milleti, orta Avrupaıda Paris - Londra ve 
niza1nı temin eden alman - italyan blo- Paris - Roma 
kunun, Avrupada çok daha iyi ve mea- Umanite gazetesi diyor ki: "Orta 
ut bir organizasyonunun nüveeini tef· Avrupanın mukadderatı, iıpanyol harp 
kil edeceğine kani bulumnaktadır... aahMıinde oynanmaktadır. Bu hare-

Alman - İtalyan itbirliği kete kartı cevabın lapanyada verilme-
Montag diyor ki: ıi lhımdır. Çek01lovakya dcmokrasiıi 
"Sıkı bir it birliii ile biribirlorlne ve umum! au~ orada kurtarılabilecek

bağlı bulunan Almanya ve İtalya, Ver· 
say diktatı, Cecıcvre müe91eaealnin 
hareketleri, lDollckdf mubvelename- eadİfele-

Adanada Türkkuju 
Adana, (Huıusl) - Türkkuşu bina

sının temel atma töreni yapılmı§tır. 

Binanın inp.sına yakında ba§lana
caktır. Törende vali, belediye reiıi, 
kumandan, emniyet müdürü ve kala
balık bir halk kütlesi bulunmuıtur. 
Hava Kurumu Bqkanı bir ı6ylev ver. 
mittir. 
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D~~'~'~ ~~~~!ı~:~~Qrl 1 
Bir defa için 30 kuruş i 
İki defa için 50 kuruş ! 
Uç defa için 70 kuruş i 
Dört defa için 80 kuruş alınır. J 
Devamlı küçük ilanların her defası ı 
için 10 kuruş alınır. Meseli 10 defa i 
neşredilecek bir ilin için 140 kuruş 1 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki boşluklar müstes-
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük i 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 1 
Dört satırdan fazla her satır için ay-

.. :~.~.~~.~.~~.~~ı.~:~;,,, ,,,.,,,, .. ,., ... .,, ... 
Kiralık: ... 

Kiralık ev ve dükkan - Maltepede 
biri beş diğer üç odalı konforlu iki evle 
üç dükkan kiralıktır. Üstün sokak 3 nu
marada B. Sadullah'a müracaat. 1246 

Kiralık daire - Yenişehirde Karan
fil sokağında Vekaletlerin karşısında 
(6) oda bir salon. Telefon: 3312 

1269 

Mobilyalı güzel bir oda kiralıktır -
Yenişehir, Amrağ cad. 6 Ersoy Ap. O-
tobüs garaj karşısında. 1379 

Kiralık apartıman - Havuzbaşı Ka
ranfil sokak muhtelif daireler bina, hol 
hariç 50 odadır. Toptan da kiralanır. 
Tel. 2884 1414 

Yenişehirde Yüksel cad. No. 9 Gen
bark apartımanının en güzel dairesi 
dört oda bir hol bütün konforiylc kira
lıktır. 3715 telefona. 1405 

Kiralık - Kavaklıdere Güven Koo
peratifi binalarından 18 No. lu fevkal
ade manzaralı 6 odalı her şeyi tamam 
bahçeli müstakil ev. Avukat Saim A-
kant Tel. 1272 - 3406 1432 

Kıır~lar : 

Arar lisan okulu - 81manca, ıran -
sızca, İngilizce dersleri için hiç bilmi -
yenler, az bilenler, orta dereceliler için 
muhtelif kurlar açılmıştır. Samiin sıfa-
tiyle dinlemek serbesttir. 1282 

Fiatlar Kültür Bakanlığınca tesbit 
edilen normal rakamlardır. Mektep ta
lebeleri için sınıflarında takip ettikleri 
metod dahilinde takviye kurları açxl-
mışt ır. 1283 

Stenografi kursu - 4 üncü devre ni
san 1938 ilk haftasında ba§hyacaktır. 
Kayıt zam.anını geçirenler talimatna • 
mesi mucibince ilktcşrinde a9lacak 5 
inci devreyi beklemeleri zaruridir. 

1284 
Alınacak talebe sayısı mahdut oldu

ğu için giinün en faydalı bilgisi olan 
atenografiyi öğrenmek istiyenler 
kayıt .zamanına ehemmiyet vermelidir -
ler. Mezunlara diploma verilir. 1285 

Daktilo kurıu - Her sene 12 devre 

devre daktilo kurları geniş progra• 
ma maliktir. Mezunlara diploma veri • 
lir. 1287 

Yukarda gösterilen bütün bu tedri • 
sat için Yenihal arkası Yenihamam a
partımanı kat 2 de Arar lisan okulu, 
daktilo, steno kursları direktörlüğüne 
başvurulması. Telefon 3714 1288 

Satılık: 

Satılık ev - Hisarönü eski Osmanlı 
bankası arkasında 5 odalı ev satılıktır. 
ı. inci noter altında berber Sabriye mü-
racaat. 1458 

Acele satılık arsa - Yenişehir Sela
nik cad. 373 M. Maltepenin en hakim 
yerinde 600 M. uygun fiatla Tl. 1538. 

1453 
Yeni komple kaynak aperatı Gris

haym marka çok ucuz satılıyor, müra
caat Yüksek Ziraat enstitüsü santral 
memuru Osman Tl. 2145 

Satılık arsa - Çankaya caddesinin 
en güzel yerinde Bakanlıklara 100 M. 
mesafede yeni yapılacak B. M. Meclisi
ne giden caddenin köşesinde 25 M. cep-
heli. Tel. 2884 1239 

Satılık - Bağ meyvalık istasyona 5 
dakika. Hareketten ucuz satılacak. 

(2181) e telefon yahut Kamutay ha· 
sımevinde Mehmede müracaat. 1249 

SATILIK APARTIMAN: Yeni· 
şehirin en güzel bir yerinde yılda 
4000 lira kira getiren yeni konforlu 
bir apartman satılıktır. Telefon 2512-
Belçeff. 1317 

Satılık Astragan Manto - Gayet az 
giyilmiş, ucuz satılıktır. Yenisehir Ra
gıp bey Apartımanı 14 num;ra tele-
fon : 3147 1393 

Satılık arsalar - Yenişehirin muh -
telif semtlerinde asfalt üzerinde muh
telif ebatta satılık ev ve apartunan ve 
arsalar. Tel. 2487 Vahdi Doğruer. 1412 

Satılık arsalar - Yeni şehir Karanfil 
sokak Nafıa k'!rşısı 485 M, Sıhiye Ve -
kalcti yanında 490 M. arsalar Tele-
fon: 1449 1408 

Kmkkalenin en güzel mevkiinde her 
şeye elverişli bir bina mobilyalı, mo
bilyasız satılık, kiralıktır. Ulus'ta R. S. 
rumuzuna müracaat. 1429 

fş arayanlar: 
' 

Mürebbiye - Elinde bonS:rvisleri o
lan iyi fransızca bilir bayan aile yanın
da mUrebbiyelik istiyor. Ulus gazetesi
ne (mUrcbbiye) diye yazılması. 1394 

İş ,·erenler: 
' 

Müstakillen çalışabilecek faal pla
siyelere ihtiya~vardır. lki yüz liralık 
teminat ile, Bankalar caddesi Vebolid 
Limited adresine saat 5-7 arasında 

müracaat. 1371 

çıkarmaktadır. Her devre başlangıcı Aranıyor: mütekabilen 1100 türk kuruşu 
her ayın ilk haftasıdır. Müddet iki ay - Yukardaki A ve B fıkralarında der-
dır. Tahsil aranmaksızın herkes alınır. Apartıman katı aranıyor - Ulus piş edilen ücretler aşağıda yazılı asga-

1286 meydanına yakın bir yerde iki odalı bir ri sıkletler üzerinden tatbik olunur: 
Haziran teşkilatına mahsus, nisan apartıman katı aranıyor. Ulus'ta T. - 18 metre murabbaı ve daha fazla 

938 ilk haftasında başlıyacak (45) inci 1361 satıhlı vagonlar için: 

..rl llllllllllllllllll lll il lll llllll lllllllll l lll lll lll llll llll lll lllllll lllllll lll L. Kat başına dört ton 
- - - 18 metre murabbaından noksan 

~- umu mi heyet . içtimaı ~- sa~:~ı:.:;~~1:~5~~i~~n 
Bu tarife ara istasyonlarına tatbik - -: - edilmez. 

§ Hali tasfiyede Ankara malzemei inıaiye ~ liy~a::~~;a~~ ~;:~y:~::ı~~~!ae~~ 
: : ileyhler tarafından yapılsın ister bun-

5 T A tı'rket'ı tasf'ıye memurlugl,Jundan = tarın hesabına Demiryolun bir müte-= • • r/ - ahhit tarafından yapılsın masarifi ta-
: : mamen mürsil ve mürselileyhlere ait-
5 Hali tasfiyede bulunan Ankara malzemei inşaiye türk anonim §İr- : tir. 
: ketinin 1937 devrei besabiyesine aid tasfiye muamelatının tetkik ve : Tarifelerin, yukardaki ahkam ile ta-
5 tasdiki için hissedarlar alelade heyeti umumiyesi 31-mart-1938 tari- ;: dil edilmeyen bilumum ahkam ve şera
: hine müsadif perşembe günü saat 15 de Ankarada belediye salonun _ _ iti mer'i kalacaktır. 
: da akdi içtima edecektir. - Daha fazla malümat edinmek iste-
: : yenlerin Karğamışta cenub demiryol-

E Ruznameı· mu··zakerat : ıarı müdürlüğüne müracaat etmeleri 
: : rica olunur. "1369" 1461 

= -: l - Tasfiye memurlarının raporlarının okunması. : - -E 2 - Tasfiye mürakibi raporlarının okunması. 
E: 3 - Bilançonun tasdiki . 

------: 4 - Tasfiye memurları ve mürakibin ibrası. ---: 5 - Yeniden bir mürakib intibah edilmesi ve ü<:retinin tesbiti. : - -

Cenup Demiryollar1 

Müdürlüğünden: = 1471 -- Atağıdaki yeni tarifenin bu kere 
;1111111111111111111111111111111111111111111 llllll il llllll lll il lll llll lll llllllllr tatbika konulduğu saym halka ilô.n 

Cenup Demiryollar1 
kabilen Sev.kedilecek. 

- Nuseybinle Çobanbey arasında 
ve mütekabilen Transit olarak geçe
cek. 
Tam hamuleli vagonla yapılan diri 

1 
hayvan nakliyatı. 

A - NUSEYBİNDEN VE MAR
Aşağıda ~·eni tarif enin bu kere DİNDEN. SURİYE İSTASYONLA· 
tatbika konuldurru sayın ahali- RINA MÜRETTEBEN VEYA M0-

.1~ J c TEKABİLEN YAPILACAK NAK-

Müdürlüğün en: 

ye ı an o unur. LİYAT 

800 numarah fevkalade ve 
muvakkat yavaş 

gidiJ tarifesi 
1 fubat 1938 tarihinden ba§lıyarak 

tatbik o!unacııktrr. 
- Nuseybinden ve Mardindcn Suri

ye istasyonlarına müretteben ve müte-

Ton başına ücret 
- Nuseybinden Çobanbeye veya 

mütekabilen 1100 türk kuruşu. 
- Mardinden Çobanbeye veya mü

tekabilen 1000 türk kuruşu 
B - NUEEYBİNLE ÇOBAN

BEY ARASINDA VEYA MÜTE
KABİLEN TRANSİT SURETİYLE 
GEÇEN NAKLİYAT 

')n başına ücret : 
- Nuseybinden Çobanbeyc veya 

olunur : 

80 numarah hususi yavaı 
gidiı tarif esi 

Tam hamuleli vagonla diri 
hayvan nakliyatı 

29 sonkanun 1938 tarihinden 
baıhyarak tatbik edilecektir 
A. ZUMRESt - Küçük cüsseli 

hayvanlar: Kuzu, marya, keçi, koyun, 
domuz. 

B. Z0MRES1 - Büyük cüsseli 
hayvanlar: Merkep, öküz, manda, de
ve, beygir, katır, boğa, inek, dana. 

Bu nakliyattan ton ve kilometre ba· 
şına 4,16 türk kuruşu ücret alınır. 

Bu ücret mecburi olan atideki as
gari ııikletler üzerinden tatbik edile-

, ' 

cektir : 
- 18 metre murabbaı satıhlı vagon

lar için: Kat başına 4 ton 
- 18 metre murabaından noksan 

vagonlar için: Kat başma 3,5 ton. 
Küçük cüsseli (A zümresinden) 

hayvanların naklinde kullanılan iki 
katlı vagonlar için yukarıdaki ücret
ler iki katlanır ve yalnız ikinci kat 
için yüzde 30 tenzilat tatbik edilir. 

İstifa olunacak müteferri masarif 
Cenub Demiryolları işletme itilafna
mesinin 9 uncu tarifesinde tesbit e
dilenlerdir. 
lşbu tarifedeki şeraitte nakledilen 

hayvanların tahmil ve tahliyesi her 
vakit mürsil ve mürselileyhlere aid 
olduğundan, aşağıdaki üçüncü fıkra

da derpiş edilen keyfiyet hariç olarak 
diğer ahvalde hiç bir guna tahmil ve 
tahliye ücreti istifa edilmiyecektir. 
TATBİK ŞARTLARI : 
1 - Demiryol idaresi mevcud ne 

gibi vagonu varsa mürsillere onu ver
mekle mükellef olup, vagonun cinsi 
ve sathı hususunda hiç bir mecburiye
te tabi değildir; şu kadar ki verilen 
vagonlar her vakit kapalı olmalıdır. 

2 - Çobanlara aid merkep ve bey
girlerin, beher iki vagon koyun ve 
keçi için bir merkep veya bir beygir 
itibariyle koyun ve keçi vagonlarına 
yüklenmesine istisnai surette müsaa
de edilir. 

3 - Tahmil ve tahliye ameliyatı 
mürsil ve mürselileyhler tarafından 
yapılır. 

Muvasalatta mürselileyh veya veki
li bulunmadığı takdirde, masarifi ka
milen mal sahiblerine aid olmak üze
re vagonlar resen tahliye edilerek 
hayvanlar ambara konulur. 

Bu takdirde Cenub demiryolları i~
letme itilafnamesinin 9 uncu tarife
sinde mezkur ameliyat için derpiş e
dilmiş olan masarif bedelleri istifa 
olunur. 

4 - Nakliyat müddetince hayvan
ların muhafazau için mürsiller bun
lara lazım gelen bakımı yapmalıdır
lar. Bu muamele kolaylaştırılmak ü
zere hayvan sürücülerinin hayvanla
ra mahsus vagonlarda ve yahud kata
rın furgonunda atideki şaraitle mec
canen seyahatlarına müsaade edilir : 

- Hayvan sürücülerinin veya sa
hihlerinin bir emtia trenine kabulü 
keyfiyetinden, bilhaS6a hamule muh-

telit olduğu takdirde şirkete hiç bir 
mesuliyet terettüb etmez. 

- Vukua gelecek her türlü kaza ve 
vukuattan dolayı Demiryol idaresi
nin mesuliyetten tebriye edildiğine 
dair, mahreç istasyonu mürsilden bir 
beyanname alacak ve bu beyanname
nin ayni bilfunum nakliyat evrakına 
da yazılarak imza ettirilecektir. 

- Hayvanların katedeceği güzer
gahta beher bir katlı vagon için bir 
sürücü ve iki katlı vagon için iki sü
rücü meccanen seyahat ettirilir ve 
icabında hayvanların sahibi bir sürü
cü itibar edilir. 

Sürücülerin kimlerden ibaret ol
duğunu hayvan sahibi tahriren mah
reç istasyonuna bildirmeli ve bunla
rın sürücülükle maruf olduklarını da 
tasdik etmelidir. 

- Biletler mahreç istasyonunca ve
rilecek olup, hamillerinden her biri 
kendisine verilen biletin üzerine im
zasını koymalıdır. 

- Eğer bileti mal sahibi kullana
cak ise, in;aliye beyannamesiyle bir
likte mahreç istasyonuna kendisinin 
mal sahibi olduğunu müşir olarak 
bir de tasdikname vermeğe mecbur 
tutulabilir. 

- Verilen biletler, hayvanlar han
gi trende nakledileceklerse yalnız o 
trende muteber olurlar. 

Meccanen verilmiş biletin hamili
nin yedindeki bilette mahreç istasyo
nunun tarihli damgası bulunmaz ve 
yahud kendisi biletin muteber oldu
ğu güzergah haricinde görülürse, bi
letsiz yolcu addedilerek bilet bede
liyle cezayı nakdiyi tediyeye mecbur 
tutulur. 

5 - Sürücülere veya hayvan sahib
lerine meccanen verilmiş biletlerin 
hamilleri, Demiryol memurları tara
fından taleb vukuunda, hüviyetlerini 
isbat ve yolcular hakkındaki bilcümle 
nizamata inkiyad etmeğe mecburdur
lar. 

Bilet aid olduğu kimseden başkası 
tarafından kullanılır veya ihtiyal va
ki olursa, biletler derhal hamillerinin 
ellerinden alınır ve kendilerinden ge
rek verilmiş olan biletin bedeli gerek
se cezayı nakdi tamamen tahsil edil
dikten .başka haklarında ayrıca adli 
takibat yapılır. 

Bundan başka ~irket bunları bir 
müddet meccani biletten ma1m~m et-

15 - 3 • 1~ 

mek hakkını da haizdir. 
Daha fazla malUmat edin~k i&to

yenlerin Karkamışta C:nub Demiııo 
yolları müdürlüğüne müracaat otmeo 
leri rica olunur. (1368) 1460 
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EtimesuHa in11 edilecek lojman 
binasımn kapah zarf usulile 

eksiltme illna 
P. T. T. Levazım Müdürlüğündenı 

1) Ankarada Etimesutta inşa edile 
cek (51684) lira (75) kuruş keşif 
delli Lojman binası kapalı zarfla ele 
siltmeye konmuştur. 

2) Muvakkat teminat 3834 lira 
kuruştur. 

3) Eksiltme 30 mart 938 çarşamb'i 
günü saat (15) de P. T .T. umu 
müdürlüğü binası içinde toplanaca 
artırma, eksiltme komisyonunca yapı 
lacaktır. 

4) Şartname ve planlar (258) kur 
bedel mukabilinde Ankarada P. T. 'f 
levazrm mi.idürlüğünden lstanbuld 
P. T. T. ayniyat şube müdürlüğünde 
alınacaktır. 

5) Talihlerin kanuni vesaikden mil 
da Nafıa vekaletinden alınmış mütC 
ahhidlik vesikası ile birlikte bir de 
fada en az (55000) liralık inşaatı tıı 

ahhüd ve ikmal eylediğine dair v 
sika, 

6) Talihlerin bizzat diplomalı mU 
hendis veya mimar olması ve yalı\! 

diplomalı mühendis veya mimarın b 
inşaat ve tesisatın fenni mesuliyetil'I 
deruhde eylediğini ve mukaveleye b 
şartla imza koyacağını havi bir taııl1 
hüdnamesini ibraz etmeleri lazımdı 

7) Talihler teklif mektublariY1 

muvakkat teminat makbuzunu vef 
banka teminat mektubunu ve diğc 
kanuni vesaiki ihtiva edecek kapıı 
zarfını yukarda 3 üncü maddede Y 
zıh saatten bir saat eveline kadar A 
karada P. T. T. umum müdürlüğü ~ 
nası içinde toplanan eksiltme kortld 
yonu reisliğine makbuz mukabilitl 

4 
tevdi ed~ceklerdir. (637) ı3 



G mrOk ve inhisarlar B. 

Temel ka%ıkları 

yaptınlacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüiün· 

den: 
I - 1zmirde şartname ve projesi mu· 

cibince yaptırılacak ve il. IV. 938 tari· 
hinde ihale edilmek üzere eksiltmeye 
konulan Tütün bakım ve işleme evinin 
temel kazıkları iıi ayrıca kapalı zarf u· 
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

II - Keşif bedeli 87265 lira 50 ku· 
ruş muvakkat teminatı 5613.27 liradır. 

III - Eksiltme II. IV. 938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat 15 de Ka· 
.bataşta levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 
Kapalr zarflar ayni günde en geç saat 
14 de kadar adı geçen komisyon baş
kanlığına makbuz mukabilinde verile· 
cektir. 

IV - Şartname ve projeler 4.36 lira 
bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım 
ve mübayaat şubesiyle Ankara ve İz
mir başmüdürlüklerinden alınabilir, 

V - Fenni şartnamesinde izah edi
len esaslar daire.sinde yapılacak olan 
temel kazıklan işi Franki, Rodic, stern, 
simpleks, Brechtl, Abolorenz, miharlis, 
mast ve sair firmaların usul ve sistem
lerine veya bunlara mümasil sistemlere 
göre yapılacaktır. Eksiltmeye iştirik 
etmek isteyen firmaların fenni teklifle· 
rini münakasa gününden on gün evve
line kadar tetkik edilmek üzere İnhi
sarlar tütün işleri müdürlüğüne verme
leri lazımdır. 

VI - İsteklilerin bir mühendis veya 
mimar olmaları ve yahud bir mühendis 
veya miman inşaatın hitamına kadar 
daimi olarak iş başında bulunduracağı· 
na dair aralarında teati edilmiş noter· 
likçe tasdikli bir taahhüd kağıdı ile Na
fıa vekaletinden alınmış bu gibi işleri 
yaptıklarını gösterir müteahhidlik ve
sikasını eksiltme gününden en geç Uç 
gün evveline kadar İnhisarlar umum 
müdürlüğü inşaat şubesine ibraz ede
rek aynca vesika almaları lazımdır. 

VII - Mühürlü teklif mektubunu, 
k.muni vesaik ile VI ncı maddede yazı· 
lı eksiltmeye iştirak vesikasınr ve mu· 
vakkat teminat parası veya mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarftan yuka
rıda yazıldığı üzere eksiltme günü en 
geç saat 14 de kadar yukarıda adı ge· 
~en alım komisyonu ba§kanlığına mak· 
buz mukabilinde verilmiş olması lazım
<iır. (976/508) 1059 

Tütün bakım ve işleme 
.... Ti yupnrnacaK 

İnhisarlar Umwn Müdürlüğün· 
ılen : 

I - Şartname ve projesi muci
bince İzmirde yaptırılacak tütün ba· 
kını ve işleme evi inşaatr • 11/IV /938 
tarihinde ihale edileceği ilan edilen 
,temel kazıkları işi hariç - kapalı zarf 
• usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

II - Keşif bedeli 676.960 lira 83 
kuruş ve muvakkat teminatı 30828 
lira 43 kuruştur. 

III - Eksiltme 11/IV /938 tarihi
ne rastlayan pazartesi günü saat 16 da 
Kabataşta levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yaprlacak 
tır. Kapalr zarflar ayni günde saat 
15 e kadar adı geçen komisyon baş
kanlığına makbuz mukabilinde veri· 
lecektir. 

IV - Şartname ve projeler 33.85 li
ra bedel mukabilinde inhisarlar leva
zım ve mübayaat şubesiyle Ankara 
ve İzmir mUdürlUklerinden alınabi
lir. 

V - İsteklilerin mühendis veya 
mimar olmaları ve yahut bir mühen
dis veya mimarı inşaatın hitamına 
.kadar daimi olarak i~ başında bulun
.duracağına dair aralarında teati edil
ıniş noterlikçe tasdikli bir teahhüd 
.kağıdı ile nafıa vekaletinden alınmış 
asgari 200.000 liralık bu gibi inşaat 
yaptıklarını gösterir bir müteahhitlik 
vesikasını eksiltme gününden en geç 
üç gün evveline kadar inhisarlar in
.şaat şubesine ibraz ederek ayrıca ve-
6ika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, 
.kanuni vesaik ile 5 inci maddede ya· 
-tılı eksiltmeye iştirak vesikasmı ve 
ınuvakkat teminat parasını veya mek· 
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf 
larm yukarda yazıldığı veçhile müna
kasa günü en geç saat 15 e kadar adı 
€cçen alım komisyonu başkanlığına 

ll'ıakbuz mukabilinde verilmiş olması 
lazımdır. (509/977) 1060 

i~·· ·i_raat bakanhğt . ·:~>. 
• ..,\-... 4' • . . -~ ·. ,.~· 

.• ._ ~ 4 "'ıu .. ~ • • • • • • 

20 ton arap 
sabunu ahnacak 
Ziraat Vekaleti Satm Alma Ko

ttlisyonundan : 
1 - Açık eksiltme usuliyle 20 ton 

ilrap sabunu alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli • 4998 - Ji. 

ta, ilk teminatı 375 liradır. 
3 - Eksiltme 21.3.938 de saat 15 de 

. 
ziraat vekaleti binasında yapılacaktır. 

4 - Şartnameler Ankarada ziraat 
vekaleti satın alma komisyonundan, 
1stanbulda ziraat mildürlüğünden ve 
İzmir ziraat mücadele reisliğinden 

parasız olarak verilir. 
5 - İsteklilerin mektublan veya 

makbuzları ile birlikte muayyen günde 
2490 sayılı kanunun ikind ve üçüncü 
madelerinde zikredilen vesikaları ek
siltme saatından bir saat önceye ka
dar komisyona vermeleri. (557) 

1217 

Kalörifer ve havagazı 

tesisatı 
Etlik Veteriner Bakteriyoloji ve 

Seroloji Müessesesi Direktörlüğün
den: 

1 - Serom binasının ilave kısmı 

dahilinde yapılacak kalorifer hava
gazı ve yangın söndürme tesisatları 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 7418 li
ra 34 kuruştur. 

3 ..:_ Muvakkat teminatı 556 lira 38 
kuruş olup Banka me~tubu veya vez· 
ne makbuzu ile Tkarct odasr vesikası 
ve Nafıaca tasdikli ehliyeti fenniye 
vesikası. 

4 - İhalesi 21. 3. 938 pazartesi gü
nü saat 15 de Ziraat Vekaleti Muha
sebe direktörlüğünde topalanacak o
lan komisyonda yapılacaktır. 

İstekliler teklif mektublarını muay 
yen gün 've saatten bir saat evvel ko
misyon riyasetine vermiş bulunacak
lardır. 

5 - Bu işe aid fenni ve umumi şa
rtname ile keşif varakası bedelsizdir. 

6 - Yapılacak iıin planını görmek 
ve fazla izahat ile adlan bildirilen 
k!ğıdlarr almak isteyenler her gün 
için müessese direktörlüğüne müra-
caat edebilirler. (606) 1263 

M. M. bakanhğı 

Yüz havlusu ahnacak 
M. M. Velaleti satm Alma Ko.dan : 
1 - H~r bir tanesine. tahmin_.,..tiı .. n 

uu lt'Ut'UŞ Olan 14000 tane yüz havlusu 
kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 28. 3. 938 pazartesi gü-
nü saat 15 dedir. 

3 - tık teminatı (630) liradır. 
4 - Evsaf ve fartnamesini görmek 

isteyen bedelsiz olarak her gün öğle

den ıonra satın alma komisyonuna 
müracaat . 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, ve 3. üncü maddele
rinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte ihale sa
atinden en az bir saat evvel M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

1350 (648) 

Pirinç ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

miıyonundan : 
1 - 26000 ila 30000 kilo pirinç ka

palı zarf usuliyle münakasaya konul · 
muştur. 

2 - Beher kilosu tahmin edilen be
del (30) kuruştur. 

3 - tık teminatr 675 liradır. 
4 - ihalesi 23. 3. 938 çar~mba gü

nil saat 11 dedir. 
5 - Evsaf ve şartnamesini görmek 

isteyen her gün öğleden sonra M. M . 
V. satın alma komisyonuna müracaat. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. inci ve 3. üncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatından en az bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (603) 1257 

Belediyeler 
Kapa lı zarf usu liyle 

eksiltme i lôn ı 

Lüleburgaz B~lediyesinden :. 

1 - Eksiltmeye konulan i~: Lüle· 
burgaz Belediyesinde mevcud projesi 
muicibince bir sakaf altında sinema, 
otel, 'Gazino, ve teferrüatı inşaatıdır. 

2 - Bu işin keşif bedeli: 31025 lira 
11 kuruştur. 

3 - Bu binanın proje fenni umumi 
ve hususi şartname ve müteferri evra
kı Lüleburgaz Belediyesindedir. İstek 
liler belediyeye müracaatla tetkik ede 
bilirler. 

4 - Eksiltme Lüleburgaz Belediye 
binasında 7 nisan 938 perşembe günü 
saat 17 de yapılacaktır. 

5 - Ek1ıiltme kap.alı zarf usuliY.lc 

.. uuus 

yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için İ.e· 
teklilerin 2327 lira muvakkat teminat 
akçesi vermesi bundan başka Ticaret 
odası vesikası ile Nafıa Vekaletinden 
laakal 10.000 liralık iş yaptıklarına da· 
ir muaaddak vesika gÖ6termeleri lazun 
dır. 

7 - Teklif mektuplan ve teminat 
akçesi ihale glinü olan nisan ayının 
7 inci perşembe günü saat 16 ya kadar 
encümen reisliğine makbuz mukabilin 
de verilmif ol"caktır. Postadaki gecik
me ve tehirler kabul edilmez. (707) 

1464 

Su tesisatı 
Sivrihisar Belediyesinden : 

1 - Boru ve sair teferrüatı Beledi
yece ihzar edilmiş olan ve kasabaya 
getirilecek Hacı Ümit suyunun boru
larının tefrişi ve toplama havuzunun 
inşası ve sairesi hakkındaki açık ek
siltme ilanına talip çıkmadığından bir 
ay zarfında pazarlık suretiyle ihalesi
ne karar verilmittir. 

2 - Bedeli keşif 2465 lira 25 kurut· 
tur. 

3 - İhale 27 mart 938 pazar günü sa· 
at on beite haddi layık görüldüğü tak
dir-cie Belediye encümenince yapıla
caktır. 

için (2200) kutu aud kostik ile (20) 
bidon fer aUlilsyom açık eksiltme su
retiyle satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 21 mart 938 pazartesi 
günü aaat 14 de Ankarada Yenişehir, 
Kızılırmek eokak No. 30 da Devlet 
meteoroloji itleri umum müdUrlüğUn· 
de toplanacak Htm alma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (4900) Ura 
olup ilk teminatı (367) lira (50) ku
ru~tur. 

4 - Muvakkat teminat banka mek
tubundan gayri nakid veya nakid ye
rine kaim olan tahvillt olduğu tak· 
dirde bunlar komisyonca almamıyaca
ğından bunların münakasa eaaıtinden 
evel merkez muhasebeciliğine yatırı
larak alınacak makbuzun komisyona 
ibrazı. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde istenen bel&"eleriyle birlikte 
mezk\tr gün ve saatte komisyona haf· 
vurmaları. 

6 - Şartnamesi bedelıiz olarak dev
let meteoroloji işleri umum müdürlli
ğü levazım şubesi müdürlüğünden te-
min edilebilir. (594) 1235 

Dahiliye bakanhğı 

Muğla i(me suyu inıaat ve 
tesisat eksiltmesi 

• 

080 - 13 + 000 kilometreleri arasın-

-11-

eveline kadar kotnisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde venneleri muk
tazidir. 

6 - Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. 1243 

. ·A: Levazım Amirliği 
da 17597,10 lira ke§if bedel\ şose esaslı 600 ton yulaf alınacak 
tamiratı 26-2-1938 tarihinden itibaren 
münakuaya çıkarılmıttır. 21·3·938 gil Ankara Levazan Amirliği Satın 
nü saat on dörtte viliyet makamında Alma Komiıyonundaıı : 
vil~yet encilmeni tarafından kapalı 
zarf usuliyle ihalesi yapılacaktır. 1 - İstanbul komutanlığma bağlı 

Muvakkat teminat (1319,78) liradır. krtaat hayvanatı için 600 ton yulafın 
Bu işe aid evrak: Şose tafsilat ve kapalı zarfla eksiltmesi 18.3.938 saat 

hülba ketifnameleri, grafik, fennt ve 16 da Fındıklı İstanbul komutanlığı 

eksiltme §artnamesi, genel tartname satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
ve mukavele projeleri Eskişehir Nafıa 2 _Muhammen bedeli 34500 lira ilk 

Müdürlüğünde görülebilir. teminatı 2588 liradır. Şartnamesi 173 
İıteklilerin bu gibi işleri yapmıf ol- k k bT d k · d ı 

duklarına dair Nafıa Vekaletinden a· ur~! mu a ~ ~n e. omısyon an 8 ı· 
1 "t ahh"dl'k ·k 'l nabılır. Kanunı vesikalar bulunan tek
ınmıı mu e ı ı vesı ası ı e ıene· . 

ai içinde ticaret odasından alınmış lıf mektublarr saat 15 e kadar kabul o-
maU kifayet vesikasını 2490 numaralı lunur. İsteklilerin belli gün ve saatte 
kanunun tarifatı veçhile teklif mek· komisyonda bulunmaları. 
tuplarına lef eylemeleri lbımdır. (549) 1132 

Teklif mektubları 21. 3. 1938 günü 
saat 14 e kadar vilayet daimi encüme· Patiska ah nacak 
ni riyasetine verilmelidir. Posta ve 
sair surette vaki olacak teahhür nazarı 
itibara alınmaz. (1027 /523) 1080 

Kapah za rf usulile 
eksiltme ilônı 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 

Eskişehir - Söğüt yolunun 3 + 050 
- 9 + 475 kilometreleri arasında 

12282,38 lira keşif bedelli şose esaslı 
tamiratı 26. 2. 1938 tarihinden itiba-

Ankara Levazon Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Ordu Hastahaneleri için 42000: 
43000 metre Patiska'nın kapalı zarfla 
eksiltmesi 31 Marıt 938 saat 15 de Top
hanede İstanbul Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 15265 lira 
ilk teminatı 1144 lira 87 kuruştur. 
Şartname ve numunesi komisyonda 
görülür. Kanuni vesikalarda bulunan 
teklif mektuplarının ihale saatmdan 
bir saat evveline kadar komisyona ve-

4 - İsteyenler umumi ve hususi 
şartnameleri Belediyeden alabilirler. 

5 - İhaleye iştirak etmek isteyenler 
% 7 ,5 pey akçesi ile vakti muayyende 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

(1394-701) 1459 Dahiliye Vekaletin den : ren münakasaya çıkarılmıştır. 
Muğlaya 4.5 kilometre mesafedeki 21. 3. 1938 günü saat on dörtte 

rilmesi. (706) 1463 

Ahıap elektrik direği ahnacak 
Uzunköprü Belediyesinden : 
Uzunköprü elektrik te.isatında kul· 

lanılmak üzere 340 adet ahşap direk 
21-3-938 pazarteı;i günü saat 15 de açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 
Muvakkat teminat 255 liradır. İhalesi 

Şemseddin rnenbaının §ehre isalesi su vilayet makamında vilayet encümeni 
deposu inşası ve şehir tesisatiyle mü- tarafından kapalı zarf usuliyle ihale· 
teferri işlerin yapılmaıı kapalı zarfla si yapılacaktrr. 
eksiltmeye çıkarılmıştır. Muvakkat teminat: (9n,18) liradır. 

ı - lşin muhammen bedeli 985ı82_ Bu işe aid evrak: Şose tafsilat hu-
lira 47 kuruştur. lbası keşifnameleri, grafik, fennt ve 

Uzunköprü belediye daimi encümenin 
ce yapılacaktır. Fenni şartnameler 
Sazmaş Elektrik Şirketiyle İstanbulda 
Türk Maarif Cemiyeti Resmi İlin İt
leri Bürosuna gönderilmiJ olduğun
dan istekliler bu Jirketlerc müracaat
la fenni şartnameyi görebilirler. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname, eksiltme şartnamesi, şartname ve mu
proje ve sair evrakı 493 kuruı muka- kavele porojeleri Eskişehir Nafıa mil
bilinde Dahiliye vekaleti belediyeler dürlüğünde görülebilir. İsteklilerin 
imar heyeti fen şefliğinden alabilir- bu gibi işleri yapmış olduğuna dair 

le~ _ Eksiltme 30 nisan 938 tarihine Nafıa vekiletindcn almış milteahhid
rastlayan cumartesi giinü saat on bir· lik vesikası il~ sene ... si !çinde ti~ret 
de Ankarada Dahiliye vekaleti bina- 1 odasındtp. almış malı kıfayet vesıka
sında toplanacak belediyeler imar he· sının 24§°0 numaralı kanun tarifi veç· 
yetince yapılacaktır. hile teklif mektublarına lef eyleme-

(1365-704) 1462 

Bir mimar aranıyor 4 - Eksiltmeye girebilmek için itı· leri lazımdır. 
Adana Belediye Reisliğinden : teklilerin aJa.ğıda yaıılr teminat ve Teklif mektubları 21. 3. 1938 günü 

.B ı.,..ti~- ~ .-1.:.--AJ.-4' ___ --;-ıu.ı -r,~•, sun ..... . an• k•d4or ko~ -..c: .ı-. de kadar Y'IUtyc:t daimi cncU• 
210 1ira maaşlı bir munarlık münhal- mısyon reıslığinc teslım etmit olma- meni riyasetine verilmelidir. Posta 
dir, ları lazımdır. • ve sair surette vaki olacak teahhUr 

İsteklilerin mufassal tercümei hal A) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 ın- nazarı itibare alınmaz. 
kağıdları, ikişer tane fotografları ve 
diğer evrakı müsbitelerile müracaatla
rı ilan olunur. 

ci maddelerine uygun 6179 lira 12 ku· 
ruşluk muvakkat teminat, (1028/524) 1081 

1312 

B) Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C) Kanunun dördüncü maddesi mu· 

cibince ebiltmeye girmeye bir mani 

Havaaazı istihsal oggı bulunmadığına dair imzalı bir mek-

tzmir Belediyesinden : tu~) Belediyeler imar heyeti fen 
Belediye hava gazı fabrikası için tefliğinden münakasaya girme için 

tek teshin jenatörlü ve kavi gazla ita- alacakları vesika. 
veli teshin cihazını havi ve 24 aaatte 5 _ Teklif mektublarr ihale günU 
asgari yedi bin beşyüz metre mikib saat ona kadar makbuz mukabilinde 
gaz istihsal edebilecek kabiliyette altı komisyon reisliğine verilecektir. 
şakilli vartikal kamaralı bir hava gazı 1 Posta ile gönderilecek teklif mek • 
istihsal ocağının malzeme ve montaji tublarınm iadeli taahhüdlü olması ve 
kapalı zarflı eksiltmeye konulmuıtur. nihayet bu saate kadar komisyona 
Şartnamenin fennt krsmında yazılı ol- gelmiş. bulunması lazımd~r. 
dÜ"ğu veçhile ocağın müteahhick aid . Bu lf h~kında .fazla ı~t alma~ 
makina alat ve malzemesiyle montajı- ııteyenlerın beledıyeler ımir heyetı 

b d 1
. h · 70 500 l' d fen şefliğine müracaat etmeleri. 

nın e e ı mu ammenı . ıra ır 700) 145-z 
Şartnamesi 176 kuruş bedel mukabilin ( •. 

lstanbul Deniz Lv . . A. - . 
de hava gazı müdürlüğünden tedarik 
edilir. Taşradan istiyenler ayrıca poe
ta ücretini de göndermelidirler. İha
le 15-4-938 cuma günü saat 16 dadır. 56000 kilo et alınacak 
Muvakkat teminat miktarı 4775 liradır. Deniz Levaznn Satm Alma Komi 
İştirak için 2490 sayılı kanunun tarifi ıyonundan : 

Beher kilosunun 
Mikdarı Fiyatı 

Cinıi Kilo Kuruş 

Kapa!ı zarf usulile 
eksiltme ilônı 

Bingöl Nafıa Müdürlüiünden: 
1 - Eksiltmeye konulan i9: Bingöl 

ili merkezi olan Çapakçurda yaprla· 
cak hükümet konağı inşaatı olup ke-
9if bedeli (46607) lira (91) kuruştur. 

2 - Eksiltme 1.4.938 cuma günü sa
at (15) te Çabak~urda nafıa müdürlü
ğil odasında kapalı zarf ueuliyle ya
pılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
mlitef erri evrakı istekliler Ankara, E
lazığ, Tunceli ve Bingöl Nafıa mü
dürlüklerinde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için; is
teklilerin (3496) lira muvakkat temi
nat vermeleri ve kanuni vesikaları 

haiz ve nafıa vekaletinden alınmıJ 
yapı işleri müteahhitlik vesikasını ib
ra zetme.i lazımdır. 

5 - İıtekliler teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 

buğday 

öğüttürülecek 

400 Ton 

Ankara Levaznn Amirliği Satm 
Alma Komi:syonun.dan : 

1 - Ankara garnizonu için 400 ton 
buğday öğüttürillmesinin kapalı zarf
la eksiltmesi 24 mart 938 saat 15 de 
Ankara Lv. amirliği Sa. Al. Ko. da ya. 
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 6000 lira ilk 
teminatı 450 liradır, Şartnamesi her 
gün komisyonda görülür. Kanuni v~i
kalarda bulunan teklif mektublarmın 
saat 14 de kadar komisyona verilmesi. 

(629) 1325 

T apo ve fCadastro U. Md. 

Tapu tescili 
Çankaya Tapu Sicil Muhafızlı

ğmdan: 

Ankaranın Omer pınarı mevkiinde 
kain olup verginin 7 kapı 29 defter, 
72 sayfa numarasiyle 3/1407 umum; 
numarasında (Yuvani metrftki Koz
ma oğlu Macar ve Kozma oğlu Yu· 
van) ile mahdud olarak Papu~u oğ· 
lu Karamike adına yazılı bulunan ha· 
rab bağın metruken hazineye kaldı· 
ğından bahisle Ankara defterdarlı· 

ğınca hazine adına tescili istenilmek
t-edir. Tapu sicilinde kaydı bulunma
yan bu gayri menkulün mülkiyeti 
ıhakkında tahkikat yapılmak lizere 
25. 3. 938 cuma günü saat 11 de yeri
ne memur gönderilecektir. 

Bu yer hakkında kanuni bir hak id· 
dia edenlerin keşif gününde mahal
linde bulunacak memura ve yahud da 
daha evvel muhafızhğa ~vrakı müsbi· 
teleriyle birlikte müracaatları lüzu-
mu ilan olunur. (617) 1455 

dairesinde hazırlanmış teklif mektub
ları ihale günü olan 15-4-938 cuma gü
nü azami saat on beşe kadar encüme
ne verilmelidir. 

(615-552) 1135 
Devlet demiryolları --Sığır eti 14,000 3u 

Kuzu eti 20,000 41 

Mezbaha, ahu ve kiriıhane 
yaphnlacak 

Nevıehir Şarbaylığından: 
Keşif bedeli 9859 lira 31 kuruş olan 

mezbaha, ahır ve kirişhane inşaatr açık 
eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat 
teminat mikdarı 739 lira 45 kuruştur. 
Taliplerin 2490 No. lu kanunda göste
rilen vesaiki hamilen ihale günü olan 
31.3.938 tarihine müsadif per~eınbe gü
nü saat 15 de Nevşehir belediye encü· 
menine müracaatları ve bu baptaki 
plan, ketif ve şartnamesini görmek is
tiyenlerin ihale tarihine kadar Nevşe
hir belediyesine gelerek okumaları 

ilan olunur. 1469 

Baş bakanlık 

Sud kostik ve bidon fer 
sülüsyomu ahnacak 

Başvekalet Devlet Me teoroloj i İt· 
leri Umum Müdürlüğünden : 

1 - Umum müdürlüğümüz ihtiyacı 

Koyun eti 22,000 38 
1 - Cins ve !llikdarlariyle beher 

kilosuna tahmin edilen bedelleri yu
karıda yazılı olan üç kalem et, 30 
mart 1938 tarihine rastlayan çar§am
ba günü saat 14 de kapalı zarf usu
liyle alınmak üzere münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - lşbu Uç kalem etin muvakkat 
teminatı (1557) lira olup, şartnamesi, 
parasız olarak komisyondan her gün 
alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektublarını belli 
gün ve saattan bir saat evveline ka
dar Kasımpaşada bulunan komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri. (1347 /695) 1456 

- Vilayetler 
Kapalı zarf usulile 

eksiltme ilônı 
Eaki§eh ir Nafıa Mü dürlüi\inden: 
Eekişehir - Ç4ftcler yolunun 3 d:. 

Meşe traverst ahnacak 
D. D. yolları satın alma Kom. : 

9 uncu işletme için her biri ayrı ayrı olmak üzere kapalı zarf usuliyle 
satın alınacak meşe cari hat traversinin miktarı, muhammen hedeli, muvak
kat teminatı ve şartnamelerinin kaçar kuruşa tevzi edileceği aşağıya ya
zılmıştır. Bu traverslerden birinci 23443 adedi TRULY A ormanından, ikin
ci 11025 adedi YATROZ onnanından ve üçüncü 6706 adedi KARAMANLI 
ormanından kat ve temin edilebilmek üzere Ziraat Vekaletince Edirne Or
man başmühendisliğine tebligat yapıldığından teahhüde girecek olanlar 
Orman Başmühendisliğile temas edebilirler. 

23443 adetlik birinci eksiltme 29 mart 1938 salı günü saat 15,30 da 11025 
adetlik ikinci eksiltme 30 mart 1938 çarşamba günü ve 6706 adetlik üçüncü 
ek1iltme 31 mart 938 perşembe günü ayni saatlerde Sirkecide 9 uncu işlet
me binasında toplanacak olan satın alma komisyonunda yapılacaktır. İstek
lilerin Nafıa Vecikası ile beraber diğer kanuni vesaiki ve teklif mektupla
rını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eniltmenin icrası saatinden bir 
saat evveline kadar komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler Sirkeci 
ve Ankara veznelerinden aşağıda yazılı bedeller mukabilinde verilmekte· 
dir. 1262-662 1373 

Muhammen bedeli M. Teminatı Şartname bedeli 
Miktarı Lira Lira Kr. 

23443 93772 5937,60 469 
11025 44100 3307,50 220 
6706 26824 2011,80 134 
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Dişleri nıçın hergün fırçalamak lôzımdır 

Çünkü 
Hiç bakılma
mış dişleri bi
le kısa zaman
da temizler, 
parlatır, sıhat 

ve taraveti ia· 
de eder. Gün
de iki defa 
Radyolin di~ 
macunu ile 
fırçalanan diş

ler sağlamlı

ğını ve güzel
liğini as 1 a 
kaybetmez. İş
te onun bu a
bıhayat tesiri sayesinde
dir ki bugün binlerce ki
şi daima ve yalnız Rad
yolin kullanmaktadırlar. 

Radyolin dişler için bir hayat sigor
tasıdır. Bunun içindir ki Radyolin i
cat olunduğundan beri Türkiyede tağ
lam ve güzel dişli vatandatlar artını .. 
tır ve artmaktadır, 

Dişlerinizi daima 

RADYOLiN 
Diş macunu ile fırçalayımz 752 

iç ve dıt baıur memelerinde, basur memelerinin her tür
lü iltihaplarında, cerahatlenmİf fistüllerde, kanayan ba

sur memelerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle ıifayı 
temin eder. 1122 

Uyanıı-Servetifünun 
1891 

B8.fyazan: A. lhıan Tokgöz 

47 ıenedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada aatıf yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 592 

~--REÇETELERİNİZİ---
(Sakarya eczane) ıinden yaptırınız. Her istedi· 

ğiniz yerli ve Avrupa il!çları bulunur. Resmi hususi mües· 
sesata azamı kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruştur. 
Ulus, Halk sineması sırasında. Telefon 2018 1--613 

[BUGÜN· i<ü~BAR'AN"ıiA·AfACAGıNız· 5· KURU$ 

YARIN·KURACAGINIZ · EVİN ·TEMELİDİR 
T •. C. 

ZiRAAT BANKASI 

ULUS 

Umumi heyet toplanhsı 
Ankara bah(eli evler yapı kooperatifi idare meclisinden 

Statilmüzün 63 ncü maddesine göre umumi heyetimiz 31 - mart 
- 1938 perşembe günü saat 18 de Halkevi salonunda toplanacağın
dan, bütün ortakların teşrifini aaygılarınuzla rica ederiz. 

Görüşülecek iıler 
1 - İdare meclisi ve mürakib raporlarının okunması. 
2 - Bilanço, kar ve zarar hesaplaroun tasdiki ve idaremeelisl ile 

mürakiblerin ibrası • 
3 - Statümüzün 38 inci maddesinin 52 inci fıkrasına göre, müd

detleri biten altı asıt ve münhal bulunan dört yedek azalığa 
yenilerinin seçilmesi. 

4 - Müddetleri biten ~ mürakib yerine yenilerinin seçilmeal. 
1467 

.:! 111111 1111111111111 1111111111111 11111111111111 11111111 111111 1111111111111111 1111!:. - -- -
~ Umumi heyet toplantısı~ 
-----------------------------

--
Hali tasfiyede Ankara un ve ekmek ---------
T. A. Sirkeli tasfiye memurluğundan 

--------
Hali tasfiyede bulunan Ankara un ve ekmek türk anonim şirke- : 

tinin 1937 devrei hesabiyesine aid tasfiye muamelatının tetkik ve E 
tasdiki için hissedarlar alelade heyeti umumiyesi 31- mart. 1938 E 
tarihine müsadif perşembe günü saat 16 da Ankarada belediye salo- E 
nunda akti içtima edecektir. ----

§ Ruznamei müzakerat ----

---

1 - Tasfiye memurları raporunun okunması • 
2 - Tasfiye mürakibi raporunun okunması. 
3 - Bilançonun tasdiki • 
4 - Tasfiye memurları ve mürakibin ibrası. 

---------
S - Yeniden bir mürakib intibah edilmesi ve ücretinin teshiri. E 

1470 --- -~. lllllllll l lllllllllllllJ lllll llllllllllllllll l l l ll l llll llllll l ll l llll ll lll ll ll l i=' 

İHKl&All 
HAZIMSIZLIGt 

MiD E 
!K$lLl1< Vt YANMALARI NI 

E111 Satılık ev 111E - -: Maltepe Onur sokak 3 No. da E 

15 - 3. 1938 

Midenb bozuk, dilini. paslı, kabrs çekiyorsunuz iftihanız yok, mutlaka 

HASAN meyva özü 
alınız. Yarım bardak ıu içinde alman ve meyva usarelerinden yapılan bu 

harika midenize rahat ve huzur verecektir. Şitc 25, büyük 
40 dört misli 60 kr. 

HASAN gazoz •• •• ozu 
Limon, portakal, mandalina çeşidleri vardır. Meyve usarelerinden ya

pılmıştır. Şampanya gibi lezzetli ve midevidir. Misafirlerinize Hasan Ga
zoz özü ikram ediniz. 
Yakında ananas, çilek, muz, frenk üzümü kaysı ağaç çileği nevileri çı-

kacaktır. Şitesi 25, büyük 40, dört misli 60 Kr. 1228 

Grib, Baş ve Diş Ağrıları, 
Artritizm, romatizma Nevralji, 

-N --MAZON 
MEYVA TUZ U 

eloaal" 

: 4 kat 2 daire beher dairede 4 oda E 
: bir mutfak, banyo, elektrik ter- : 
: kos tertibatını havidir. Ayrıca E 
: bahçe içinde 2 oda bir mutfak E 
: ve bel~sı olan bir dairesi de var- : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
E dır. Bahçeıinde garajı ve muh- E MIOI 'il! r.Aıt~AI( lARI A\1$11RMAt . 

lçiı..M•• I t..ATI• T••hd KOt..AV 

VE MÜLAVİMOİQ .•. ' . ... . 
VERiN\ HiÇ BiR H UMASll 

MUSTAttZAA• TUTAMAZ. 

MAZON r~i... ve HOROS 
.... AllKASIMA OİICKAT 

"UTUO ıvlıcizoı &IA 

Sf$l 8UlUHDURUMUZ 

DIŞ TABIBI 

1165 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün hu

talanm kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımam No. 1 

3-6949 

Saçları 

dökülenler 

KOMOJE N KANZUK 

Saç eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklen

mesine mani olur. Komojen saçların 
köklerini kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. Tabi.t 
renklerini bozmaz, latif bir rayihaaı 
vardır. Komojen Kanzuk aaç ~ksiri 
maruf eczanelerle ıtriyat ma&azala
rında bulunur. 

LINIMANTOL KANZUK 
ROMAnZMAN IN KAT I 

DEV ASiDiR 596 

i telif meyya alaçlarx vardır. İçin- S 
: dekilerc müracaat edilmesi 1125 ! 
::111111111111111111111111111111111111111: 

Terzilere 
Kostümlük paltoluklardan çıkan 

kuma9 parçalarının kilosunu 20 kuru
şa almaktayım. Atpazarı Müneccim 
yoku9u Kocaeli sokak No. 1 Mazhar. 
Telefon 3369 1372 

Neosterin 
Hayatta en büyt.ık kazanç has

talı~a yakalanmamaktır _ Ağız 
/ 

ve boğaz yolile ~İren bütün ~U· ,. 

\aşıcı hastalıklar NEOSTERIN 1 
kullanmakla onlenebilir. 
Her eczaneden reçetesiz alınır. ~ 

1--483 

'~ ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 5969 
lmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MüdürU 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

YENİ 

inşaat sahihlerinin nazan dikkatine 

KiREÇ 
Sent"lerdenberi Karaköy, Alpuköy, Beylikahır ve civarlarında 

imal ettiğim kireçlerimi Ankarada Yeni Kütahya Pazarına satmak
ta idim. Yeni Kütahya Pazarının piyasaya arzettiği bu kireçlerin 
iyiliğini bütün intaatçılar teslim etmitlerdir. 

Bu defa mallarımı kimilen Ankarada Mevsim Sokak Arif Çu
bukçu, Telefon: 3300 

Ankara istasyonunda mahrukat milteahhldi Hüseyin Orak, Tele
fon: 2791 

Ankarada Postahane caddesinde Karaköy Pazarı sahibi Ismall 
O zar, Telefon: 3659 

Sanayi caddesinde Çankırılı Tuğlacı Hasan Telefonı 1446 
ve Hamamönü odun deposu sahibi Bahri Telefon: 2861 vasıtasiyle 
sattırmaktayım. Kireçlerimden memnun kalanların bu müesseseler 
vaııtasiyle ıiparitte bulunmalarını bütün müşterilerime saygılarım
la il!n ederim. 

1259 Karaköy Pazarcığında Kireççi Mehmet Çavuş -----
Malatya Elektrik Türk Anonim 

Sosyetesinden 
Sosyetemizin 1937 senesi muamelat ve hesabatından dolayı aşağıda yazı

lı müzakere ruznamesinde mevcud işler hakkında karar ittihaz etmek üze
re hiuedarların 31-3-1938 tarihine müsadif perşembe günü saat 11 de Sü
mer Bank umumi müdürlüğü binası dahilinde alelade umumi heyet içtima· 
ında hazır bulunmaları ilan olunur, İdare Meclisi 

MÜZAKERE ROZNAMESİ : 
1- İdare meclisi raporiyle müraktb raporunun okunması. 
2 _ Bilanço ve ldr ve zarar hesaplarının tasdiki ve idare meclisi azalarl· 

le milrakib ve müdürün ibrası. 
3 - 1938 senesi için bir mürakib intihabı ve ücretinin tayini 1466 

SİNEMALAR HA LK 
BUGÜN BU GECE .......... BUGÜN BU GECE 

Kadın, erkek, küçük, büyük hülaea 
herkesin görmesi lazım gelen çok 
enteresan mevzulu ve seyircilerini 
sonsuz heyecanlara sürükliyen mevsi-

min en büyük ve hakiki pheeeri 

sutıSTİMAL DA v ASI 
Ba§ Rollerde : 

Dannielle Darrieu:ıt • Charles Vaneı 
Yvette Lebon • P. Mignand 

Fransızca sözlU 
Seanslar: 2.45-4.45-6.45. Gece 21 de 

-- -- --- -- -- -- -- -- -- -- --- --- -- -- -- -- -- -- -- --.., ..... ,.. 

Aşk~Musiki-ne•e ve heyecan filmi 
AŞK MANEVRALARI 

Baş rollerde: 
!DA WOST - LEO SLEZACK 

Almanca sözlü 

Seanslar : 2.30-4.30-6.30. Gece 21 de 
HALK MATİNESİ: 12.15 de: 

ANA ISTIRABI 

.... 
1 
(n 

IO .... 

Yangın, haycit, otomobil, cam sigoitalar1 yapıhr. 
Halil Naci Mıhcıoğlu Telefon: 1230 
Anaftarlar caddesi No. 111 Telefon :2089 

''Unyon° Ankara acentalıiı 1334 


