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Gündelik 

Belgrad 
ziyareti 

Başbakanımız, refakatinde Dış Ba· 
kanımız olduğu halde, dost ve müttefik 
Yugoslavya'nm payitahtına doğru yola 
çıkmış bulunuyor. 

Vakıa türk devlet adamlarının buse· 
yahatinden maksad, Yugoslavya Başba
kanı Bay Stoyadinoviı;'in geçen ilk teş· 
rinde memleketimize yapmı~ olduğu zi· 

yarti iadedir. . . 
Ancak, Türkiye ve Yugoslavya gıhı, 

dünya harbı yangınından. çell!'leş:rek 
doğmuş iki kudretli ve fazıletkar mille
tin devlet adamları, biribirine her tesa· 
düfte temsil ettikleri bükiimetlerin ha· 

yat ~e istikrar prensipleri i~abl~~ 
yerine getirmek pek tabii oldugu ıçın, 
bu ziyareti de gerek balkanlarda ve ~e
rek Avrupa::la büyük sulh davası leh~· 

h .. t lakki etmek lade yeni bir teza ur c 

zımdır. ~ 
Türkiye ve Yugoslavya dostlu~unu 

vasıflandıran esasları dünya bilir: cihan· 
da sulh; ve yurdda tı.ılkın saadeti, refa· 

hı ve haysiyeti; buım, um~ıı;t -~arışın 
"d . . . .k. ·ıt tin mıllı mudafaa· 
ı amesı ıçın, ı ı mı :: • . . 
l · . kla ının tunsalı 
arını kendı yasama ~~ r 

h . . J • ı b"rleşmesisure· 
alıııe getırmek azmıy e 1 

tinde de tefsir edebiliriz. 
Daha 1925 ilkteş1!ninde bir muahe• 

de ile biribirine ellerini uzatmış olan 
t .. 1933 ·enesi ilk· urklerle yugos!avların, ., .. 
tcşrininde İstanbulda ouluşmuş olan bu: 
Yük şeflerinin o tarihi mülakatıdrr .~ 
bugünkü sarsılmaz, devamlı, b:~kı 
dostluğun temellerinı atmıştır: 29 ıkın
cite§rin 1933 muahedelerini de, 9 şubat 
1934 de Atina'da im7.a1amış olan Balkan 
antantım da o mülakatın mutlu uetice• 
lerj saymak gerektir. Bugün, orta Av• 
l'upadan Kafkas dağlarına ve Mezopo• 
tarnya çöl1erine kadar genişliyen ucs~.z 
bucaksız bir alem Balkanlardaki tecru• 
be cdilmi~ dostl~klara dayanarak. ci
han emniyetinin en inanılır unsurların
dan biri vaziyetinde beynelmilel barış 
:tnü.csseselerine geniş' bir ınesned vazi· 
fesı ·· gormektcdir. 
. Bay Stoyadinovir Atatürk Türkiye· 

tın· ~· ·· d ın rncrke;ı:inde bulunduğu gunler e, 

(Son.ı 5 inci sayfada) 

fı.tanbu1, 10 (A.A) - Başvekil İs
met İnönü, hareketinden biraz eve1, Pe
rapalas'ta yugoslav ve türk matbuatı 
nıümessmeriyle Anadolu Ajansının bir 
muharririni kabul edc.rek şu beyanatta 

bulunmuıtur: _ 
"- Yugoslavya'ya içimde büyük bir 

sevinçle gidiyorum. Hareketimden biraz 
evel fevkalade olarak toplanan İcra Ve
killeri heyeti, Yugos!avya'ya Türkiye
nin samimi ve candan bağlılığını iblağ 
etmeği benden istedi. Son öakikada Bil· 
yük Şefim Reisicumhur Atatürk, bana 
verilen vazife ile yakından alaka göste
rerek bilhassa Yugoslavya ile Türkiye
yi bağlıyan rabıtalarm sağlamlığını te• 

---·----------------. 
Hukuk ilmini yayma 

kurumununda 

• • J" mebusu ve M.M. Bakanlrğr siyas: 
Denız ı . K .... k 

müsteşarı Necibalı uçu a 

Necib Ali Küçüka dün 
güzel bir konferans 

verdi 
[Bu konferansı tafsiJab ile altıncı 

sayfamızda bulacaksınız.] 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

barüz ettirmek lütfunda bulunmuşlardır. 
Ankara1da ve fstanb•:l'da bütün halk, 
bana tevdi edilen bu vazifeden fevkala· 
de memnun olduğunu göstermiş ve bil· 
tün tezahüratiyle yugoslav milletine 
türk milll sempatisinin bildirilmesini is-

( Sonu S. inci sayfada) 
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Varın 

İstanbul' da çekilen 
Tayyare Piyangosu 
listesini neşredeceğiz 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Belgrad'dan bir manzara: Parlamento meydanı 

·----------- ----
Buğday politikamız 

Rekolte daha yükseliyor 
kalite gittikçe eyileşiyor 

Buğdayı koruma kanwılariyle, silo ve anbarlar hakkındaki kanunun 
hükümlerine göre Kamutay büdce, maliye, divanı muhasebat ve iktı
sat encümenlerinden mürekkeb genel heyet 932-935 yıllarında Zira.at 
bankasınca hükümet hesabına yapılan buğday işlerini ve gene Ziraat 
bankasınca yapılıp işletilen silo ve anbarlara aid hesabları tetkü vf' 

tasdik etmiştir. 

Genel heyet, tetkiklerinin ne· 
ticesini, toplantıya başkanlık eden 
büdce encümeni reisi B. Mustafa 
Şeref Özkan'ın şu sözlerile ifade 
etmiştir: 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Cebelidüruzda isyan 
f 8.üQü~· Cebelidüruzd~··idm·ı 

• • l hakimdir? Suriye mi? 
• • • • • • 

i Fransa mı? Atraşlar mı? l 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Elkabes gazetesi, 1 nisan tarihli sayısında Necib Elrys imzasiyle 
Cebelidüruzda çıkan isyana dair bir makale neşretmiştir. Bu makale
nin serlevhası "Bugün Cebelidurüzda kim hakimdir? Fransa mı, Suri
ye mi, Atraşlar mı?,, dır. Bu makaleyi a§ağı alıyoruz: 

Ura'daki toplantı bir isyan .--------------------·-----------
başlangıcı ve bükü.metlere mey Pesmazoğlu anlatıyor dan okumadır 

Bu toplantıda verilen kararlar; 
ı - Suriyeli muhafızı reddedip ye· 

rine Emir Hasan Elatraş'ın tayini. 
2 _ Cebelidüru • .mn idari ve mali 

istiklalini ınuhafaza. 
3 _ Cebel'de bulunduğu müdde: i

çin suriyeli muhafızdan sarfiyat hesa
bı istenilmesi. 

Emir Hasan Elatraş'ın Ammanda 
düruz menfileri reislerin nasihatım a
lıp döndükten sonra Cebelidüruz hadise· 
sinin kapandığını zannetmiş, hükümet
ten seçimi ilan etmesini istemişti:C. Fa
kat son gelen haberler, Emir Has:ın'ın 
Ura'da bir toplantı yaptığım, burada 

(Sonu S. inci sayfada) 

B. 

Türk-Elen 
iş birliği 

Türkiye Akdeniz şarkının 
en kuvvetli devletidir 

6 · Pesmuoğlu Tw·k - Elen doıtlu~ 
ğu ve işbirliği hakkında arkadapm.ı:1 
Neşet Halil Atay'a çok ıayam dikkat 
ıö.t.ler söylemiştiı·. B t yazıyı ikinci say· 
Fıunızda bu!acaksmız. 
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Romanya ile B. Besmazonlu anlatıyor 

Türkiye akdeniz ar ı ın 
en kuvvetli dev etidir 

Yunanistan ile Türlüye arasında bir 
işbirliği çok~ iyi neticeler verecektir 

Atina, - Bu yazı için istifade etti
ğim not'· r, Ylln·nistanın eski ekonomi 
bakanı muhterem Pesmazoğlu'nun ar
kadaşım Yalman ile bana söyle-'!· ği söz
lerin hulasalarıdır. Ve karilerime, türk 
- yunan dostluğu ve iktısadi teşriki me
saisi hakkında benim neler düşündüğü
mü değil, A tinada neler söylendıgini 

anlatmak kararında olduğum için hu!a
salar yazıda oldukları gibi bıralı::ılnuş
lardır. Pesmazoğlu'na göre; 

Türkiye 
İmparatorluğun belli başlı zaafla

rından biri olan Avrupa ve Asyadaki 
erazisinden ayrılıp kendi tabii ve milli 
hududları içinde yerleşen türk milleti
nin kudret ve hayatiyeti Türkiye :stik
lilinin dayandığı temellerden biridir. 
Türkiye ,tarih, coğrafya ve nüfus ba
kımından bir kültür. Türkiyenin onu 
komşulariyle ihtilafa sürükliyecek kü
çük büyük meseleleri yoktur. Yabancı 

devletler istismar .na iktısaden ve ı.iya
seten ebediyen kapanan memleket me· 
nabii Türkiyeyi tek başına refaha ka
vuşturmaya kifayet edecek kad;a- çe
şitli ve rengindir. Dostluklarını, itti
faklarını dilediği şekilde ve diletiği gi
bi yapan Türkiye, eğer aksini yapmak
ta fayda görürse, bütün ittifaklarından 
zararsızca kendini tecrid edebilir. Mil· 
li Türkiyeyi milli yurdunda tehdid e
debilecek ne siyasi ne askeri, ne iktısa· 
di hiç bir türlü tehlike mevcud değil
dir. Türkiye Şarki Akdenizin en kuv
vetli devletidir. 

Yunanistan: 
Başkaları zorla çıkarmazlarsa Yıına

nistanın da komşulariyle halledilecek 
meseleleri yoktur. Ne tarih. ne coğıai
ya, ne nüfus meseleleri. Fakat Yuııarıis
tanm komşulariyle bilhassa müttefik 
komşulariyie ve itimadla balledece~i 

bir tek iktısadi meselesi; bir ihtiyaç
lar meselesi vardır. 

Yunanistan n nüfusu çok, grda mad
deleri istihsali azdır. 

Yunanistan bu iktısadi meselesini 
kendisi ve komşuları için en fayd.llı 

~ekilde nasıl halledebilir? Birkaç sene. 
denberi niuvaffakiyetle tatbik ettiği zi
rai ıslahata devam suretiyle ihtiyaçla
rını kendi menabiinden temin ederek 
mi, yoksa miittefik komşulariyle bil -
hassa Türkiye ile mütekabiliyet eb<ısla· 
n üzerine anlaşarak hariçten getire
rek mi?. 

Ben şahs~; Balkan antantı devlet
lerinin - ihtiyaç, istihsal, turizm es7'S• 
larma g - re - aralarında yapacakları ik
t adi bir anlaşma kadar hiç bir tedbı
rin müttefiklerinin ve Yunanisı.anın 
- müsaid hususi ~rtliınnr nazarı dık
k te alarak isterseniz su Tiırkiyeyi 
böyle bir mecburiyetle bağlı telalrki et
n:eyini.z - kolay ve seri inkişafrna yar
dım edemiyeceği kanaatinde olanlar
dan m. 

Yunan milletinin vatan mi:dafaas• 
ehliyetinden ve bu ehliyete istinad eden 
yunan siyasi ve m il i vahdetinden bah
setmeksiıdn size, memleketim hakkır
da söylemek istedigim şeyleri anlata
b'ldim zannediyorum. 

Türk - yunan dostluğu: 
Ben bu dostluağ yalnrz iki mifüt a

rasındaki harblarm iki millete ı&t· rab

dan başka şeyler veremiyeceğine inan
dı ğım için değil: Türkiyenin ve Yuna· 
nistanın milli inkişaflarını, ancak tam 
bir sulh ve itimad üzerine müesses bir 
dostluk emniyeti içinde tamamlıyabi

leceklerine inandığım için büyıik bir 
krymet veriyorum. Memleketimin hiç· 
bir menfaati Türkiye ile karşı karşıya 
gelmekte değildir. Mesela; biz şu ı\sya 
h:.ırbmı kazansaydık, bu kazançtan yu
nan milletinin elde edeceği foyd:ılar 

türk - yunan dostluğunun ve iktısadi 
teşriki mesaisinin Yunanistana ka;an
dıracağı menfaatlerden daha büyük mü 
olıırdu?_ 

Harblar, harb masrafları, harbların 
devamı yüzünden iki tarafta artan d•iş
m nlık1ar, pazarlarm mütekabılen fa
k:rle\ esi ve kapanması ... 

Vaktiyle aksini iddia edenlere ve 
yapanlara karşı söylediğim gibi; kü
çük Asya harbın n askeri zaf.!n bile, 
tüccar Yunanistaru harab etmeğe kili 
gelebilirdi. Misali, Yunanistanm eski 
harblarma, tarihi yunan medeniyetir.in 
teessüs şartlarına, teessüsüne, in1dşaf 

vo inhidam sebeblerine de teşmil edehi
lirsinir. 

Sonra; türk • yunan dostluğunun bil
hassa, iki millet arasında asırlardanbe
ri devam eden kan ve tarih i~tirak:ne 
istinad eden dclıa derin bir sebebi de 
vardır. 

Yüzüme dikkatle bakarak: 

Mesela benim bir rum olarak Yuna
nistana gelip yerleşişim ve sizin tüı I: o
larak memleketinizde kahşmız bir tesa
düf, ama sadece bir tesadüf değil 

midir? Bunun tamamen aksi de olamaz 
mı idi? İki memleket insanları arasın
da birbirinden farklı kadın erkek tip
leri tespit edebilir misiniz? 

Kimbilir, muhacir olarak Yunanis
tana gelip yerleşen rumların Türlriye
de kalmış ve sizin buraya gelmiş ne 
kadar yakın hısımlarınrz vardır l 

Sakm yunanhalrın Türkiyeyi ya
bancı bir memleket telakki etmemr-k
rine ve Türkiyede yaşamak arzularını 
aradan geçen uzun ramanlara ve ıstı· 

raplı hadiselere rağmen hata ka}'betme
mi~ olmalarına aykırı manalar verme
ye çalışmayınız! Bu iki millet arasm
daki tarih ve kan iştirakinden' doğc.n 

bir iç bağlılığıdır ki . her şeye rağmen -
nesillerden nesillere intikal ederek böy· 
lece devam edip gidecektir. 

imparatorluk ve federasyon: 
Siyasi. iktısadi ihtiyaçlar bizi, her 

biri lı:endi siyasi hududları içinde ve 
birbirleriyle münasebetleri tam bir mü· 
savat esasına göre tanzim edilmiş lıir 

Balkan devletleri federasyonuna götü
rebilir. 

İmparatorluk devrinde eğer bu ide
al tahakkuk edememiş ve imp:ırato.lu
ğu teşkil eden milletler, tarihi, coğrafi, 
iktısadi zaruretlere rağmen imparator-

Akıntının azizliği. 

Geçen hafta sonunda, Pari.ste, Sen 
nehri üzerinde meşhur ingir:z: - • r 
siteleri, Kembriç ve vksford ile iki 
Pari.s taknnı arasında kayık y. ı 

yapılmış ve bunu İngilizler kazanmış
tır. 

Kembriclifer, yarışta hazır bulu
nan fransız cumhur reisinin onunc 
gelwkleri zaman İngiliz ma~ı çalın

mağa ba.şlaymca genç ün'versitc er, 
usulden olduğu üzere, selam va z iye -
tinde mar§ı dinlemeğe başlamı, rdn·. 
Fakat nehirdeki akıntı, bu sırnd ha
fif kayığı, yavaş yavaş almış, b ir k - p
rüni.in kenarına kadar götürm.. -

Bay Löbrön tebrik için elini uza
tacağı zaman karşrsmcla yaln z Se n 
nehrinin hafif hafif çırpman sularını 
bul.nnqtur. 

Rio-dö-Janeyro karnavalı. 

Son karnavalda Riyo - dö. Janey
ro'da halkın ne kadar gülmüş, oyna
mış ve.- kendini kaybetmiş olduğunu 
anlatan hadiseler, bazı Avrupa gaze
telerinde türlü tehirlere yol açmrıtır. 
Bu tefsirleri bir tarafa bırakarak ha
diseleri anlatalım: karnavalm devamı 
esnasmda hastanelere 1021 kişi kabul 
edilmiştir; bu adamlardan 93 Ü kav
gada yaralanmıf, 141 tanesi kalaba· 
lıkta ezilmiş, 18 tanesi yanmış, 49 u 
tramvaydan düpnüş, 103 Ü şoförler 

taraf mdan döğülmüş ve 6 tanesi de 
kendilerini öldürmek iatemiştir. 

Daha garibi, 40 kişi ukılan koku
lu eterden bayılmıştır. Hele şu haber
lere bakmız: 12 kişiyi köpek mrnu§, 
27 kadm da doğurmuıtur. 

• ticaret 
•• •• • 

goruşmesı 

Romanya ile yeni ticaret anlaşması 
müzakerelerinde hükümetimiz adına 

Bükreş elçimiz B. Hamdullah Suphi 
Tanrıöverin reisliğinde bir heyetimiz 
bulunacaktır. Önümüzdeki haftanın ilk 
günlerinde Bükreşe h,areket edecek olan 
heyetimiz, dış bakanlıktan B. Nizamed. 
din, ekonomi bakanhğı mü avirlerinden 
B. Sami, türkofis raportörlerinden B. 
Natuk ve dış bakanlık ekonomi dairesi 
memurlanndan B. İlhamiden mürekep
tir. 

Kamutay Çağrıları 
Arzuhal encümeni 12.4.937 pazarte

si günü saat 10 da toplanacaktır. 

• * • 
Divanı muhasebat encümeni 12. v. 

1937 pazartesi gtinü saat "10" da topla
nacaktır. 

• "'* 
Dahiliye encümeni 12.rv.1937 pazar

tesi günü saat onda toplanacaktır. 

luktan kurtulmak çarelerini aramı~lar
sa bunun kabahatini. bu ayrılma ımkan
Jarınr arayan milletlerin hareketlerin· 
de değil, bizzat imparatorluğun te\,f 
kudret:>izliğinde, bir de h.arici nUfuz ve 
tesirlere mukavemet edemiyecek kiiclar 
maddeten, manen çökmü~ olmasında a

ramak lazımdır. Bu kadar büyük bir ü
nite ecnebi devlet nüfuzunun - impa
ratorluk kadar - hakim olduğu bir n ei!l· 

le.kette elbette ki tahakkuk ~artlarını 

bulamudı. 

Bugünkü şartlar tamamen lehimiz
dedir. Artık kendi milli hududları i-

çinde milli devletlerini kuran ve en az 
iki asrı telafiye çalışan müttefik Bal-

kan milletlerinden hiçbirini öteki a

leyhine tahrik etmcğe, ve Balkanlılara 

aid olmayan menfaatler için, Balk:-o 

milletlerini silahlı ordular halinde 

komşu memleket hudadlarına göoder
meğe imkan yoktur. 

Ben Yunanistanın, benim askerliğim 
çağında yaptığı harbların heJl5ine i.,.-.; 
rak ettim. Ve bunların hiç birinde yaı>
tığnn işi, Anadoluda yaptığım harb ka-

dar manasız ve ıst raplı bulmadım. Söy 

!ediğim bu son cümleyi Balka.ı.lnr ve 
Şarki Akdeniz sulhunun, BalkJnlr ,re 
Şarki Akdenizli milletlere göre bir iza
hı telakki etmez misiniz? 

Neşet Hali/ ATAY 

Dontluriılan kı.rmızı balıkla., 

Bir amerikaJr alimin kırmızı ba
lıklar üzerinde yaptrğı bir takım aca
İp tecrübelerden bahseden bir gaze
te, şu inanılmaz haberi veriyor: 

Bu ialim, içinde yaşamakta bulun
dukları l.avanozdan kırmızı balıklan 
almış ve sıfırın altında 192 derecei 
hararette mayi hava ile dolu bir baş
ka kavanozu n iç'ne atmıştır. Sonra, 
g e bur c 'ci kav nozlanna 
n .-k ettiği balı lar derhal dirilmişler

dir. Bir kırmızı balık, bu suretle, on 
beş d efa d ondtll' p canlandırılmış.

lir . Yalnız bahklnrdan b'ri kavanozu
na iacle olunurken clü müı ve cam gi
bi parça parça olmw. 

Bu hadiscd n bahs~den gazetenin 
tarilii 1 nisandır. 

Vereceği vergiyi bilen adam 

İngi •• ere de, bır vergi memurunun 
yapt:ğı h seb yanlışından dolayı 30 
lira yerine kendisinden 20 lira isteni
len bir vergi mükellefi, yaptığı hata
yı tasrih ederek vergi memuruna bor
cunu tam olarak yollamış ve ondan da 
§U cevabı almııtır: "Sayın Bayım, 

yanlışımı bularak eksik&iz ~önderdi

ğiniz para geldi, makbuzuna gönde
riyorum. Yalnız şwıu ilave edeyim ki 
69 yaşındayım; beni insrrnlann eyili
ğine ilk defa siz inandırdınız; teşek
kür edecim • ., 

Elnua uıtı§ı artıyor 

Cenup Afrikasl elmas madenleri· 
ne aid bir istatistiğe c-0..e geçen sene 
yüz milyon türk lirasından fazla. kıy
mette elmas satııı olmuştur. Bu sene 
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Boğazköy yazılı ves a 

nmuc Çivi yazısın 
s··mer er i, bun r 

• 

tab etler· yazar 
Ankara Halkevi müze ve sergi ıu~nin tertib ettiği seri o f e· 

ranslardan altıncısı dün Halkevi salonunda seçkin bir dinleyici zil ı
resi karşısında Ankara tarih, dil ve coğrafya fakültesi etitoloji pro:e~ 
aörü ve Eti çivi yazdan mütehassısı profesör Küterbock tarafıııc' an ve· 
rilmiştir. Zengin ve güzel bir projeksiyonla ca.nlandınlan bu mühim 
konferansın hulasası şudur: 

• •• •• 
ınan g n 

Büyük mimar her yerde 
saygı ile anıldı 

Edirne, 10 (A.A.) - Eşi olmıyan 

selimiyesiyle türkün sanat ve medeni
yet kabiliyetini asırlardan beri rneriç 
kıyılarından bütün bir dünyaya baykı.. 

ran büyük türk mimarı koca Sinan bu 
sene de büyük eserinin huzurunda bin
lerce halkın ve gençliğin heyecan~yle 
anıldı. Törene başta umumi müfettiş 

general K. Di.rik baş müşavir vali ve ku
mandan olduğu halde bütün edimeli. 
ler iştirak etmiş bulunuyorlardı. Sanat 
ve medeniyet dünyasına selim~ye gibi 
eşsiz ve ölmez bir eser bırakan yüce 
dahinin hayat ve eserleri hakkında öğ
retmen Osman Peremeci ve talebeler ta. 
rafından nutuklar söylendi. Selimiye 
daha gündüzden elektriklerlere donatıl
dı. Böylelikle binlerce edirneli Sınan 

güniinü her yıldan daha parlak ve daha 
coşkun bir surette yaşattılar. 

Uşak' ta 
Uşak, 10 (A.A.) - Büyük san:ı.tkir 

mimar Sinan için dün balkevinde güs.. 
teriler yapıldı. Büyük sanatkarın ha.. 
yatı ve eserleri hakkında soylevler ve. 
rildi. 

Zonguldakta 
Zonguldak, 10 (A.A.) - Dün gece 

halkevinde büyük s:ınatkar mimar SL 
nan için umumi bir toplantı yapılarak 
hayatına ve değerli eserlerine dair kon
ferans verilmiş ve sanatkarın eserleri 
projeksiyonla gösterilmiştir. 

.. -··-······-······-·-···-···················-. . . 
!: Hatırlıyor musunuz? !: 

• 1 - Birinci Viyana muh~ara- , 
! sı ne ~.a.n yapıldı ? i 
i 2 - ikinci Viyana muhasara- i 
i a ne ~aman )l<Jptldı ? i 
i 3 - Saman oğullan cleuleti ne ~ 
! .zaman kuralmUf{ar ? i 
i 4 - Alp Arslan ne ~man öl- i 
: : : miif!Ür? : . . i 5 - Cengizin İmparator oluş ~ 
~ larihi nedir- ? ~ . . 
:. : 
: Dünkii suallerin cevabları ~ 
: : . . 
: : 
: S - Devet tarafından demiryo- : . . 
: lu inşasına ne zaman başlandı ? ! . . 
i C - 1 mart 924 de. i . . . . 
! S - Medreseler ne zaman kal- : . . 
i dm.dı ? ~ 

! C - 3 mart 924 de. : 
i i :.. S - Köy kanunu ne zaman ka- i. 

bul edildi ? . . 
: C - 18 mart 924 de. i . . . . 
! S - Tayyare Cemiyeti ne za- ! . . 
i:::. man kuruldu. ? j::•: 

C - 16 şubat 925 de. 

S - Amcrikada ilk entemasyo-
~ nal sergi ne zaman açıldı.? J 
i C - 1853 de. i . . . . ......................................... -.............. . 
bu satışın artacağı umulmaktadır. 

Diğer taraftan, Amsterdamdaki 
elmas horsasında yapılan satışlar, da
ha çok ,kıratlarr düşük parçalar üze
rinden yapılmaktadır. 

Bu iki habere bakarak acaba hük
medebilir miyiz ki elmas &atın alan
lar zenginlerdeD ziyade orta halliler
dir?. 

Ön Asyamn eski kavimh:ri ka
ğıd veya deriye yazmayıp tuC a 
tabletlere yazarlardı. İşte bu yüz
den Ön As yanın es;Ö yazı ah. de
leri elimize geçmiştir. Çivi yazı
ıınm mucidi Sümerlerdi. Uruk da 
bulunan en eski tabletler İsadan 
önce 3500 yıllarına aidd .. Sonra
lan teknik sadeliği dolayısiyle re~ 
sim yazısı çivi yazısı şeklini al
mışbr. 

lsadan önce 200 yılla.rmda Asur ta
cirleri tarafından yazılmış olan tablet• 
ler hakkında profesör Landsberger ge
çen konferansta i.zalut veımi ti. Bu se
fer de Etilerin bu Asu• tru:ır ya.zılan 
ile münascebti olmaksızın, d~ sonra
ları çivi yazısını kabul ettiklerini söy~ 
!emiştir. 

Bogazköy tabletleri 1906-12 yılların

da Hugo Winckler ile Makridi tarafın
dan bulunmuştur. 1931 de alm.ın arke
oloji enstitusı.inün yaptığı kazıda ikin
ci ve daha büyuk taWet bölüntüsü elde 
edilmiştir. Tabletler Hattuşaş • Boğaz· 
köyde üç yerde büyük bir mabedin 
mahzeniyle büyük kaledeki kıral hisa
rmm iki yaprsrnda bulunmuştur. Etile
rin tam manasiyle kataıoğlu, etiketli bir 
kütüphanesi vardı. Bu tabletlerin tahta 
raflar üzerinde korunulduğu ihtimal 
dahilindedir. 

Tahirsel metinlerle vekayinameler· 
den anladığım:za göre Eti ta:-ib: şöyle 
bir şekil arzetmektedir. İsadan once 190( 

yıllarında eski Eti devleti kurulmuş
tur. Bizim proto-Eti dediğimiz eski se
kene bu devletin içerisinde kaynaşmış-

tır. 1750 y.llarında kıral Murşiliş L Ba
bile sefer ederek burasını tahrib etmiş· 
tir. 145v·l200 yıllarında hüküm sürüp 

yeni devlet denilen kısımda Etileri kud· 
retlerinin zirvesinde görüyoruz. Etiler 
Anadolunun şimal sahilinden cenup sa
hiline garbdan şarki Anadolunun uzak
larına kadar olan bavaliden başl:a Suri· 
yenin ~imal kısmına da hakim bulunu
yorludı. Burada Suriyenin cc ıbuna 

tesahüb eden Mısırlılarla çarpışmışlar
dı. 

Tarihsel metinlerden başka dinsel 
metinlerle şiirler v~ b' ı de kanun ı .ame 
bulunmuştur. Fakat hususi hiç bir vesi• 
kaya tesadüf edilmemıştir. Bu nasıl izah 
edilebilir? 

Etilerde çivi yazısından başka bir de 
hiyeroglif ( resim) yaz sı vardı. Son bir-

kaç yıl içinde bu her iki yazının da ay· 
nı zamanda kullanılmış oldu · u anlaşıl• 

nuştır. Hiyeroglif yazısının bay:ıgı bu· 
günkü yazı suretinde bir nevi ka emle 

yazılmış olması lazımdır. una göre ele 

geçen taş k'~bderle mti irlerdcn baş· 

ka yazı vesikalarının mevcud old gu 

tahmin edılmekte:lir. Çünkü çivi yazısı· 

nm metinlerinde bir •·a aç yazrcı!>ı'' n· 

<lan bahsedilmektedir. Bu yru; arın ağaÇ 
levhalar üzerine yaZJlmış hususi vesika· 

lar olması ihtimali vardır. 

.................................. ~~t 
~ HAVA ~ 
.............................. 
Havalar soğuk gi diyor 

ıut· 
Düıı "ehnimirde hava yüksele bu • 

" tırı· 
larla kısmen kapalı şimal ıstı°kaı1lc 

• an• 
d .. ~ l mi" ve ısı en esen sert ruzgar ı geç s • . .,. 

.. k eiebılıJlls 
ca.k 12 dereceye kadar yu 5 •• Iii• 
. M 1 .. ·.,ı . enel di ktör 

tır. eteoro 011 ı'i"'en g ..tır• 
~ dünr 

ğünden ver.ilen malumata gore --.ııı· 
.. .. rnıııta" 

dun Trakyadan başka butun 1fı· "k ısı s 
n yağışlı geçmiştir. En du~ birde 3 
rm altında olmak üzere Eskışe yut<· 

·ı . tir En 
derece olarak kaydedı nuş · pi· 

tznıi.rde ı 4, 
sek ısı Çanakkalede 13, ıyııda 

da '>O Anta 
yarıbekirde 16, Adana ~ ' 

23 derecedir. 
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rın-~=---·~ ~~ 1 Malaga' da bombardıman edildi 
Mısır kapitülasyonlan 

Belçika da faşistlik ve 
demokrasi mücadelesi 

B elçika bugün çok heyecanlı bir 
gün yaşıyacak: Brüksel intibah 

nuntakasının ü ç yüz Jnrk bin seçmeni, 
bugün, rey sandıkların n önünde demok· 
rasi ve faşistlikten birini tercih edec~k
ler. Bu seçim çok dikkate şayan ıartlar 
altında yapılmaktadır. 

Hükümetçi kuvvetler Hueskayı 
sardı lar bombardıman ediyorlar 

SON P OST A'da B. Muhiddin Bir
gen yakında toplanacak olan Montrö 
Mısır kapitülasyonları konferansından 
bahsetmektedir. Mısır kapitülasyonları
ruıı mülükiler zamanında verilmit imti
yazlar olduğuna İf&rE"t eden muharrir, 
bunların osmanlı k:ıpitülaıyonlarmd .. n 
daha eski oldnğunu aöyliyor ve diyor 
ki: ''- lngiltere ile aolaşarak iıtiklilini 
elde eden Mısınn yalanda kapitülasyon 
devrinden kurtularak geniı bir nefes a
Jacağtna §Üphe yoktur . ., 

Garbi A vrupanın birçok memleketle

rinde olduğu gibi, s~lçikada da ·~n ~ 
neler içinde bir faşist ccreyam belırmıf· 
tir. Belcikn1ı Hitlere benziyen Degrelle
in reisliği altındnki fosist partisinin adı 
Rex' dir. F aşistlcr, ideoloji y3kınlığı do
layıs:yte Alm:ınyadan sempati gördük· 
lerinden Bek.ikanın y.ılnu: iç politikası· 
ru alakadar ~tmesi lazımgelen bu hare
ketin dış politıka i!e de alaka•~. .vardır. 

Rex partisi seçim mücadelesının par· 
' • 1 

ti namına bir propagrında veıilesı o.a~a-
ğını düşündüğünden geçen ay mebuı:a· 
rından birini par lamentodan istifa et~ır· 
ıniştir. lşte bugün yapılacak olan ıeçun, 
bu azanın istifasiyle boşalan ıncbuıluk 
İçindir .. 

Madri, ıo (A.A.) - Hükümet tay
yarelerinin Malagay~ bomb~rdnnan et. 
meleri neticesinde bır gemıde yangın 
çıkmış ve 5 deniz tayyaresi harap ol-

muştur. 

Tayyareler aynı zamanda Hueska 
bölgesinde Tarranza ve Nivel dd rio 
komayı da bombardıman etmişlerdir. 

Hükümet Kıtaçkgon cephesinde a
loubierre bölgesinde bazı ebemiyetli mev 
ziler zaptetmişlerdir. 

Topçu. şimdi tamamen muhasara e. 
dilmiş olan Hueskayı bombardıman et-

miştir. 
,t\djoca yolu, cumhuriyetçilerin a. 

teşi altındadır. 

Hükümetçilerin ileri hareketleri 
Madri, 10 (A.A.) - Merkez cephesi 

hükümet kuvvetleri şiddetle harekete 
geçerek 5silcrin bazı ehemiyetli mevzi
lerini işgal etmişlerdir. 

CJASlLER 

CJHüKum. 

50 100 

Demokrat partileı, Rex'in bu politi· 
ka tabiyesiyle istihdaf etfği gayeyi an• 
ladıkları için karşısına Başvekil Van Ze· 

d B. naleyh bu· eland'ı çıkarmışlar ır. anae. . 
ıriinkü mücadele, ıosyıJiıtlerın, liberal-

Hükünıet tayyareleri de harekete 
iştirak ederek italyanlarm toplandıkları 
yerleri bombardıman etmekte ve bun. 
lara büyük kayıp verdirmektedirler. 

Asilerin sıkışık vaziyetlerini ve hükümetçilerin bombardıman 
ettikleri yerleri gosterir harita 

lerin ve katoliklerin namzedi olan .Baı
vekil Van Zeeland ile Rex partisi lideri 
Degrelle arasındadır. Demokrat partile
re komünistler de yardım etmektedirler. 
Fakat bu, Van Zeeland için bir kuvvet 
imiJj o!acağı yerde bir zaf unıuru olu· 
yor. Çünkü komünistlerden korkan ka
toliklerin ve liberallea·in, Van Zeeland a· 
leyhine rey vermeselct· de müstenkif ka· 
lacaklarından endişe edilmektedir. Rex 
partiıi de komünistlerin baıvekile yar• 
dımcı olm:;!arını, Van Zeeland'a Marfl 
bir proP8&'anda silahı olarak kullanmak· 

tadır. 

Bugünkü seçimde baıvckilin ekseri
yeti kazanacağına muhakkak olarak ba
kılmaktadır. Fakat butün mesele temin 
edeceği ckscı·iyc.in mıkdarındadır. Aca
ba demokrat partiler, geçen seçime gö
re kuvvet!eştiler mi, yoksa zayıfladılar 

mı? Son seçimde üç demokrat parti bu 

mıntakad:ı iki yüz on dokuz bin rey al-
Dııtb. Buna kar R . . . ald w r 1 şı cx parbsının ıgı 

e!U~r el!i be~ hinllcn ibaretti. Bugün 
nu ı Flam ... ı . · ... ıı arın da Rex partıınne rey 
verecekleri anlaşılmaktadır. Onların da 

son seçimde kaz.'lndıkları yirmi bin rey 
buna ilave edılecck olursa Degrclle'in 
yetmiş be~ bin rey alması İcab eder. Bu· 

na karşı Van Zeeland da iki yüz yirmi 
bin kadar rey almalıdır. Yani eğer Deg
relle yetmiş beş bin, başvekil de iki yüz 

yirmi bin rey al.rsa, geçen ıeçimdenbe
ri vaziyette bir dcğişik~ik olmamış de
rnektir. Fakat Degrelle bu mikdardan 

çok yukarı ç kar ve başvekil de iki yüz 
binden aşa!fs düşerse, nazik bir ıiyaıi 
vaziyet meydana gelebilir. 

Filhakika eğer demokrat partilerine 
lnenıub olanlıırın hep :i İ de reylerini baş
vekil lehine kullanırlarsa, Van Zeeland 
büyük ekser iyet temin edecektir. Ve 

esasen Be!çilmda her vatandaşın aan· 

b ·d· f kat dık başına gitmesi de mcc urı ır. 8 

ıand k başına gittikten sonra beyaz rey 

atıp müstenkif kalmak caizdir. KoınÜ· 
bİstlcrle rey vermek istemiyen kat~~i~
lerin böyle beyaz rey atarak başveıulın 
ekseriyetini hnyli azaltacal<larından kor• 
kulınaktadır. Herhalde demokrasi ile fa· 

fistlik arasında burr\in Brükselde yapıl· 
hlakta olan m ücadelenin neticesini bü-

t · d.. b'" '"k 1' 1·a ile h~k· un unya kamoy u uyu n aK 

leınektedir •• A. Ş. ESMER 

Ita1ya ve 
omanya 

Bükreş, ıo (A.A.) - Havas Ajan~ı
~n tnuhabir ·ndcn: S.ılahiyt:tli mahfıl· 
. er, Roma ile Bcigrad arasında imza e· 
dilen pakta benzer lıir İtalyan • roınen 
Paktının im:mlr.nabıımesi için hiç bir 
&Örüşme olmadıüını temin etmektedirler. 

1 Bununla ber:ber (J niversul gazetesi 

h~l:a hükümetinin bu husust~ Bükreş 
kumcti nczdinı.le kapalı şekılde bazı 

te~ebbüslerde bulunduöunu bildirmek· 
lCd" 0 

ır. 

Asi kuvvetler Garabilas tepesini 
boşaltmışlardır. Üniversite mahallesin. 
de bulunan asiler, hükümetçilerin iler. 
Icmesi üzerine tecrid edilmiş bir va. 
ziyette kalmışlardır. 

Karabanşel - Bajonun milisler ta
rafından işgali neticesinde asiler Ka. 
rabanşel - Altoyu boşaltmak zorunda 
kalmışlardır. 

A lman tayyareciai Fifer ölmedi 
Paris, 10 (A.A.) - Bazı gazeteler 

tanınmış alman tayyarecisi Fişerin İs. 
panya cephesinde öldüğünü bildirme
leri üzerine Entransijan gazetesi tay. 
yareciye telgraf çekmiş ve ~ine telgraf
la şu cevabı almıştır. 

"Kassel, 9 nisan öldüğüm hakkında. 
ki yayıntıları bana bildiren telgrafınızı 
saat 9 da ald.m.,, 

Kasselde taİnaınen sihhatteyim mek
tub postada. 

.A.; lıarargôhrnın tebliği 
Salamanka. 10 (A.A.) - Franko 

umumi karagfil\ından tebliğ ediliyor: 
Madrid cephesinde evvelki gün sa. 

at 20 de düşman ehemiyetli kuvvetler 
tabşid ettikten sonra bütün cephe üze
rinde taarruz hareketlerinde bulunmuş. 
tur. Geceleyin altı hücum yapılmıştır. 
Düşman kuvvetlerinin mikdarı ve kul. 

landığı levazımın nevileri itibarıyle 
harb saat 6 dan 19 a kadar çok şiddetli 
olmuştur. Düşman bütün gayretlerini 
Kazadakampo ve Kuesta dclas Perdikes 

üzerinde teksif eylemiştir. Bugün de 
yeniden sekiz defa düşman hücuma kal. 
kışmıştır. Bu tebliğin neşri sırasında 
tesbit edilen düşman ölüsünün sayısı 

iki bin sekiz yüzdür. Bu harbın ne ka
dar şiddetli olduju hakk.nda bir fikir 

verir. Düşmanın sekiz tankı tahrip edil
miştir. Perdikes bölgesinde kuvvetleri. 

miz ateş açmak için düşmanın siperle. 
rimizin yanına kadar gelmesini bekle
miıJerdir. 

Diğer bölgede taarruz ıiddetli bir 

topçu hazırlığından sonra yapılmıştır. 
Düşman piyadesi yirmi altı tankın hi. 
mayesinde olarak süngü ile hücum et· 
miş ve siperlerimizin yirmi metre ya
kınına kadar sokulmuştur. İşte bu anda 
askerlerimiz siperlerinden çıkarak düş
man hatlarına hücum etmişlerdir. Düş. 
man siperlerimiz önünde yedi yüz ölü 
bırakarak kaçmıştır. Ele geçirdiğimiz 

birçok esirler rus çekoslovak ve Avus. 
turya milislerinden olduklarını söyle. 
mişlerdir. Kalabanşel bölgesinde düş
man Estramadur yolu üzerinde taarru. 
za girmişse de birçok ölü bırakarak püs.. 
kürtülmüştür. 

Asiler Bilbaoda ilerlediklerini 
bildiriyorlar 

Salamanka, 10 (A.A.) - Salamanka 

radyosu nasyonalist kuvvetlerin Bilbao. 
ya 23 kilometre yaklaştıklarını bildir
mektedir. Akdenizde nasyonalist gemi. 
Jer bir hilkilmet~i gemiyi yakalayarak 
Centaya götilrmilflerdir. 

Dün Kızılayın merkez 
kongresi toplandı 

B. Van Zeland 
• • 

seçımı 

kazanıyor 

Kızılay kongresinde bulunanlar 

Kızılay Ankara Merkezi kongresi 
dlin Kızılay genel merkezi toplantı sa: 
!onunda Diyarbekir saylavı General Ka
zım Sevüktekin'in başkanlığında top-

1 ıştır. Bu toplantıdan faydala.nrla-
~m . . 

rak büyüklerimize kongre heyetının 
ılarının reislik divanınca arzına 

sayg · ·d h t' 
alkışlarla karar verilmış, ı are eye ı: 

. bir yıllık çalışma raporu ve yenı 
nın . 

1 b .. dcesi okunarak aynen kabul ve ı-
yı u lk-
dare heyetinin çalışmalarına tcşe c ur 

edilmiştir. . 
K ile çıkarılan beş aza yerıne 

ura . tk· . 
,ı brure Ömer Lütfı, ıncı no· Bayan J,,e . . . 
V 1. Ulusu beledıye meclısı a-

ter B. e 1 • 

d B Raşid Çalış. İş Banl:ası 
zasın an • t 

"'dürü B. Sadi Yatu, ş Ban-
Merkez ınu . 

. t şefi B. Mecdi Sadreddın 
kası neşrıya . · 

bil ük kongre delegelıklerıne 
S~~:n; Sa~lavı B. Rcccb Peker, An· 
Ku Y M"' taz Öğmen Dok-
k Saylavı B. um ' 
ara B Rauf Baykan, 

tor Cevad Akgerınan. . . 
~ b Tüzün seçilmişl erdır. 

Dr. Ragı d b • Ku:ılayın tertib 
Sekiz yıl an erı 

etti ği eşya piyangosuna eşya veren İz
mir pamuklu ve yünlü mensucat türk 
anonim şirketi, Karamürseı mensucat 
fabrikası, Yerli mallar pazarı, Yüniş, M. 
Kastro, İsmail Kazım, Güneş id rofil pa
mukları fabrikası, Turyağr, Ethem Per. 
tev, Altın mekik, Bursa ipel.iş, Anka
ra orman çiftliği, Evliya zade Nureddin, 
Bursa pazarı müesseselerine kongre ka
rariyle teşekkür edilmesine karar veri
lerek toplantıya son verildi. 

f ransada zabıta filmleri 
gösterilmiyecek 

Paris, 10 (A.A.) - İç bakanlığı, za
bıta filmlerinin Fransada gösterilmesi-

ni yasak etmiştir. Bu kararın sebebi, 
Fransan.n cenubunda seri halinde vuku 
bulan haydudluk vakalarıdır. 

Bu havalide haydudlar banka tah
sildarlarını soymuşlar ve bu hareketie
rinde sinemalarda gösterilen amerikan 
haydudlarını taklid etmişlerdir. 

Reksistler ve flamanlar 
b i rle şiyor 

Brüksel, 10 (A.A.) - Son saatler
de vuku bulan hadiseler, B. Van Zelan· 
dın bugünkü se
çiminde Leon 
Döğrele karşı üs
tünlüğünü sağ

lıyacak mahiyet
tedir. 

Evvel!i, Ma. 
lines baş peska

posu B. Van Ro
ey, gazetelere 
reksistler aley
hinde bir beyan
name vererek bü
tün katoliklerin 
Van Zeland'a rey 
vermelerini iste
miştir. 

Sonra ''Ate~ 
Haç .. reisi, rek
sistlerin flaman 
birleşmesini tas
vib etmemiştir. 

B. Van Zeland 

Rek•İ•tlerl el/amanlar ara•ında 
an la ıma 

Brüksel, 10 (A.A.) - Peyi Real ga
zetesi, bu sabah reks partisi ile flaman 

nasyona!istleri arasında yapılan gizli 
anla manrn metnini neşretmiştir. 

Kısa olan bu metne göre reks par. 
tisi, milli meselede bugünkü Bel~ika 

devleti kuruluş rejiminin federal bir 
devlet haline getirilmesini müdafaa e
decektir. Siyasi ve ekonomik meselele-

CENUB HUDUDLARINDA 

AKŞAM'da bir yddız imzalı maka
lede cenub hududlamnızdaki pkavct 
hadiseleri tahlil edilmektedir. Şekaveti 
kaldırmak için muhaıririn tavsiyesi ıu
dur: " ... bunun yegane çaresi Türkiye 
topraklan içinde Suriyeden gelen eıki
ya çetelerine kartı ba2lanan tedib ve ta
kib harclcetinin c~kiya tamamen imha e
dilinceye kadar hiç bir kayıd ile bağlı 
kalmıynrak, hudud mülahazalarına ehe
miyet verilmiyerck devam etmesinden 
ibarettir. Suriye hükumetinin yapmak
tan aciz olduğunu biz pekala yapabili
riz." 

HATAY DAVAMIZ ÇETECiLiKLE 
ÇOROTOLEMEZ 

Cenub hududumu:&da rahat deiiliz. 
Komıu toprak:ardan ail&hlandınlarak 
teşvik görerek gelen çetaler bi.zi izaç 
ediyorlar. Karaköprü aoygunculuiu bu
nun feci bir misalidir. Suriyede bizim 
Avrupada bildiğimiz franuzclan batb 
bir f ranaız var. 

Cumhuriyette B. Y unuı Nadi, İç 
Bakanın bu mühim meaele baklandaki 
ehemiyetli sözlerini kaydettikten aonra 
diyor ki: ".... Hatay davamız çetecilik
le zayıflatılıp çürütülemez. Memleketi
mize müsellah eıkiya çeteleri ıirmeye 

devam ederse, vaziyet önüne ıeçilemi-
yecek bir vehamet uzanacaktır. -

CENUB HUDUDLARIMIZ VE 
TÜRK MlLLETlNlN EMNiYETi 

AÇIK SÖZ'de B. Etem izzet Benice, 
hükümetin cenub hudud\arnnızın emnİ· 
yeti için aldığı yeni tedbirler hakkında 
lç Bakanının Kamulaydaki aözlerinden 
bahsederek diyor ki: "'- Türk milleti
nin emniyetine bsdetmek sülünçlüfüae 
dü,enler, her ,eyden önce hir kere ...,.. 
larmı çevirip arkalarına balunabdırlar. 

Türkiye değil, fakat Suriye atq Ye ib
tilil içindedir." 

Tokyo'dan Londra'ya 

Jaılon tayyare~i 
elli bir saat havada 

ka ldı 
Tokyo, 10 (A.A.) - Hükümet mer· 

kezinde bugün şenlikler yapılmaktadır. 
"Allah rüzgarı., tayyaresinin tam 51 sa
at 19 dakika havada kaldığı bildidl
mektcdir. 

İngiltere elçisi, tebriklerini bildirir

ken, bu başarılı uçuşun İngiltere ile 

Japonya arasındaki dostluk bağlarını 

sağlamlaştırmağa vesile olduğunu söy

lemiştir. 

Başb:ıkan B. Hayaşi, "Allah rüzgarı,, 

nın kazandığı parlak başarının Japon

yada yapılan ta} yarelerin yabancı mem

leketlerde yapılan tayyareler kadar iyi 

olduğunu is t ettiğini bildirmiştir. 

re gelince, reks partisi istiyor ki, plebi· 

sit ile seçilecek siyasi bir parlamento 
vasıta iy e milletin devlet üzerindeki 

kontrolu ipka edılmekle beraber mille
tin bütim c nlı kuvvetJeıini kooperatıf 
bir teşekkül izhar eylemesini sağlıya
cak yeni bir sosyal teşkilat konulmalı
dır. 

Flaman nasyonalistlerine gelince, 
bunlar da milli meselede Belç.ikada fe
deral devlet şeklini kabul ediyorlar. 
Bu maksadla B elçika hududu içinde ve 
Saks • Koburg hanedanının idaresi al
tında miıcade le yapılacaktır. Bunlar 
sosyal teşkilat hakkında da ke a r .s 
partis inin noktai nazarını kabul edi
yorlar. 

Anlaşmlda her iki partini n mt ttc
Jıid bir milli teşekkül hıılinde b~r.e e
si derpiş olunmııktadır. 
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•• Birçok atasözlerinin nefis düşün

düren kötü tesirleri altında her kültü
rel hadise karşısında gömlek gibi hü • 
viyet değiştirenlerin suçu yoktur. Suç; 
böyle kutsal hadise karşısında ona tu
tumunu bildirmiyen ve hareketlerinde 
yönlerini seçtiremiyen okulda topla -
nıyor." 

I BiBLiYOGRAFVA 1 
Almanca - Türkçe 
Teknik lôgat B ug:ün Ameri

kada vulnı:ı 

gelmekte olan sosyal 
nıiicadele tahlil ve 
tetkik edilmeye de
ğer bir eherruyette-

dir. Bu müca !elenin 

ba~Jıca karakterleri 
bence şunlardır: 

irleşik Amerikada 
Sosyal mücadele 

- ''Kültürcülükte bir lüzum 

Almanca - Türkçe tercüme işleriyle 
meşgul olanlar ve teknik kitablar oku
yanlar için faydalı bir IUgat çıkmıştır. 

Tevzi yerleri: İstanbul Kanaat Ki
tabevi, İkbal Kitabevi, Beyoğlu Haşet 

Kitabeviclir. Bu eser İnhisarlar Tüı.ıln 
İşleri Müdürü Mühendis Adnan Halet 
Taşpmar tarafından vücude getiril
miştir. Okurlarımıza tavsiye ederiz • 

ı - Gitgide sosyalist veya komü
nist doktrinlerin tesiri altına giren ha
kiki bir proletaryanın doğuşu. Son 
cumhur reisliği seçimlerinde sosyalist 
namzedin almış olduğu <jOk az rey bizi 
yanıltmamalıdır; hakikatte, birçok sen
di':., ı · ·• i~çiler reylerini B. Ruzvelte 

vermişlerdir; 
2 - ''Sosyal adalet,, den bahsetmiş 

ve işçilere kati vaidlerde bulunmuş o
lan B. Ruzveltin tesiriyle, merkezi hü· 
kümetin doğruda ndoğruya müdahale
si, merkezi hükümetin nakdi ve ekono
mik meselelerde mlidahalesi sendika
listlere sosyal meselelerde müdahale
nin çok ileriye gideceği, ve yalmz iş 
saatlerinin azaltılarak ücretlerin artuı
lacağı değil, fakat aynı r:amanda, mik
darları kalabalık olan işçilerin, reisi 
cumhurun yardımı ile, bünye reform
ları elde edebilecekkrini düşünmüştü
ler? 

3 - Yeni bir sendikalizınin doğu-
şu. 

B. J ohn Lewis 

B ay John Lewis'in şahsiyeti bura
da meydana çıktı. Bu kudretli 

tahrikçi, uzun zaman .. Amerikan işçi 
federasyonu ,, na mensuptu. Geçen ilk
t c<:rinde, cemiyetin metodlarma karşı 

r ., lele a~tığr için buradan çıkarıldı. 
1 ı 'lafın sebebi de şuydu: o zamana 
kadar amerika işçileri yaptıkları işin 

nevine göre teşkiJ§tlanmıi.lardı. Mesela 
otomobil endüstrisi birkaç ayrı iş saha
sına malik olduğu i~in, birkaç ayrı sen
dikaya ayrılmıştı. Bu sebebden, grev
ler çok inkTsama uğruyor ve bir endüs
triyi umumi heyetiyle müteessir edemi
yordu. B. J ohn Lewis, spesiyalitelere 
göre sendikalar yerine, endüstrilere gö
re, sendikalar kurmayı teklif ediyor
du. Mesela, maden endüstrisinde ça
lışan işçilerin hepsi, ister içerde, ister 
dışarda çal şsınlar, aynı sendikanın a
zalan olacaktılar. Bütün demiryolu iş
çileri gene bir tek sendika vücuda geti· 
receklercli. Fakat B. Lewis bu fikirleri
ni kabul ettirmeye mu• af fak olamadı. 
Cemiyetten çıkarıldı. fakat kendisiyle 
birlikte s~ndika azfüarınm büyük bir 
mikdarmı da sürükledi ve bupin, eski 
cemiyetin 2.?00.000 azasma karşı, onun 
arkas nda 2 rr·· ·on işçi buhmmalrtaclır. 
Bu suretle B. Lewis, sendikalistlerin 
hakiki şefi ve Amerika i!'1-çi1erinin tek 
ümidi haline gelmiştir. 

Flint grevi 

F int grevi işte bu şartlar altmda 
me}·dana ç ktı ve Lewis, kuvve

tini bu suretle ilk defa olarak denedi. 
Onun tarafından dirije edilen Flint 
grevcileri fabrikaları işgal ettiler ve ö· 
lünceye kadar mukavemete karar verdi
ler. Patronlar, mülkiyet hakları sela
mette bulunmadıkça müzakereye giriş

miyeceklerini söylediler. Mahalli hükü

rnet makamları müdahaleye cesaret e

demiyorlardı ve eski sendikalistler bu 

hareketi tasvib etmiyorlardı. 

Tefrika ı.. o. 4 
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B. Ruzvelt, el altından işe müdaha

le etti ve bir uzlaşma zemini bulundu. 
Fakat netice itibariyle halk Lewis'i bu 
hareketin galibi olarak tanıdı. Çünkü 
müzakereler onunla yap:lmıştı. Kameci 
İllinuva çelik şirketi onunla bir muka
vele akdctti: haftada 48 yerine 40 iş 
saati, işçiler için asgari 5 dolar bir üc
ret 1'.abul ediliyordu. Nihayet çelik kor
porasyonunda sendikalar şirketler tara· 
fından resmen tanılmıştır. O zamana 
kadar böyle bir şey görülmemişti; çe
lik tröstü ancak kendi atelyelerinin bir· 
likleriyle mi.izakere etmişlerdi. Lewis'
in tröste karşı zaferi Amerikanın sendi· 
ka hareketleri tarihinde büyük bit ha, 
disedir. 

Lewis nereye kadar gidecek? 

L ewis nereye kadar gidecek? Bu 
yarının s·rrıdır. 

Herhalde görünüşe göre bu a
dam ancak bir askerdir; cesurdur, 
tabiat sahibidir, hatibdir, fakat fikir 
sahibi midir? Bir doktrine istinad edi
yor mu? Onun her şeyden önce istedi· 
ği iş saatlerinin azaltılması, asgari bir 
ücretin tesbiti ve ücretlerin artırılma
sı, hatta kfularm ehcmiyetli bir kısmı
nın işçilere taksim edilmesidir. O, aynı 
zamanda ve bilhassa sendikalarm, yani 
kendi iktidarının resmen tanılmasmı 
istemektedir. Diğer taraftan, şüphesiz 
ki o, amerikan işçi konfederasyonu ile 
kendi teşkilatını birle~tirrnek istemek
tedir. Sonra, işçilerin hakiki mikdarrna 
tekabül etmekten uzak olan mensupla
rını artırmak da istekleri arasındadır. 

Böylelikle, o bir seri mücadeleleıe gi
rişmek niyetindedir. Demiryolları için 
açacağı mücadele müthiş olacaktır, çün
kü madenlerde bir müddet için işlerın 
durması o kadar ehemiyetli sayılamaz
sa da, demiryolları servisinin oldukça 
uzun bir müddet atıl kalması na~ıl ta
savvur olunabilir? Amerikada büyük 
şehirler demiryollariyle beslenmekte
dir. Bu, bütün halkı alakadar eden Lir 
meseledir. Ve halkın düşlincesi gl'ev· 
cilere müzahir olacak mıdır? Herhalde, 
hiç olmazsa şimdilik, bu tahrikçinin 
daha ileri gideceği ve hakiki bir sosyal 
reforma mücadelesine girişeceği ve hat
ta bir işçi partisi kuracağı tasavvur e· 
dilemez. Olsa olsa koyu sôsyalist bir 
cumhur reisinin yardımcısı vazifesini 
görebilir. Fakat B. Ruzvelt orada her
gün, muhalifleri tarafından sosyalist 
diye anılmas na rağmen, bu kelime A-

merikada, bizdeki manasına gelmez. 

Hakikatte basit bir demokrat olan B. 

Ruzvelt, pekala günün birinde sendıka

listlerin iradesiyle Amerikada hal:i çok 

sağlanı olan mülkiyet fikri arı;sıncla 

kalabilir. Fakat tröstler ve işçilerden 

başka, nizamı seven ve mülkiyete hür· 

met eden orta sınıfların ehemiyeti de 
inkar edilemez. 

Bir işçi hareketi önündeki engeller 

L ewisle arkadaşlarının, patronla· 
rın kendilerine karşı ihdas ede

cekleri birçok engellerle karşılaşabile
ceklerini de söylemeliyiz. Evvela, A· 
merika h2.lkı, hala birbirleriyle anlaşa
mayan muhtelif ırklardan mürekkeptir. 
Ve işçiler arasında sıkı bir beraberli
ğin teessüsüne bu ırk anlaşmazhYları 

bir mani teşkil eder. 
Sendikalistlerin politika sahasında 

karşılaşacakları diğer bir büyük engel 
de Amerika politikasının hususiyetle· 
ridir. Amerika, bir kısmı bazı Avrupa 
memleketlerinden daha büyük ·olan bir
<jOk ayrı devletlerden mürekkeb geniş 
bir ülkedir. Sonra iki ananevi parti o 
kadar kuvvetldirler ki bir üçüncüsünün 
kendisini ezdirmeden mevki kazanması 
çok güç olacaktır; bundan başka fede
ral sahada meydana çıkmadan evel, her 
devlette ayrı ayrı mevkiini kuvvetlen
dirmek icab edecektir ve bu devletle· 
rin birbirinden ayrı ve çok çapraşık ka
nun ve nizamları, umumiyetle bir üçün· 
cü partinin meydana çıkmasını önliye
cek hususiyetlere sahiptir. 

Buna mukabil, hususiyle B. Ru.ıvelt, 

sosyal politikasını biraz daha kuvvet· 

lendirirse ve sendikalistler bir tek or

ganizasyon halinde birleşmeye muvaf

fak olurlarsa, bu organizasyonun yal

nız demokrat partisi.ne müzaharet et

mesi, bu suretle de sosyalist liderin de

mokrat cumhur reisi üzerinde bir nü

fuz kazanması, bu sayede demokrat biı 

cumhur reisi tarafından geniş sosyal 

reformların tahakkuk ettirilmesi müm

kündür. 

Şüphesiz ki, demokrat partisinin i

çinde bütün bir endüstri alemi ve bil· 

tün bir burjuva zihniyeti vardır ki, bun

lar bu manevraya müsaade etmiyecek

lerdir. Fakat Ruzvelt ve Lewis ne ya

parlarsa yapsınlar, Lundan böyJe, Ame

rika işlerinde yeni sendikalizmin ve 

teşkilatlanmaya başlayan işçi aleminin 

kuvvetini hesaba katmak icab edecek

tir. 

John Lewis, birkaç zafer dana kaza

nırsa, Amerika politika hayatının man

zara değiştirmesini, sosyal görüşün git

gide politikaya, sendikalist hayatın 

partiler hayatına hakiın olmaya şa

hid olmayı bekliyebiliriz. Gelecek cum

hur reisliği seçiminde B. Ruzvclt nam

zedliğini koyamıyacaktır. O zam.an 

John Lewis'in şahsında ,işçi kütlelerı

nin namzedi ile karşılaşacak mıyız? 

mek istemiyorum. 

isimli eserden -
"Nefis düşündüren'' ne demektir? 

Bu cümleden insamn kendi kendisiyle 
meşgul olması bir hata olduğu manası 
mı çıkarılmalıdır? Halbuki en büyük 
hilimler, insanın, her şeyden önce 
kendi üzerine eğilmesi, kendi kendini 
taııımasr lüzumunda müttefiktirler. Her 
halde muharrir bunu kastetmek istemi
yor, laakt asıl fikrini ifade edememiş 

olmalı. 

'' Her kültürel hadise karşısrnda 
hüviyet değiştirmek,, ibaresinden de bir 
mana çıkaramıyoruz. Hüviyet kelime • 
si "fikir., manasında rru kullanılmış? 

"Böyle kutsal hadise karşısında,, müp· 
hem ve sakat bir ifade taru. "Ona tutu
munu bildirmeyen,, de bize bir şey söy· 
lemiycr. Kime bildiliTDeyen, tutum ne 
demek? "Yönlerini seçtiremiyen,, aynı 
derecede vuzuhsuz bir tabir. 

Devam edelim: 

"Çevremizi tam bir tarafsızlıkla in • 

celersek çok yurttaşlarımızı yürek acı

siyle kaqılamamak mümkün değildir. 

Bu hal belki birçok ulusda da böyle o

labilir. Fakat ulusumuzun tarihi üstün· 

lüğü aramızda kötü vasıflı bir tek ada

m:n bile bulunmamasını sanki emret -

mekte ve en gayretli fertleriyle pek 

çok uluslara örnek olan geçmişlerimiz 

bu günkü çocuklarımızdan bunu iste • 

mektedirler." 

''Birçok,, yerine yalmz "çok,, deni/. 

miş. "Yurddaşları yürek acısiyle karşı

lamak,, ne demektir? ':Birçok ulusta,, 

değil ''birçok uluslarda,,. "Olabilir"' de 

ihtimal hali esasen mevcud olduğu için 
"belki'' lüzumsuzdu. "Ulusumuzun ta
rihi üstnlüğü aı·amızda kötü vasıflı bir 
tek adamın bile bulunmamasını sanki 
emretmekte" cümlesindeki fikir gara • 
betini bir yana bırakabilseniz ''sanki,, 
ye ne lüzum vardı derdiniz. ''Geçmiş,, 

kelimesini "mazi,, yerinde kullanıyo -
ruz; "mazi/erimiz'' diyebilirmiyiz? 
Mazinin çocuğu olur mu? 

lşte yanm sayfasını yukarıya aldı· 
ğım kitabt:ı türkçenin ne hale girdı9ğini 
görüyorsunuz. Fakat doğrusu bu eser 
o kadar hoşuma gitti ki, bir iki müstes
na' cümle daha zikretmek için sayfaları· 
nı karıştıracağım. 

Ulus tercümeler kütüphanesinin 
13 üncü cildi 

Her münevverin okuması 
Jazımgelen bir eser 

Bilinmiyen 
Çıktı .. 

İnsan 

Yazan: Doktor Aleksi Kare] 

Türkçeye çeviren: Nasuhi Baydar 

Ulus Basımevinde ve büyük 
kütüphanelerde satılır. 

Fransızca - Türkçe resimli 

Büyük dil lulavuzu 
Üçüncü Cild 

Kanaat Kitab Evinin fransızcadan 
türkçeye resimle iki büyük llığat neşrett 
tiğini gene bu sütunlarda okuyucuları
mıza bildirmiş ve bunlardan istifade e. 
dilmesini tavsiye etmiştik. Kitab evi 
bir üçüncü cild1e bu seriyi tamamlamış· 
tır. 

Bu cildin 140 sayfası türkçeden 
fransızcaıya oldukça geniş bir liigatçe
dir. Fransız dilinde kullanılan latin ve 
sair yabancı tabirlerin tercümeleri el. 
1i sayfa içinde ve fransızcadaki gayri 
kıyası füllerin tasrif şekilleri de bü· 
tün teferruatiyle 276 sayfada toplan
mıştır. 284 sayfada da türk tarih ve coğ• 
rafya isimlerinin fransızcadak.i değişik• 
likleri vardır. Üçüncü cildin bü
yük kıymeti bilhassa bu kısımdadır. 

Eseri tavsiye ederiz. 

Ölüm 
Yarıya eşrafından Lütfi Emiroğlu 

dün vefat etmişoir. Namazı bugün öğ· 
leyin Hacıbayram camiinde kılındıktan 
sonra Cebeci mezarlığında defnedile. 
cektir, 

Merhum İstanbul maarif müdürlü· 
ğünde, mülkiye mektebi ve Vefa idadi· 
si fransızca muallimliklerinde uzun 
müddet değerli hizmetlerde bulunmuş· 
tur. 

0.ğullan yüzbaşı Doktor Hasip E .. 
miroğlu ile tütün eksperlerinden To .. 
ğana, ve bütün kederli ailesine ta
ziyeler.imizi sunarız. Allah rahmet ey• 
lesin. 

23 Nisan 
Çocuk bayramı haf tasmm ilk gü
nüdür. Yavrularınızın bayramı için 

hazırlanınız. 

ISTANBULDA 

ULUS her sabah tayyare ile lstall• 
bula gönderiliyor. Öğleyin lstanbu)da 
satışın yapıldığı yerler: 

KÖPRÜ: Kadıköy iskelesi 
BEYOGLU: Haşet şubeleri 
BEY AZIT: Tütüncü Hamdi . 
SULTANAHMED: Tütüncü Kaın1l 

~ 

daha knvvetli olduğuna kanaat getirmedik
çe böyie muamelelere boyun eğemem. Prospero Prense : 

Kıral çocukları, böyle ağır işlere alışık ol· 
madıklarmdan aşkını ölecek kadar yorulnıUŞ 
bir halde bulan Miranda: - Buraya gel delikanlr, dedi, görüyorsun 

ya, bana itaatsizlik etmeye kudretin yoktur. 

Yazanlar: r Çeviren: 

Ve kılrcıru çekti. Fakat Prospero, elinde
!d sihirli değneği bir sallamasiyle delikanlr
yı olduğu yere mıhladı. Artık Ferdinand bir 
yere hareket edemiyordu. 

- Gerçekten öyle, dedi Ferdinand, sihrb 
bütün mukavemet kuvvetlerini yok ettiğini 
anlamıyarak, Prosperonun arkasından git
mek zonmda kaldığına şaşıyordu. Yolda gi
derken gözden kaybedinceye kadar arkasın
da kalan Miranda'ya baktı ve Prospero'nun 
arkasında höcreye vardığı zaman kendi ken
dine diyordu ki: 

- Ah, dedi ,bu kadar fazla çahşmayınıı· 
Şimdi babam çalışma odasındadır. Hiç ol· 
mazsa üç saat olsun dinlenseniz.. a· Mary ve Charles Lamb Nurettin ARTAM 

1 1 a 
6Ö,•1i1yordu ki Pros~ero, sözünü kesti. İkisi
n ·n de hirbirini görür görmez hoşlaştıkları
m, hatta daha ileriye gidebiliriz, birbirlerine 
asık olduklarım anlayarak sevinmiş, fakat 
Ferdinand'm vefakarlığını sınamak icin önü
ne bir takım güçlükler çıka~ağı lüzumlu 
bulmuştu. Onun ic.in, birkaç adnn ilerliyerek 
sert bir sesle kendisinin bir casus olduğunu 
ve bu adayı sahibinin elinden almak mak.,a
diyle buraya geldiğini Prense söyledi ve: 

- Arkamdan gel, dedi, senin boynunu a
yaklarına bağlıyacağım. Sen, deniz suyu i
çeceksin, istiridyelerle kurumuş kökler ve 
hubnbat kabukları senin yiyeceğin olacaktır. 

Ferdinand: 
- .H ayrr, dedi, ben diişmanrmm benden 

Miranda, babasının kollarına asılarak: 
- Neden bu kadar merhametsiz davram

yors:m? dedi, ona acı; ben kendisine kefil o
lurnm. Her ne kador bu. benim gördüğüm i
l:inci insansa ela bana iyi ve gerçek bir adam 
gibi görünüyor. 

Prospero: 
- Sus kız, dedi, bir söz daha söylersen 

seni de azarlarını. Elin düzenbazına kalkmrs 
da avukatlık ediyor. Sen, yalnız Kalilan'l; 
bunn gördüğün icin yer yüzünde onlardan 
daha iy insanlar bulunmadığını mı sanıyor
sun? şaskın kızım, bu, nasıl Kaliban'dan da
ha güzelse insanların çoğu da güzellikte 
bundan ileridir. 

İhtiyar, bunu da kızının vefakarlığını de
nemek için söylemişti. Kızından aldığı cevab 
şu oldu: 

- Benim sevgim alçak gönüllüdür; ben 
bundan daha iyi ve daha güzel bir adam gör-

- Sanki rüyada imişim gibi bütün var!r
ğım bağlı; fakat bu adamın tehdidleri de, 
benim hissettiğim zaiflik de bana hafif gelir, 
eğer bu güzel kız, ben hapiste i:~en bir defa
cık gözüme görünse .. 

Prospero, Prensi höcrede fazla tutamadı; 
biraz sonra dışarıya çıkarıp yorucu bir işte 
çalıştırmaya başladı. Kızına da onun böyle 
bir işte çalışacağım haber vermişti. Kendisi 
b ir aralık işi çıktığı için çalışma odasına dö
neceğini bahane ederek gizlice onları gözet
ledi. 

Prospero, Ferdinand' a ağır ağaç kütük
lerini taşıyıp bir yere yığmasını emretmişti. 

- Aziz Bayanım, yapamam, dedi Fer ı· 
nand, önce işimi bitireyim de sonra dinlene• 
yım. 

Miranda: ıt 
- Eğer siz oturup dinlenecek olursarıf : 

kütükleri bir müddet ben taşının, diyor, a 
kat Ferdinand bunu kabul etmiyordu. , 111 

Yardım etmek şöyle dursun, Mira.r:ıda ~a· 
oraya gelişi i§i geciktiriyordu. Çünku ar335ı 
rmda konu§mak için kütüklerin taşırırP 
ağır gidiyordu. . . 00ıı 

Ferdinand'ın sevgisini denemek ıçın ndı
bu işe kıoymuş olan Prospero, k~zn:nn s~arııı 
ğı gibi kitablarmm başında değıldı; orıdıırıl" 
gözüne görünmiyerek yanı başları?d~ ordll• 
yor, ne konuşacaklarını dinlemek ıstıY baba .. 

Ferdinand, kızın adını sordu. O da ;rrıeıl 
sının bunu yasak etmiş olmasına raı:> 
söylediğini anlatarak söyledi. , 

(Sonu va!J 
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ı. lnönü Belgrad'a hare~e~_ettil~r Cebelidüruzda isyan 

ka il asker 've polis kıtaları say· luk ıse en ıyı semerclerını ıkı dost ve (B 1 • . / d ) (Başı 1. inci sayfada) )ıfızı. . e -~ müttefik millet ve memleket menfaat. aşı ' ıncı say 
8 8 

harekette yolları makineli tüfeklerle, 
gı rfflllilUİ yap....-yH-ay.darpa"a nhtımmı teri lehine vermi .. tir. Muharrir makale· nutuklar verildğini ve nümayiş için ha· tanklarla doldurmıyormu idi? Şeyh taç 

temiştir. Bunlar, bütün türk milletinin tasyonu ve 'S 
7 

vaya ate"' d 'ld' ~ · • iha t ka d h" kilm · nks s ·nı h lk Başbakanımızı sinde bundan ıonra şunları söylemiş· 2 e 1 ıgını ,n ye yu rı a u etı ta ız, ordueu:ıdu da şimdi· 
tek bir kütle halinde Yugoslavya'ya se- dolduran bı ercvee a 'sesleriyle kal'fl· tir: yazdığımız kararların verildiğini bil- ki hükilmet tanklı, ordulı.a bulunuyor~ 
yahatimis esnasında sadakat hislerimi· cofkun alkıflar yaşa dinnektedir. Bu, Cebelidürüzuıı silahlr Fransanın Surıiyede ve Llbrıandaki si· 

· d w· beligv "Bugün, İsmet İnönünün Yugoslav- b' · zın tezahüratına iştiıak e ecegıne J,amıştJr, k d' . i ka...ıılayanlarla ır ısyanr demektir. Buna ka.rlı Fransa, yasi vıa.ziyeti aynı iken, Suriye birlig>i .. 

B 
b kan, en ısın ·:ır yayı ziyaretini beklediğim.is bir za. k d' · • b' emmaredir. aı a id :nin Ka..ıı·köy va· en ısını ıtaraf addediyor. Suriye iae, ni istiyen Trablusşama geçenlerde 

da ,.ün. Aka aresı uı manda, bu aebeblerden bazılarını burada · ,_ __ Bu dostane tezahürler esnasm s r beraber, . .Y ko~ u·· ı•--·qtJr. ısyanı uutıracak kuvvete malik de&il, neden ordusunu indirdi ve makinah tU:. 

h il1 
. . b bis•1 ali· b mıq ve pr ye ç IUll&'S tekrar etmek faydadan hali deg~ildir. C-'- ld ki S e yok ki türk m· etının u - puru~~ -~n :ır G 

1 
ta rdıtımmda da cve e uriye tarafdarları da telgral fekleri kurdu? Orada böyle olduğu hal· · 

kası, bu"tün du"nyanın nazarı dikkatini Koprude ve a a Yug~lavya ve Türkiye ayrı ayn ve mazbata yapmaktan ·ı · · · d F Ceb l'd"' d • • t1 • uhterem Bagba· ı erı gıtmıyor· e ransa, e ı uruz a neden aynı şe .. 
celbetmekten bili kalınıyacaktlr· kesif bır halk kü e11 1ll yürüyemez ve yürümemelidir. Çünkü lar. Kendimizi aldat:ımyalım. Vaziyet yi a 0 ? ''ğ k • d·~· . Yugoolavya'ıun yüksek devlet a<k· kan• büyük gösterilerle ve han.retle al· böyle bi< tam hmket hem kendileri "'.'""'"'yle böylefü. Suriye, o<duyu he· du~: pnuy ' 

0 

<enme '5te '!:'""' şu• 
mı, Türkiye'nin sam1mi dostu B.~şve~l kışlamıştır. için hem balkan sulhu için hem de Av- niU Franaadan teslim almadı. Bunun i· C-L-)'d" d b gü ,_,. • .:_ . . 

1 
-ege Ba baka-"'"'"- oradan otomobille Pe· lh • · b ıcvc ı uruz a u n nmauı kımdır, M. Stoyadinoviç'i bir an eve go.- ı .,...._.., rupa su u için çok fena olacaktır. Bu Ç. ın u ifte Suriyenm gayret --~"ıni ı •ıun ... ı •• • •tmı· .. 1erdir. ............. FtWlsa mı? öyle iıe vuifee.ini yapsın. 

sabırsızlanıyorum. Dt)St Yugos avya ra.....- a gı r sebebden yalnız kendi menfaatlerimiz ıstemekte haklı olamaz. Suriyenin me._ S . hükUm • 1. 

fkarı umu d w•1 f il L.Ct]cj • y~ urıye etine ge ınce onun elin-
Bagvekilinin memleketimiz e . • 1-..!ld b.!!...:.:L e1...:.inin egı akat aynı zamanda umumi balkan r uc mıyetine yapılan bu isyana kar· • t · 

0 

derecedir "IJ" UJ'- ~-- f 
1 

. 'ı Fran··- f de kağada yazılı bir kanunu esasi ile, 
miyesinde yarattığı ıyı esır lıokte··' nnrtm men aat erı ve bunlardan daha az olmı. -·m tara aızbğı ne demektir? 

k 1 

..ıı. Yugoslavya rs r- A Reddedil haf ne olacağını Allahtan başka kimse bil. 
i l ~ rası hali can ıuır. . t1 ri İstanbul, 

10 
(A.A.) _ Başvekil ts- yan vrupa menfaatleri Türkiyeyi ve en mu u bir franaız olaay• 

devlet adamlannın "uksek mezıy.e e. • kil' D A bizi birrok meselelerde müşterek su· dı acaba gene böyle mi yapa--'-tı'. Ce- miyen muahededen başka bir şey ya.k. 
~ b met İnönü ve haricıye ve ı r. ras :s ...uı; bizde daima takdir edilmiş ve büyük ır i .

1
. b""yük 

1 
· rette harekette bulunmaya balkanik ve bel, yirmi aenedenbcri Franaaıun ida· Yok eğer atrqlar ise, biz, yalnız Cebe· 

bugün aaat 18,30 da ngı ız u e çı. . itimad telkin etmi"tir. ...ı d f1 • Avrupai bir işbirlig-1• yapmıya .... ecbur resınde idi. Muahede ile ve komiserlı"· lidüruzda değil, bütün memlekette bir 
'S p ul' ai Sir Pers Loren ta~m an şere erı· .. . Naibi saltanat Altes dPbr~ns gı··=~ ne ve<ilen kokteyl partide ı.zrr bulun. ediyo< ki, bütün bu işle<deki müvad ğin enui ile Suriye iducalne vedldL ouikaot korşmnda bulunuy«uz demok• 

phsen saygtlannu arze e ece faaliyetimiz, yalnız komşularımıza de- Suriye bir muhafr.z tayin etti. İşte tir. Suriye hükUmeti Cebelidüruzda 

f 
det duyuyo- mutlardır. --1 hepsi bundan ibaret. .. bilhassa büyük şere ve saa gı fakat bütün komşularımızın kom. musellih bir .isyanla ba§bafa kalmış iken 

rum. .

1

. ArM Fran.a ue ltalya elçileri ile şularma da yalnız çok güzel avantaj- Fransa, Cebelde ordusu, müsteşar· komiser Bağdada gidiyor. Şamdaki mü• 
Ben ve arkadaşım hariciye vekı 1 g Ö r Ü f t Ü lar getirmektedir.,, ları ve istihbarat subaylariyle kalsın. mesaili Tahranda geziyor ye Cebelitlü· 

Dr. Aras, Yugoslavyaya içten ve dost• İstanbul, 10 (A.A.) - Hariciye ve- Geçen sene boğazlar meselesinin Şimdi Cebelde olan bir isyanı Suriye- ruzdaki mümessili ise alelacele Mu<' la 
ça konuşmağa gidiyoruı:. • kili Dr. Aras, bugün Perapalas otelin- müzakeresi münaseb<::tiyle, Başbakanı· ye bıralananın ne kadar doğru olduğu· seyahat edıiyor. Bunların Tekilleri de 

Türkiye ve Yugoslavya balkan ~- de birbirini müteakiben İtalya ve Fran· D nu kıyas ediniz. Fransa i&yanı bastır· tarafsız kalıyorlar. Bo""ylece atra•larda 
d k a mız, r. Stoyadino0ç, bu meselenin T sakının başlangıcmdanberi en sa 1 • ıa büyük elçilerini kabul etmiştir. h kk . mazsa Suriye hiç bir şey yapamaz. Bu bildikleri gı'bi cirid oyna.yorlar. Herkes 

h f 
rsatta a anıyete muvafık bir surette halli· .zalarından bunlunınu•lar ve er r nasıl dostluk, nasıl muahede? Manda. de S r· ·1 F 

T • • • çahş l•met lnönü hareket etti nin yalnız Türkiyeyi değil, fakat Bal· u ıye 1 

e ransa aramda muahe· 
balkan misakının takviyesı ıçın • k ter iken Fransa, her hangi bir Suriye de var biliyor, Cebelidürun Surı"yeye 

mışlardrr. 

Bugünkü vaziyetler içi'?~e 
Balkan misakı, Avrupa ı~ın 
her zamankinden krymeth 0

• 

lan sulhun esas teşekkü'lerin-
den biri olmn,tur. . ,. 

Umumiyetle balkan mısalu a-
.zcisı ve hususiyle Türkiye· Yugos· 
lavya münasebatının b2ynelmilel 
anlQ§lflada akliaelimi en uaslı 
rükünlerinden olduğunu açıkça 
6Ö3tereceğüs. 

Türki,,. oe Yagoslavyanın Av
rupa sulhanu halde korumalı ue 
atiJ• onu teladiJ edecek hôJiMda 
lıarşı koymak uğrunda deierli 
hizmet sarlettiklerirte kaniü. 

Beynftlmilel sahadaki nuluzu
muz.:u, olJuğımdan lazla görmek 
istemiyoruz. Fakat teva.zaumuz 
istihkar edilmemelidir. 

Açık sözl:ilüğümüz, dürüstlü

ğümiiz ve billıassa mi;nasebetleri· 
mi.z her türlü suiniyetten vareste
clir. 

Bu itibarla K d" . d .. k . en ımız e muştere sı. 
ya!:et' · .: ımızden müftehir olmak hakkını 
gorm · ern.\z kolay anlaşılır. 

Vasıtanızla dost Yugoslav matbua· 
tından büyük yugoslav milleti nezdin
de tiirk milletinin en samimi hissiyatı
mn tercemanı olmasını rica ederim. Yu· 
goslav m"?tbııatı, türk efkarı umumi· 
yesinde Iayik olduğu mevkii bihakkın 
ihraz etmistir. 

Avrupa sulhu ve balkanlar arasında 
teşriki mesai lehine daima çalrşmağı bil. 
miş olan dost memlekt-t matbuatının va
tannerverlik ve durendişliğini daima 
takdir ettik. Her iki taraf matbuatı
nın kendiliğin:len birı?irini anlayışı iki 

memleketin milli işlerine ve müşterek 
davalar na her vakıt faydalı olmuştur. 

Çoktanberi içimde güzel müttefik 
memleketi ziyaret etmek arzusu vardı. 
Bugiin bu arzunun tahakkukundan do. 
layı duyduğum zevk ve heyecan kolay 

anlasılır. 
Kardeıı ve müttrfik milletin en sa-

mimi saad~t ve taali ~emennilerimizi ka-

bul etmes'ni dilerim. 

İsmet İnönü istanbulda 
büyük törenle kar§rlandr 

İstanbul, 10 (A .• ~.) - Başbakan 
İnönü ve rerı.a·.,rı bu s:ıbah 9.3o da hu
susi trenle Haydarp-ıc?.ya vannışl:ırdır. 

Sehrimide bulunr.ak a olan Dış ve 
Maİiye Bakanları. 1sırı et İnöni.iniı karşı-
lanı ;lıı. nlır. 

Ii 
• . unda Baı:baka· 

ayeıarpas'1 ıstas on .. 
nı, İstanbul Vali ve Belediye Re 

51 ~: 
Muhiddin Ostünclağ. Harlı Akaclemısı 
Ruman lanı General I' li Fuad, Donan· 
tna Kumandam Amiral Şii~rü Okan, İs· 
tanbuI Kumandanı Grneral Halis, Vı· 
layet ve Belediye Muavinleri, Yugoslav· 
Ya Elçi ve Konsolosu ve konsolosluk ile
ri g.!lcnleri, Onivers•te Rektörü ve de· 
k-ınlariyle profesörlı;ri, Cumhuriyet 
Halk Partisi vilayet, kaza, nahiye ve 
<>cak idare heyetleri azaları, bankalar ve 
d'~ . "k ıger mali müesseseler direktöderı, yu -
•ek rnz~nurlar, mülki, adli ve askeri ileri 

gelenleri tarafından Jcarşılanrnr:tır. 

İ :m antantı federasyonunun bütün dost-İstanbul, 10 (A.A.) - Başvekil S· larmı da takviye edecegvini tebarüz et• isyanı karşısında böyle mi yapıyordu? tabi zan ediyor. 
met İnönü ve refikal::.rı, Hariciye Ve- . Şeyh tıaç hükümetine karşı yapılan bir Necib Elrys 

kili Dr. ~Aras, beraberinde maiyetleri tırmişti. Bugünkü Tiırkiyenin bu kuv• 
erkanı bulunduğu halde saat 21.45 de vetleşmesini ilk tasvib eden biz olmuş-
Semplon ekspresiyle Belgrada hareket tuk, nitekim memleketimiz, Sofya ve 
etmişlerdir. Roma ile yaptığı paktlarla mahsus de· 

Başvekil istasyonda İstanbul valisi, recede kuvvetleştiği zaman da ilk ola· 
harb akademisi ve İstanbul kumandan- rak bizi türklerin tas'9ib eylediğini gör

tarı, ingiliz büyük elçisi Sir Persi Lo
ren, ingiliz sefareti ataşe kornmersya
li albay Woods, İtalya büyük elçisi 
Sinyor Galli, Yugoslavya konsolosu ve 
konsoloshane memurları, mülki, aske
ri, adli rical, üniversite, mali müessese
ler, inhisarlar rektör ve direktfüleri , 
Cumhuriyet Halk Partisi mümessilleri 
ve yüksek memurlar tarafından uğur

lanmıştxr. 

Mızıka istiklal marşrnı: çalmrş, asker 
ve polis kıtaları ihtiram resmini ifa et

miştir. 

Vaktin geç olmas.na rağmen Sirke

ci istasyonu ve civar caddeleri dolduran 

binlerce halk başvekili hararetle alkış· 
lam ft&r. 

Yugoslavyanın Anlcar• elçisi B. La· 
zaroviç de aynı trenle bafvekilimize re
fakat etmek üzere Belgrada hareket et-
miştir. 

Gazetecilerimiz Belgrad'da 

Belgrad, 10 (A.A.) - Bırçok türk 
gazetecilerinin Belgrad'a gelişi dolayı· 
siyle Samupraya gazetesi, Belgrad'da 
bulunmakta olan tü:-k gazetecilerinin 
gerçekten türk kamoyunun delegeleri o
larak telakki edildiklerini kaydettikten 
sonra büyük bir harn?e ile büyük mo
dern devletlerin gazeteciliği arasında 
} er aldığını ve onlardan hiç de geri kal
madığını yuarak di~or ki: 

"Türk gazetecileri, hükümet merke
zimize mümtaz türk Başbakanı İsmet 
İnönü'nün yapacağı yolculuğun müjde
cisi olmuşlardır. Onları hararetle aelim
larız. Onların şahsında İsmet İnönü· 
nun, Stoyadinoviç'in ve Aras'ın kıymet
li iş arkadaşlarını selamlarız. Onların 
şahsında balkan dayanışmasının ileri ge
len hadimlerini görüyoruz, o dayanışma 
ki onsuz Balkanlarda ne sulh ne de sa· 
adet olabilir.'' 

y anre•mİ Samııprcwa gazetefinin 
yazdıkları 

Belgrad, ıo (A.A.) - Bütün yusos 
lav gazeteleri, Türkiye Başvekili İsmet 
tnönıinün ziyaretine sütunlar tahsis e -
Jemekte ve iki memleket devlet ad m· 
tarı arasında yap Iacak bu temıtSın ehe
miyetini tebarüz ettirmektedir. . 

Yarı res i S:ımupr va gazetesı, 

"Türkiye Başbakanı İsmet İnönilnün 
Belgrada mühim b': ziya~eti,, ~erlev
Jıası ile başmakalesınde dıyor kı: 

"Bugünkü cumhlıriyetçi ve Kemalist 
Türkiyesi ile Yugoslavya kırallığı ara-

daki münasebetler, Balkan pakt na 
sın . . b 
kadar türlü safhalar geçırmış ve 1.1 

pakt, gerek bizim gerek Türkiyenin a-
" b 1 dugv um uz an tan tın e .. .:sl.ı •• nı 

zası u un 
kurmuştur. .. 

Bu zamandan itibaren munasebet-

1 ··mizdeki safhalar gittikçe daha bü. 
r ı daha iyi organize olan ve dclıa 

yuyen . ·yet kasbeden bir dostluk 
ziyade saınırıu . . d 

1 teşkil eylemıştır. Bu ost· 
safha arını 

diik. 

Doktor Aras'ın Milano seyahati, bil· 
tün Balkan antantına büyük avantajlar 
getirmiştir. Bu antant, sulhun teşkilat· 
landırılmasına aid bütün meselelerle 
Balkanlann emniyetini alakadar eden 
bütün meselelerde, her zaman, fevkalade 
bir tesanüd ve itimad zihniyeti göster
miştir. 

İsmet İnöntinün bu ziyareti, bu ya. 
pıcı siyasetin tetevvücüdür. Bu ziyare· 
tin, sempatik ve güzel bir sembol mahi
yeti vardır. Nihayet, bu ziyaret, çok 
büyük ehemiyette bir siyasi tezahür 
ve balkanlar balkan milletlerine aidd.ir. 

Prensipinin tatbik mevkiine konması 
suretiyle balkaııJarm sulhu tefkilltlan
dırmakta en mükemmel usııfii bulmut 
olduklarmın bir bürhanıdır. Balkan· 
tar, balkan milletlerine aiddir. Prensi· 
pi, balkan milletleri için, şimali ve ce· 
nubi Amerika için Monreo percnsipi
nin aynı kıymeti haiz bulunmaktadır. 

Balkan milletleri, bu prensipin tam 
surette tatbik edilmekte olduğunu gör· 
mekle sevinç duymalıdır. Zira, bu su• 
retle balkanlar artık hiç bir zaman bal· 
kan milletlerin.in anlaşmazlıklarına sah. 
ne teşkil etmiyecektir. 

Balkan milletleri için ideal, artık, 

yalnız, şimdiye kadar muhafaza iç.in bu 
derece afır fedakirlıklara katlandıkla
rı mallarının müdafaau için, kendi men
faatlerine muvafık bir surette mütesa
nid bir hale gelmektir. 

Yugoslavya, İsmet İnönünün ph· 
sında, entelektüel faaliyet sahalarının 

hepsin.in ırkının yüksek bir mümessili 
olan büyük zekiyı, harbte cesur ve kah
ramanı, aulhde büyük idareci ve yapı· 
cıyı, bütün hareketlerinde milli bir şe· 
fi, her zaman vaziyete hakim ve her za· 
man mılletinin menfaatlerin.i müdrik 
bulunan ve herkes için örnek teşkil e
den faal i'çiyi selamlar. 

Biz, İsmet lnönü'.ıün şahsında, bü
yük teşkilatçıya ve modem Türkiyenin 
dahi yapıcı11 milli şeii Kemal Atatürk
ün çok kıymetli arkada~a ha} nrz. 
Biz, İsmet İnönünün ~hs nda, bugünkü 
insaniyetin iyi manada milliyetperverlik 

için ve şahsi şeref ve: cesaret fikrinin 
tam yerinde tatbıki i'tin en güzel birer 

misal medyun bulundugu bu büyük 
adamın birinci iş arkadaşını selamlıyo-

ruz. 
İsmet lnönünü s11lamlar, kendisine 

en samimi bir surette hoş geldiniz der 
ve ona aramızda güzel vakrtlar gc~·rme 

sini temenni ederiz.,, 

B. Eden Elçimizle beraber 
yemek yedi 

Londra, 10 (A.A.) - Dış baaknı B. 
Eden, dün türk büyük elçisi ve diger 
resmi ~tları akşam yemeğine davet et-

miştir. 

Buğday politikamız 
(Başı ı. inci sayfada) 

"-Gerek buğday alımı ve gerek si
lo ve anbar meseleleri, memleketin ik· 
tısadi ve içtimat hayatına, müdafaasına 
teallllk eden esaslı mevzulardır. Böyle 
muhtelif gayeler taJIY811 bu i'e memur 
edilenler, hakikaten gayeyi tam benim· 
aemi,ler, çahfınışlar ve muvaffak ol
muşlardır. Kendilerine te,ekkür eder 

ve tebrik ederiz.,, 

* Genel heyetin bu toplantısı, buğday 
işlerimizin içinde bulunduğu gelişime 
aid sevindirici ve ümid verici rakamla· 

rın tesbitine ve bilinmesine imkan 
vermiştir. Bu rakamlar, bilhassa 934-935 
kampanyası içinde enteresan hususiyet· 
1er ifade etmektedir. 

Bu kampanya rekoltesi,. bundan e
velkine &öre iki yüz bin ton nokııaniyle 
iki milyon bet yüz bin ton tahmin e
dilmiştir. Bakanlar heyeti evelki karar• 
namenin bu sene için de aynen tatbiki· 
ni tensib etmif ve her iki buğday ne
vilerinin alım fiat.nı okkadan kiloya tah
vili auretiyle 4.25 ve 3.80 olarak tesbit 
etmi§tir. Bu kampanyada 38 alım mer
kezinden 124.867.221 kiloda 4.393.676 
liralık buğday alınmıştır. Bir kilonun 
satın alma vasatisi 3.51 dir. Vasati fi-

atJn kararnamede tesbit edilen asgari 
fiatı dahi tutmaması, satJ§1l çıkarılan 

buğdayların vasıflarının genel olarak el· 
verişli olmadığını anlatmasına karşı, i· 
yi vasıftaki fiatlara yüksek fiat veril· 
meai usulünün çiftçiyi temiz buğday 
yetittirmeğe ve hazırlamaya sevketmiş
tir. Bu itibarla devletin buğday politi
kası, bu vasıta ile de, buğday kalitesinin 
yükseltilmesi için değerli bir vazife ba-

şarmış olmaktadır. Üretmen ,en iyi ve 
sağlam alıcısı olan devletin, bilhassa ka
liteye eheıniyet verdiğini görmesiyle i
yi tohum daviıuru benimsemiş oluyor. 

Gene bu Kampanya senesi içinde, 
aylık ve genel masraflara 615.821.10 
lira, gönderme alına ve navlun gibi hu
susi masraflara 2.284.729.40 lira, bu iş
te kullanılan para faizine 499.828 lira, 
panayırlara 2.500 lira, tohumluk ve ye
mel:lik d a ğ ı t ı 1 m a s ı masraflarına 

2.263.91 lira olmak üzere "3.408.143,11" 
lira sarfedilmistir k, alınan buğdayların 
beher kilosuna aş:ığı yukan 2.8 kuruş 
isabet etme' te ve satın al nma bedelinin 
yüzde yetmiş yedisini geçmektedir. 

Gene aynı sene kampanya senesinde 
alınan ve evelki senede:ı devredilen 
bugdayların yekunu 246.l.'.i2.357 kilo ve 
maliyeti de 11.788.125,16 lira olup 1.ıir 
kilosu 4.788 kuruşa gelme1,tedir. 

Sene içinde 75,414,5S9 kileısu içer. 
de ve 69,980,118 kilo da dışarıda olmak 
ü ere 145,392,707 kilo buğday satılmış 
ve 6.0Sl.599.9 lira aLnmıştır. 

S~ııe içinde 26 merkezde tohumluk 
ve yı.: meklik c.laral: 375.761.21 lira rua· 
1i •ınue 8.0G3.528 ki'o lm.:day da .t 1-
mış ve bunun 637.472 l,il osu ayn ı ve 

15.348 kilo&u da parası almarak geriye 
çiftçi zimmetinde 342.931 lira kıyme· 

tinde 7.510.438 kilo buğday kalmıştır. 

Stokun sene sonundaki piyaaa kıymeti 
maliyetinden 20 bin lira kadaA' fazlasile 
3.926.783.45 liradır. 

Bu hesablara göre; bu kampanya se .. 
nesinin zararı 455.139 liraya inhisar et
mektedir. Bir evelki senenin 2.300.000 li· 
raya yaklaşan zararına mukabil bu ra. 
kamın dikkat değer derecede azlığı, kam 
panya sonlarına doğru fiatların yüksel
mesi sayesinde devredilen stokların pi. 
yasa kLymetlerinin evvelki seneler gibi 
maliyetten aşağı olmak şöyle dursun 
batta biraz da fazlaya çıkmasından ileri 

gelmiştir. 
Ziraat bank.aaınca açılan siloların 

935 sonundaki vaziyeti de: ,udur: Ankara 
Eskişehir, Sıvae, Derince, Konya silola· 
riyle Balıkesir, Akşehir, Denizli, Çerik.. 
li, Yerköy, Şefaatli ambarlarının bina 
maliyeti 859.539, makine kıymetleri 

495.723, faiz ve muamele vergisi 104 395, 
olmak iızere siloların kıymeti 1.539.127 
lirayı bulmaktadır. 

Gündelik 

Belgrad 
Ziyareti 

(Başı 1. inci sayfada ) 
Başbakanınuzın lisanı ile bir kere daha 
tarif edilmit olan politikamızın vasıfla· 
nnı hatJrlanz: "Kallektif emniyet her 
şeye rağmen ve hala milletlerin müşte· 
rek endişelerine karıı mümkün tek ça
re ve daha iyi bir dünya kurulması hak
kındaki makul i,imidlerin üzerine ibtina 
ettirilecek tek unsur olarak kalmakta
dır. Fakat beynelmilel teşriki mesainin 
bu eaaslı unsuru, i§liyebilmek için, tabi
atiyle mıntakavt surette teşkilatlandJnl
maba muhtaçtır. Balkan müttefikleri, 
nuntakavt antantları ile, hep birlikte, 
mmtakavi ve umumi sulh eseri için ça
lışmağa muvaffak olmuşlardır.'' 

Harbın musibetlerini çok yakından 
tanımış milletler olarak türkler ve yu
goslavlar, ve onların balkanlı müttefık· 
)eri, sulhun nimetlerini de çok iyi tak
dir ettikleri içindir ki böyle karşılıklı 

ziyaretleri fırsat bilip dostluklarını tak
viyeye şitab etmekte<'ıirler. 
Görüşmek, tanışmak, anlCl.Jmak: feı-d· 

ler arasındaki iyi münasebetler gibi mil
letler ve onlan idare edenler arasındaki 
iyi mtinasebetler de böylece eskıyip ve· 
rimli olur. Başbakanımız, Dış Bakanı• 

mız ve refakatlerind~ki türk basını mü• 
messilleri dost Yugoslavya hükümet ve 
milletine Türkiyenin en candan duygu• 
lannı gütürmektedirltr; yurda dönerken 
Yugo lavyadan bize <lyru samimi hisle· 
ri t,dirccekler n en emin oldu.,umuzu 

i1 .veye hacet var mı? ** 
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Hukuk İlmini Yayma I{urumunda 

B. Necibali Küçüka'nın 
değerli bir konferansı 

Hukuk ilmini yayma kurumunun hu kış için tertib ettiği seri konfe
raınslarrn on sekizincisini B. Necibali Küçüka dün Ankara halkevinde 
seçkin bir dinleyici kalabalığı huzurunda vermiştir. B. Küçüka hukuk
çularımızın dünyadaki hukuki hareketleri ve batta temenni mahiye
tindeki ilmi münakaşaları takib etmelerinin bir inkılab vazifesi oldu
ğunu, ve mevzuunu da bu maksadla seçtiğini söylemiştir. 

Evrensel imme hukuku nedir ve arsıulusal konferanslarda münakaşa 
sualine Brüksel üniversitesi huku- mevzuu olan evrensel amme hukuku 
ku d~vel hocası ve senatör profe. projesinin ana hatlan:u vermiş ve bu-
sör Lafontenin verdiği şu cevabı nun henüz realiteye uzak olduğunu ila-
nakil ve tahlilleri·ni bunun üzerin- ve etmiştir. Bay Necibali Küçüka; so-
de devam ettirmişlerdir. nuna kadar .Uaka ile takib edilen kon-

"Cins, mezheb ve !tültür farkı gözet· feransını şu sözlerle bitirmi§ ve dinle-
meksizın şahıs veya camianın hukuku- yiciler tarafından sürekli alkışlanmış-

nu muhafaza etmek, tulhu korumak ve tır. 

enternasyonal nıü:ıteı ek medeniyeti yiık
seltmek maksadiyle ve milletlerarası bir 
organ vasıtasiyıe vücuda getirilen hu
kuki mevzuaların heµsidir." 

Konferansta profesörün uu tarifle 
çerçev\!lcdiği nazarıyenin gerçekleşip 

gerçekleşm~yeceği cihetleri uzun boylu 
tetkik edilmiştir. Bu•ıun için bugünkü 
objcktiviteler ve yeni ilim cereyanla
rı karşısında hukuku düvelin mahiyeti 
teşrih edilmiş ve hul-.•ıku düvel hakkın
daki iki büyük pren .. ip üzerinde durul
muştur. Konferansçı. :Oukuku düvelin; 
devletler tarafından ınevzu-- hukuk ka
ideleri olmaktan ziyade insanların ru
hunda bulunan hakk<ıniyet fikrinin ne• 
silden nesile geçen bir tekamülünün 
ifadesi olduğunu ve ca eski zamanlarda 
Homiros'un timos dediği yüksek 
bir heyecanın ifadesi olduğunu 

belirtmiş ve bugünkıi hukuku düvelin 
Solidarism fikrinin en geniş bir tatbik 
zemini olduğunu ve milletler arasında 

mevcud (interdepand,ms) m bir mahsu
lü olduğunu izah edeıek sözü enternas
yonal hukuk müessesderine naklettiler. 
Burad:ı. (enternasyonal iş bürosu) nun 
bünye .. ini ve işleme ~artlarını izah et
mişler ve (Lahey Adalet Divanı) üze
rine krsa bir temas yapmışlardır. 

B. Küçüka bundan sonra Milletler 
Cemiyetinin kuruluş ı e işleyişini anlat
mışlardır. 

Milletler Ccmiyetı fikrinin bugün 
bulunmu'.j bir fikir olmadığını, yunan, 
Roma devirlerinden beri iptidai bir şe
kilde bazı sahalarda münakaşa ve hat
ta tatLik edildiğini, son asırlarda ise 
Abbe de Sainte Pi"rre Amerique de 
Crue ve bilhassa Ka.1t'ın çalışmasından 
bahseylenıi-:tir. Bundan sonra Milletler 
Cemiyt!tİnin ne suret f' teşekkül etmesi 
hakkında birçok milletlerin verdiği se
kiz projeyi izahtan •onra cemiyetin bu
günkü hukuk zihniy"t; karşısında tam 
ve mükemmel bir organizma olmadığmı 
ve bunun ancak entanasyonal amme 
hukukunun tesiriyle ı;elişeceğini söyle
dikten sonra profesör Lafonten tarafın
rlan hazırlan p ilim adamları arasında 

• • •• • • • •• ••• ••••••• •• • ••••••• 
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AN l{A RA: Oğle neşriyatı: 12.30-12.50 
Muhtelif plak neşriyatı. 12.50-13.15 
Plak: tiirk musikisi ve halk şarkıları. 
13.J3.~0 p~ı.:ıı ve hııriı:-1 h~berler. 

Akşam ncşıi y atı: 18.30-18.35 Plak neş
riyatı. 18.35-19.00 Çocuklara masal (Nu
rettin Artam). 19.00-19.30 Türk musiki-
si ve halk şarkıları (Hikmet Rıza ve 
arkadasları ). 19.30-19.45 Saat ayan ve a· 
rapca nesriyat. 19.45-20.15 Türk musi
kisi ve halk şarkıları (Servet Adnan ve 
arkadaşları). 20.15-20.30 Musiki konuş
maları (Halil Bedi). 20.30-21.00 Flüt so
lo (Ahmet Haydar Andiçen) (piyanist 
Marsel Bi refakatiyle). 21.00-21.15 A
jans haberleri. 21.15-21.55 Stüdyo salon 
orkestrası (1- Leopold: Souvenir d' At
henes. 2- Nölck: Bourree. 3- Gasty: 
Dans un pleur. 4- Fauchey: Arlanza. 
5- Schertzinger: Para de d'amour. 6- Mo· 
zart: La finta sempliee). 21.55-22.00 Ya
rınki program ve istiklal marşı. 

Yurdsever bir bayan hava kurumu

na 1200 l ira verd i 
Ankara, 10 (A.A.) - Erzurumun 

"kemhan,, mahallesinde Bayan Sabriye 

türk hava kurumuna 1200 lira vermiş 

ve kendisine bir altın madalya veril. 

miştir. Bu iyi yürekli, uyanık türi.t ka

dmmm türk havacılığına karşı göster. 

diği alakayı hava kurumu şükran ve tak

dirle karşılar. 

Kemalizmin bir vcuf t 
''Bu fikirler A vrupanın içtimai vic-

danının bugün kabul ve telakki etmek
ten çok uzakta bulunduğunu ve bütün 
dünyamn süratle kuvvetlenmeye doğru 
koştuğunu görmekteyiz. Her milletin 
buna göre hazırlanması bugünkü reali
tenin en isabeti bir hareketidir. Genç 
Türkiye cumhuriyeti yürüyüşünde re
alizmi rehber ittihaz etmiştir. Daima 
kuvvetli olmağı kendi hak ve menfaat
lerini kendi öz kudretiyle müdafaa et
meği bilmekle beraber dünyadaki yeni 
ilmi hareketlere de lakayd kalamaz. 
Bilhassa iki asırdanberi bazen süratli, 
bazen bati adımlarla yürüyen, faka t 
sağlam esaslara dayanan hakseverlik 
aşk ve heyecanwdan doğan kuvvetli bir 
fikir cereyanından türk hukukçuların 

haberdar olmasını ve bunu onlara arzet
meyi münasib buldum. Bana bu hususta 
kuvvet bahşedne ilham membaı Büyük 
Şefimizin lnönüne yazdığı telgraftaki 
"Türkiye cumhuriyeti hakir olduğuna 

kani bulunduğu davasını büyük ve adil 
hakem heyeti ıolmasrnı daima arzu etti
ği ve bu sıfat ve salahiyetin daha çok 
çetin meseleler haJiinde en yüksek kud· 
ret ve kuvveti haiz olmasını temenni 
ettiğı Cemiyeti Akvama bırakmakla 

insanlrk namına isabetli bir harekPtte 
bulunmuştur. Bu suretle medeniyet na
mına yüksek bir vazifeyi ifa etmiş ol· 
makla sadece takdir ve tebrike şayan

dır.,, Büyük Başvekilin "Cemiyeti ak
vamın kuvvetlenmesine lıizmet etmek 
bizim kanaat mahsulü siyasetimizdir. 
Bu siyaseti takdir buyurmanız memle
ketimizin aynı usulü. takib etmesi için 
teşvik ve karar ifade eden yeni bir te
minattır,, cümlelerinin delalet ve ifade 
ettikleri yüksek fikirler ve derin mana
lardır. Türkiye cumhuriyetinin karak
teristik hususiyetleri işte buralardadır. 

Kemalist rejimi insanlığın kültürel 
ve hukuld ilerlemesinde başka memle-

ketlerde bir cereyan halinde doğan fi· 

kirleri takib etmekten bir an hali kala

maz. Onan inkılapçılik şiarı bunu amir
dir . ., 

F inans bakanlığında tayinler 

Finans bakanlığı varidat umum direk
törlüğü şübe direktörlüğüne Trabzon 
defterdarı B. Yekta Aıytekin, Yozgad 
defterdarlığına Eminönü malmüdürü 
B. Hasan Gürkan, Trabzon defterdar. 
lığına varidat umum direktörlüğü şübe 
direktörlerinden Reşat Taşer tayin o. 
lunmuşlardır. 

Şark demiryollannda tenzilatlı 
t a r ife 

Devlet demiryollarr umum direktör
lüğü şark demiryollarmdan satın alınan 
Sirkeci - Edirne ve Alpullu - Kırklar

eli hatlarında tatbik edilecek tenzilatlı 
tarife etrafında tetkikler yapmaktadır. 

Doların kıymeti 
Vaşington, 10 (A.A.) - Cumhur re

isi Ruzvelt ile maliye bakam Morgen
t av, mall vaziyet hakkında görüşmüş. 
terdir. 

Cumhur reisi gazetecilere, dünya al. 
trn fiatmı indirmek istiyen bir proje· 
den haberi olmadığını söylemiştir. 

Gazeteciler, mali mahfiller.in altın 

fiatmı çok yüksek addettiklerini bil
dirmeleri üzerine cumhur reisi, bu va
ziyeti değiştirebilecek bir proje mev
cud olmadığını bildirmiş ve doların kıy· 
metlendirileceği hakkındaki haberlerin 
yabancı memleketler tarafmdan ortaya 
atıldığı zannında bulunduğunu ilave 
eylemiştir, • 
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Istanbulda: Ankaragücü 2 -Güneş 1 
lzmirde: Doğanspor 2-Gençlerbirliği O 
Şehrimizde: lstanbulspor 3-AltınorduO 

İstanbul, 1 O ( A.A.) - Milli küme 
maçlarına bugün Taksim stadyomunda 
devam edildi. Ankara Güciyle Güneş ta
kmuru karşılaştıran bu maç günün CU• 

martesi olmasına rağmen üç dört bin 
kişilik bir kalabalık t:oplamıştı. 

Oyuna, oldukça sert bir rüzgara kar· 
şı oynamak vaziyetinde kalan ankarah
lar başladılar. Ankaret Gücünün sol ce
nahdan yaptıg-ı ilk hücum tecrübesi Gii· 
neşin muavin hattında kesildi. Güneş
liler, güzel bir anlaşma ile Ankara ka. 
lesini sardılar. Dördiincü dakikada: an
kara1ılar, kalelerini .'!aran çemberi kır· 

makta gecikmediler. Semihin uzun bir 
pasını yakalıyan solaçık Hamdi, Faru
kun srkı bir şarjını savuşturduktan son
ra topu ortaladı. Yaşarın bomba gibl 
bir şütünü Güneş kalecisinin elleri ara• 
sından kaydığını ve geri döndüğünü gö· 
rüyoruz. 

Ankaralıların ilk golü 
Ankarada yapılan maç tan heyecanlı bir an 

Bir dakika sonra ar>karalılar güzel bir 
hücum daha yapıyorlar. Ve 20 metre
den Yaşarın çektiği güzel bir şütle ilk 
saydaruu kazanıyorlardı. 

Halkın, devamlı takdir ve teşvikleri 
arasında oynayan ankaralılarm bu gü
zel golün verdiği enerji ile vaziyete ha
kim oldukları görülüyor. Güneş müda
fisi sert bir müdafaa sistemiyle bu hü
cumları önlemek istedi. Fakat hakem 
tehlikeli olabilecek şarjları cezalandır

mak suretiyle oyunun çığrından çılana
srna mani oldu. 

Ankara Gücü rüzgarın kuvvetli es
mesine rağmen, çok canlı ve güzel biı 
oyun çıkarıyor. Stoplardaki muvaffaki
yet ve iyi görerek verilmiş paslardaki 
isabetiyle rakibine muhakkak surette 
üstün. 

Güneşin golü 
21 inci dakika: Ankara kalesinin 2 5 

metre açığında bir kargaşalık. Salahat
tin ,ayağındaki topu vermemek için i
ki ankaralı futbolcu ile mücadele edi
yor. Birdenbire bu karışık vaziyetin i
çinden bir sol şilt çekti. Osman, önün
deki kalabalıktan topun seyrini göreme
di. Plonjonu yaptığı zaman gecikmişti. 
Güneş bu suretle beraberlik golünü çı· 
kardı. 

i k inci devre 
Biraz sonra devre 1 -1 beraberlikle 

bitti. 
Güneş ikinci devrede rüzgarın al

tına düştü. Fakat birınci devrede çok e-

nerji sarfeden Ankara Gücünün yoru. 
lacağr ve Güneşin birinci devredeki ha
talara düşmiyerek bu vaziyetten fayda
lanacağı tahmin olunuyordu. Devrenin 
başlangıcı bu tahminlere hak veren bir 
şekilde idi. güneşliler, Ankara kalesini 
sıkı bir çember altına aldılar. Fakat bi
rinci devredeki vaziyet aynen tekrarla. 
nıyordu. 

Güneşliler tehlikeli bir vaziyete 
girmekle beraber hücum üstünlüğünü 
muhafaza ediyorlardı. Ankaralılar yo
rulmadan ve daima taze bir enerji ile 
oyuna devam ediyorlar. 

20 inci dakikadan sonra oyun yeni. 
den denk bir şekle girdi. Ankaralılar 
güneş müdafisini şaşırtan bir süratle 
hemen tehlikeli bir vaziyete giriyorlar. 

26 mcı dakikada : Rebiden bir pas 
alan Necdet yıldırım gibi bir şüt çekti. 
Top golposta çarparak geri döndü. 

31 inci dakika: 

Güneş kalesi önünde bir karagaşalık 
Sağ içten çekilen topu üç güneş oyun. 
cusu kesemedi. Sol açık Hamdi, demir 
gibi bir şütle takımına galiblik golünü 
kazandırdı. 

Oyunun bundan sonrası hemen ta
mamen güneş kalesi onünde geçti. 

Ankaralılar galibiyet enerjisiyle oy. 

nıyorlar. Cihat üst üste tehlikeli vazL 

yetlcr geçiriyor. 

Oyun bu şekilde bitti. 

Ankaralılar bugün galibiyeti hak e

den bir oyun oynadılar. Nefes, enerji 

Demirspor ve Anadolu 
güreşçileri güreştiler 

Hakkı • Şinasi güreşin den heyacanlı bir an 

Dün şehir stadında futbol maçların
dan evel Demir Spor ve Anadolu ku
lüblerine mensub güreşçiler arasında 

güreş müsabakaları yapılmış, halk tara
fından zevkle seyredilmiştir. Müsabaka· 
lar 14 de başlamış ve iki saat siirmüş
tür. 

Teknik neticeleri bildiriyoruz: 
56 kiloda Demir Spordan Mehmed, 

Anadoludan Habibe sayı hesa.bile, 66 ki-

loda Anadoludan Ma:.mud Demir Spor
dan Şinasiyi sayı hesabiyle, 72 kiloda 
Anadoludan İzzet D~mir Spordan Mu-

harreme tuşla, 79 kik:da Demir Spor

dan ankaralı Hüseyin Rahmiye tuşla, 

87 kiloda Anadoludan Adnan Demir 

Spordan Hüsnüye tuşla, ağırda, Demir 

Spordan Namık Anadoludan Ahmede 

sayı hesabiyle galib ı;elmişlerdir. 

topa hakimlik ve beraberlik noktaların.. 
dan, yani tamamen daha üstün bir var• 
hk gösterdiler. 

Gençler birliği, Doğanıpora 
2-0 yenüdi 

İzmir, 10 (A.A.) - Gençler birliği 
• Doğanspor maçı bugün dört binden 
fazla bir seyirci önünde yapıldı. 

Oyuna ankaralılar başladılar. Bu 
devrede 'Gençler birliği güzel oynama• 
srna rağmen, oyun üzerinde tesirli ola· 
madı. Bil hassa takım halinde husule 
getirdikleri tesir güzeldi. Fakat kale ö
nünde tıopu çok ayaklarında tuttukla
rından bir türlü gol yapamadılar. Ve 
çok zaman ofsayd vaziyetine düştükle
rinden hakem sıksık akınları kesmek 
zorunda kalıyordu. 

Beşinci ve 15 inci dakikalarda Genç
ler birliği elde ettiği gol vaziyetlerin
den faydalanamadı. 

34 üncü dakikada İzmirin sağdan in
kişaf eden bir hücumunda top Hakkıya 
geldi. Hakkı da yerden bir ~ütle İzmi· 
rin ilk golünü kaydetti. Bu suretle 
devre 1-0 İzmirin lehine bitti. 

İkinci devrede: İzmir Fuadı sağ a• 
çık mevkiinde oynatıyordu. Gençler 
birliğinin bu devrede vaziyeti kurtara
cağı kanaati vardı. Ve oyunun gidi~i 

de bu kanaati kuvvetlendiriyordu. 
Doğanspor bugün şanslı bir oyun 

oynuyor. Bilhassa kaleci Mahmud, mü
dafi Adnan, orta müdafi Nurullahın 

çok canlı oyunları Doğanspor kalesine 
bir sed çekiyordu. 

l zmirin ikinci golü 
Az sonra İzmir soldan bir akınla 

Gençler Birliği kalesine indi. Sabrinin 
ortaladığı topu Halid eliyle tuttu. Ha
kemin verdiği penaltı cezası Hakkı ta
rafından çekilen <.ıkı bir şutle ve ikin
ci defa olarak Gençler birliği kalesine 
sokuldu. 

Bundan sonar devrenin nihayetine 
kadar Ankara vaziyeti kurtarmak için 
pekçok çalıştı ise de sayı kaydedeme
di. Ve maç 2-0 Doğansporun galibiye· 
ti ile bitti. 

Yar.n aynı saatte Gençler birliği i• 
le Üçok takımları karşılaşacaktır. 

I stanbulspor Altınorduyu 3-0 yenJt 
Altmordu ve Demir Sporla iki maç 

yapmak üzere şehrimize gelmiş olan İs· 
tanbul Spor birinci futbol takımı dün 
şehir stadında ilk maçını Altınordu ile 
yaptı ve 3 - O gaLib geldi. 

Oyunun ilk dakikaları karşılıklı bU· 
cumlarla geçti. İlk devre İstanbul Spo
run 2 gol fırsatı kaçırmasiyle O • O be
rabere bitti. 

İkinci haftaym başladığı zaman rüz• 
garı lehlerine alan İstanbul Sporlu'lat 
Altınordu nısıf sahasına yerleştiler• 
Altıncı dakikıada sol iç Fahri güzel bit 
vuruşla ilk sayıyı, Orhan bir firikik vıı· 
ruşiyle ikinci sayıyı yaptılar. 

Bocalamaya başhyan Altıncrdu ın~ 
dafaası topu bir gol önıiyebilınek için 
kornere gönderdi ve sol haf Orhan çok 
güzel bir vuruşla takımına üçüncü sa• 

yıyı kazandırdı. 

İstanbul Spor bugün Demir Sporla 

karşılaşacaktır. 
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ti 
oıııur. Kuru/ 
[Z.lraoal~ 

N 1 S Servetı tünıuı 

Kurulı.ı9 UYA , verine çtkar 

1891 olan bu haftalık resimli ga-
. d dan çıkmaKtcı 'd S 46 senedır urma A K B A Kıtabev1 ır. e· 

ıetcnın Ankara'~a satış ı~:~ıO kuruş 
nelik abone 10 lıra. Say 

Manisa vilaveti daimi 
encümenindrn: 

M 
. da yapılacak olan (50425) lira (~4) kuruş.bedeli kke-

1 - anısa. ) r (30) kuruşluk hır kısım ınşaatı a-
şifli ilk mektebın <:5ooo e ı~~nulmuştur. 
palı zarf usulile eksıltmey e keşif evrakı (130) kuruş bedel mu-

2 B · aid şartname v 
- u ışe. M"dürlüğünden alınabilir. 

kabilinde Manısa ~af·a 
15

u. ci perşembe günü saat 11 de ' ' 'vilayet 
3 _ Eksiltme nısanın ın 

d . • .. "nde yapılacaktır. 
aımı encumenı . t .ktarı (1950) lira (03) kuruştuı·. 

4 - Muv.akkat te~ına :ı:rin Nafıa Vekftletindc:n :tlınmış ehli-
5 -. Eksıltmeve gırece 'd ticaret odd::ıı vesikasırır ve muvakkat 

yet vesık;...oı ve 937 yılına 31

1 
fm irine koymaları ve kapalı zar-

t · t · 1 mal·buzu kapa ı zar " 
emına a aır ' nun 32 inci maddesine r:ayet etme-

f ın ihzarında 2490 savılı kanu 

leı. lii/. md.ılr. . eceklerin 2490 sayılı kanun uairesinde hazır-
Bu eksı tıneye gır b ·· ·· k d 

ı kl k ı adlarını 15-4-937 perşem e gunu saat ona a ar 

Maya~a Varı1 . 1~~~ 
1 

zvermeleri ve posta ile göndereceklerin aynı ka-
anısa a ı ıgıne . ı· d İl" 

34 .. .. maddesine riayet etmelerı azım ır. an olunur. 
nunun uncu (753) 1-1296 

Tı·ahzon Defterdarlığından: 
Kapalı Zarf Usulile Gayrimenkul 

Satış Arttırma İlanı : 
Muhammen 

Mal-~Hesi Sokağı Nevi Metruke 
No. 

Kapı Kıymeti 

Es vak' Sırama ğazalar Tahtani 
ve fev
kani 

No. Lira 
247 148 20.000 

m<:-aza 
1 - Yukarda evsafı yazılı,., gayri menkulün ~ü~~iyeti peşin pa -

ta ile satılmak ve bedeli gayri mübadil bonosu ıle odenmek ş.artıyle 
l-4· 1937 tarihinden itibaren on beş gün müddetle arttrrmaya çıka
rılmıştır. 

2 _ Arttırma 15-4-937 perşembe günü saat 14 de. Trabzon Def -
terc1 1rlı"r s~t s komisvonu odasrnd~ kapa.lr z~rf usulıle y~pıl;c~~trr: 

3 - Arttırmaya girebilmek içinısteklı.le:ın %, 7,5 temına. a 'rr.Jı 
için mal buz veya b;ınka mektubu vermcsı lazımd.r. . 

4 - İsteklilerin teminat makbuzları veya banka. mektuplarıyle 
teklif mektuplarını ikinci maddede ya:nlı .:;aatten bır ~aat ~vv~l~~e 
kadar komisyon reisliğine makbuz muk;ıl-ıilinde verm.es.ı ~u tazı ır. 

5 _ Posta ile gönderilecek mektupların nih~v:.t ıkmcı ~ad?e.de 
yazıır saate kadar gelmiş olması ve clrş zarfın mubur mumu ıle ıyıce 
~apatılması lazımdır • · ( ) ı 1343 

Posta<la vukua gelecek gecikmeler kabul edılmez. 685 -

1 

PEK YAKINDA 

CiNA YET MASASI. -------=--===== -- ,., 
I\'.lanisa vilayeti daim~ . 

encumenınden: 
t nacak yirmi adet mahruti çadır, 

1 _ ı'laua oaıresı ıçın satrn a ı t .. erinden açık eksiltmeye ko· 
bel.eri alt::us lira muhammen kıyme uz -
unlmuştur. · . evrak parasız olara.k nafıa mü-

2 - Bu ise aid şartname ve saır 
dür i.iğiinden. alınabilir. . d 

3 - Muvakkat teminatı (90)blır~.~~ saat on birde vilayet dalın! 
4 - İhalesi 22.4.Hl37 perşe~) e gu 1-1538 

encümeninde yap lacaktır. (83,~, ______________ _ 

----------------::===:::....-
TORK HAVA KURUMU 

BüYVI{ PiY ANGOSU 
k .. · engin etnıiştir. 

Şimdive kadar binlere~ ışı;~; dedir. 
6 cı keside 11 Nısan J. d 

• 200 000 ıra ır 
B .... k ·k nııye • uyu ı ra 1. lık ikra· 

00 10 000 ıra 
Ayrıca · 40 ooo 25.000, 20.ooo, 15·? . ' d ·t mükafat vardır .•• 

'lıiyelerle ( 5o.Ôoo ~e 200.000) liralık ıkı a e 

Dik icat: 
937 günii akşamın 

Bilet alan herkes 7 Nisan 

a kadar biletini 

degiştirmiş bulunmalıdır. k t olur. 
.. . deki hakkı sa ı 

Bu tarihten sonra bilet uzerın --

ULUS 

Devlet Hava Yolları 
İ§lctme idaresin den: 

İdarenin Ankara telsiz istasyon binas nda tesis edilmis bir h:ı de 
teslim edilmek üzere 220-380 volt 50 peryotluk ve K, V. A. 10 taka
tinde bir elektrik grupu pazarlıkla alınacaktır. 

Muhammen bedeli 37 50 lira, teslim müddeti 45 gündür. Pazarlı:C 
12 nisan 937 pazartesi günü saat 14 de idarenin Ankara t.t.-• ıre 
meydanında yapılacaktır. Şartname projesi postahanede idareni~ gi
şesinden bedelsiz verilir. İstel:lilerin 280 lira 25 kuruşluk teminat 
mektuplan ve belgeleriyle tayin edilen gün ve saatte sözü geçen 
meydanda Umum Müdürlü~e müracaatları (856) 1-1490 

Nafia Vekaletinden: 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme Hanı : 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Dahiliye Vekaleti bina -
smın garp tarafında yaprlacak nöbetçi kulübesi ve pergola inşaa
tıd r. 

Keşif bedeli: 20349. 77 liradır. 
2 - Eksiltme 16.4.1937 tarihinde cuma günü saat 15 de Nafıa 

Vekaleti yapı işleri Umum Müdürlüğü eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 102 kuruş be -
del mukabilinde yapr işleri umum müdürlü~ünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1526.23 liralık mu
vakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden al nmış ve en az 
20.000.00 liralık iş yapmış oldui7unu gösterir müteahhitlik ve:;ikası 
ibraz etmesi lazımdır. ,.., 

İsteklilerin teklif mektuoıarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar komisyon reisli<ine makbuz mukabilinde ver
mesi muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(738) 1~1339 

Nafia Vekaletinden: 
26 nisan 1937 Pazartesi günü saat ıo da Ankara'c.la Vekalet Mal· 

zeme eksiltme komisyonunda 623-l lira 52 l·uruş muha·nr.ıen bedelli 
101 par~a ~obil~anın pazarlığı ynpıl<'caktır. 

Kalklerı vekalet malzeme miidiirlü.ünde bulunan 101 p;ırça mO· 
bilyaya aid eksiltme sartnamesi ve ttlerrııatı parasız olarak mez
kur müdürlükten alınabilir. 

Muvakkat teminat 471 lira 34 kurustur. 
İsteklilerin resmi ga,zetenin 7.5.936. T. ve 3297 sayılı nüshas nda 

neşredilmiş talimatnameye aüre almmıs mi.iteahhitlik vcsil.ası ile 
birlikte 26 Nisan 1937 pazartesi gi.inü sa~t ıo da komisyonda hazır 
bulunmaları lazımdrr. (872) 1-1513 

~--YENi AÇILAN 

Sakarya Eezahanr~ 
Uluı ruaydanı: Halk sineması $ırasında. 
Reçet~leriniz dikkat ve ihtimamla ih:ı:ar olunur. Fiatlar 

mutedildir. Rontken filimleri lstanlıu fiatmadır. 

1 
Milli !Uiidafaa Vt>kiilt'Iİ Sıtl•ıwhua 1 

Komiı.ıvonn İF111ları 
-------------~ ---------------

Madeni Barometre: 27 tane madeni oarometre açık c>k,..ıltme ile 
satın alınacaktır. Hepsinin tutarı; J2l4 lirli 79 kuru utr. Evı:..ııf ve 
şartnamesi komisyonumuzdan alınaca'~t r. İhalesi: 13 - IV 937 sa· 
lı günü saat on birdedir. İlk teminatı: 91 lira l O kuruştur Eksilt 
meye gireceklerden ilgili bulunanlar 2'190 sayılı kanunun J, ·' ünr.ii 
maddelerinde istenen belgelerle birlikte el.siltme gün ve v<\k,ıncfa 
M. M .V. satrn alma komisyonuna ırelsinler. (743) 1-1283 

BİLİT 
ı - Hepsine biiçlen ederi elli altı bin sekiz yüz ·retmiş lira 66 

kuruş olan yüz on yedi bin sekiz yüz yirmi dört ane portatif çad r 
kazığı ile yüz k!rk bin altı yüz yetmiş dokuz tane portatif çadır di· 
reği kapalı zarfla eksiltmeye koıııılmı:ştuı. 

2 - İhalesi 14 - Mayıs - 937 cuma günü snat 15 dedir. 
3 - Şartnamesi 285 kuruşa komisyondan alınır. 
4 - İlk teminat 4093 lira 51 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuııi teminat ve 2 ,90 sayıh k.1rn

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıh nelge!erle uiılii.t. .. leklif mek
tuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel M.M.V. Sat n alma 
Ko. na vermeleri. (711) 1-1259 

BİLİT BİLlT 
1 - Hepsine biçilen etle"i 

1201 lira 50 kuruş olan çivi rıı· 
beroit kağıdı, kart.on, ga'vani .. li, 
robaroit çivisi ve cam acık ek
&iltme ile satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 27 nisan 937 ıKılı 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 90 ,ira ~5 
kuruştur. 

4 - Şartname ve listesi ko· 
misyonda görülür. 

5 - Eksiltmeye gireeekleı 
kanuni teminatlarivle birliktı• i
hale gün ve saatinde M.M.V. sa
tın alma Ko. da bulunmaları. 

(891) 1-1546 

BİL İT 

1 - 106 kalem muhtelif tel
siz malzemesi açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 
3.100 lira olup ilk teminat para
sı 232 lira 50 kuruştur. 

3 - İhalesi 27 nisan 937 salı 
günü saat 11 dedir. . . ~ 

4 - Eksiltmeye tftırak ede-
ceklerin 2490 sayılı kanunun 2• 
3 üncü maddelerinde istenil.en 
belgeleriyle ihale gün ve saatın
de M.M. Vekaleti satın alına ko
misyonunda hazır bulunmaları. 

(566> 1~1001 

BİLİT 
üç ~ş nakliye hayvanı satı

lacaktır. Satış günü 15.4.937 per-

şembe günü ıaat ondadır. İ~tek-
1 ·· rmek üzere liler hayvan arı go ,. d .. lü 

Harbiye mektebi daire ın"! ur k
ğüne müracaat ve satış.~ gırec~0: 
lerin belli gün v~ sa.atın) del·l543 
misyona gelmelerı. (888 

15 ka)em anlı:ılai malı:.~ .... si 
5 kalem al!it, dört metr<' mik!bı 
tahta, i.ıç kalem boş mantarlı şi · 
şe ayrı ayrı p arlı! la almaca .. 
t r. Paz:ırlığr 14.4.937 çarşambcı 
giinii saat 10 cl"dır. lstC'klil 
bell~ gün ve s '!tinde ko isyo ıa 
gelmeleri. (8 9} 1-15~4 

BİLİT 
1 - Hepsine biçiler ederi 

2025 lira 50 kuruş olan beş J ı' ın 
kereste acık eksiltme ile sat n a 
lınacaktır'. 

2 -İhalesi 27.4.937 sah :::ıu 
saat ondadır. • 

3 - İlk teminat 152 lirac!ır. 
4 - Şartname ve lisL ... ~ ko

misyonda görülür. 
5 - Eksiltmeye girecekler 

kanuni teminatlariyle birlikte i
hale gün ve saatinde M. M. V. 
satın alma Ko. da bulunmaları. 

(890) 1-1545 

BRESLAU SERG Sİ 
ve 

ziraat makineleri panayırı 

BRESLAU 5-9 Mayıs 1937 

l 

Nafia Ve!caletinden: 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme t· :- n1 • 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Anln.n kız lise3i kalol'i r t ·s 
tıdır. 

Keşif bedeli: 22~84.51 lirad r. 
2 - Eksiltme 16.4.1937 tarihinde "Cuma .. 'i "'l t 16 ı'l'I N fıtl 

Vek~Ueti yapı işleri unıum müdürlü ü eksiltme . n-
da kapalı zarf usuliy1e yaprlacaktn. 

3 - Eksiltme ışartnamesi ve buna müteferri evrak 111 fa ış 
bedel mu'~abilinde yapı işleri umum n1i.idinr· ·n en ;ılın ilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1686.34 lir. l 'muv k
kat teminııt vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış n ... ea hif'lc 
vesikasrn· haiz olması ve 10.000.00 lira de crinrlc bir im' · cı tesi
satını iyi bir şekilde yapmış olduğuna dair vt.:sika ibraz e mesi Hi
zrmdtr. 

isteklilerin teklif me .. tuplarım ikinci nınddede ya.eıh !'l" tten bi:r 
sft:ıt evvelin~ kadar komisyon reisliğine makbu2 mukab nde ver • 
mesi muktazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabııl edilmez. (732) 1342 

-----~~~--~------------------------~--·~ 

l{iralık. apartnıan daires· 
Emlak ve Eytam Bankasından : 

Işıklar cacldesint!e kfün b::n' ımza aid Tur'rnn a.,n-ı t ,,,.,ııının 
bodıum katındaki 14 numaralı daire açık artttrrma ile kıra 'cıile· 
ccktir. 

Budaire: Bodrum katın sol kısm nda Jört oda bir matbah ve bir 
helfı'dan ibarettir. 

Odalardan yalnız bir t;ınesi kapıcıya ve cliuer üç oda bir mat• 
lıah bir hela kiracıya aiddir. ... 

İhalesi: 15.4.1937 perş.embe günü saat on birde b:ınkrunızda icra 
edilecektir. 

İstekli olanların yirmi lira dipozito parasiylc bır!H.tc ihıılt:clen 
evel bankamız muamelat servisine ınüracaatları. (8o9) ı-1509 

l\ illi Müdafaa Vel{a1eti 
Deniz l\ı1erkez Satın alma Kon1isyonundan 

1 - Tahmin edilen bedeli (2180 lira 40 kuruş) olan 1896 kilo 
mikdarmda yağ müberrit borusu ile (19 lira 20 kuruş) muhammen 
bedelli 2000 metre uzunluk, 1.5 M m kutur ve 32 kilo mihdarında 
bulun"n piıinç telin ikisi b'r arr<la kapalı zar la eksıltme"i 28 NL 
san 937 Çarşamba günü saat 14 te Ankarada komisyonumuzca yapı
lacaktır. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde 
(165) liralık bank teminat mektuplarını havi teklif me .• ııplarınr mu
kaırer saate kadar komisyona vermiş bulunmaları ve şartııamenın 
her gün komisyonda görülebilecebi. (576) 1.1039 

Harita genel direktörlüğündPn: 
ı _Muhammen bedel (4320) lira Harta genel dierktörlüğü lıar

talarınm bezlenmesinue kullanılmak için (10) ila (12) lıin metre be-
ya:ı: bez açık eksiltme ile sat n almacaktrr. . . 

2 _ İstek1iler şeraiti anlamak üzere hergün ve eksıltrucye gıre· 
ceklerin de (324) lira muvakkat teminat. makbuzlariyle 17: nisan. 
1937. cumartesi günü saat (11) de Cebecıde Harta Genel d.rektör-
lüğü satın alma komisyonuna gelmeleri. (761) 1-1316 

Zonguldak C. H. P. Başka11ığndan: 
Zon"uldak parti binasının kalorifer tesisatı Y":Ptırıla:aktır. Te

sistaı y;pmak istiycnlerin tekliflerine esas olmnk uz:c-re. umnn n pili
n nr ve bu husustaki şaı tname~·i l'arti Başkanlıgrndan ıstemcleı ı v: 
tekliflerini 30 - nisan - 937 akşamına kadar Partiye gbndemıelerı 
ilfinolunur. (174.5) 1-1383 

Hariciye Vekaletinden: 
' 

Hariciye vekaletinde münhal fransızca daktiloluk icin biliınti
h::ln iki Bayan alınacaktır. Muvaffak olanlara imtihan neticesinde 
g 'stert:cekleri liyak.ıte g?re olgun ücret veri!ec~ktir. htenografi 
bi1enler tercih edilecektır. Tahb olanların. ımtıhanları y:ıpılmak 
ıb~cre, hariciye ve ·illeti umum evrak mü<lürlügune mürac21tları. 

(864) 1-1502 

l\'laliye Vek.aletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Başvekalet ve eski gUmrüklcr Veka-

leti binası çatı aktarrlmnsı ve su derelerinin tamiri). 
Keşif bedeli (1902 lira 27 kuruştur.) 
2 - Bu i~e ait sartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme " rtnamesi, 
H - Mııkavele projesi. 
C - Fenni -şartname 
D- Keşif cetveli 
İsti yenler l,ıu evr kı görmek ve iza11at almak için Maliye Vel 5-

leti • lilli Emliik Müdi.irlü "ne müraca t edebilirler. 
3 - Eksiltme 22 ni..an 937 perşembe günü saat 15 de milli Emllk 

müdı.irlii ünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık eksillme suretiyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 142 lira 67 kuruş mu

vakkat teminatı yatırın ş olması ve bundan başka Ankma Nafm mii
dürlı.i ~ iintlen bu iş için ven imiş ehliyet v sikı>smı göstt:rmesi la • 
zımdır. (847) 1-1454 

~ ı-icive Ve ialetiııden: . 
J 'ye Ve "!etimle 11 inci dereccdetı mevcud münhal memu• 

riyetlere talimatnamesine tevfikan mtisalıal:il .ile .. m.~mur almaaıktı~. 
Müsabaka imt'lııını 3 mayıs 1937 pazartcsı gunu saat onda Harı

cıye v c.dlletinde yapılacaktır. 
Müsabakaya iştirak için, taliplerin memurin kanununun 4. üncü 

maddeıoindekilcrden başka aşağıda yatılı evsafı da haiz olmaları 
laznndır: 

Hukuk, mülkiye, ulClmu siyniye, iktnadiyc ve içtimaiye ft fakül 
te derecesindeki yüksek ticaret mektepleri veya Hariciye m~leği 
ile alAka.ııı bulunan nlümasil yüksek mekteplerden birindn me
zun olmak: 

Müsabaka imtihanı şöyledir: 
ı. - Hukuku Medeniye, Hukuku Düvel, Hukuku Hususiyti dü

vel, iktısad, maliye ve tarihi siyast (1815 den zamanımın kadar) 
hakkında tahriri ve şifahi sualler. 

2. - Türkçe ve franaızcadan tahrir ve terceme. 
3. - MüQbaka~ üsıı;ü mizam doldum1ak şartiyle en fazla nu • 

mara alanlar kazanmış olacaktır. 
Müsavat halinde f ranıucadan maada bir ecnebi lisanına vukuf se

bebi rüçhandır. 
Taliplerin mekteb şahadctnameleri askerlik vesikaları hilsniihal 

ye sıhat. şehadetnameleri ~le hüviyet cÜP:danı veya suretlerini istida 
ıle 26 nısan 1937 pazartesı akşamına kadar zat işleri dairesi şefliği
ne tevdi eylemeleri ve 3 mayıs 1937 pıu:attesi günti saat ıo da Anka-
rada Vekalette hazır bulunmaları ilan olunur. (821) ı-1441 
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Ankaramn her tarafmda 1 SATl!.ığRSA, EV ve APARTIMANLAR ıelı 1475 
11 ı •••• • r ••••• ••• 1-1333 

Askeri t'abrikalar Umum Müdiirlü~ü Satınalma 
Komisyonu llanlan 

_______ .. 
MU fEAHHİT NAM VE HESABINA MUHTELİF 

CİNS MAKKAPLAR 

Tahmin edilen bedeli (17200) lira olan yukarda yazılı malzeme 
:Aakert Fabrikalar umum müdürlüğü aatm alma komisyonunca 
14-5-937 pazartesi gün üsaat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
§artname parasız olar<'k komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (1290) lirayı havi teklif mek· 
Juplarını ·.er pde aaat 14 e kadar komisyona vermeleri ve ken• 
~ile ~nin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
1ne k6r gün ve sı1atte komisyona mür?r~ıtları. (811) 1-1455 

Ankar.ı Piyang~ 1 

Saym Yenişehir müşterileri
ııe kolaylık olmak üzere 

Atatürk l:s~van 
Kızılay karşısı 

Güven Apartımanı 
altı~ bir tube daha açtı. İkra
miyelerinizi ve 23. üncü tertip 
biletlerinizi 14. nisan 1937 den i
tibaren oradan alabilininiz. 

1-1481 

Kiralık Küçük 
Apartnnan 

2 oda l hol kalörifer ve tefer
ruatı kooperatif arkası Ali Naz
mi Aparat m nı No. 2 Teleton: 
3290 1-1495 

Güzel bir oda 
KİRA T~IKTIR. (HAVUZ 

BAŞI) YENİŞEHİR ALİ NAZ-
111 APARTIMAN NO: 6 va mü· 
racaat. ı - 1466 

Ankıara Levazım Amir
liği Satınalma 

Krmı~vonu ilanlar 

İLAN 
1 - Polatlı garnizon kıtaatı ih

tiyacı için 9000 kilo sığır eti a
çı.k eksiltme ite münakasaya 
kon:nu,tur. Münakasa 26 nisan 
937 pa:rartesi günü saat 16 da ya
pıJıııcaktrr. 

2 - Teminatı muvakkate 135 
lira r. Taliplerin mezkfır gün 
ve saatte Polatlı mal sandığına 
yatırdmı' teminatı muvakkate 
makbu?.larivle alay artırma ek· 
ıiltme ko.,,~s••onnn' n"İİ• .. ,r.,atla
rL 

3 - Şartnameyi görmek iati
yen taliplerin her gün öğleden 
sonra kom'svona müracaatları. 

(882) 1--1541 

İLAN 
1 - Ankaıa garnizonu kıtaat 

hayvanatı için 450000 kilo arpa 
veya yulaf 2".4.937 salı günü sa
at 15 de kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Arpanın •tutarı 18000 lira 
olup muvakkat teminatı 1350 Ji. 
ndır. Yulafın tutarı 20250 lira 
olup muvakkat teminatı 1518 lira 
75 kuruştur. Şartnamesi komis
yonda paraa z görülür. 

3 - lsteklitem kanunun 2. 3 
tlncü maddelerindeki ve1ilra ve 
teminat makbuzlarını havi zarf
larını yazılı gün ve uatteıı biı 
aaat evetine kadar levazım lmir· 
lifi satın alma komisyonuna ver-
meleri. (im;) 1-1539 

ANKARA ASLİYE BİRİN
Ci Hr·-~x . \ T::=: :::- : RE
Jsı,tC'4NDEK. 

f.n· • .ı Etlik b .. w:_ 
Bı ..a aaylavı Muh:.tin B~a e
'rinde kiracı Se:> :t v3n nda oğlu 
Şevkiye: 

.ı.{aru z An" "ranm Doıe
&y - 'ıatle:inde İbadt."lah so-
blında Hayrinin 2- - : • • 
C!e !dris kızı Emine taraf mdan a
ley:1inlze açılan boş:ınma ~-vhı· 
ntn 7.4.937 puartnl cGRtı uat 
'14 de yapılan durupnada :.. -
bulunmanızı veya bir vekil gön
._rmenlzl mutannnnm Ankara
lda çıkan Ulus gazetesiyle ilanen 
ltebllgat yapıldıfı halde ne gel· 
llDİt ve ne de bir ve.kil 1inder-
1Demit olduğunuzdan H. U.M.K. 
ı(401, 402) inci maddesi IDdcibin· 
ı:e muamele yap•lacağmdan bu 
lebeble durutmanın bırakıldığı 
(27 .4.937) ulı gUntı .. t onda 
mahkemeye gelmeniz nya bir 
ftkil ı~ndermenb lbımdır. Ak· 
ai takdirde mezlr:Or madde muci· 
l>ince durutma ve tahkikata gı· 
yaben bakrlacair muameleli gı· 
yap teblifl yerine geçmek üze
re ilin elanur. (887) 1-1542 

Müteahhit nam ve hesabına 
500 KİLO CAM TOZU 

1000 Kilo KLORAT DÖPOTAS 
Tahmin edilen bedeli (1550) 

lira olan yukarda mikdarı ve cin
ai yazılı malzeme ukert fabrika· 
lar umum müdürlüğü satın al· 
ma komisyonunca 17.4.937 cu • 
martesi günü saat onda açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şart• 
name paraa•z olarak komisyon
dan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat 
olan (116) lira (25) kurut ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezk\tr gün 
ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (877) 1-1540 

rAnkara Beled~I 
~isliii ilini~ 

~N 

l - Belediyeye aid Ford 
markalı hizmet otomobili on be• 
gün müddetle açık arttırmaya 
konulmu,tur. 

2 - Muhammen bedeli (lSOO) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (112,5) 
liradır. 

4 - Otomobili ve prtname• 
sini görmek istiyenler her gün 
yazı i•leri kalemine ve isteklile
rin de 24 nisan 1937 cuma günü 
saat on buçukta Belediye encü· 
menine müracaatları(852) 1-1470 

İLAN 

1 - Su idaresinin müracaat 
ve tahakkuk kısmı için baatın
lacak 150 cilt rapor, 50 cilt kefif 
raporu. 20 cilt au tahakkuk bor· 
droları, 150 cilt au ihbarnamesi 
S tane abone defteri ve dört tane 
döküm defteri on bet gün müd· 
detle açık eksiltmeye konulmu•
tur. 

2 - Muhammen bedeli (350) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (26 
lira 50) kuruş.tur. 

4 - Şartnamesini görmek is
tiyenler hergün yazı itleri kale· 
mine ve iste~Hlerin de 27 niı:tn 
937 salı günü saat on buçukta be· 
lediye encümenine müracaatla-
rL (895) 1-1549 

İLAN 

1 - Yenitehirde 1056 ıncı a
dada 11 panelde 87 metre murab
baı belediye malı ana on bet 
gün müddetle açık artırmaya 
konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli (217 
lira 50.) kuruttur. 

3 - Muvakka teminatı (16,31) 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek ia
tiyenler hergün yazı itleri kale
mine ve isteklilerin de 27 nisan 
937 salı günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaat• 
ları. (896) 1-1548 

İLAN 
l - Yenitehirde 1037 inci a• 

dada 2 numaralı panelde 90 met• 
re murabbaı belediye malı ana 
onbq gün müddetle açık artır
maya konulmuttur • 

2 - Muhammen bedeli (270) 
Uradu. 

3 - Muvakkat teminatı (20 
lira 50) kuruttur. 

4 - Şartmmeainl g6rmek ia
tiyenler bergiln yan itleri kale
mine ve istektileriıı de 27 niaaıı 
937 aalı gUnU saat on busukta be
lediye encümenine mürac:aatlan. 

(897) 1-1547 

Kiralık Daire 
Otobiia garajı karfıamda Enoy 

apartımanı. Telefon: 3654 -

Satılık az mustamel 
otomobil 

Bankalar caddeal Nurettin 
Baki Enoy'a mtınıcaat. 

Telefon: 3654 -
1-lSH 

idrar yollan hutabldan 
müteba11111 

DOKTOR 
Mecit Sayan 
Muayenehanesini Çocuk 

Sarayı caddesinde Niyazi Ka
suk apartımanında 3 üncü da
ireye nakletmi,tir. Hutalan
nı pazardan maada hergün 
saat on yediden yirmiye ka
dar kabul ve tedavi eder. 

Telefon: 1769 

i~ASlR llk\.:1 
KANZUK 

En eski nasırları bile pek kıu 
bir zamanda tamamen ve kökün
den çıkarır. 

Umumi deposu: İnciliz KaL· 
zuk eczanesi, her eczane.te Lulu
nur, cıddi ve müessir Dit nun 
ılicıdıı. 

Kiralık Daireler 
Kavaklıdereye giden ufaltt.a 

macar sefucthanesi karfıamda 
bakanlıklara on dakika mesafede, 
kiin tahta köprü batındaki yeni 
binada her türlü konforu olan 
3 • 6 odalı ve güzel manzaralı ba· 
zı daireler çok ehven f iatla ki
raya verilecektir. İçindekilere 
müracaat. 1-1504 

BAHÇE 
meraklılarına ve 

Bahçevanlara 
Bir seneden altı seneliğe ka

dar vanmıt at sığır göbreleri 
vagon ve ton hesabiyle istenilen 
tekilde verilir. Hal No. 3 Tl. 1425 

1-1004 

Hafiflik - Rahathk 
J . " •••••• ıc .......... . 

-~(Gel••). aııı l•tlt••ll•eelı •• 
.. • ....... d• 1ııo11ı. tuyllı , .. . 

"'--r"'. t•r. IS• lıo,..ı.., ,,...•••••• \"T,........ ~ .... _ ... ,,,. • ..... 1111111111 ••• 
\1 eeıtır •• ı•l•G"'•' ••n•tteMtrlr. 

,.,.,, 1 25 UN4 .......... 

1n.-. ..... 
Tlael..,._12 .... ... 
~- .............. ..,. . .................. ........... ,,,..._ ... ..,.. ....... 

Satılık Piyano 
(Rozner) marka bir piyano 

aatılı!..tır. Eti P. laa'a müracaat. 
Tel: 3840 1-1449 -

Büro Teknik 
Yol ve iııtUta müteallik her 

nevi beaabat, proje, prtname 
tanzimi fenni mal(imat ve iatita
re kontrol ve iKilik teahbildatı 
Telefon: 2006. Posta kutuau: 
Ankara. Yenitebir No: 17 

1- 1471 

Acele satılık arsa 
Yenitehir Maltepede panel· 

lenmiı bir ana acele eatıhktır. 
Taliplerin yeni halde 4 No. tu 
dWdrlna veya 2368 telefona mtl· 
racaatlan. 1-1534 

lmtiyu l&hibl vı Bqam· 
barrirl Falih Rıfkı ATAY 

Umumi nefriyatı idare .den 
Yuı itleri lıf UdUril N....ıü 
BAYDAR 

Çankırı caddea clnlmd• 
Ulu Basımniade baıl..,,. 

23 Nisan: Mutlu tarih. 

Beynelmilel Kömür Sergisinin açliqı ela bu 
mutlu tarihe tesadüf ediyor. 

Ankarayı, Ankaranın 

kömür şenliklerini 

bahanın ve .. .. .. ' gorunuz. 

Karadeniz Ereğli Ka~a kamhğmdan : 
Ereğli köyleri için atai•da mO f redatı yazılı 10 kalem telefon ve levuımı kapalı sarf uauliyle .. 

tm alınacaktır. . 
Muhammen bedeli 3535 liradır. Muvakkat teminat 266 liradır. 
İhale 26.4.937 pazartesi güni1 saat 14 de Ereğli köy itleri milfterek komisyonunda yap~cak_tır· 
İlteldilerin mufanal tutnameyi görmek için herglin bizzat .oya potta ücreti kendileruıe aıd oı.. 

rak teahhütlü mektupla kaymakamlıktan istemeleri CX"ektir. (1643) 

Evsafı 
Tutarı 
Lira K. 
1875 

450 

Miktarı 
15000 kilo 

4500 a ... et 
3 M/M En birinci nevi 
yedi aantim yilbektiğinde 

Cinai 
Galvanizli tel 
Fincan. deve boynu demiri Ut 
beraber 

200 1 adet 
90 3 adet 

720 24 a "::t 
.50 1 adet 

Tarto marka 937 model 

" .. " ,. " 
" 

.. .. .. .. " . 
20 lik santral 
Mua telefonu 
Dıvar tete:onu 
Seyyar telefon m11d11111 
Mahmuz maa bet bmeri 11,50 1 çift 

48 60 ad,, 
Avrupa malı 
Laldante franaız malıt hakiki 
A. D. marka Kompile,,..il 

Mikrofon 30 3 adet 
60.15 20 kalem 

3534.65 ~p" 1·fln 

Tarto marka 
müteferrik Telefon malzemeal 

1-1241 -

YENi SiNEMALAR HALK 
BU GECE SAAT 21 DE 

ŞEHİR TiYATROSU 
TARAFINDAN 

Hüllec 
( KOMEDi 4 PERDE ). 

• 
1 

Glndib U, 1'\ 10, 18 9e1naJarmda 

KIVIRCIK BAŞ 
Sevimli kilçilk yılda Shirley Temple 

taraf andan 
Jllvet•ı POKS D'ONY A HABER~ERl 

BU GECE 

T A Y F U N 
Bq Rollerde: 

Georp Bankroft - Ama Sotbera 
P'evkallde merak •• be,ecaa 
uyandıran milealr bir film 

llbe olarak: PARAllUNT JURNAfl 

G'OND'OZ 

Gindllz matinelerde ton defa oıarali 

R A M O N A 
LORETTA YOUNG. DON AJIBCd 


