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Başbakanımız bugün Ankarada lstiklil mahkemeleri 
ismet Inönü Yugoslavya kararlarının mahiyeti 

1 d 
Kamutayda bir tefsir tezkeresinin 

yolCU uğun an memnun görüşülmesi sırasında B. Şükrü 
...._..... ................................ ··••• •·••·•••···••••···•··••··••••••••· ·••••••··••••·•· Ka)'a iııalıJaI"da lııılllll<l11 
l. lnönü Bulgaristanla dostluğumuza daima 

hususi ehemiyet verdiğimizi söyledi 

Atatürküıi 
Inönüne 

telgraf tarı 
İstanbul, 21 (A.A.) - Rei&i 

Cumhur Atatürk tarafından Bat· 
vekil ismet lnönüne Belgrad'dan 
hareketi günü çekilen ve müta· 
rünileyhin eline ancak lstanbulda 
değen telgraf aureti aıağıdadır : 

"Aziz tlo•t ue müttefikimiz 
Yugoalauya'nın millet ue ordu.u
nun intizam ue kudreti hakkında 
uuku bulan tebfiratın~ tinin 
memnuniyetlerimi• te,.lılıiir e
der, sizin ,,. Ar•111 •öM•rintl .. 

Ankara h
---•- lvnet l~niJ Yugoslavya dahilindeki seyahatleriad• 

Sofy~,.21 .<A.A.) - ya ~et.etm!t olan Bath-hn ismet 

Öperim.,,. 

lnönü, Fılıbe ıstasyonunda gazete mumeuıllerme . beyanatta bul 
lb\1f ve gerek kendisinin ve gerek türk heyeti erkiıunm Bull'ariatan. 
~·=-i samimi iyi kabulden dolayı hararetli tew.kkürJ.riai ww. 
di~ .• k" 

" -vftl'& demııtır ı: . 
hus -:- <?n senelik ıiyaıe.timiz esnasında Bulgarııtanla clostluia daime 

Usı hır ehemiyet verdık. . 
. Terakkinin ve refahın bilhassa 

~ızam ve sulha mütevakkıf oldu
guna yakinen kani olduğumuz için 
hiçbir • muzmer fikir gütmiyerek ~ 
en aamımi surette Balkan idealine 
bağlandık ve bütün Balkan mem
leketlerine karşı tam bir emniyet
le hareket ettik. 

Bulgaristan hükümetinin hakimane 
siyasetinin verimli, müsbet ve Balkan· 
}ardaki müstakbel münasebetler için il· 
midlerle dolu neticelerini kaydemtekle 

çok bahtiyarız. 
Milletinin büyük menfaatlerine de· 

rin surette vakıf bulunan yüksek devlet 
adamı, Başbakan B. Köseivanof, aynı 
.zamanda, Balkanlar arası sulhunun da 

büyük mürevvicidir. 
Yugoslavya hükümetinin de Bulg~· 

. k · · h' lerle mütehassıs rıstana karşı ço ıyı ıs . ~· 
bulunduğunu müşahede etmeklıgııne 

( Sonu 5. inci say! ada ) 

Madridde 

Elçiliğimize 
iltica eden 
frankocular 

İstihbaratımıza nazaran Hariciye 

~ekaletiyle lspanya hükürneti arasın
da cereyan eden müzakerat neticesin.. 
de Madriddeki türk elçilik binasına sı. 
iınrnıı olan takriben 700 • 800 kadar 
Ceneral Franko taraftarı ispanyolun 
~liyesi şek.illeri tekarrür etmiş ve 

u rnültecilerin hiç bir arızaya uğra. 
~adan sahile nakillerine Valans'da 
tiulunan ispanyol cumhuriyet büküme-

1 
rnuvafakat eylemiştir. Bu ispanyoL. 

arı T .. k' d ur ıyeye nakletmek üzere Kara-
t~~z ~apuru dün İspanyaya hareket 

... ııştır. 

Bs~bakammrz Saray Bosnada keadisiai hrşılıyaalar arasrnda 

Inönünün Yugoslavyada 
verdiği güzel nutuk 

Türkiye ve Yugoslavya'yı birleştiren nokta 
onların müşterek barış ülküsüdür 

Belgrad, 21 (A.A.) - Valjevo'da belediye reisi tarafınduı verilen 
ziyafette Türkiye bafbakam ismet İnönü tarafından verilen nutkun 

metni apğıdadır: 
-8. Reis, 
Güzel sözlerinizden dolaya size tetekk\ir eder Ye güzel memleketi-

• zde yugoslav milletinin bize kartı gösterdiği hüsnü kabulden dola
nı pek ziyade mütehauis oldujumuzu bildirmeie müaaraat edeTim. 
yı Memleketinize, türk milletinin kar· 

" ................................ , 
• r·· ki ı • ; ur ye· ran . 
• • • 1 . . 
! münasebet erı 1 • • i Tahran, 21 ( A.A.) - Par• CI· ! 
i janıı bildiriyor: Türkiye il• lran ı 
i artUında traıuit, tayyar• ,,. bay- i 
•
• l lı ınalıaveleleıi dün lran dlf • tar ı . ___ , 8 • - t 
• .. ile B C.- ıuna a· • t ifl•r ,,.~n . t 
İ ,....,.da ~ır. İ .. ·-·-·-···-···-·-·-~ ., ........ . 

detçe ıelimını ve sadık dostluğunu yu
goalav milletine getirmek için geldim. 
Memleketlerimizin dostluk ve ittifak 
münasebetleriyle ilk olarak alakadar 
olmut olan ve aynı zamanda milletini· 
zin tecaatinin ve sağlam • e temiz ıeci· 
yesinin hayranı bulunan çok muhterem 
Şefim Cumhur Batkanı Atatürk, bu 
münasebetle, güzel memleketinizde yap 
tığımız seyahatin muhtelif safhalarına 
hususi bir ılika göatermektedirler. 

Milletle temuımıza fırsat veren 

(Soa.ı S iaci saylada) 

Kamutay dün 8 . Hilmi Uran (S b ) . . ... 
Ruznamenin ilk maddesi olan "ital~ ~b .'!1 etr~lııı.ndd~ .. ~opdlanmd ıfbrl • 
Konya Mtild&l mabk · kar . . uy ıne gır ıgın en o a11 
fm& çıkanlan Suad ı::~ . =le aılesiyle birlikte milli budud dJ. 
lup olmıyacağrna dair bir 

1::1 .• a~datlıiına kabulü muvafık o
ıülmesine bat landa. rar verı meaı,, hakkındaki tefsirin ıörii-

Adliye encümeni, mazbatuın
da, Dıt bak•nlığın tezkeresine gö
re "Suad Remzinin İtalyan tabii
yetine girmediğini lzmirde çocu· 
junu ve eıyasını kurtarmak için 
İtalyan himaye patentesi almıt 
olduğunu, kendisinin Oıküpte bu
lunduğu zaman içinde de İtalyan 
tebaası olarak kaydığını tesis et· 
tirmediği, tabiiyetten iakatı hak
kında da bir karar olmadığı,, nı 
kaydederek tneseleni" tetkikin
den; 

Konya istiklal mahkemesinin kara· 
rının cezai bir mahkQmiyet kararı ol· 
mayıp idari ve inzıbati mahiyette bir 
karar olmasından dolayı umumi af ka· 
nunlariyle alakası olmadığı gibi kendi· 
ıinin memlekete dönmesi hakkında ve
rilecek kararın da hususi bir af olamı· 
yacağı; 

lıtiklal mahkemesi kararı müebbed 
mahiyette farzedilse bile idari kararla· 
rm kaziyei muhkeme tetkil edemiyece• 
ği ve kararın ref ine hukuki imkan ol· 

duğu; 
İstiklal mahkemelerinin Kamutay a· 

dma kurulmuf müesseseler olduğun· 
dan onların kararları üaerinde tasarruf 
W p )O ' '" , K .. uva .... eldD! 

( Soau 6. 111eı •7/Ml• ) 

Halkevlerinde Hamid töreni 

Ankara halkevinde 
b~yü~ tOren yapıldı 

A B~tu~ .halk~vlerınde olduğu gibi, Ankara Halkevinde de Abdülhak 
Hamıd ıçın, dun gece yapılan tötende güzide bir dinleyici k"tl · h 
zır bulunmuıtur. Halkevinin büyük salonundaki bütün y l u · eaalı a
dil . h tt A b. k d 1·1 er er ııg e-mıt ve a a ırço avet ı er törene ayakta iıtirak etmek mecburi-

...._ u ~......... yetinde kalmıılardır. 
Salonun müsaadesizliğinden 

d~l~!ı iç.eri giremiyenler dıprda 
buyuk bır kalabalık halinde ıeç 
zamana kadar beklemitlerdir. 

Kömür sergisi 
yarın açılıyor 

SERGi DOLA YISIYLE YARIN 

16 
sayfa 

Yarın gazetemizdeki 
yazı ardan bazıları 

Kömürün Romanı, 
Saltanatta kömür 

* Cumhuriyette kömür 

* Kömür havzamızdaki tesisler 

* Sergi nasal hazırlandı ? 

* 23 nisan çocuk bayramı 
dolayııiyle çocuk aayf atı 

* Askerlik bahisleri • 
Motörlü kuvvetler 

* Ekonomik meseleler 

* Türkiyede modem eğitim 

Törene İstiklal Ma11ı ile baflan
mıştır. Perde açılarak, halkevinin genç 
sanatkarları tarafından yapılmıt ve •İ· 

yahlarla çevrelenmiş olan bir Abdüllıatı 
Hamid büstü karşısında, tabii olarak. 
derin ve saygılı bir sükut butıin salo
nu kaplamıştı. 

Profesör Fuad Köprülü, törenin 
Cumhuriyet Halk Partisinin kültür or
ganı olan bütün halkevlcrinde büyük 
pirimiz Abdülhak Hamid için en ya. 
kın alakasını göstermek üzere tertib e· 
dildiğini söyledikten sonra, Himidin 
edebiyatımızdaki mevkiini anlatmııtır. 

Bundan sunra Bay İsmail Müttak 
Mayakon, Hamide şahsi bağını ve sa -
ğısını, himidane bir dil ile yazdığı ~-
tabeıi ile ifade etti. • ' 

Üçüncü olarak, Bay Ha.an Ali Yil. 
cel, ~amidin mensup olduğu devri ve 
edebıyat ekollünü anlattıktan son ı.· 

• f' . . ra. ul• 
y~gra ısın.ı, ~ahsiyetini izih etti; softa· 
lıga, devrıılığe ve istibdata d" 1 • uşman ı· 

gını söyliyerek en yüksek ideallerinin 

Cumhuriyet devrinde gerçckle11ti•· i 
Ö .. b h T gın 

g r~p. a ti yar bir ölümle hayatını ter• 
kettıgıni söyledi. 

. ~·Veda:! Nedim Tör, Abdülhak HA
mıdı sanatkar insan olarak inceledi ve 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 
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Düşüııüşler 

alkan ufu 
Komşu Romanya dış bakanı B. Anto

neskonun aramızda sıcak hatıralar bırak
mış olan Ankara ziyaretinden -;onra, bü
yük İsmet İnönü ile dış bakant'111ZU1 r!ost 

Yugoslavya topraklarında karşıla~Uk • 
lan candan ve hararetli istikbal, dö -
nüşte, bulgar devlet adamlarile dost • 
luk bağları üzerinde bir kere daha gö
rüşmek imUnım vermiş olan Sofya zi
yareti, balkan ufuklarına bir kat daha 
aydmhk ve ferah getiren mesud ha • 
diselerdir. 

Devlet adamlarının milli menfaatları 
çok iyi idrak eden do!ru görU,leri 
eseri olarak başlamıt olan balkan dost. 
luğu, gitgide, milletlerin kalbine nu -
fuz etmeğe doğru kuvvetli hır ~;eyiı t i"
kib etmektedir. Bu, çok sevinilfce.k b;r 
hakilratın mü§ahcdesidir. Çünkü, bir 
sulh eserinin, halk kiltlelerinin inan ve 
sevgisini kazanmadan uzun zaman de • 
vam edeceğine gtivenmek doğru olmaz. 
Şahsi gayretlerle girişilen bir sulh si· 
yaseti, ancak sarsılmaz bir kütle an • 
aneııi haline geldiği zamandır ki, iatik· 
bal için, insa.nlıfın övünebileceği bir 
nizarn unsuru olabilir. Şimal memleket· 
leri bize bu hususta en güzel misali 
vermektedir. 
Yarın Avrupa'nın şarkı cenubunda. 

ı~UÇUK lÇ HABERLER 1 
XVuayet büdceleıinin tetk:ki: - lç 

bakanlıkta kurulmu! olan vilayet büd· 
celeri tetkik komisyonu çalışmalarına 

başlamıştır. Komisyon bild(..eleri; iç ba
kanlığa geli§ sırasiyle tetkike karar ver
miştir. Komisyon ilk defa gelen Muı 
ve Ordu vilayetleri 193 7 büdce projeleri 
üzerinde tetkiklerine başlamıştır. 

Xlıtanbul takaileri: - İstanbul be· 
lediyeıi t.U:sllcrin on kuruş ücıetle mü~
teri almalarını kati olarak yasak etmiş. 
tir. 

X Yunus Emre töreni: - Ayın 27 
sinde halkcvindc Yıtnus Emre töreni 
yapı1acakttr. 

X Talebelerin ~tk kleri: - Haydar
paşa lisesinden 40 talebe tetkik için Tro
va yıkrfitılanna gitmektedirler . 

X Mukavva deriler: - İstanbul de· 
ricileri tazyik edilmiş deri mukavvalarm 
ithaline mani olmak için milracaat etti
ler. 

X Subayların hal terciimesi: - Or
du subaylıınnın sicil ve b'al tercfunesi 
talimatnamesinin 15, 16 ve 17 inci mad
deleri bakanlar kurulunca defistirilmiş. 
tir. 

X Ha7;ine avukat1arınuı sicili: - Fi• 
nans bakanltğr bütün hazine avuka.tları
run merkezde birer sicilini tutmağa ka
rar vermış ve hazine avukatlarından hal 
tercümeleri ile ikişer fotograflarını iste
miştir. 

X Hayvancıl k tetkikleri: - Ziraat 
ban~.ıı.sı idare meclisi azasmdan B. İh
san Abidin hayvancılık etrafında tetkik· 
ler~ bulunmak üzere bulgaryaya gide. 

cektir. 

X Avlama resimleri: - Avlama re

simlerinin nıUltezimlcrinin müddeti geç
mi~ taksit bedellerinin takib ve tahsiline 
ehemiyet verilmesi defterdarlıklara bil· 
dirilmiştir. 

X Vakıflarda bir tayin: - Beyoğlu 

vakıflar direktörlüğünden g~el direk

törlük muamelat direktörli.iğüne tayin 
edilen B. Halim Baki şehrimize gelmiş 
ve işine başlamıştır . 

X Yeni iki kanuıı projeıiı - Milli 
müdafaa bakanlığx 2505 numaralı ge

dikli küçük zabitler kanununun beş ve 

altıncı maddeelrinln yürürlükten kaldı

rılması ve 1455 num~ralr kanuııa bazı 

yeni hükümler eklenmesine dair iki ka
nun projesi hazırlam•stır. 

Banliyö tarifelerinde tenzilat 
Devlet demiryolları genel direktörlü. 

ğü, ba~tan İzmirde sonra Avrupa hat

tında yaptrğı tenzilatlı banliyö tarifeleri

nin Ankara ve Haydarpaşa banliyölerin. 

de tatbik edilmesi etrafında tetkik~cr 

yapmaktadır. Genel direktörlük bu su

retle banliyö tarifeler.mele vahdet ve a.. 

hen k t ~- ·, t>tmis olacaktır. 

arı ay ın 
yeni bir şimal barış ve dostluğunun, 

hatta daha samimi bir dayanışma ile 
kurulması mümkün olduğuna inanma • 
mak için hiçbir sebeb yoktur. Bugün 
balkan milletlerinin başında bulu.nan 
şahsiyetlerin azirnleri bu huıuıta ki.fi 
bir inancadxr. 

Avrupada barışın ~ğlamlaşmasmda 

menfaat? olmıyanların arasıra çıkar • 
maktan geri kalmadıkları bütün menfi 
şayialara rağmen, balkan devlet ve mil· 
letleri arumda dostluk ve birlik, gün
den güne, gözle görülür bir süratle 
sıkla!?maktadır. 

Coğrafi ve tarihi bütün şartlar ve 
vakıalar, balkanhları, yabancı iştah ve 
menfaatlara karşı birlik hareket etmeye 
dlvet edecek mahiyettedir. Muiden 
miras kalan kinler ve husumetlu, hale 
ve istikbale aid büyük milli menfaat • 
ların feda edilmesini hiçbir zaman haklı 
göstermez. 
Balkanların birbirlerine kar~ı ancak 

iyi niyet ve dostluk hislerile bağlı dev. 
!etlerden mUrekkeb olan bugünkil man
zarası, yalnız Avrupa'nın bu par~ası 
için değil, fakat bfitün Avrupa ve bil • 
tün dilnya için, sulh ve inıoanlık na • 
mına, btiyük bir kazanç sayılmalıdır. 

Yaşar NABl 

Halkevinde bugünkü 
konferans 

Ankara Halkevi müze ve sergi şu· 
besinin tcrtib ettiği seri konferanslar
dan sekizincisi çocuk bayramı münase
betiyle bugüı:ı saat 17.30 da verilecek· 
tir. 

Konferansın mevzuu (Mağna Ma
ter) dir. Konferans Ankara Tarih, Dil 
ve Coğrafya Fakültesi profesörlerin· 
den Rohde verecektir. Konferans ser. 
beııttir, her kes gelebilir. 

Sigorta tetkik heyeti 
Sigorta tetkik heyeti dtin ekonomi 

bakanlığında sigorta ~irketleri delegeleri 
huzuriyle top1anaral: ruznnmcıolndeki 

türlü tarifeler üzerinde tetkikJerde bu
lunmu~ ve karatlar vt:rmi~tir. 

Ankara bahçeleri. 

Ankara ağaçsız şehirlerden hfri 
idi: belediyeden, dükkanının örı.'ine 

ağaç dikmek emrini alan Karsoğlan 

esnslı, her sabah kepenk/erim a~ın
ca, ilk iş olarak, akşam fr;eri ahırş 

oldukları lidanlarr, yerlerine • ne di
yeyim? - tekraı· relczederlerdi. Bu 
gıilünç ve hazin hikaye, ağacm k!y
meti anlatılmak için bir zaman d:ıha 
nakledilecelı ve ağaç ffvgisi kökle
şip Türkiye baştan başa ağ1~land1k
tan sonra "tarihin garib vı.lraları" 

na karışıp, nihayet, unutulacaktır. 
Yeni Ankara her yıl biraz yt>~il

leniyor. 
Tavsiye ederim, Yenişehhin so

kaklarını birer birer gezirıiz: bahar
da gönlünüzü ferahlandıracak man -
zara oralaı·dadır. Çiçeğin, ağacın ve 
taze yaprağın dimağa verdiği hu7ııru 
yeni Ankaranın bahçelerini seyre
derken duyacaksımz. 

Yeni Ankarada heniiz geniş 

parklar yapacak kadar zaman ge ;e· 
di, fakat yaııyana sıralarım3kra !}/an 
küçük bahçeler, şehri uçsuz bucaksız 
bir tek park haline getirmektecır. 

Ankara, umumi .şekli tekarı iir et11 k
çe, en güzel bir bahçe-şehir örneifi 
oluyor. 

Çocuk haftasında küçü!..lere so • 
kak sokak Yenis;chiri gezdirelim. 
Kömür lergisi günlerinde Ankar:>ya 

gelecek olanları o sokaklara gi:itüre -
lim: çoculdaumızın ve mü:ıfirleri -
mizin kalbine çiçek ve ağaç sevgısi
ni aşılamış oluruz. - N. B. 

iyileşen deli. 

Yirmi senedenberi bir tim.trhar.e • 
de tedavi edilmekte olan Blak adrn
daki hasta, akıl hekimlerinin sen bir 
konsültasyoııu netice~inde ıyile~tiP.i 

anlaşılarak evine iade edileceği gün 
- artık akb batma gelmiş olı:!uiun • 
dan • kendi keıııdiaini tıra.t etmek üze. 

ULUS 

1 İncir sa'ış 
koope atifleri 

Aydın incir bölgesinde şimdiye ka. 
dar faaliyette bulunan ve İzmirde bir 
ittihada bağlı olarak çalışan ,incir satış 
kooperatifleri umumi heyetlerinin, ta. 
rım satı§ kooperatifleri kanununa uy. 
mak b,uauıunda verdikleri karar eko. 
nomi bakanlığınca tasdik edilmiştir. 

Bu kooperatiflerin bağlı oldukları 
ittihad, kanun hükümlerine göre, tasfi. 
ye karan vermiştir. Kooperatiflerin ye. 
ni statüye uyma merasimine baJlanmış 
ve bunlardan Ödemişteki kooperatifin 
formalitesi bitmek üzeredir. Bu 1<oope. 
ratifler bundan sonra yeni kanun hü
kümleri dairesinde i~lemeğe ba'ııya. 

caklar ve İzmirde kurulması mukarrer 
bulunan incir ve üz··m satış koopera. 
tifleri birliğine d1hi1 olacaklardır. 

Yeni büdce tetkikleri 
Kamutay büdce encümeni 1937 büd· 

ce proJesı üzerindeki incelemelerine 
devam etmektedir. Encümen varidat 
büdcesinin, Cumhur Reisliği, Kamutay, 
Bafbakanlık büdceleri ile iç bakanlık 
büdcesine kadar olan d; ğer bakanlık 
ve dairelerin büdcelerinin incelenme
sini bitirm.iıtir. 

Sümer Bank'ta tayinler 
Sümer Bank Bakırköy fabrikası mU· 

dür vekili B. İbrahim Akçura Sümer 
Bank'ın Avrupadaki talebe müfetti•
liğine, Hereke fabrikası hl§ mühendisi 
B. Nihad Bakırköy fabrikası müdürlü· 
ğüne ve eski mebuslardan B. Vasıf Do· 
kuman Hereke fabrikaaı baş mühendis
liğine, Kayseri fabrikası müdürü B. 
Fazlı Turğa Nazilli fabrikası müdürlü
ğüne tayin edilmişlerdir. 

Senayi birliğinin raporu 
Bazı maddelerin gümrük resimleri· 

nin değiştirilmesi 'hakkında alakalı fab
rika ve müesseseler lstanbulda senayi 
birliğinde toplanarak çalışmakta ve a
lman neticeler sanayi birliğince bir ra
por halinde Ekonomi Bakanlığına bil. 
dirilmektedir. Bakanlık bunlar üzerin
de tetkikler yapmaktadır. 

re bir aynanın karııaına geçirilmi§ ve 
eline de bir ustura verilmif .. 

Blak tıraf olurken, 'Veda için odası
na &"elen gardiyana dönecP.g 11.r hı 

usturaaı ile aynanın İpini keaivermi' 
Biraz sonra, tırata devam için dı· 

vara bakınca kartuıında ayrıa,. go • 
remiyen Blak kendi kendine snyko 

meie baılamıf: 
- Yirmi yd beni burada boı yere

alıkoyduktan sonra İfte pmdi ıe lı.s· 
famı kealit... ! 

Erkek olan sportwoman'ler. 

Kadın sporcu - sportwoman - lar. 
dan biri daha erkek olmak u7ere1ir. 
Biri daha diyoruz, zh-a .(~çer sen .. 
Çekoslovakyanın kadınla.ı aı·asm-ia 

800 metre koşu şampiyonu olan Oa 
yan Zdenka Kub!tova'nın erkek oldu
ğu anlaşılmış ve bir cerrahi ameliyt! 
geçiren genç kız, delikanlı olmt.flU. 
Bugünlerde böyle bir ameli;-eye lah: 
tutulmak üzere olan genç kız, hı 
lonyanm kadınlar arasında cirid atmıt 
şampiyonu Zefia Smetko\rna'dıı·. 

Bir sual aklınıza gelmiyor rr.u? 
- Bu kızlar fazla spor VP.J>hk.A • 

rından mı erkekleşiyorlar, yolud a& -
len erkek oldukları için mi bu kadar 
spora düşkün idiler? 

Bedavacdılı yok. 

1850 tarihinde, Berlin - Hamb~~rs 

demiryolu yapılD"ktın Danitı:nrlc<ı ı. · 
ralhğma tabi olan Lauenberg arazi· 
&inden de bu hattın geçmeH lu·ın! 
gelmiş ve bu hususta istcoilen izni 
Danimarka kıralı şu şartla V'1'rmtşti: 
Demiryolu Lauenberg kasahasına r.IA 
kı&a bir hatla bağlanacak ~e kasaba
lılar bu kısa hat üzerinde bt!dava se
yahat edeceklerdir. 

Son günlere kadar riayet olunan 
bu şart kaldırılmışbr. 

Yirminci asırda bedancıLk yok· 

tur! .• 
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yona m 
Yeni sistem köy ü 

faydalar sağlryac 
Uyuşturucu maddeler inhisarı 1936 yılı içinde afyon reko?t1>c1ni 

Türkiye Ziraat Bankası delaletiyle doğrudan doğruya üretı. .... 1 

sabn alımı ve ıeklin tatbiki esas itibariyle muvafık netic_ler verm'şti. 
Öğrendiğimize göre, inhisar idaresi 1937 rekoltesini de gene Ziraat 
Bankası vasıtasiyle üretmenden satın aimağa karar v~rmiş ve l:m. hu
susta banka ile temasa geçmİftİr. Ziraat bankası bütün şube ve san
dıklarına lazım gelen emirleri vermiı bulunmaktadır. Çi.ftçiler·nıize 
her türlü kolaylıklar göıterilecekt r. 

Geçen yıl satın almalar banka
nın yalnız 15 şube ve sandığında 
yapıldığı halde bu yıl bankanın e
kim mıntakaları içindeki bilUınum 
şube ve sandıkları alım faaliyetine 
geçecek ve afyonlann iptidai eks
pertizi idarenin Anadolunun muh
telif yerlerine dağılnııt bulunan 
eksperleri tarafından yapılacak
tır. Ekiciler bunları Ziraat banka
ıı şube vfJ ıandıklarında bulacak· 
lardır. 

Bu suretle alını merkezlerinin 
çoğalblmaıı ekicilerin hemen de 
hiç bir külfete katlanmadan af
yonlarını kolaylıkla satmalarını 
temin edeceği wibi iptidai te.el
lümleri ekaperti%in inhiıar ebper
leri tarafından yapılmaıı da kali
te bakımından atıcılar hukukuna 
halel gelmeıiı:ıi önliyecektir. 

İdarenin afyonu temiz ve konak11z 
toplama hususunda ıenelerdenberi de· 
vam eden teşvik ve propagandaları ıa
tın almalarda birinci dCTecede göz ö
nünde bulundurulacak ve afyonlarını i· 
darenin tarif ettiği tekilde temiz ve ko
naksu: olarak toplamafa muvaffak o
lanlara daha ytikıek bir fiat verilecek-
tir. 

T e•bit edilen liatlar: 
İtittiğimize göre, uyuşturucu mad

deler inhisarı bu seneki rekolteye şu 
fiatları verecektir: soft afyonlarm, te· 
miz ve konaksız olmak şartiyle beher 
morfin derecesi 45 kuruş; temiz ve mce 
toplanmış drokislere 40 kuruş; kaba 
toplanmı~ yüksek morfinlilere 35 ku
ruş; kaba toplanmış düşlik morfinlilere 
30 kuruş. Bu suretle ekiciye a7.ami de-

:·················-····· .. ··· ... ············ .. ············: 
f Hatırlıyor mıınınuz? ! 
İ 1 - Şehrimi"e miiu önün~e- ! 
i hi Atatürk'ün heykeli ne .zaman I 
: dikildi ? : 
i 2 - Zirai lcre.di lıooperatilleri i 
İ kanunu ne .zaman kabul •dildi ? f 
i 3 - Mer•in • Adana fUnendi.i- ! 
j lerl.,.i na :saman •atın alındı ~ 
J 4 - Topral,.u fİlıfiye toprcilı ! 
j ver'?e~ kanununun kabul tarihi f 
i nedır • ; 
• 5 - Milli ihtisad ve tasarruf : : . i cemiyeti. ne :scıman kuruldu ? i 
! Dünkü •ual&erin ce&Jablcırı: i . . : . . . l S - Ekber Şah ne zaman türk - :.=.· 

i hind imparatoru oldu ? 
! C - 1556 da. : 
ı : 
j S - Köprülü Mehmed Paşa ne : 
i zaman öldU ? : . . 
! C - 1661 de. i 
ı : 
: S - Gülhane hattı ne zaman çı· : . . 
i karıldı ? : . . 
ı. C - 1839 da. :.: 

S - Amerikada ilk ekıpres tre-: : 
: ni ne zaman işlemeye başladı ? ! . . : c - 1860 da. : 
~ S - Sliveyş kanalının açılrş ta· i 
i rihi nedir ? 

i c - 1869 '... ; 
ı • ............ _ .......... _ ................................. . 
Ayrılan çiltler 

ismini söylemek istemediğimiz bir 
sinema yıldızı, gene kendisi gibi sine
ma yıldızı olan ikinci kocaundan seçen
lerde aynlmıştır. 

Kadına röre kocatının kabahati, he
sabsız içmesi ve "artr'K içme!" denilince 

kendini müdhiş bir hiddete kaptırması; 

hatta, bir kerre, karyolanın yanında dı

varı süsleyen balıyı kaparak karmnm 
başına atmıı olrnaSldJr. 

Genç yıldızın üçi.ıncü izdivacında 

ırnesud olmasını dileyelim! 

recede yaklaşılarak yardım etmek es:ısı 
sağlanmış bulunmaktadır. 

Bu fiatlara göre Türkiye a.fyonları
nın vasati derecesi sayılan } uzde 12 

morfinli ince afyonların beh r kı!ı;su 

da 420 kuru~a satın alınacax l.i~ınekur. 
İnce ve konaks.z olarak toplanan 

afyonların morfınleri ant.5.ndan inhL 
11ırın gösterdiği yoldan g~deı:ııer-~n ıLal. 
!arına hatta 560 kuruşa kadar ae.;er bul .. 
malan mümkün ola.bilecek .. ir. 

Bu suretle teıbit edilen ıiatlar, ge. 
çen seneler is;inde tüccar ve nıuta,·as. 
sıtlarm verdiği fiatlardan aşağı yuka. 
rı % 50 çok olduğundan inhısa.r idare. 
sinin aldıiı bu karardan müstahsilin 
son derecede memnun olacağı şüph.e. 

s.iıdir. 

İnhisar idaresi kanunen alımlarını 

laboratuvar tahlili ile yapmak mecburi. 
yetindedir. Bu itibarla satmalma sırL 
sında tam bedelin ödenmesine imkan 
görülmemiş ve gene geçen yıl olduğu 
gibi avans usulü kurulmuştur. Ancak, 
üretmenin dar bir vaziyette kalımıı ar
zu edilmediğinden idare bu avansla. 
rı aşağı yukarı umumi bedelinin % 80 • 

ne yakın rakamlarla tesbit etmıf tir. 
Müstahsil evclce bir lira avans a.ıyor. 
du. Ş.imdiye kadar kalitcıye göre bu 
mikdar 3-4 liraya çıkacaktır. Aynı zL 

manda geçen yıl afyon 11atınalma fiatr 
stok toplanmadan verilemiyordu. Şim. 
di fiat derhal verilecektir. 

Müstahailin ger.i kalan alacaklarının 
mal tesellümden itibaren kısa bir 
müddet içinde ö:lenmeıaine ve mustahsi
lin çok zaman beklen:emesine son dere
ce de dikkat edilece':<tir. 

Bu sistemin iyi tarafları 
Bu yılki alım sise·ninin en iyi taraf .. 

]arından biri de ınus+ahsilin arzcdccek~ 
leri afyonlann bir ki:o gibi asgari had
larda bile kabul edilmesi olacaktır. İn
hisar idaresi, geçen yıl, arıı:1arm en aşağr 
50 kiloluk sandık1arfa yapılmasmı mec
buri kılmıştı. Halbuki afyon mikdar iti
bariyle az çıktığmdan 50 kiloluk bir san• 
drğx doldurmak için h,ç o.mazsa 10 - 15 
mustahsilin aralarında bir ortaklık yap· 
malan lazımdı. Bu ortaklık vaziyetinin 
ise mustahsili her bcı.krmd:ın zorluğa 

götürdüğü anlaiıldığmdan bu yıl bir 
kiloya kadar afyon kabul edilme~i ve 
bundan daha az mikdarlarm da iki üç 
müstahsilin birleşmesi suretiyk bir ki. 
loya iblağı hususları temin olunacaktır, 

İnhisar idaresi eksperlerinin bazıları
nı, yanlarında fenni çiz~i ve algı aletl~ 
ri bulunduğu halde ekim mmtakaları
na göndermiştir. Bun~<.ır köy kôy dola
şarak ekicilere fenni çizme v<: toplama 
usullerini g-öseı-eceklerdir. 

Inhisar idaresi, venli~i btı kararJarla 
afyon ekicilerinin büi.!n end .. :ıelerini or· 
tadan kaldırmış ve kendileri i 11mulanın 
fü;tünde himayeye muvaffak olmuıı sayı. 
labilir. ldarc köyltiler kin bütün bu nol<• 
taları açıkça anlatan l ir broştiı bastıra
rak her yere dağttacc-l,.tır. 

Uyuşturucu maddeler inhisarı umurrı 
müdürü B. Hamza O.oman .Erkan ve mu~ 
evini Şakir Rıfat Tur<1.ll iki gürıdenberı 
şehrimizde bulunm:i.~tadrı lar. umurn 
müdür muavini bugüı.1erde ekim r I ta• 
kalarmı gezerek yetiştiricilerle tetıı•ll· 
larda bulunacaklardır. 
~~~~~~~~~---- --

r···········;;··~···:v··;·············~ 
: ..................... ._ .... -....... ._ ............. . 

Dün hava kapalı geçtı 
Dün şehrimizde hava kapalı . g~~;i. 

. b ,ı3wırnı.,. miş ve ısı ancak 18 dereceyı ı ·1tr.e 
'd ba l .. ~r gıttı ~ Saat yedı e ş ııyan ru:tga ııafıf 

kuvvetini arttırarak saat 14 d~ Jrrı f r ı p. yağmurla beraber fırtına şek ın tur· 
. · buımu§ 

ve hızı sanıyede 26 metreyı .. ıuğUll" 
Meteoroloji işleri genel direktor g•rb 

~ .. yurJun 
den verilen malumata gore . ktı;rnerı 
kısımları yağı~lı. diğer yer1e_rı . $11 

'1'1ıştır· 
açık ve kısmrn ke.palı geç c ı.a-

1ırıu~ v çok yağış Kırklıırelinde 0 ,....,,,ştır· 
. u bıra ..... · 

remetreye 27 kılogram 5 
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~Z«»Itllril~ Ispanya'da b··ıü ce he er 
Mısır Kapitülasyonları çarpışma ar devam edı•yor M ısır ile kapitülasyon hakkından 

istifade eden on kadar devlet 
arasında geçen hafta Montreux'de 
başhyan müzakereler devam etmek· ~-=;~k.~:·;:~:.:~:u;,;:!·:: •. ::.: Asiler tavassut yapılmasını veya tara.fsız 
konferansının çetin münakaşalarını :;:;~::~~~.:·;=~~:::~:~::;;~~~ bir hükümet kurulmasını istemiyorlar 
kar•rrnızda fransızları görmuştu : "' d ki Londra, 21 (Hususi) - Hükümetçi-
Fransız murahhasları bu nokta a M d "d h k Jerin bildirdiklerine gore a rı cep e. 
hakkımızı tanımamakta sonuna a • sinde topçu düellosu olmuştur. Jarama 

dar ısrar etmi~lerdi. 1 la.r cephesinde asiler hükümetçilerin bir çe-
ı::.,·mdi de Montreu"'de mısır ı "$ f virme hareketi karşısında Maramosa'da· 

• • b .. ""k zorluğu çıkaran ran • ıçınl edn u~:ntreux müzakerelerin • ki ilk hatlarını boşaltmışlardır. Hükü• 
sız ar ır. h ··k ·· metçi tayyareler Toledo istasyonu ile si· 
den an)aqldığına göre, Mısır u ~ • r ı d b lah fabrikalarını bombalaınışlardır. 
meti kapitülasyonların i ga~~~- a.. ı • 
zim gibi radikal bir yoldan yu~uıx_ıuyor. 
Konsoloshane mahkemelerinın ılga • 

. t" Fakat bunların ıalahiyet· 
sını ıs ıyor. 
leri muvakkat bir zaman için devam 
edecek olan muhtelit ınahkerneler~ 
devredilecektir. İşte şimdi Montreux. 
de bu istihale devrinin müddeti üze • 
• d ...... 1 ektedir Fransızların 

rın e goruşu m · • 
on sekiz sene gibi uzun bir zaman ı· 
leri sürdükleri bildiriliyor. Bunda~ 
başka bugüne kadar tebellür eden dı· 
ğer bir ihtilaf da kapitülasyonlardan 
fransız vatandaşları gibi, fransız 
mahmisi olan mesela tun uslu ve f as· 
Marın ve fransız sömürgelerinden ge· 
len halkın istifade edip etmiyecekle• 

Tervel cephesinde hükiımetçiler bu 
yerin şimali garbisindeki Çeladas kasa• 
basını zabtetmişlerdir. Bu kasaba önün. 
de hatlar vücude getiren hükümetçiler, 
Teruel - Saragos demiryoluna hakim 
bir vaziyet almışlardır. Hükümetçi tay· 
yare filolarının bombardıo:ıanlan karşı
sında asi kuvvetler bir çok malzeme ve 
ölü bırakarak kaçmışlardır. Guadalaja· 
ra cephesinde hükümetçi tayyareler fa· 
aliyette bulunmuşlardır. Bask cephesin. 
de şiddetli bir asi taarruzu püskürtül
müştür. Andujar şehri asi tayyareler ta· 
rafından bombardıman edilmiştir. Nü-

Asilerin bombardımanı esnasında bir lspanyol §ehrinin sokaklarrnda pwik 

ri meselesidir. Fransa, vatandaşları 
ile malım.ileri arasında, bir fark gÖ· 
zetemiyeceğini ileri sürerek müsaval 

istemiııı. Siyasi ve medeni hak bah· 
sinde fransız topraklarında aynı mü· 
savatı esirğeyen Fransanın MontreUX• 

de müsavat istemesi garibtir. Fakat 
ancak kendi memleketinden papas• 
ları koğarken, aynı papasları yakın 
şarkta himaye etmesi kadar. 

Her halde kardeş Mısırın çok hak
lı olan noktai nazarını kabul ettirme· 
ğe muvaffak olacağından eminiz. Fa· 
kat bu bahiste Mısır gazetelerinde çı
kan bir noktayı tashih etmek isteriz. 
O da bugün ilga edilmek istenilen 

kapitülasyonların, Mıstrın fethinden 

g?nra türkler tarafından verilen im· 
~:~~lardan ibaret olduğu hakkında• 

1 ıddiadır. 
Bir defa kapitülasyon sisterni türk· 

ler tarafından icad edilmiş değildir. 
Bunun çok eski bir tarihi vardır. Bu, 

hukukun eski telakkisinden doğan 
bir usuldür. Ve türkler şarki Roma 
İmparatorluğunu ve Mısırı fethettik· 

leri zaman buralarda kapitülasyon 
sistemi vardı. Mısır, fetihten çok ev
vel ltalya şehirlerine, Amalfi'ye, Pi-

za'ya Cenova'ya, kapitülasyon imti
yazları vennişti. Hele on beşinci as· 
rm sonlarına doğru Ebunasır'ın, 

Fi n
sa tüccarların<\ verdıği kapitü-

ora (P"' . 

I
A • tiyazları çok genişti ıetrı, 
asyon ım . . , 

Etude critique sur la fıctıon d exb a· 

t 
. . lit') Birincı Selim 1516 se. 

ernlorıa e 
. d M fethedince franıuzlara 

nesın e ısırı 

1 
"tını"" olan kapitülasyonla· 

evve ce verı ,, . rı teyid etti. Sonra t 52S s~nes~n.de 
K A d bunları tecdid ettı ( Mılıtz, 
anunı e A' . f 

Manuel des Consuls) Kanun• nın ran· 
• w • t .. k kapitülasyon· 

sızlara verdıgı ve ur 

1 
. l 1535 muahede· 

arın menşeı sayı an 
1 ·ı n ve es· 

sinden yedi sene evve ve~ı e • 
ki imtiyazları tecdid ınabıyetı~de 0

." 

lan bu kapitülasyonların nıetnı A?cı· 
L 

' · de Capıtu· 
en Diplomate'm er.egıne 
1 

• • · de ınünde· 
atıons namındakı eserın 

ı-icdir. 
l 

J(udüste 
Bu vesile ile fransız ar, 

canıiye kalbedilen ecki bir kilisenin 

tekrar kilise olarak kullanılınas~ı 
• A d tane bır 
ıstemişlerse de Kanunı, os 
lisanla yazdığı mektubta bunu ~ed· 
detınektedir. Bu mektubun sureti de, 

Charriere'in "Negociations de la fr~· 
ce dans le Levant eserinde okunabı• 
l . " 

Gerçi Mısır kapitülasyonlarının 
ntebde ve menşel~ri bugün an· 
cak akademik ehemiyetİ haiz olan 
bir ıneseledir. Ve kapitülasyonlar on 
alt · ıncı asırdan sonra da hayli eheını· 

il". 

Yetli istihaleler geçirmişlerdir. Fakat 
lllısırlılar tarafından türk idaresinin 
~~yası diye ikide bir tekrar edildi· 
~~ için bu sistemin Mısırda türk fet• 
ınden evvel de cari olduğuna işaret 

etnıek istedik. 

A . ESMER 

mümanaat etmemiş olduklarını ilave et-ı----------------

fusça zayiat yotkur. 

Asilere göre 
Asiler de Bask cephesinde mühim 

bir taarruz yaparak bükümetçilere bir· 
çok zayiat verdirdikten sonra bir çok 
mühim noktalan işgal ettiklerini bildir

mektedirler. Bask milislerinin Eibar • 
Markuina arasında yaptıkları taarruz 
püskürtülmüştür. Hükümetçilerin top. 
çu kuvvetleri şiddetli bir bombardıman 
yapmıştır. Leon cephesinde Garecedo'
daki temizleme ameliyesi esnasında mi
lisler 65 maktul vermı~Ierdir. Aragon ve 
Teruel cephelerindeki hükümetçi taar· 
ı:uzlarr püskürtülmüştür. Endülüs cep· 
h~~i~~e iki hükümetçi tayyare düşürül. 
muştur. Biskaya cephesinde asi kuv. 
vetler iki tepe işgal etmişlerdir. 

Bilbao abloka edilmemi§ 
Bilbaodan hareket etmiş olan Brink

brun adındaki ingiliz vapuru. Sund r. 

landa gelmiştir. Geminin kaptanı, Bil

baoda denize torpiller dökülmüş oldu
ğuna dair ortada dolaşan şayiaların mü

balağalı olduğunu söylemiştir. 
Kaptan ispanyol karasularını müş. 

külatsızca terketmiş olduğunu beyan 
ve bir çok harb gemilerinin kendi ge· 
misine yaklaşmış ve fakat seyahatine 

rniştir. 

Asiler tavcusut istemiyorlar 
Salahiyetli asi mahfilleri, ispanyol 

harbında bir tavassut yapılması ve bil. 
hassa bitaraf bir hükümet teşkili hak. 
kında yabancı memleketlerde yapılan 
teklifler.in kabul edilmiyeceğini ve 
kendilerinin tam zafere kadar barba 
devam edeceklerini bildirmektedirler. 

General Frankonun bir tek milli 
parti kurulması hakkındaki emri üze· 
rine bir çok asi şehirlerde sevinç teza

hürleri yapılmıştır. 
Bağdaddan bildiriliyor: İspanyaya 

yapılan silah ticaretine iştirak ettikle
ri için İrakın Berlin Paris elçilik müs
teşarları azledilmişlerdir. Bunlar mem.. 
leketlerine dönünce muhakeme edile. 

ceklerdir. 

lspanyol lasında alman tahkimleri 
Avam kamarasında işçi partisinin 

eski bah.r.iye naz rı Aleks ndr'ın bır su. 
aline cevab veren Samuel Hor, ispan
yol Fası kıyılarında almaıılarm istih. 
kamlar vücude getirdiğine dair hiç bir 
rapor almamış olduğunu söylemiş ve 
bu mesele !ıakkında dış bakanlığına 
tahkikat yapılmakta olduğunu ilave et

miştir. 

Mısır Möntrös •• 

Mısır hükümranlık haklarının 
tahdidine asla razı der.il 

Montrö, 21 (A.A.) - Mısır delegasyonu,. İngiliz, !ransız, yuna·n ve 
•t lyan heyetlerinin müşterek kararları üzerıne, şahsı hukuk meselele-
1 .ad konsoloshanelerin kaza hakkının bırakılmasrnı kabul etmiştir. 
rın e ·d · · · k 

... T b lar enternasyonal hukuk pren· teahhu e gırışemıyece lerini ve maa 
ıaancı · · "kld . . · et etınek şartiyle ticaret mafıh bunun ıntı a evresinden sonra 

sıplerıne rıay f kl b" · abalarında Mısır kanun· yabancıların ar ı ır 11".!lameleye tabi 
idare ve vergı s .f d . 

A • ikinci rnadde hakkında tutulacaklarının ı a sı olmadığını bil • 
larına tabı tutan . d" . . p tekiz delegasyonları ya- dırmektc ır. 
ingılız ve or ı ta Mısır delegasyonunun bu husustaki 

hancıların asla farklı bir mu~me eye • 

1 
acaklarına daır mezkQr beyanatı kuvvetli bir tesir yapmıştır. 

bi tu~ ~ı~adil yapılmasını teklif et- Mrsrr hükümeti hükümranlık hakları-
ınadde e ır 

1 
. b a kar«r nın yeniden tahdid edilmesine asla mu· 

. 1 d. Mısır delege en un ·r mış er 1~· • ederek böyle devamlı bir vafakat etaıiyeceğini göstermiştir. 
şiddetle ıtıraz 

Polonya Dıs Bakanı 

B.. Bel{ yakında 
Bülu'eşe gidiyo , 
Bükreş, 21 (A.A.) - Yarın Bükre. 

şe hareket edecek olan Lehistan Dış 

Bakanı B. Bek'in ziyareti, Avrupa me. 
seleleri hakkında görüş teatilerine ya. 
rıyacaktır. Ancak Lehistan ile Roman. 
ya esasen iki memleketin sınırlarını 

karşıhkh olarak garanti altına alan 
bir ittifak andlaşması ile biribirine sı. 
kı surette bağlı olduklar.ndan yapıla. 
cak görüşmeler, Leh • Romen ittifakı. 
nın hayatiyetinin teyidinden başka bir 
manayı haiz olamaz. B. Bek ile B. 
Antonesko, aynı zamanda ekonomik 
meselelerle turizm meselelerine de te. 
mas edeceklerdir. 

Kartal pençesinden 
kurtulan çocuk 

Roma, 21 (A.A.) - Siapik la • Mar
dina • dan bildirildiğine göre, bir kar· 
tal 16 aylık bir çocuğu havaya kaldrr· 
mıştır. Çocuğun babası tarafından atı· 

lan tüfek kurşuniyle havada yaralanan 
kartal çocuğu sağ ve salim olarak tek. 
rar yere bırakmış ve kendisi de aldrğı 
yaraların tesiriyle ölmüştür. 

B. Daladye İngilterede 
Londra, 21 (A.A.) - Fransız har

biye bakanı Daladye ..ranında hususi ka. 
lem müdürü olduğu halde tayyare ile 
Kraydona gelmiş ve ıransız büyük elçisi 
ile yüksek zevat tarafından tayyare 
meydanında selamlanmıştır. 

Belçikanm enternasyonal 
teahhüdleri 

Lon<lra, 21 (A.A.) - İngiliz siyasi 
mahfillerinde söylendiğine göre, Bclçi
kanm enternasyonal teahhüdleri hakkın
daki fransız - İngiliz beyannameleri E
den'in 25 nisanda Bri.ıks~l'e yapacağı zi
yaretten önce neşrolunacaktır. Eden, 27 
nisan sah günü Londraya dönecektir. 

Kömür Sergisi dolayısile-
CUMHURIYET'te Peyami Safa, bu

güne kadar Türkiyede hiç bir rejim ve 
hiç bir hükümetin, kömüre milli bir ser
vet ve medeni bir kuvvet olmak bakımın. 
dan layik olduğu ehemiyeti vermemiı 
olduğunu hatırlatarak diyor ki: 

"- Kömürünü dı;ı~rrdan alm1ya mec:.
bur memleketlerin yanında, türk topra
ğı, ışığı, harareti ve hareketi sert ve ıi
yah yumruğunda teksif eden bu kudretli 
madenin en zengin damarlarına sahih
tir. ismet lnönünün ve Celal Bayann i
daresinde kömürü milli.~eştirmek, milli 
ekonomimizin başlıca hedeflerinden biri 
oldu. Yabancılar tarafından istismar e.. 
dildikçe bu madenimiz, hararetini dışa• 
rıya ve zehirini içeriye veren bir madde 

halinde kalacaktı. 
Kömürün bir medeniyet gıdası ve en· 

düstri lokması olduğ\lnU da inkilab an

ladı. Makine onu yiyor ve ondan aldığı 
kaloriyi ışığa, harekete çeviriyor. lkti· 
aadi programının başında sanayileşmek 
oJan bir memleketin kömüre vereceği e
homiyet de bundan aL olamazdı. 

Ankara sergisi, türk kömürünün aL 
dığı bu yeni manayı teşhir için açılıyor. 
Gayesi, ış1ğını ve hararetini vatanm ;. 
çinde de, dışarısında da Zonguldakt&11 
başlıyarak en uzaklar:ı kadar yolı-n.k
tır. Yolu açık olsun." 

AKDENlZDE POLlTlKA V AZlYEtt 

CUMHURlYET't~ Yunuı Nadi, Ak· 
denizde, ispanya harbı dolayııiyle, ya

kın mazide son derece had ve nazik saf. 
halara girmiş olan politik vaziyetin, ka.. 
nşmazlık faaliyetinin muvafrakiyteli ne

ticeleri dolayısiyle ııon günlerde çok ha
fiflemiş ve Akdenizde sulh ve dostluğun 
iadesine doğru kuvvetli adnnlar atdmq 
olduğunu kaydederek şöyle diyor: 

"Bütün denizler gibi Akdeniz dahi 
bütün milletleri alakadar eden bir mese
ledir. Denizlerin seyir ve sefer açıklığı 
milletlerarası hukukunun en başlı kaide. 
}erinden biridir. Akdeniz için bu kaide
nin ihlali, değil bu denizin kıyısında ve 

etrafındaki memleketleri, Amerika gibi 
en uzak memleketleri bile alakasız hıra-
kamaz. Bu denizin emniyeti onun etra
fında bulunan memleketler içinse ölüm 
dirim meseleııidir. Mare nostrum (bizim 
deniz) formülü bir dereceye kadar doi· 
ru sayılabilmek için onu Akdenizle A

hildar bütün memleketlere teşmil ebnek 
lazım gelir. 

Sulh nimetinin kıymeti ve Akdeniz 
emniyetinin ehemiyeti anlaşıldıkça bu 
emniyetin yalnız muahedelerle tesbiti 
kafi olmadığı görülecektir. Filiyatm te. 
minatı muahedeleı·in tenhhüdlerini teyid 
etmeğe gelmek İcab eder. Günün birin
de Akdenizin emniyetini bozabi!ecek 
":'ahiyetteki, bilhassa tecavüzi, tedbirle
rın yavaş yavaş terkolunduğunu göre
bilmeliyiz. Kendilerinde bir gün Akde
niz ~mniyetinin ihlali ihtimalini taııyan 
tehdıdler şeklindeki gnyrı tabii vaziyet
lerin dahi yavaş yava' ortadan kalkmasa 
t~menniy elayıktrr, Vo? biz zannediyoruz 
ki zamanın inıanlara daha ziyade anla. 
~§ ve olgunluk veren dersleri, milletlo
rı yavaş yavaş bu yola sevkemekten bi
li kalmryacaktır. lnsl'nhğın Akdenizde 
tehlikeye değil, tehdide dahi tahammü

lü yoktur . 

Ha tayda 
1"'ürl~Jer 

yapılan 

aleyhine 
tahrikler 

Haleb, 21 (Hususi) - Kırıkh.u. . . ıs. 
tıhbarat subayı maiyetindeki sila;ılı as. 
kerlerle küyleı-i teftiş etmektedir. Mak.. 
sadı köylerde propaganda yapmaktır. 

Propagandanın parolası şudur: 

"Arablar ne isterse yapmız . .Onlara 
sakın dokunmayınız ve asla 5 • t1 ~ . ıyasc e 
ugraşma.ymız. 

İstihbarat subayı bir taraftan ba 
propagandaları yaparken diğer taraf. 
tan da arabları türkkr aleyhine t.ahrik 
edecek hareketlerde bulunmaktadır. 

Şapka giyen türkmenleri 
tevkif ettiler 

Lazkiye 21 (H ") . ' ususı - Cerabulus 
c~varında şapka giyen tiirkmenleı den 
bı~çok kimseler yeniden tevkif ediL 
mışlerdir. 
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Mısır kırallığı ile aramızda akdo • 
Junan dostluk, ikamet muaheden·rne -
siyle tabiiyet r.mkavelenamesi metinle
rini srrasiyle neşrediyoruz: 

Türhiye - Mısır dostluk muahedesi 
Bir taraftan; 

Türkiye Reisicümhuru, 
Diğer taraftan; 

:Majeste Mrsır Kıralz 

Türkiye ile Mısır arasındaki anane
vi münasebetlere ve tabii yakınlıklara 

binaen, mevcut dostluk ve kard~./ .k 
bağlarını kuvvetlendirmek ıçın aym 
samimi arzuda bulunduklarından, '.:ıu 

maks a varmak için bir dostluk mua
hedesi aktini kararlaştırmışlar ve mu • 
rahhasları olarak: 

Türkiye Reisicumhu:u: 
Hariciye Vekili, İzmir mebusu Ek

selans Dr. Tevfik Rüştü Aras: 
Majeste Mısır Kıralı: 
Ankara Elçisi ve fevkalade murah

has Ekselans Muhammed el . roofti el • 
gazaerli Beyi; 

Tayin etmişler ve müşarünileyh mu· 
rahhaslar usul ve kaidesine uygun bu • 
lunan salahiyetnamelerini yekdiğeri -
ne tebliğ ettikten sonra, aşağıdaki ah
kamı kararlaştırmışlardır: 

Madde - 1: Türkiye ile Mısır ara
sında bozulmaz sulh ve samimi ve ddmi 
dostluk cari olacaktır. 

Madde - 2: Yüksek akidlerin heı 

birinin, diplomatik mümessi11eri ve ke
zalik heyetlerinin kor diplomatiğe da
hil bilcümle memurları diğer tarafın 

ülkesinde, mütekabiliyet prtiyle, sair 
devletlerin diplomatik memurlarına 

tanınan aynı muafiyetlerden, hürmet • 
lerden ve imtiyazlardan müstefit ola -
caklardır. 

Madde - 3: Yüksek ~idlerden her
biri digeri nezdinde meslekten başkon
solos, konsolos ve muavin konsolos ta -
yin etmek hakkını haiz olacak ve bun
lar gerek hükümet merkezinde gerek 
ise mümasil diğer ecnebi ajanlarının 

umumiyetle ikametleri kabul edile::ı 

başlıca şehirlerde ikamet edeceklerdir. 
Bundan maada yüksek akidlerin he:

biri, diğer tarafın evvelce rrzasını ıs • 
tihsal ettikten sonra meslek memurla. ı 
haricinde fahd konsolos, konsolos ve 
muavin konsolos tayin etmek bakkınr 

haiz olacak ve bunlar yukarda anılan 

şehirlerde ikamet edeceklerdir. Bu a:e 
murlar hiç bir halde ikamet ettikleri 
memlekl:t tebaası meyanından mtihap e
dilmiyeceklerdir. Her iki sınıf memur
lar exequatur'ü hamil olacaklar ve tam 
bir mütekabiliyet şartiyle beynelmilel 
hukuku fünmece muayyen salahiyetler· 
den, imtiyazlardan ve haklardan her iki 
taraf da istifade edeceklerdir. 

Madde - 4: İşbu muahede tasdik e
dilecek ve tasdiknameler müınkün ol -
duğu kadar tezlikle K.ıhire'de teati edi
lecektir. 

İşbu muahede tasdiknamelerin tea • 
tisini takib~den 15 inci günü mcriyet 
mevkiine girecektir. 

Yukard::ıki ahkamı tasdik etmek ü -
zere taı-afeyn murahhasları işbu mua -
hedeyi imzalamışlar ve mühürlemiş • 
lerdir. 

Ankarada 7 nisan 1937 tarihinde iki 
nüsha olarak tanzim edilıni~tir. 
Dr. T. R. Aras Muhammed el. Mofti 

el - Gazaerli 

Türkiye - Mısır ika.met muahedesi 
Bir taraftan; 

Türkiye Reisicumhuru, 
Diğer taraftan: 

Majeste Mısır Kıralı, 

Dostane münasebetlerinin iki mem 
leket arasında bir ikamet muahedesi ak
ti suretiyle inkişafı hususunda ayıu ar
zu ile mütehassis olarak; 

Bu maksada varmak için murahhas-
ları olarak: 

Türkiye Reisicumhuru: 
Hariciye Vekili, İzmir mebusu Ekse
lans Dr. Tevfik Rüştü Aras'ı; 
Majeste Mısır Kıralı: 

Ankara elçisi ve fevkalade murahha. 
sı Ekselans Muhammed el - Mofti 
el - ·Gazaerli Beyi; 
Tayin etmişler ve müşarünileyh mu

rahhaslar usul ve kaidesine uygun bu • 
lunan saHihiyetnamelerini yekdiğerine 
tebliğ ettikten sonra, aşağıdaki hüküm
leri kararı ştırmışlardır: 

Madde - 1: Yüksek akid taraflar • 
dan her birinin tebaası diğer tarafın 

ülkes"nde, memnu yerler ve mıntakalar 
müstesna olmak ve meri veya meriyete 
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konulacak kanunlar, nizamnameler ve 
talimatnameler ile bilhassa bunların a
lelıtlak ecnebilerin girmsine, seyrüse -
ferine ve ikametine müteallik hüküm -
]eri mahfuz kalmak kaydı ile, girmek, 
i' amet etmek, yerleşmek ve seyahat et
mek haklarına malik olacaklardır. 

Yüksek akid taraflardan her biri, is
ter kanuni bir ilamın infazı zımnında, 
ister ahllk zabıtasına, sağlık zabıtası -
na veya dilenciliğe müteallik kanunlar 
ve nizamlar hükmüne istinaden, ister 
devletin iç veya dxş emniyetine doku -
nur sebeblere dayanarak, diğer tarafın 
tebaasından bulunan ferdleri ül'...esinde 
yerleşmekten veya ikamet etmekten 
men yahud, memleketten tebid hakkını 
muhafaza eyler. 

Madde - 2: İşbu mukavele yüksek 
akid taraflardan her birinin muhaceret\ 
men ve ecnclıi işçiler ile ücretlilerin 
girmesi ve kullanılmas1 hakkında husu
si tedbirler ittihaz etmek hakkına ha . 
lel getirrniyecektir, 

Madde - 3: Yüksek akid taraflar • 
dan birinin tebaası diğer tarafın ülke -
sinde, memleketin kanun ve nizamları
na tevfikan, menkul veya gayri menkul 
emvalin tasarruf ve ibrazı ve bunlardan 
herhangi bir surette intifa hususunda 
en ziyade müsaadeye mazhar millet mu
amelesinden müstefid olacaktır. Anı.:al· 
şurası mukarrerdir ki bunlar yalnız 
memleketin kanunları mucibince ecne
biler tarafından ihrazı kabul edilen em
vali ihraz edebileceklerdir. 

. Madde - 4: Yüksek akid taratlat
dan her birinin tebaası, diğer tarafın 

ülkesinde, memleketin kanun ve nizam 
larrna tevfikan, her nevi sanat ve tic 
reti ve memleketin kanunu mucibince 
yerli tebaaya hasredilmiş veya edile . 
cek olanlardan maada, her nevi hirfet 
ve ticaret icra edebileceklerdir. 

Madde - 5: Yüksek akid taraflar
dan her birinin tebaası, diğerinin ül • 
kesinde, ticaretleri, sanatları, hirfetle • 
ri, meslekleri dahil olmak üzere şahıs
ları: malları ve menfaatleri için, her ne 
mııhiyctte olursa olsun, yerli teba-1.<ldn 
cibayet olunanlardan başka vey daha 
çok miktarda vergi, harç veya tekalifi 
tediye ile mül,ellef olmıyacak1ardır. 

Ecnebilerin ikameti veya yerleşme
si için ödenmesi lazım gelen resimler 
ve harçlar hususunda ise iki taraf t~ • 
baası en ziyade müsaadeye mazhar mil
let muamelesinden istifade edecekler • 
dir. 

İşbu tebaa, mallarının satışından ala
cakları esmanı ve bu malları, memleket
te meri lıulun:.-n kanuni ahkam mahfuz 
kalmak kaydiyle, serbestçe çıkarabile -
cek ve bu yüzden ecnebi olmak sıftaiy . 
le yerli tebaanın ödemiş olacağından 
daha çok miktarda vergi, harç ve teka
life tabi tutulmıyacaktır. 

Madde - 6: Yüksek akid taraflar
dan her birinin tebaası, diğer tarafın 
ülkesinde ordu, donanma veya hava 
kuvvetlerinde olsun, mim korunma, 
teşkilatında, yahud milisde olsun, her 
nevi askeri hizmetten ve askeri hizmet 
yerine kaim olan mükellefiyet veya 
mecburiyetten muaf bulunzcaktır . 

Bu tebaa, diğer askeri vecibelere ve 
müsaadelere de ancak yerli tebaa ile 
aynı nisbet ve aynr şartlar dahilinde ta
bi tutulacaktır. 

Madde - 7: Yüksek akid taraflar -
dan birinin tebaasına aid mallar diğer 
tarafın ülkesinde, umumi menfaatten 
olduğu kanunen tanınan bir sebeb ol • 
madrkça, istimlak edilmiyccektir. Bu 
tebaanın, mütekabi1en, her iki taraf ül
kesinde meri kanun ile yerli tebaaya 
bahşolunan tazminatı almağa hakkı ola
caktır. 

Tazminat verilmedikçe veya usulen 
depo edilmedikçe hiç bir istimlak mu
a.'llelesi yapılamıyacaktrr. 

Madde - 8: Yüksek akid taraflar -
dan her birinin tebaası diğer taraf ara
zisinde, şahıslan ve malları bakımından 
kanunların, mahkemelerin ve diğer .na
kamatm tam bir himayesine, o tarafın 
kendi tebaası ayarında mazhar olacak • 

tır. 

Bunlar mahalli tebaa misillfi hakla -
rını mütalebe veya müdafaa için bütün 
derecatı mahakim huzuruna serbestçe 
çıkabilecekler ve bu memleket kanunla
rına göre bu yolda çalışmağa mezun 
kimseleroen her türlü davaları için me
zuniyeti haiz dava vekili, avukat ve a
janlarını intihab serbestisine malik ola
caklardır. 

Mütekabiliyet şartiyle, her iki mem
leket tebaasına, ecnebi vasfını haiz ol
malarından dolayı ne nam alımda o· 
lursa olsun hiç bir kefalet akçesi veya 
depozito yatırmak mecburiyeti tahmil 
edilmiyecektir. 

Madde - 9: Yüksek akid taraflar • 
dan her birinin tebaası, diğer taraf ara
zisinde hukuku düvelin umumi pren • 
siplerine tevfikan veya yerli tebaa ile 
ayrı şerait dahilinde, yerliler~ hdsro
lunmuş ahkam dahi dahil olmak, üzere 
mali, idari, ticari, medeni ve cezai ma • 
hiyetteki kanun, emirname, kararna -
me ve nizamnamelere ve mahalli mev
zuata tabi olacaklardır. 

Ahkamı şahsiye hususunda, yüksek 
akid taraflardan her birinin mahkeme . 
leri, nizamı ammeye müteallik kavaid 
kaydi ihtirazisi tahtında, davada.ki ta -
rafların milli kanunlarının tatbikine 
mecburdur. 

Madde - 10: Merkezi idaresi yük -
sek akid taraflardan birinin arazisi üze
rinde ve bu taraf kanunlarına göre usul 
ve nizamına tevfikan mevcut bulunan 
eshamh şirketlerle, sınai, mali ~irketler 
ve sigorta, nakliyat şirketleri dahi da · 
hil olmak üzere ticari şirketler di~er 

tarafça usul ve kaidesine uygun olarak 
mevcut tanınacaklardır. 

Bu şirketler diğer tarafın meri olan 
veya olacak bulunan kavanin veya ni -
zamatına tebaiyet ederek ve bu ahkam 
bir müsaade almak mecburiyetini der • 
piş ediyorsa bu müsaadenin istihsalin • 
den sonra, bu memleket topraklaı ınJa 
yerleşebilecekler ve orada filyalter, şu
beler ve ajanlar tesis, müddei ve müd • 
deialeyh sıfatiyle dava ikame edebile
ceklerdir. 

Yüksek akid taraflardan birinin ka· 
vanın ve nizamatı dairesinde teessüs et
miş olan bu şirketler diğer tarafın ara -
zisi üzerinde icrayı faaliyet eylediği 

müddetçe bu tarafın kanun ve ni:ranıla
rına tabi olacaklardır. Faaliyet !eri ba
kımından, en ziyade mazharı müsaade 
millet şirketlerinden daha az müsü<ıde
kar muameleye tabi tutulacaklardır. 

Mallarının adli, ve kanuni himaye
sine müteallik bilcümle hususatta, 8 in-
ci maddenin hükümleri bu madde ile 
mevzuu bahsedilen şirketlere de aynen 
tatbik edilir. 

Yüksek akid taraflardan her birinin 
şirketleri ve bunların filyalleri, şube • 
)eri ve ajansları di~er memleket arazisi 
üzerinde, tekalif, rüsum ve harçlar ba
kımından ,en ziyade mazharı müsaade 
millet i.İrketlerinden daha yüksek bir 
mali mükellefiyete tabi tutulmıyacak • 
lardır. 

Bu şirketlerin, kanunun tayin ettiği 
kefalet akçelerini yatırmalarına ve ec • 
nebi ~irketler için muktazi müsaadele -
ri istihsallerine ve ecnebi şirketlerin 

tesciline müteallik harçları tediye et -
meğe mecbur tutulacakları tekarrüı et
miştir. Bu şirketler, ancak yerli şirket· 
ler için tayin edilmiş şerait ve nisbet 
dahilinde aidatı askeriye ve tel.;~lifi har
biyeye tabi tutulacaklardır. 

Kazanç, irad ve sermaye üzerinden 
hesab edilen vergiler hakkında yü'{sek 
akid taraflardan her birinin diğer ta • 
rafın şirketlerini, şubelerini, filyalleri
ni ve acanteliklerini vergilerin rr.ahiy.:
tine nazaran, ancak bunların kendi ara
zisi üzerinde yaptırdıkları sermaye 
hissesine, sahip oldukları emvale ve ora
da tahakkuk ettirdikleri temettulere ya
hud yaptıkları işlere nisbeten vergiye 
tabi tutulacaklardır. 

Bu şirketler, en ziyade mazharı mü· 
saade millet şirketlerin tatbik edil~n • 
lerin aynı şartlarla memleketin kanun-

!arına tabi olarak her nevi emvali "Ilen
kuleye tasarruf edebileceklrdir. 

Üçüncü madde mucibince, şirketin 
faaliyeti için zaruri emvali gayri men
kule iktisabı da aynı suretle olacaktır. 

Gayri menkul iktisabı şirketin esas 
gayesi olmıyacağı da mukarrerdir. 

Madde - 11: Yüksek akid taraf ara
sında işbu mukavelenin tefsiri hakkın
da tahaddüs edecek ve dıiplomasi tari
kiyle halledilemiyecek olan ihtilaflar 
müttefikan tahkimnamc yolu ile hake
me arzulunacaktrr. 

Madde - 12: lşbu mukavele tasdik 
edilecek ve tasdiknameler Kahire'de 
teati edilecektir. 

Mukavele tasdiknamelerinin teati -
sinden bir ay sonra meriyete girecek 
ve üç sene müddetle vacibülicra olacak
tır. Bu müddetin inkizasından altı ay ev
vel mefsuhiyeti tebliğ edilmediği halde 
zımni temdid tarikiyle meriyeti tema
di edecek ve bu takdirde yük~ek 1kid
lerden biri onu feshetmek niyetinde ol
duğunu diğer tarafa t~bliğ ettikten altı 
ay sonraya kadar mariyülicra kalacak
tır. 

Yukardaki ahkamı tasdik etmek ü • 
zere tarafeyn murahhasları işbu muka
veleyi imzalamışlar ve mühürlemişler -
dir. 

Ankarada 7 nisan 1937 tarihinde iki 
nüsha olarak tanzim edilmiştir. 
Dr. T. R. Aras Mohamed el • Mofti 

El - Gazaerli 

Türkiye - Mısır tabiiyet 
mukavelenamesi 

Bir taraftan; 
Türkiye Reisicümhuru. 

Ve diğer taraftan; 
Majeste Mısır Kıralı, 

Eski osmanlı tebaasının tabiiyetine 
müteallik ve iki devleti alakadar eden 
bazı meseleleri tesviye etmeği karşılık· 
1ı menfaatlerine uygun telakki ederek 
bu hususta bir mukavele akdine karcl'.' 
vermişler ve murahhasları olmak üzere 

Türkiye Reisicumhuru: 
Hariciye Vekili, İzmir mebusu Ek· 

selans Doktor Tevfik Rüştü Aras'ı; 
Majeste Mısır Kıralı: 
Ankarada fevkalade murahhas ve or

ta elçisi Ekselans Mohamed el • Mofti 
el • Gazaerli'yi tayjn etmişlerdir. 

Bu murahhaslar, usul ve kaidesine 
uygun görülen salahiyetnamelerini yek
diğerine tevdi ettikten sonra aşağı

daki hükümleri kararlaştırmışlardır: 
Madde- 1: 5 sonteşrin 1914 tarihin

de Mısırda yerleıpniş olup aslen ttirk 
doğmuş olan yahut babası Türkiyede, 
Mısırda, encebide veya 24 temmuz 1923 
tarihli Lozan muahedesi mucibince 
Türkiyeden ayrılmıı:ı topraklarda doğ
muş bulunan eski osmanh tebaasından 
Mısır hükümetince Mısır tabiyetini ik
tisab etmiş sayılanlar türk tabiiyetini 
ihtiyar etmek hakkını haiz olacaklar · 
dır. 

Ancak şurası mukarrerdir ki, bu 
kimselerden Mısırda doğmuş olup bab:.· 
lan da Mısırda doğmuş bulunanların 

böyle bir hakkı hıyarları olmıyac..aktır. 
Madde - 2: 5 sonteşrin 1914 tari • 

hinlen sonra Mısıra gitmiş olan eski 
osmanlr tebaası türk tabiiyetini muha
faza eder. 

Bununla beraber, bunlardan aslen 
türk olmıyan ve işbu mukavelenin me • 

1 

riyet mevkiine geçmesi tarihinden ev • 
vel Mısır tabiiyetini ihraz etmiş bulu • 
nanlar mısırlı sayılırlar. 

Madd~ - 3: Mısır yerliliğinden is
tifade eden ve 5 sonteşrin 1914 tarihin· 
de Türkiyede yerleşmiş bulunan eski 
osmanlı tebaası türk tabiiyetini muha
faza etmiş sayılır. 

Ancak bunlardan Mısırda doğmuş o
lup babaları da Mısırda doğmuş bulu · 
nanlar Mısır tabiiyetini ihtiyar etmek 
hakkını haiz olacaklardır. 

Madde - 4: Mısır yerliliğinden is
tifade eden ve 5 sonteışrin 1914 tarihin
de ecnebi memleketlerde yerleşmiş, fa. 
kat aslen türk doğmuş olan yahut baba
ları Türkiyede, Mısırda yahut 24 tem -
muz 1923 tarihli Lozan muahedesi mu· 

cibince Türkiyeden ayrılmış toprak 
larda doğmuş bulunan eski osmanh te
baası, türk tabiiyetini muhafaza etmiş 
olmaları halinde, Mısır hükümetince 
Mısır tabiiyetini iktisab etmiş sayılmı· 
yacaklardır. 

Ancak bunlardan Mısırda doğmuş O• 

lup babaları da Mısırda doğmuş bulu· 
nanlar Mısır tabiiyetini ihtiyar etmek 
hakkını haiz olacaklardır. 

Madde - 5: 1 inci, 3 üncü, ve 4 ün
cü maddelerde derpiş olunan hıyar hak
kı, işbu mukavelenin meriyet mevkiine 
girmesinden itibaren bir senelik bir 
müddet içinde kullanılmış olmalıdır. 

1 inci maddeyi tatbikan yapılan ta
biiyet ihtiyarı Türkiyede Dahiliye Ve· 
kaletine, Mısırda Türkiye elçiliğine ve 
ecnebi memleketlerde Türkiye elçilik • 
leriyle konsolosluklarına bildirilecek • 
tir. 

3 üncü ve 4 üncü maddeleri tatbi • 
kan yapılacak tabiiyet ihtiyarı Mısır ~ 
da Dahiliye Vezaretine, Türkiyede Mı
sır elçiliğine ve ecnebi memleketlerde 
Mısır elçiliklerine veya konsoloslukla 
rına bildirilecektir. 

Madde - 6 : 1 nici, 2 inci, 3 üncü ve 
4 üncü maddeler mucibince tanınmış o

lan tabiiyet evli kadına ve 18 den aşağı 
yaştaki çocuklara bihakkın şamildir. 

Madde - 7: Türkiye elçiliği, 5 inci 
maddede derpiş olunan müddetin bit
mesinden itibaren 3 ay içinde birinci 
madde mucibince türk tabiiyeti lehin • 
de hıyar haklarını kullanmış olanların 
listelerini Mısır Hariciye Vezaretine 
verecektir. Bu listelerde evli kadınların 
ve sinni rüşte vsaıl olmamış isimleri do 
göstıırilmiş bulunacaktır, 

Yukarda anılan listelerin verilme
sinden sonra, Mısır Hariciye Vezareti, 
bu listelerde yazılı kimselerin tabiiyet 
ihtiyarı şartlarını haiz olup olmadıkla
rına göre, listelerde bırakılınalarr veya 
bunlardan çıkardmaları hakkında Tür • 
kiye elçiliği ile anlaşacak, ve, elçiliK 
ile bilitilaf kati bir liste tesbit edecek· 
tir. 

Madde - 8: Mısır elçiliği, 5 inci 
maddede derpiş olunan müddetin bit • 
mesinden itibaren üç ay içinde, üçün· 
.cü ve dördüncü maddeler mucibince 
Mısır tabiiyeti lehinde hıyar haklarım 
kullanmış olanların listelerini Türkiye 
Hariciye Vekaletine verecektir. Bu lis· 
telerde evli kadınların ve sinni rüşte 

vasıl olmamı§ çocukların isimleri de 
gösterilmiş bulunacaktır. 

Yukarda anılan listelerin verilme • 
sinden sonra, Türkiye Hariciye Veka· 
leti, bu listelerde yazıh kimselerin ta
biiyet ihtiyarı şartlarını haiz olup ol " 
madıklarma göre, listelerde bırakılma· 
ları veya bunlardan çıkarılmaları hak· 
kında Mısır elçiliği ile anlaşacak ve, 
elçilik ile bilitilaf, kati bir liste tesbit 
edecektir . 

Madde - 9: Hariciye Vezareti 2 in· 
ci maddenin 2 inci fıkrası ile derpiş o• 
lunan şartlar dahilinde Mısır tabiiyeti • 
ni iktisab eden phıslarm listelerini iş • 
bu mukavelenin meriyet ınevkiine gir • 
mesinden itibaren üç aylık bir müddet 
içinde Türkiyenin Kahire elçiliğine ve· 
recektir. Bu listelerde evli kadınlarrn 
ve ainni rüşte vasıl olmamış çocukların 
isimleri de gösterilmiş bulunacaktır· 

Yukarda anılan listelerin verilme • 
sinden sonra, Türkiye elçiliği, bu liste· 
lerde yazılı kimselerin tabiiyet ihtiy:· 
rı şartların haiz olup olmadıklanna go· 
re listelerde bırakılmaları veya bunlar· 
dan çıkarılmaları hakkında Mısır f!a· 
riciye Vezareti ile anlaşicak ve ve.ıaret 
ile bilitilaf kati bir liste tesbit edecek· 

tir. 
Madde - 10: Yukarıki maddelerd~ 

derpif olunan kati listeler her bangı 
. I :ıdı· bir şahsın matlup şartları haız o rn 

ğı tebeyyün etmesi halinde karşıııkiı 
bir anlaşma ile tashih edilebilecekler • 

dir. 'k 
Madde - 11: İs.bu mukavc!e tasdı 

edilecek ve tasdikn~eleri, müınki.ill .0r. 
. ·ı ekti • lan süratle, Kahirede teatı edı ec d 11 . ·n e 

Mukavele. tasdiknamelerin teatısı 
bir ay sonra meriyete girecektir. ·ıd 

Ankarada 7nisan 1937 tarihinde 
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nüsha olarak tanzim edilmiştir. ]\<1oftİ 
Dr. T. R. Aras Mohamed el • 1' 

el • Ga.ıaer ı 

N ehai protokol gürı.ki.İ 
Türkiye ile Mısır arasında bu ele • 

. b" t rnu\:a" tarihte ımzalanan ta ııye k ııak· 
namesi hükümlerine uygun oıara 

(Sonu 5. inci say/ada) 



ULUS 

In~;Ü~ün Yugoslavyada 1 T~1;~;~;•sır j 
verdigı"' • gu··zel nutuk ~b~~:;:::;:~2:.=~~:;::::~·: 

alt royal naib prens Pol'a keti bu yu·· zden terke mecbUT o1mrya • .Ke.za es anlı v ü de 

Başbakanımız geliyor 
( Bafı f. inci sqlada ) ı için refah, sai'lrk, bolluk Te saadet dile-

bir vesile teşkil eden Yugoslvaya seya- diler. 
hatimden avdette Bulgar hükümeti ile Başbakan bundan sonra karşılıyan-
yaptığım bu teması, mesud bir hadise o- lardan kor general Salih ve Tahsin U-
Jaralt telakki etmekteyim. Şüphe yok- zer de refakatinde olduğu halde ve 

olan derin takdir ve hayr gnn~. a. caldar ve orada oôür vatandaşlarına 
Başvekil B. Stoyadinoviç ile lm'aliyet Jde bahtiyarlDI ve dfi>st ve muttefik bahşolunan haklardan istifadeye devam 

tur ki, .bulgar - yugoslav iyi münase- halkın çok candan sevgi ve tczahürl~ 
(Başı 1. inci sayfada) 

hfiktimetıne bilhassa minnettamn. Her ~t büküınet~in ba§;nda sahsı bi- edecelclerdir. 
tarafta milletle .açık kalple vıe 1111rpç8 .zim için de sizin içın oldugu _kagibid~r. kı!.- işbu mukavelenamenin meriyete 
görüştüm ve yugoslav miHeti 'taı-afm· metli olan doktor Stov~l& •v• gu- girmesinden önce Turkiyenin kendi te-

betlerinden, biz, bütün balkanlılar, sulh arasında İstanbu1a hareket ~tti. 

B~ır. l.u.n6uld• 

dan anlaşrldı-ğlma inanaak ..azty~ side bir adaını görmekle _hissettiğ~ s~- baasından saydığı ve tabiiyetleri işbu 
bulunmakla bahtiyamn. Kart' ta~ viftc;i Jnırada tebarüz ettırmek benım J- mukavelename ile tayin olunan şahrslaı 
olan bu basit temas k&rfllıklı dosthı~- ç.in büyük bir zevktir. Onun şahaın~ ile mallan hakkında Türkiyede tatbik 

ideali eseri ıiçin çok kıymetli ICJrlettler 
alacağız. Asil bulgar miUeti aezdinae 
eıı 1lllIDimi tememıilerime terccman ol
masını ve Türkiyeııiıı en riyi dostluk 
büısiyatma inamnaamı bulgar matbua
tından dilerim.,, 

İstanbul, .21 (Triefonla) - Baıba
ba ilamet İnönii ve Biiyaırı İsmet İıtö ti 
üe dı§ işler bakam 0:-. Ara11 bu sabah 
7 .50 de beraberlerinde korgeneral Salih 
oldugu halde maiyetleri ile birlikte 
Seınplon ekspresiyle Belgrad'.a yaptık
ları seyahatten şelvinıize dönmüşlerdir. 

muzun kuvvetini bir &ece. daha~~ mükemmel bir dost, hayranlıkla t~~- edilmiş olan tedbirler, hükümler, ka -
etmekliğimize nnlı:iıı vudi. .MIUllU~ re Jiyik bir adam ayni .zamanda buyuk nımi, idari ve adli 'kararlar hüküm ve te-
ıneydanuıda cewr .e alır.amma ~ bir kumandan bulmakla çok mesrur ol- sirleri mükteseb ltalacalttır. lşba şabıs-

Bcııbaaknımız Ed.irıaeden 
a~rlerken 

ğer miUetlerie olaı:ı siinmıe~ dum. b.. ük b' 1aT1a bu saretıe tanınan yeni tabiiyet 
centilmen olan yıato&Jav ~ı l\l[ÜStt"r .ek dava kıtrfUIJilda uy ır hiç bir veçhile mevzuu bahis neticeleri 
uman takdir ettik. Bu, filbakika, ~ takdir ~&teren ve burada hazır bMlunan deği.ştimıiyecektir. 
dostluğa verdiğimi% kıymetia eA belig bakan BB. Behmen Yankov~. ve Sote- Dr. T. R. Aras Mohamed el - Mofti 
ifadesidir. YagHlaV'f& içerisiııcie yap- yiç'i candan selamlarım. eı - Gazaerli 
tığım ba seyahat ea1•smda. mcıml; Keu bu masada bulıınan mebus, bc-
.iaetiaiz · Wtüıı faaliyet salıaJanDlia lediye reis ve kıymetli mesai arkad~-
nımak ~una ll8il Oılcium. B~ö cöı'- mı= gazeteclleıi de ayni suretle selam-
~:u_ • ..1- -edüıdiğim çok vazüı ye... , ___ ,, 
u~nll'l~ ·ıe . ~-
rilı intibaları bir lrıaç loelime . 1 

A sue 
~· ~· Bu millette, mtlll kuv-
-7:oıyec~m. . . ..,üd.. 
~etlerw v-e yüktek aae.Uydlenııı 
rik b .. ille bir millet görmek fırsatıın 

uy · t ak 
buldum. Her tarafta, ınemlek~tı . er -
k . ._....... _:;m bökümetın ıdare- f 
ıye seV'~en .... . 

sinde bü tüa aDalarda :fBYml kayı~ ~ır 
faali etle -1ışıhyoı"· Bu ,.erait <l~lin-

Nümayişçileri 
dağı:mak için 

y '!1- • • • ·1c&alıst ta-· 
de bu çalışkan milletin. isti • ._. . 

~WW" etmek k~ydır ~e. Kı~ = 
Pıyer'in umanı ı~ .. .. 
p.arlak olac~nu ke~etmek aıım:ıkW: 
diir. Keza yugoslav milletinin, mıll~~
m.iz tarafından benimsenen kuvvetJ ~
nünde hissettiğim takdir ve hayranlıgı 
da söylemek isterim. 

Dostum B. Stoyadi.n.oY~'in huzuri· 
le, size siyasetten oahsetmekliğime mü-
saadenizi rica ederim. · 

MeaıleketlerimU arasındaki münase
bat, sadık bir surette bağlı bulunduğu
ınuz balkan ülküsüne dayanmaktadır. 
\re bu samimi kanaattedir ki, balkan an. 
tantı içinde teşriki mesaimize devam e

deceğiz. 
l mevrua maKeza biz ve yugoslav ar, 

1 1 k t I.akJciye h•kkımrz olan 
ımız o ara e . :ı..:.· i 

Akd . d ı..: aJjk..,...ızla da bır~uıı • 
enız Ctu ki b' • gi 

z .ı........... Bu itibarladıc , ızı.m • 
e meruw~-· ·- d Jet bi Akdeniz d vletİ olan dıger ev • 

lerıe aynı barış ülküsü için, yalnız ken· 
di ~enfaatlerimizin vikayesi için de-
,,--. .... ~nda berkesin nefine ola
rak, daima tetsı··ki mesai edeceğiz. 

makine 
Paris, 21 (A.A.) _ Parlamentonun 

açılış günü olan gelecek salı ~nü ba. 
kanlar hey ti toplanacak ve ıç bakanı 
polisin ıslahı hakkında raporunu oku-

yacaktır. 
Polis bir kaç haftadan beri, ne kadar 

kalabalık ve inatçı bir kütle halinde top· 
lanmış olunsa ols11n nUmayişçileri kan 

- b·t k ~ .ııtetm tecdökmedeo clağrta ı e~ uu il 

rübe1erini yapmaktadır· Bu ~ .. no~~ 
. için ileri doğru ve hücum seyn ı-
~ . e doğru hareket eden elektrikle 
çın geny . b. ·•.ııtö 

iiteharrik pek kuvvetti ır vantııa r 
aı tasiyle ıoo metre ilemine kadar 
vaaı 

kum saçan tertibatı hari bic nevi otomo-
bildir. Arkada 1500 kilo ince kum alan 
bir deposu Qrdır. 

Prem Domido lstanbulda 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Yugos

lavya naibi Prens l>olün kardeşi ve Yu
goslavyanm Atina fahri ateşemilteri 
prens Domido bueun fChrimize geldi. 

Elektrik saatlerinin kontrolu iti 
ı b 1 21 (Telefonla) - lstanbul stan u, w 

1 d
. . Bayındırlık Bakanlıgının be e ıyesı, 

1 ktrik saatlerinin kontrolu hakkmda-
c e . . IA ge 
ki emrini derhal tatbik ıçın azrm -

len tedbirleri aldı. --

. Türkiyeyi. :e Yugoslavyayı birleş
tı.~e~ rabıta, onların müfterek barış ül· 
~USUdür. Akdettiğimiz ve sadık kaldı· 
gıı:nız ve daima da kaJacağumı: taahhüd· 
lerJe muayyen vecibelerimiz mevcud
dur, İttifakımız, samimi olduğu ve ~ 
bır ımumer fikir olmadıfı için bu ka. 
dar sağlamdır. Bu aynı zamanda, bu it· Alman,.acla bir ~i kurulll8 
tifakın devam etmesi ve bizden soma ilga edilcli . i 
gelen nesillere de hadim olması için de Berlin, 21 (A.A.) -Ahlak ve msan 
sebebtir. Hemen şunu da ilive etmeli- fikirleri yaymak pyesly!e on do:~: 

im k' nıü~terek siyasetimizin kuvvet· ca aırda kandan yahaıli Bene· ~ r . dı, biri de, hiç bir inhisarı tazam. tıefkiMtı bütün AlmnJllda ilp ed-lmıt-
erın en 'ki sai. 

mun etmeyişidir. Her teşrı . me tir. 
teklifini memnuniyetle kabul .edıy~r ve 
etrafımızda barışı takviye içın muşte· 
rek bir fayda olarak selamlıyoruz. Bu 

asla ittifakımızı zayıflata~z. . 
1 

ile 
Bu güzel memlekette bıze ıbz~ 

gösterilen büyük misafirperverlikten 
ve b."tü dosttuk ni'811e1erinden mem• 

u n "türece-
leketime silinmez hatıralar go 

iim. 

1ran - Afaan cloltluiu 
Tahran, 21 (A.A.) - Afgan bilyük 

elçisi Şir Ahmed Han'm va~ifesind~ 
ayrıbşı dolayısiyle lran dış ıılor vezı· 
ri dün akşam şerefine bir ziyafet ver· 
miştir. Ziyafette nutuklar slSylenmiş 

lran ile Afganistan arasındaki kar· ve .• 
şdıkh dostluk tebariir ettirilmıştir. 

Deniz yolları idaresinde 
değişiklik yok 

20 nisan tarihli bir aqam gazete
.sinde deniz yolları idaretiade baZI de· 
;ğişi1ı:Iildec yapılacağı ve müdüc B. Sa-
4ettin'in başka bir vazifey-c tayin e4i
~ği v.s. halkkında bir haber intİŞM' 
-ettiği g&ülmüştür. Bu haberin asrl&1e 
-olduğunu Anadolu Ajansı beyana me-
zundur. (A.A.) 

KJirinldi memleketlere devalüaa
yondan evel mal aevkedeııler 
Ankara, 21 (A.A.) - KLiriakli mem.. 

leketlere devalüasyondan evel mal aeıvt 
etmif olup, matlublan bilahare devalue 
kar üzerinden tahakkuk etmiş cNaıı ihca. 
c:atçdarın nrarlanrua tdifiııi tctkikatl

aa esas olmalı: üzere. alikadadarm qa
ğıdaki vesikaları 29 niFan 937 perıembe 
günü akşamına kadilr Jıferke:ı bankası, 
merkez ve şı.ıbelerme tevdi etmeleri la
.umdu-: 

a - Gümrük ilıl'acat beyamamesi 
sureti. 

b - Satrş mukavetesi, 

c - Mal bedelinin tahsiline tavassut 
etmiş olan banblann bu husustaki mek
tublan 

- Bu mektubtarda vcsaikin hangi 
para üzerinden tanzim edilmiş bulun. 
duldan. AvnıpJd.W ~ ~~ v• 
paranın larrp mem!e'lcetteld lc1Mng he-
aabma yatınldtğt tarih kaydedllmig bu
lunacaktır. 

d - Şubelerimize klirine kanaliyle 
gelen havalelerin mikdarı. 

Demirapor Kayseri~ gidiyor 
Demirspor kuliibü 23 - 24 nisan ta. 

rihlerinde iki maç yapmak üzere bu sa
bahki trenle Xayseriye gidecektir. Tam 
kadrosiyle seyahat eden derninporlulara 
kunetli oldaklannı duyduğumuz kay
serili sporcular kaJ'flllftda muvaffa1riyet
ler ve iyi yolculuklar dileriz. 

Boiazm Rumeli sahili yolu 
bitirildi 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Beledi· 
ye Bebek • tstinye arasındaki sahil yo· 
lunu asfalt yapmak için yUz bin lira· 
lık tahsisat kabul etti. Bu yolun ya
pılması bitince boğum Rumeli yaka. 
ıı sahil yolu tamamlanmıı olacaktır. 

Edirn!. 21 (A.A.) - (Bu sabah sa. 
at üçte almrı11~t1r). 

Belg.rad ve Sofyadan dönmekte o.. 
lan Bqbakan İaınet İnönü ıve qanlar.ın. 
daki zatlar gece saat 12 yi 10 ~~e X:a. 
raağaç istasyonuaa &'Clmif ve oııbeı da.. 
kik kaldıkt.an sonra İstanbula hareket 
etmiştir. 

Bqbakaıı istasyonda &eneııal Xbım 
Dirik, U'çiincü Umumi ·Mü!ettif Talı.. 
sin Uzer, kolordu kumandanı Korge
sıeral Sa1ilı, eenerai Kemal, B&f1Düşavir 
Sabri, Edirne ve Kırklareli valileri Os.. 
man ve HMli.b. Edime mebusu ieref 
Aykut, Garb Hudud Kmnandanı, Edir. 
ne belediye rei.si Ferid, asker. janciar
ma, polis müfrezeleri, askeri baago mı. 
~nka köy eğitmenleri ve ha'1anın ya. 
iıtlı olmasına raimen kalabalık bir 
halk kitlesi tarafından çok candan kar. 
§'lanmıştır. 

Çok beşuş bir ~e ile trenden 
.iaen lıafbakanımu, kendiU:rw karşı
lamaya çık.anlamı etlerisü aıktıkua 
8DIU'a "yap" ve "varol ı., eeaelriyle 
kendisiai aiklflayan ba1k.ra araama ka.. 
npnık bıerkcae ayn ayrı iltifatta bu. 
luamufbu'. 

Ba§bakuı 2Gk menannn .görünüyor. 
ela. Nitekim bu mem111llliyetini ~ aöz. 
lede ıdlar etti: 

"- Seyahatimden çok IMIDD\Ull&lll. 

YııgoslaYya, &iyaretiln müm8ehetiyk 
ideta bayram yaptı. Belcradda ve Yu. 
goslavyanm her tarafında içte• gelen 
yüksek aevgi tezahideTiyle karplan.. 
dan. O der~ ki, uun müddet lı:ö. 

yünden çıkmayan ihtıiyar köylülu bi. 
le, geçtiğim ye ziyaret ettiğim §dıir ve 
kasabalara kadar gelmek suretiyle bil
,- .ıu.etıue ad~l.ardu. Çok .............. 

Bulpriat.anck da öyle. Majeetıe Kı. 
nl da çok yiibek bir alib ye tamimi. 
yet gösterdi." 

Başbakan bundan eoDra yapıur va. 
'liyetiyle alakadar oldu. Khmı Dirik. 

ttn Trakya hakkında izahat sldı. Ve 
izahattan çok memnun oldu. Hele A. 
nadoluda bereRtll yapaurlarm düştü.. 
tüne pek tleTindi. 

lstasyonda ~avut efitmentmnin ye
ni ve temiz kıyafetleriyle arıettiğl 'Cll& 

h manzara Bqbakanm çok dikkatini 
çekti. Etltmenlerin '" tallın ve idare 

çupunun ayrı ayn batırmı sordu, eev
di ve sevindirdi. İstasyonda ,ehlr adına 

bir buket sunuldu. Trakvanm yeni ha· 
reketleriyle yeni kurulan göçmen ev), 

Yol .üzerindeki istasyonlarda .başbakanı 
alkıflamak için toplanaıı halkın tezahür. 
leri -Oolayıaiyle 15 dakika kadar geciken 
tren Sirkeci garını ve civarını dolduran 
halbıt alkııları arasında istasyona var
IDlftlr • 

Milli müdafaa bakanı general Kazını 
Özalp ile İatanbul valısi 0.tündağ. ordu 
milletti§leri, or.pera• Fahrdtin Altay, 
ve Jeizım Orbay., harb akademisi ku
maMam kor.gener.al Ali Fuad, donanma 
kumandam amical Şükrü Okan, vila
yet. belediye erkim. cumhuriyet balk 
~i. vilayet. kaza, nahiye ve ocak mü· 
measilleri, matbuat erkanı, Yugoslavya 
general konsolo,su ve konsoloıhane me
murlan, muhtelif aıil~Heıeler dUelctör
leri başbakan ve dış bakaıırru karplanııt
tır. 

Aaker ve polis kıtalariyle bir bando 
mızıka selim resmini Ua etmiftic. Baş
bakan "Yap" aealeri ve alkışlar acasın· 
da istaayondan çıkmış ve kendisini al
kışlayan halk araama girerek hatırlarını 
.llOfmuştur. Bu ara tezahürler ve alkışlar 
ıöcülmemit bir dereceye varını~tır. 

Bafbakan ve refakatlerindekiler Pe. 
rapalaa'a ıit.mİflerdir. 

Baıbabnmm Ankaraya 
hareket etti 

İstanbul, 21 {Telefonla) - Başba. 
kan lsmet lnönü ve Bayan İnönü, Dış 
Bakanı doktor Rüştü Araa, Milli Mü. 
dafaa Bakanı Kizım Öı:alp ile ve refa
katlerinde bulunan zevat bu akşam sa. 
at 9,30 da hususi trenle Ankaraya ha. 
reket etmitlerdir. 

İstasyonda, İstanbul vali ve beledi. 
ye reisi Muhittin Ustündağ, ordu mü. 
fettişlui Korgeneral Fah~ttin Altay, 
s.aa. Urbq. barb akademisi kumaa.. 
dam Jtorpaaeral Fuad, lıtaııbul ku. 
aaaduu Hali&, lıtanbut riliyet:. bele. 
diye ve C. H. Partisi erkinı, Uıküdar 
ve Kadıköy laaJID&kamlan ye vaktin 
geç olmasına rağmen büyük bir halk 
lıalabalığı Bqbekanı uğurlamıf ve can. 
dan alkıftamı,tır. 

Asker ve polis müfreı:eleri ile bir 
bando muıka 1ellm resmini lf a etmit
tir. 

Irak Dış Bakanı 
pazartesiye geliyor 

trak Drt Babın Ekselans Naci 
lsll'in t>nDmtııdekl puarteli günll To

ro• Ebpreay1e saat 6.SG de 'ehrimiae 
gele~ğl haber verilmektedir. riııiıı kıymetli bir albümü ve Trakyanın 

sefitli lıellarmdaa bir kollekaiyon ıu

auldu. Ba,nkil 15 dakikaya 11ğmıyan 

brplıklı tama.ürü pdermek için ayrı· 
ca celecelderin.i aöyliycrek memleket 

Dost devlet dlf bakam Anbracla 
üç gün kalacak ve bu mllddet içinde 
temaslarını yaptıktan 10nra çarpmba 
ak§amı lıtanbula gideceklerdir. 

1 

fazlasını göstermiş sayılamazdı. Aşıkı, ~en-
Tefrika !'40. 41 __ smıı111111JJ1111ım:.,-~ disine her bir ezilmiş daman ~ö~ yqlany~.e - kelimeyi telaffuz ederken sesi alçaldı) benim 

için hangi f el&ketin manası kaldı? 
de amucasmm pqi sıra ıiden Charles'ı buz 
gibi dondurdu. Eugenie, anası ve Nanorı, 

~~1111 ve buselerle yıkanacak, hazla ıyıleşecek çu-

E: U g e,, n i e rükler içinde güzel bir kol gösterecek olan 
parisli kadını mükifatlandıracağı halde 

G ra n det Charles, 0 sırada ihtiyar fıçıcının bakışl~
daki yıldırımlara çarpılmakta ?lan yegenı

'n yu"regwini üzmekte olan denn halecanları -..ılltilUllll!lıımınımmııtmır.aıımıruıılillll-D~ r.ınR:~ı:~li[,Rl::;uıl!llllfJlllDı:Bllllllımll---IP"' 
Yazan: Honore de Balza~ dar 
Türkçeye çeviren: N asuhı Bay 

. Charles, kahvesini tadarak fazla ~~1 b:!: 
duğundan Grandet'nin ahp çoktan ce ıne 
l'llış olduğu şekeri arıyordu. 

Oran det: d di 
- Bir şey mi istiyorsunuz? e · 
- Evet, şeker anyoı:um-
Ev sahibi cevab verdi : · n acı· 
- Kahvenize süt koyunuz. Kahvenı 

lığını alır. 
Eugenie, Grandet'nin dolaba çoktan ~er· 

leş tirmiş olduğu şeker kasesini orad~. a W: 
babasının yüzüne baka baka masanın uzen 
ne koydu. Muhakkak ki, aşıkının k~ç!şı~ 
kolaylaştmnak irin zayıf kolları ile bır ıp~ 
nı :s ' • 'nın erdi ven tutan parisli kadın, Eugenıe 
§ekeri masaya koyarken ele aldığı cesaretten 

nı • b"l . ktı.' rnnı hiç bir vakıt ı emıyece 
sı - Karıcığım, bir şey yemiyor ~usun~ 

Z Ilı kadın ilerledi ve zavallı bır hal ıle 

b
. d~lvı'ma ekmek kesip bir de armud aldı. 
ır ı ı ·· ·· tırken · ~ · ha.basma cüret e uzum uza • 

Eug.-nıe, .. üzümlerin tadı-
- Baba, şu kunıttu~wn . 
bak dedi - Yeğenım, sız de bunlardan 

;~yiniz' onl~ gidip sizin için getirdim. . . 
- Baksanıza şunlara, bıraksa!~: . ~ı~ 

. . bütün Saumur'ü soyacaklar. İşınızı b!tı· 
ı~ın e sizinle birlikte biraz bahçeye çıkacagu:. 
~c .. liyecek pek de tatlı olmıyan, şey· 
Sıze soy ' 
ter var. , . ·ı ası Charles'a, baktılar. De 

Bugeme ı e an ıkannakta ya • 
likanh bu bakıştan mana ç 

nılmadı. bu sözlerin manası ne? ~val-
- ~uca, "lümünden beri ... (bu bırkaç 

lı anacıgıınuı o 

Yengesi ona: 
- Yeğenim, Allahm bizi hangi teessür -

lerle tecrübe etmek istediiini kim bilebilir? 
dedi. 

Grandet: 
-Allah, Allah, işte şimdi de münase· 

betsizlikler başlıyor. Yeğenim, sizin o beyaz 
ellerinize ıztırab hissetmeden bakamıyorum. 

Grandet bwılan söylerken, tabiatın ona 
vermiş olduğu koyun kıolu kadar kocaman el
lerini gösterdi. 

- lşte para kazanmak için yaratılmış el· 
ler 1 siz, ayaıldannızı, bizim ticaret ıenedle -
rimizi sakladığımız cüzdanların yapıldığı 
deriler içinde gizlemek için bilyUltmüııünüz. 
Fena! fena! .• 

küçük nemli bahçede cereyan edecek olan 
sahnenin ild aktörünü gi.isetlemek için yenil
mez bir meraka düşerek mutbağa gittiler. 

Amaca, yeğeni ile, ilk öııce sesini çıkar
madan yürüdü. Graııdet, babaamm ölümünü 
Charles'a bilclinnekten çekinmiyordu, ancak 
onu on paruu bildiii için bir nevi merhamet 
duymakta oldugundan bu .zalim hakikatin 
ifadesini yumuıatacak formüller arıyordu. 
"Babanızı kaybettiniz!" manasız bir cümle 
idi. Babalar çocuklarından önce ölürler. Fa
kat ''hiç bir servetiniz kalmadı I'' sözlerinde 
dünyanın bütün felaketleri bir araya toplan
mıştı. Bunları düşünerek Grandct, ayakları
nın altında kumları çıtırdayan dar yolda ü
çilncü defadır ki gidip geliyordu. 

-Amuca, ne demek istiyorsunuz? Efer 
dediklerin.izin bir tek kelimesini anlıyorsam Hayatın ehemiyetli devrelerinde, kalble-
asılmağa hazırını. rimi.z, zevk veya ıztırabın üzerlerimize yük-

Grandet: "geliniz", dedi. lenmiş oldukları yerlere kuvvetle bagla-
Pinti, bıçağını kapadı, bardağındaki be- nır. Bunun için, Charles da, bu küçük bahçe-

yaz şarabı içti ve kapıyı açtı. deki şimşirleri düşen s.olgun yapraklan, 
- Yeğenim, ıecur olunuz! ' 

Genç kızın telaffuzu, öldürücü kaygılar için- (Sonu var) 
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Istiklil mahkemeleri kararlarının mahiyeti 
(Başı l inci sayfada) 

ğu ve bu kararın ancak Kamutayca kal
dırılabileceği; 

Neticelerine vararak Suad Remzinin 
memlekete girmesinde hukuki bir mani 
olmadığı hükmüne varıyor ve dış ba
kanlığının tezkeresine göre de fena bir 
hali görülmediğinden hükümetçe de 
mahzur görülmediğine işaret ediyor
du. 

Dahiliye encümeni İ•e .. 
Dahiliye encümeni ise Suad Rem· 

zinin tabiyietten iskal edilmiş sayıla

mıyacağı ve hukukan elyevm tabiiyeti· 
mizde buh.ınmakta olduğu anJa31lmakta 
olduğundan ve istiklal rı.ahktmesi ka
rarlarının tamamen kazai mahiyette bu
lunduğu kanaati dolayısiyle kendisinin 
487 sayılı umunıi af kanunu hükmün
den faydalanması netictsine varmıştı. 

Soz alan Iç bakanlık siyasi müsteşa
rı B. Abdülmuttalip Öker hadiseyi izah 
etti ve Adliye encümeninin Suad Rem
zi hakkında karar ittihaımı Kamutayın 
salahiyeti dahilinde bulduğunu, da
hiliye encümeni ise istiklill mahkeme
leri kararının, kazai olduğunu, bunun 
tashihi için tekrar Kanıutaya arzı lii

zım geldiğini söyledi. 
Adliye encümeni mazbata muharriri 

B. Mümtaz Ökmen (Ankara) Adliye 
encümeninin mazbatasını izah etti ve 
Suad Remzinin ita!yan tabiiyetine gir
mediğini, çünkü bunun için kıralın ira
desi lazım olduğunu ve Adliye encüme
ni mazbatasının reye konulmasını iste· 
eli. 

Sırrı lçöz (Yo:ıgad) bu zatın af ka
nunundan faydalanmasının zaruri oldu
ğunu ve bunun maddi misali bulundu
ğunu, B. Hüseyin Cahidın Ankara is
tiklal mahkemesi karariyle bila müddet 
Çorunıdn ikamete mahkum edilmişken 

şimdi işinin ba:;;mda bulunduğunu söy
ledi. B. Mümtaz Ökmen B. Hüseyin Ca
hidin vaziyetinin büsbütün ayn ve o-
nun kanunen müebbed sürgüne uğra· 
mıs oldugu cevabını verdi. 

/.., .< ul n.aıı .... t:ıııelerinin mahiyeti 
B. ı<eıet Canıtez (Bursa) istiklal 

m_ıı eı ... c:un~n Kamutayın bir idare o· 
ton tesı ve ceza otorıtcsi olarak kurul
du0unu, onun verdıgi hlikiımlerin cezaı 
ve aza ı oldubunu :. tiyledi ve istiklal 
•· .• emeıerının kuruluşunda hakim o
l n zihniyeti "memleketi düşman isti. 
ı. .nuan ırnrtar rak gaycı e muga}•ir 
h reket edenlerin hepsinin cezalandı

rı ma ·, ,oınrak tavsif etti. 
Dahiliye ·enci.meni mazbata muhar

riri Bay Şukrü Yaşın (Çanakkale) 
D.,hiliye enc~ımeni ile adliye encüme. 
ni ar, • nJald görüşü mu!myese etti ve 
kendi kanaatlerince bu zat n umumi 

a an faydaJ"'nmakta olduğunu söyle
di. 

Kamulaya ge:cn al talebleri 
Bundan sonra Ziya Gevher Etili 

( Canakkale) söz aldı. İkide birde böy. 
le af taleblerinin meclise geldiğini söy. 
1.yerek bu zatın devlet memuru iken 
işgal altında olan İzmire gittiğini, bu 
da yetmiyormuş gibi kaçtığını, şimdi 

de kendisini affettirmeğe çalıştığını 
izah etti ve dedi ki : 

"- Biz burada akademik müzake. 
reler yapıyoruz. Her türlü inkılab ru. 
hunu yaşıyan bizim gibi bir meclis 
milli mücadelede bu kadar aykırılık ya. 

pan lıir adamın affine gidemez." 
Ali Rıza Türel (Konya) Bu işte 

adliye encümeninin mazbata muharriri 
sıfatiyle söz söyliyeceğine işaret ede. 
rek Başvekaletten yazılan tezkereler_ 
den anlaşılan ikinci bir cihetin de bu 
adam n memlekete girmesine mani teş. 
kil edecek fili bir vaziyette olmadığı 
keyfiyetini belirtti, istiklal mahkeme. 
sinin verdiği hükümlerin mahiyetini 
tahlil etti ve sözlerini şöyle bitirdi: 

"- Vaziyet arzettiğim gibidir. Bu, 
meclisin kararına mütevakkıf bir karar 
olduğu için şimdiye kadar uzamıştır. 
Yoksa af kanunu mevzuu bahis olsay. 
dı alakadar makamlar zamanında onun 
af muamelesini yapardı." 

Durak Sakarya (Gümüşhane) Ken. 
disinin başka bir noktaya temas ede. 
ceğini ve milli kurtuluşun yapıldığı 

günlerde h.:rhangi şartlar altmda olur. 
sa olsun memleketi bırakan bu adam. 
larda İç Bakanlığının gayet haklı ola. 
rak kıskandığını söyledi ve: 

"- Hayır, dedi, ben böyle işi asla 
kabul edemem. Bir türk vatandaşr olsa 
da yaln•z Türkiyede kalmalıdır. Onun 

müracaat edeceği yer yoktur." 

lıtiklal mahkemelerinin kararı 
idari değildir 

Tekrar kürsüye çıkan Refet Ca
nıtez (Bursa) Adliye encümeninin is. 
tiklal mahkemesi kararlarını idari bir 
karar telakki etmeler.ine katiyen iştirak 
etmiyeceğini anlattı ve dedi ki: 

"- İster bir mahkeme olsun, ;ster 
bir idari otorite olsun, hepsinin de ve. 
receği kararlar mutlaka kanunla kendi. 
lerine verilmiş bir hak ve salahiyete istL 
nad ederler. Hiç bir idare amiri ke} fe 
mayeşa vatandaşlar hakkında karar ve
remez. Bir vatandaş hudud haricine 
kendiliğinden çıkar, ecnebi devlet ta. 
biiyetine girer, müsaadesiz bu işi yap. 
tığından dolayı vatandaşlık hukukun
dan iskat edilebilir. Fakat idare vatan 
dahilinde yaşıyan birini kolundan tu. 
tup harice atmak için hiç bir 1dare o. 
toriterinin dün de bugün de hiç bir hak 
ve salahiyeti yoktur. İstikl:il mahkeme. 
sinin bu karan tamamen kazai ve cezai 
bir hükümdür ve aftan istifade etmesi 
kadar da tabii bir şey yoktur." 

İsmail Ugur (Sıvas): "Memleketi
miz düşman çizmesi altında inlerken 
orduya yalın ayak silah ve erzal: taşı. 
yan bir kadın kadar izzeti nefsi olmr. 
yan bir adamın aramızda işi ne? Milli 
mücadelemizle uğraşırken bu şekilde 
hareket eden adamların, değil hariçte. 
kilerini dahile, dahildekilerini bile ha. 
rice atmak lazımdır.'' 

Tekrar söz alan B. Ziya Gevher E
tili (Çanakkale) İstiklal mahkemelerinin 
kazai mahiyetini uzun boylu izah etti: 
ve şöyle söyledi: "- Bu efendi ne ce
hennem ne de cennet olmıyan İstanbulda 
otursaydı, İtalyan tabiiyetine girdiği hü. 
kümetin tezkeresinde de yazılıdır." 

Bay Necib Ali Küçüka (Denizli) İs
tiklal mahkemesinde çalışmış bir arka
daş sıfatiyle İstiklal mahkemesinin hu
kuki vaziyeti hakkında hatırında kalan
ları anlatacağını söyledi ve İstiklal mah
kemelerinin bizim taıihimizde iki safha 
geçirdiğini bunlardan birincisinin mec. 
!isin emellerini her ne suretle olursa ol
sun gerçekleştirmeğe memur olan bir 
mahkeme olarak cürüm ve ceza vermek 
hususunda geni· salahiyeti bulunduğu
nu, ikincisinin de sulhden sonra umumi 
ceza ve askeri ceza kanununu tatbik e
derek ceza tahsisi hakkına malik bir 
mahkeme olarak ihdas edilmiş olduğunu 
ilave etti. 

B. Muttalib Öker iç bakanının ve iç 
bakanlığının görüşü olarak İstiklal. mah
kemesi kararının kati olduğunu tekrar
ladı. 

Hadisenin iki cephesi 
Dahiliye encümeni başkan vekili B. 

Faik Öztrak (Tekirdağ) hadiseyi uzun 
boylu izah etti ve sözlerini şöyle bitir. 
di: 

- ldarı bir kararla bir vatandaşın 
hakkı iptal edilemez. Kazai ise kazai 
bir kararla hakkında bir ceza hükmü ve
rilmiş olan bir adam urdır, karşımızda. 
Halbuki 150 si müst~sna olmak üzere 
bu cezaların hepsi aftedilmiştir. Bunu 
ya 150 likler içine ithrıl edin, yahud yap
tığınız bir kanunu tatbik edin. Biz bu a
damın şu fena huylan vardır, bu cemi
yet içinde yaşama;ı caiz değildir, bunu 
içimizden atalım mı diye bir sual karşı· 
sında kalsaydık biz de hissiyatımm iz. 
har ederdik. Burada böyle bir şey yok
tur. Onun için rica ederim dahiliye en
cümeninin mazbatasını reye arzedin. 

Bundan sonra B. Örgüevren (Balı
kesir) mesuliyetini his ederek İstiklal 
mahkemesinde vazife görmüş bir mebus 
sıfatiyle kürsüye çıkmak lüzumunu duy
duğunu söyledi ve bilhassa birinci BÜ· 
yük Millet Meclisi zamanında kurulan 
İstiklal mahkemesinin tarihi ehemiyeti. 
ni, onun ne umumi ne daimi adliye mah
kemelerinin kaza salahiyetine benzemi. 
yen satah,iyetlerle muttasıf olduğunu, 
izah etti ve devlet idari sistemi bugün. 
künün ruhu itibariyl~ ayni olmakla be
raber tatbikat şekilleri itibariyle başka 
olduğunu ve bunu hatırda tutmak la. 
zım geldiğini ilave etti. 

iç Bakanımız kürsüde 
B. Özgüevrenden sonra iç bakanımız 

B. Şükrü Kaya söz aldı: 
"- Bir saatten beri Büyük Mecli. 

si işgal eden, muhtelif nazar.iyelerin 
tesadümü göstermiştir ki Dahiliye Ve
kaletinin, bu işteki hassasiyeti tama. 
miyle haklıdır. (Bravo sesleri). B.ina. 
enaleyh, Dahilyie Vekaleti meseleyi 

başından sonuna kadar mütalea ve tet. 
kik derek, bu işi Büyük Millet Mecli. 
sine sevketmesi ne tesadüfi ve ne de 
eseri zühuldür. Doğrudan doğruya va. 
zifesin.i, iyi, ifa etmesi, dikkatli ve bil. 
hassa meclisin büyük kanunlarına, ka. 
rarlarma ve bahusus yüksek hassasiye. 
tine tamamiyle mutabrk olarak çalış

ması içindir. Biz daima kararlarımızı 

ittihaz ederken büyük meclisin kanun. 
!arını ve kanunlar.iyle beraber sızın 

yüksek kararlarınızı ve bu kararların 
yan.nda gene sizin bu gibi işlerdeki 

yüksek hassasiyetinizi nazarı ıtibare 

al.rız. Bunda da isabet etmişizdir ki, bu 
işi leh veya aleyhte halletmiş olsaydık, 
bu hassasiyet, bunun beş misli, on mis. 
li olarak, böyle tekrar tezahür ederdi 
ve onun haksız olarak cezasını biz çe. 
kerdik. Müı;aade buyurunuz, kendimi. 
zi bu hassasiyette devam ettirelim. 

Bu davanın esası şudur: bir vatan. 
daşı tabiiyetten iskat etmek kararı, ida
ridir. Hükümete verilmiş bir karardır. 
Eski kanun böyle idi, bugün dahi boy. 
ledir. Heyeti vekile toplanır, şu ve şu 
esbabtan dolayı bir vatandaşı tabiiyet. 
ten iskat edebilir. İstiklal mahkemele. 
ri Büyük Millet Meclisinin bütün sa. 
Iahiyetlerini haiz olarak teşekkül et
miş bir teşekkül idiler. 

Memleketin sıkı ve dar zamanların
da, bu memleketi kurtaracak, birçok ka
rarlar aldılar ve birçok kararlar tatbik 
ettiler ve birçok kararların tatbikini de 
kendileri hükümete bıraktılar. Eğer biz 
bugün o ağır ve dar ve sıkıntılı günle
rin kararlarının safahatını muhafaza 
etmiyecek olursak, bütün tarihin mec
rasını tekrar önümüze sermek gibi müş
kül bir vazife ile karşılaşırız. (Bravo 
sesleri) 

Biz bu memleketi istiladan kurta-
ranların ve bu memleketin istiklalini, 
cumhuriyetini yapanların her türlü ha
rikasınr yaşadıkça onları takdis ettir
mekle ve takdis etmekle kendimizi mü
kellef tutmalıyız. (Bravo sesleri, alkış. 
lar). 

O günkü kararlar, hangi mevzuatı 
kanuniyeye veya nazariyatı hukukiyeye 
muvafık mıdır, değil midir? .. Karşımız
da gördüğümüz tek bir abide vardır. 

O günkü kötü ve fena halden çıkarılmış 
önümüzde büyük bir Türkiye abidesi 
vardır. Biz o fena, o güç anların böyle 
büyük bir abideye inkılab etmesini o. 
günkü istiklal mahkemelerinin aldıkla
rı kararlara medyunuz. Bu borcu haya
tımızda, tarihe karşı her vesile ile, her
gün ödemeğe mecburuz. (Daima sesle
ri). Böyle bir karara karşı ufak nazari
yatı hukukiye ile itiraz etmeğe Dahili
ye vekaleti ve hükümetiniz nefsinde sa· 
lahiyet görmedi. (Bravo sesleri) 

Adamın bugünkü vaz'u ahlakı mev
zuubahs değildir. Cezalar ve hapisler 
ıslahı nefs için yapılmış terbiyevi mü
esseselerdir. Belki o gün bunun hakkın
da verilmiş olan bu kararın eski vatan
daşın ıslahı nefsine büyük bir yardı
mı olmuş ve o vatandaş ıslahı nefset
miştir, belki cürmünün kaldırılması i-

çin esbabı maneviye ve ahlakiye vardır. 
Fakat biz bu cezayı kaldırabilecek sala
hiyeti hükumette, kendimizde görme
dik. Evvela Dahiliye vekateti görmedi, 
alakadar bütün vekaletlerin fikrini sor
duk, onlar da böyle bir salahiyeti ken • 
dilerinde görmediler. Hükümet heyet ha
linde toplandı ve bu kararı ancak o ka
rarı veren mahkemeyi kuran, B.M.M. 
verir dedi. Biz tefsire gelmedik. B.M. 
Meclisinin kendisine aid bir hakkı kul-

lanması için, doğrudan doğruya, ona 
gelmiş bulunuyoruz. Kitaplarda, naza
riyelerde; bazı tarihlerde eserine tesa
düf edilmiyen bu gibi vakayi.i siyasi. 

yede, bizim hattr hareketimizin esası, 
doğrudan doğruya, B. M. Meclisinin ka
rarına dayanmaktır. Biz bütün varlı

ğımızr sizin kararınıza bağlamışızdır. 

Bu, bugün böyle olduğu gibi yarın da 
böyle olacaktır ve behemehal böyle ola
caktır. Büyük Meclis, kendisinin haiz 
olduğu bütün salcihiyeti kullanır, şu ve
ya bu ıyolda kararınr verir, bize karar 
halinde tebliğ eder, hükümetiniz ancak 
onu ifa ile mükelleftir. O zamanda ga. 
yet hassas olarak, huzurunuza getirdiği 
mesele için verdiğiniz kararı, aldığı za
mandan itibaren, hassasiyetini bir tara
fa bırakarak, bütün kudretini ve kuv· 
vetini sizin kararınızı tatbike hasreder. 
Bu karar bu suretle gelmiştir. Mesele
yi ister o yönden, ister bu yönden tet
kik ediniz, herhalde kararınıza vabes-

tedir. B. M. Meclisinin daima ve her 1 bet ister menfi olsun ancak şahıs üze
zaman gösterdiği müsamaha ile muame- ' rinde maksur olur. Aksi takdirde kaiJ• 
le ederseniz onu aynen tatbik ederiz, prensip üzerine verilecek karara bükü· ,. 
veyahut mahkemenin kararı sabıkında met iştirak etmiyecektir. Her hangi 
ısrar ederseniz onu da aynı salahiyetle bir idari karar suretiyle tabiyetten iıt-

tatbik ederiz. Bütün meselenin mahiye- kat edilenler affı umumiden istifade 
ti bundan ibarettir. (Alkışlar). edemezler, ettirilmemişlerdir ve zaten 

İç bakanımızın iıahlarından sonra affı umumi kanununda da böyle bir sa-
mazbataların reddi hakkında B. Ziya rahat yoktur. Bu dava ondan sonra hu• 
Gevher Etili'nin reye konan takriri ka- zuru alinize gelmiştir. Gerek mahke-
bul dilmedi. meden ve gerek hükümetten verilmi§ 

B. Mümtaz Ökmen adliye encümeni olsun iskatı tabiiyet kararına uğramif 
nazarında bu meselenin bir af mevzuu ol. olanlar, bu af kanunundan istifade edc-
madığını ve encümenin heyeti umumiye rek, döprensip, buraya tekrar avdet 
tarafından İstiklal mahkemesi kararının edemezler. Binaenaleyh Hasan Fehmi 
refi dogru olacağı kanaatinde bulundu- arkadaşımın fikrine iştirak ederek bu 
ğunu söyledi. cihetin aydınlanması için, Meclisi Ali 

Bu meselenin adliye encümeninde kabul buyurursa, müştereken veya en• 
mazbata muharriri iken tetkik edildiğini cümenlere havale buyurursanız, hakika-
söyliyen B. Salah Yargı encümenin bu ten mesele gerek nazari, gerek bizim 
mesele Üzerinde uzun boylu, durduğu- bünyemiz itibariyle taayyün ve tebel-
nu, dosyaları getirterek tetkik ettiğini lür eder ve huzuru alinize daha olgwı 
ve nihayet mazbatada tasrih edilen hük- olarak gelir, o vakit hükmünüzü daha 
me vardığın ıizah etti. 

B. Ha•an Fehmi Ataç'ın teklifi 
Bay Hasan Fehmi Ataç (Gümüşha· 

ne) - Adliye encümeninin istiklal mah
kemelerinin ceza kanununa göre ver· 
dikleri hükmün kazai, kendi kanaat ve 
içtihadlariyle verdiği hükümlerin ida
ri olduğu hakkındaki görüşüne asla iş
tirak etmediğini söyledi ve sözlerini 
şöyle bitirdi : 

"- Eğer tensip ederseniz iki encü. 
men toplansın. Bu esbabı mucibedeki 
mevzuatı telif ederek bir iki satır

lık yeni bir mazbata ile bize gelsinler 
o zaman kabul veya reddedelim.,, 

Prensip kararı 
İç Bakanımız tekrar kürsüye geldi : 

"- Arkadaşlar; hadise bir şahıs ü
zerinedir. Vereceğiniz karar ister müs-

Halli.evinde Hanıid 
•• • 
torenı 

(Başı 1. inci sayfada) 

bundan sonra B. Enver Şapolyo büyük 
şairin hayat ve eserlerinin tarihlerini o
kudu; şair Behçet Kemal Çağlar, Ha
mid için yazdığı şiirini heyecanlı bir ses
le in ad etti. 

Siyasal bilgiler okulu talebesinden 
B. Burhaneddin Çeltik, Hamidin Mak. 
berindcn bir parça okudu ve bu suretle 
törenin birinci kısmı bitti. 

Bundan sonra, halkevi gençleri Ab

dülhak Hamidin Eşberinden parçalar 

temsil ettiler. 

Gece yarısına kadar devam eden tö
renin, yarınki sayımızda, daha geniş bir 
hülasasmı vereceğiz. 

lstanbuldaki ihtilal 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Bugün 

şehrimizdeki halkevlerinde büyük şair 

Hamid için ihtifaller yapıldı. Bu müna
sebetle büyük ölü hakkında heyecanlı 

nutuklar söylendi ve eserlerinden parça
lar okundu. Eminönü halkevinde Eşber'. 
den bir parça temsil edildi. Aynca, E
minönü halkevi B. Şükrü Kaya ile B. 

Hıfzı Tevfiğin Hamid hakkındaki yazı

larını ve Hamid'in bir kaç şiirini bir 
broşür halinde toplayıp neşredek davet-

lilere dağıttı. 

Çanakkalede muhtarlık 
kursları 

Çanakkkale, 21 - Çanakkale vila
yetinin her tarafında, muhtar kursları 
açılmaktadır. Bugün vilayet merkezi 
halkevinde açılan kursda merkeze bağlı 
yetmiş köyün muhtar ve katibleri hazır 

bulunmuş ve bütün memurların iştira

kiyle derslere başlanmıştır. Kurs vali ve-

kilinin, cumhuriyetin en verimli ve fay
dalı eserlerinden biri olan köy kanunu. 
nun yaptığı ve yarattığr kudret ve kuv
vet kaynaklarını ve tatbik sahasında-

ki mıisbet muvaffakiyetleri izah eden 
nutku ile açılmış, sonradan kültür direk
törü, kültür işlerine aid ilk dersi vermiş· 

tir. Hergün vilayetin daire şube müdür
lerinden birer zat ders verecektir. Kurs 
on gün sürecektir. Köylüler kendilerine 
lüzumlu ve faydalı bilgiler öğreten bu 
derslerden çok memnun kalmakta ve 
köylerin kalkınmasına matuf bu alaka. 
dan dolayı cumhuriyet hükümetine kar-
91 şükran hislerini izhar etmektedir, 

geniş vermiş olursunuz. (Muvafık ses.. 
!eri). 

Takrir kabul edildi 
Meselenin iki en<;ümende tetkikini 

teklif eden Bay Hasan Fehmi Ataç'ın 
takriri kabul edildi. 

Bundan sonra arazi tahriri hakkın· 
daki 2901 sayılı kanuna ek kanun layi
hasiyle Kamutayın teşkilat ve vazifele

ri hakkıx{daki 2512 sayılı kanunda de· 
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun 
projesi ve satın alınan şark demiryol• 
lan imtiyazı ile şirkete aid malların 

tesellüm, ve işletme muamelelerine dair 
kanun projelerinin ilk görüşülmesi ya
pılarak kabul edildi. 

Kamutay pazartesi günü toplana

caktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
• RADYO : : ............................• 
ANKARA: 

Öğle neşriyatı: 

12.30 - 12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 
12.50 - 13.15 Plak: Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 13.15 • 13.30 Dahili ve 
harici haberler. 

Akşam neşriyatı 

18.30. 19.00, Muhtelif plak neşriyatı, 
19.00 • 19.30 Türk musikisi ve halk 
şarkıları ( Makbule ve arkadaşları ) 
19.30 • 19.45 Saat ayarı ve arapça neş • 
riyat, 19.45 - 20.15 Türk musikisi ve 
halk şarkıları ( Served Adnan ve ar • 
kadaşları ), 20.15 - 20.30 Kazım Naıni 
Duru : ( Terbiye ), 20.30 - 20.45 P • 
takla dans musikisi, 20.45 • 21.00 Ço • 
cuk haftası münasebetiyle konfera~ 

21.00 - 21.15 Ajans haberleri, 21.15 • 21· 

55 Stütyo salon orkestrası: ( 1- Puc • 
cini Lafille du far west, 2- Boisdeffı'C 
Suite lorraine Oo. 1, 3- Boldi Chanson 
bahemienne, 4- Dralda Screnade KubC" 
lik, 5- Schreiner Dur und Moll, 6- Fu· 
cik Marinerella ) 

21.55 • 22.00 Yarınki program .,e 
İstiklal marşı. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
teıekkürü 

Çocuk Esirgeme Kurumundan : 
Ankaradaki üzüm kongresinde tef' 

hir edilmek üzere göndermiş oldukla" 
rı (613) kilo üzümü, İzmir tüccarı.rı 

be .. . l d"r JJU kurumumuza te rru etmış er ı · 
değerli yardımlarından dolayı ku~u~ 
muz kendilerine açık teşekkürlerını ,o. 

nar. 

Resmi devair ve 
müessesat için elverişli 

kiralık bina 
Çocuk sarayı caddesinde hale~ ~~ 

ta işleri müdürlüğünün bulun~uguıctıt• 
na 1 haziran 937 den itibaren kiralı aa• 
Binada kalorüfer ve su mevcuddur· u1' 

1 
. çoe: 

mek ve görüşmek istiyen erın. besab 
Esirgeme kurmu genel merkezı ele
işleri direktörlüğüne müracaat etııl 
ri. 

Satılık ucuz taş 
. d .,.i\Cuk e-

Çocuk sarayı caddesın e r-rınaıcta 
sirgeme kurumunun yeni yap.tı en ıOO • 
olduğu inşaat arasındaki ıatıınıntılıktJr• 
150 metre mikap taş acele • saerııe """ 
Almak istiyenlerin çocuk esırg . direr 

. sab işterı 
rumu genel merkezı he . 

t .. l"" w •• • • aat e'"-eterı. or ugune murac .... 
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1afia Vekaletinden: 
Pazarlıkla Eksiltme İlanı: 

1 
.• Ankara Musiki Muallim mektebi ça-

l - Eksiltmeye konu anış. 
lışma odaları elektrik tesisatıdır. 

Keşif bedeli: 1390.02 liradır. . gü il aaat 15 de Nafıa vekaleti 
2 - Eksiltme 2~.4:?3?. P.~zart~ı :ornisyonu odasında pazarlık 

Yapı işleri umuın mudurluğu eksı tme _ 
Usuliyle yapılacaktır. .. f . rak 1 kuruş bedel mukabi· 

3 Ş ve buna mute errı ev 
l' - artnanıe .. d .. r~"nden alınabilir. 
ındc yapı itleri um~ m':1 ur ku~~ taliplerin 104.25 liralık muvak· 

4 - Eksiltmeye gırebılme . ır~ d n alınm!f fenni ehliyet vesi-
kat teminat vermeleri ve yapı ış erın e 1-1690 
lcaııı göstermeleri şarttır. (969) -
1 

UcvJcl UewiryoJJarı ve Lioıanfarı U~um 
Miidiirliij!ii Satmalma Komisyonu tı .. ulan ·--- --

d" r·-"nden· 
Oevlet üeınıryoHarı Umumi Mü ur .ugu .. ( .20 000) tug~ -

.. unesıne gore l • 
1 - Açık eksiltme ile ve mevcut num 

la satın alınacaktır. . d 
2 - Muhammen bedeli (1920) Jıra .ır. "nü saat 10 da Ankarada 
.. . 24 4 1937) cumartesı gu 
.;) - Eksıltme ( · · . . apılacaktır. 

'-· inci işletme binasındak~ komı.s>:ong4r) liralık muvakkat teminatı 
4 - Eksiltmeye gire~ı~~::ı1~~~Jerin eyi suretle yapıldığını bil· 

Y~t rmak ve evelce bu g_ıbı 'kaları östermck Hizımdır. 
dıren vesikalarla kanunı vesı e r!uknvele projeleri komisyonca 

S - Nümunelerlc şartnam.e v 1-1570 
Paras 

2 
olarak gôsterilmektedır. (916) 

Ankara l..e' azım Anıı~ tgı a u [ 
· ı·w• S t uclına 

- omi )ODtı tJunları _______ ~ 

1 İLAN 77 t ve Pınar. 
hisa - Eksiltmede olan işler: Alpullu alayının on 

rrn 80 t • 
2 İ on ve 45 ton sıgır etı. k 

- haleler kapalı zarfla ve ayrı ayn yapılaca ur: ZOOOO 
3 - Alpullunun et muhammen bedeli 16940, P.narhısarın 

Ve d'• ıgeri de 11250 liradır. · 
~ 4 - Alpullunun ilk teminatı 1271, P narhisarın biriıi 1500 dı-
geri 844 liradır. 

5 - Alpullu etinin ihalesi 3 mayıs 937 aaat 15 de Pınarhisarın 
saat 11 de Vizede yapılacaktır. • 

6 _ Şartnameler arzu edenlere her gün Vize satın alma komıa-
}'onunda gösterilir. (946) 1-1644 

- PEK YAKINDA l 
Ölmeyen Melodiler , _________ _ 

Ifariciye Vel{a]eti 
Komisyonundan : 

Satıııalma Zonguldak~ Urbaylı~ııı an: 

ı - Çankayada Hariciye köşkünde tenis ve çay pavyonu yaptı
rılacaktır. Keşi fbcdeli 4923 lira 48 kuruştur. 

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak levazım müdürlüğünden alına • 

Zonguldakta mevcut ekmek fırmlarmda .odun yerme m 
mürü yakılı:ıak ü~ere ta~ilat ve tcııısat yaptırılacaktır, 'f ıp 
Jar~n umumı mahıyettc:~ şartlarını havi teklifler, proje ve k 
lan)'Je beraber Urıbayhga ıs ·mayıs • 937 tarihine kRd r ~<meler 
Jeri ilan olunur. (993) 1-1723 

bilir. 
3 - lhale ve açık eksiltme suretiyle 27-4-937 salı günü saat 16 

da Hariciye Vekaletinde yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminatı 369 Jira 26 kuruıtur. 
5 - İsteklilerin Ticaret Odası ve fenni ehliyet vesikası olması 

lazımdır. (919) 1-1590 

Basvekalet 
' 

daire ve 
Levazım 1\f üdürlüğünd(1 11: 

ı - Eksiltmeye konulan iş, 1.600 ila 1.800 litre benzin. 
2 - İhale, açık ckısatme suretiyle yapılacaktı•. 
3 - Tahmin edilen bedeli 432 liradır. 
4 - Eksiltme 27 nısan 1937 salı glinli saat "" beşte başvekalet 

levazım müdürlüğünde~ı eksiltme komisyonunda \'apılacaktır . 
5 - Muvakkat temınat akçası 32 lira 2S kuruştu. Eksiltmeye gi

recekler, eksiltmeden evel bu parayı maliye merk~z muhasebeciliği 
veznesıne yatırarak ııırcaklaı makbuz ile birlikte komisyona müra
~aat edeceklerdir. 

6 - Eksiltme şartmımeai levazım müdürlüğürıde ~örülebilir. 
(894) 1-1554 

Tuz cıkarnıa ve tasıma 
~ ' 

işi açık eksiltme ilanı 
Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

'T'ıı .. hn•n ;>r\ı 

Akça l oyunlu 
Ati baba 
Boncuk 
Cogul 
J<:crec - Koçeç 
Sarı kaya 
Yerli 
Tay tak 
Çankırı 

Beher yiız kilo. 
sunun muhammen 

İstihsal dilecek bedeli 5 kurut 
tuıun ta'1mini o' r'u ~una gör ... 

rıi'·riarı •··•an 
9J OJ Kilo 

400000 •. 
300000 
7~ JO 

2 vJi.OO 
.'il)OOOO 
400000 
250000 

3000000 

,, 
" 

-.. o 
200 
150 
350 

l250 
250 
200 
125 
9D 

Muvakkat 
t ---33 75 

15 00 
H 25 
26 25 
93 75 
18 75 
15 00 
9 38 

(yalnız taftma İJi 
100 kilosu 3 kuruştan) 67 sn 

Yukarıda isim'eı i y.... lı tuzlalarda 9 6Cnesi için tuz çıkarma 
ve anbara taşıma işi 6.4.937 den itibaren yirmi gün müddetle açık 
eksiltmeye konu1m ştur. Eel er yüz kilMunun muh:\,...,"1efl bedeli 
5 kuruştur. Şeraiti anlamak istiyenler herglin Ankara İnhisarlar baş
miidürlü~ü tuz fen şubesine veyahut m alli tuzla me urlu ar na 
müracaat ec.lelıilirler. Eksiltme 26.4.937 günü saat 15 de Ankara İn
hisarlar başmüdürhigiınde müteşekkil komisyonda yap 1 caktır. 

(840) 1-1161 

f eı • 
ıı· A ınaci k. 

'ı ur ~ Hava Kurumu Merkez muhasebe şubesi icin (90) lira ay
lık ve ( 15) lira mesken bedeli ile en aşagı Orta Ticaret O'.ulu me
zunlarından imtih nla bir m ınur atın ak, hac ve tic r~ 1 etıİ 
me unları tercih edıl cektir. 1stcklilerfn "u vc•ı al rı gctırmclcn 
ve yaşlarının 30 d n fa la olmaması la ımdır. 

1) Tnhsil vcsik sı, fotografh ııhhat raporu 
2) Askerligini bitırdigine d ir vesi' a, 
3) Eskiden buluodı:ı;u. işler~: itişi •i olmadıgını gösteren vesi

ka ve belediyeden ti:Sdıklı husnuhal ka dı. 
İstekliler nisanın 26 .ıncı. pazar~esi p;jııu saat 14 de ya ılacak 

imtihana girmek iızerc bır dılekçe ıle Kurum Başkanhgına müra • 
caat etmelidirler. 1-1700 ------ -----------
Ankara inhisarlar 

Ba~ l\lüdürlüğündt~n: 
Baf1DüdiırJüğiımüze bağlı on tu.:ı nın 937 mali senesi tatlı 

çu ibtiyaçlar!nın temini ay!" .ayrı aleni pazadığa konulmu,tur. pazar. 
Jık ve kırma 30.4.1937 tarıhımle saat ıs de roı!lıalJeri tuzla mcnıur
luktannd4l yapılacaktır. İsteklilerin şeraiti ve mulıJmmen bedellerini 
ve teminat mikdarlannı anlamak ic<in tuz fen ~bc-mizc veya tuzla i-
darelerine müracaatları ilan olunur. (899) :1-1552 

Ankara Valili~-iıu en: 

Adet Cinsi 

I. - 79 Pantograf, dinğraf. teeessümat burgusu, 3953 296,48 
kompas, planünetre 

II. -326 (Mingale, perger talı:unı, tripil, de.si- 2645,25 193,39 
(metre. cetvel, gönye, mikyası hendesi, 
(Çl!lik şerit. reıim taht& ve masası, eude) 

IH. -267 (Barometre, igrumeıtre, lup, prizma 1873 140,48 
(pragma makinesi, çengel, grif, :nu-

mcrouj çekkO 
ı - Omun ifletme işlerinde .kullanılacak olan cimi, mikdar:ı, 

muhaoımcn bedel, mu,.-a1dcat temuıatr, yubnda yazıJ bulunan alat 
ve edevat kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Eksi1tnıe 27 nisan 1937 salı günü saat :ıs de Ankarada hal 
arkasında Tenekeciler sokağında Bolupalaa binasında orman ame
najman üçüncu grup baş mühendalifi daire inde yapılacakt r. 

3 _ Eksiltme ıher bir parti için ayn •yrı olmUla ber.aher .bir Ju. 
sım eşya için kalem üzerinden yapılabil~ccktir. Fazla tafsilat şart
namelerde vardır. İstekliler şartname, mıkdar ve fenni Hsteleri aynı 
binada onnan amenajman beşinci grup baf müherufidigindaı :pu.a-
sız alabilirler. • 

4 _ Teklif me.ktupları 249 nıa.maraiı. kant.lOıd.a ıve şartnamelcnk 
yazılı evrak ile eksiltme günü olan 27 ?'.san. 1937 salı günü 1.aat 2f 
de kadar~ r.a numaralı makb~.z mu~abılın_de üçüncü grup baş ~ü
hendisliğfoe verilecek veya gonderılecelrtır. Postada olacak gecık-
me!Ct' 'k:abu1 edi1mez. (879) 1-152f 

Ank.ara Valiliğinden: 
Huusi idareye ait Gündoğdu .maballcsinde Nişanta~ sokağın

d 224 metre murabbaı arsa aç.-k artu-maya konulmuştur. 
a °M".lbammen bedeli 448 liradır. İhale. 29 Nisan 1937 J>Crşembe 
- ·· saat 15 de viliyet daimi ~cümenınde yapılacaktır. . 
~rtırmaya girmek için 33 lıra W kıınıfh.ık munkbt ttmınat 
itası .mecburidir. . . .. ·--ı. . · 1 · 

thalı: günü daimi e,ncümene prtD.a.me51.lll ~or~ ıstıyen erın 
• ·a taha'kku1t ve tahsil müdürlüğüne müracaatları ilan 

hususı 1 are ı 1634 
olunur. (945) -

llhrııı Şarbayl ifından: 
Ilgın Urayının Açık Eksiltme usulile 

Yaptıracağı Su İşleri İlanı · 
1 - Menba üzerine yapılacak muhafaza havuzu ve kııptaJ, 
2 - İsale güzerglihı hafriyatı ve boru vaziyetleri 
3 - Çelik isale boruları ve aksamı hususiyetlerJ, 
~l~ın kas~basına isale edilecek olan 7565 lira 71 kuruş b deli 

keş!flı su t~sısatı 4 - mayıs • 937 ye tesadüf eden salı gUnti eant 15 
d: ıhale edı.tı;ıek Uzere açık eksiltmeye konulmu tur. E 1cslltmeye 
gırcbllmek ıçın bedeli keşfin % 7 buçuğu nisbetinde temin tı 1l'IU• 

vakkate a~çe~i veya o nisbette banka mektubu veya 2490 No. 1u ka· 
nunun l! ıncı maddeı;inde tasrih edilen eJhaın ve tahviUıtla Nafıa 
Bakanlıgınd_:ın alınmı, müteahhJtlik vesikıuını ihaleden ı:v:veJ JJ • 
gm şarbaylıgına vermeleri lazımdır. 

Bu husustaki evrakı ke~fiye ve projeleri görmek ve fer.aiti mü
~akasayı anlamak lstiyenlerin Ilgın farbaylığına müracaat etmeleri 
ılfo olunur. (994) 1~1724 

Türkiye. Ziraat BanJ,asından: 
. !'1ünhal bir silo sefH~i içi!" Ankara ve İstanbulda b1r müs ... baka 
u;ıtıhanı açılacaktır. Talıplerın a~a~ıdaki şeraiti haiz bulunmaları 
lazımdır. 

ı. - Türk olmak: 
2. - Hiç bir veçhlle mabk\ııniyeti olmam.ak: 
a. - En aşafı liıe derece&inde bir fen veya aanat mekt~inden 

mezun olmak. 
• . - Otuz yaşından apfı ve elliden yukarı olmamak• 
5. - Vazifesini muntazaman ifaya manj olabilecek b~dcni arzu 

ve hutahklarla maliıl olmamak; 
6. - Buhar ve ele.ktrik makinelerinde ihtisası olmak. 

. Yub~daki maddelerde yazılı ,artları haiz olup ay.nı zamanda 
11~0, fabrıka, degirmen gibi müesseselerin fenni kıauum .idare et • 
o_ıı• ol.anlar ve Ziraat mühcndlsi diplomasını haiı olup ta makineci· 
lıkte ıhtıliiaJtı oLanLar tercih edilir. 

. Kazanana •. mesleki bilgisine ve imtihanda gôıtereceği muvaffa • 
kıyet d~rect11ıne göre (150 - 175) lira ücret verilecektir, 
. İmtıhan: buhar, elektrik, değirmen makineleri nazariyat \'C ame
Jıy<1tmdan olacak ve 10·5-937 tarihine müsadif paıarte&i gı.inü yapı-
lacaktır. 1 ı 720 

'I'ürl iye iş Banka ındaıı: 
Milli Bayra~ dolayısiyJe. ~~ Nisan perşe.mbe (yalnız öğleden 

sonr~) \e 23 Nısan Cuma glınu Bankamız gışclerinln kapalr bulu-
nacagım sayın mıişterilerimlze bildirirh:. 1-1709 

• 
Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 

Sivrihisar · Ham diye yolunun 12 550 - :34 000 1.ilom~tre-
leri arasında 35665.34 lira keşif bedelli yeni şo e ve imal tı sına
iye inşaatı k palı z rf usuliyle eksiltmesi istekli zuhur etmeme in· 
d~~1 d_ol~yı ı 7-4,-1937 tarihinden itib ren 15 gün müddetle temdit 
eaılmıştır. Eksıltme kapalı zarf usuliyle olup 3 - mayıs • 937 pa -
uı-k•ı gunu aaat ?" dortte vilayet daımı encilmenınde y pıl cak
tır. Muvakkat temın t 2674.9D Jir dır. 
. Bu iş: aid evrak: fO c ve ııın ı jm 1 ta aid huliiı;ai keşif, gra _ 

f~k, ieımı şartname ve ekıtıltmc şartn&ıınelcıiyle mukavele projele
rı An~ıa ~c İstanb~l Nafıa Müdurluldcrırule, projeltr t f iJ t ve 
lıul.fisaı keşıfler graf~k, fenni şartname eksiltme ve baymdırJık jş • 
l~~ı .~enci. şartnamesıyle mukavele proJcleri E kşehir Nafıa Mu _ 
durluklerınde her zaman göni1cbıhr; ıstekHclrin bu gjbj işi.eri 
yap.mış. oldukları_n? .dair Nafıa Ve1:aletinden alınını§ ınütcahhttlik 
v~sık.;myle scnesı ıçınde ticaret odasından alınmış mali kifayet ve
.&ıkasını 2~.90 No. l.u kanunun tarifi dahilinde teklif mcktuphırını 
eklcmclerı ve teklıf mektuplarının 3-5-937 tarihine müsadif pa • 
zartesi güniı saat on üç.e kadar ına}(buı: mukabilinde daimi en _ 
cümen reisliğine tevdi edilmesi lazımdır. Postada vaki olacak te-
ehhür nazarı itibara ahnmaz. (2138) • 1-Hi89 

~ atınalma Harici e l 7 ekaleıi . 
Konıi yoııundaıı : 

. 1 - ~~da liariciyc koşklinde bir tıer yaptırılacaktır. Ke • 
şıf bedclı 3469 lıra 17 kuruştur. 

.. 2 .-:. Şartnamesi ~~delsiz olarak Hariciye Vekaleti i~nın mü • 
dur ti :undcn ılınabıhr. 

3 - fhale açık eksiltme suretiyle 27.4.937 salı günü saat 15 de 
Har eiyc Vckli!etindc y.ap1l.caktrr. 

4 -· Muvakkat tm-ıinatt 2 O Jira l9 kuru,t\.ır, 
A :5 -- İstckliltrln 'ricam <>duı fit f mn'i ıehlivet v~ikıııı <>lma11 
lazıbdır. (918) t-1585> 

İST AN BUL DEFTERDARLH~lNDAN 
Bcyoğlunda eski Caddeikebir yeni İstiklal caddes1nin en 1şlek 

ve en ş;refli bir yerinde .köfe başında evvelce Galatasaray polis 
znerkezı olarak lku11anılan 277 No. aı kit ıu hına ılc altındaki dük.. 
~anlar parası peşin ve sırf nakit verilmek şartiyle 60000 altmış bin 
hra muhammen bedel üzerinden J..S-937 pazartesi günu saat on 
be~e kapalı url ıusutiyk Httlıeakbr. 

İsteklilerin 4500 1iralık ıtr.D:ıio.at mektı.ıplariylıe Uk.li!nauıclcrfoi 
sözü geçen günde saat on dörde kadar Dıefter<ladık .b.inwn(Ja ıl
li Emlak Müdürlügünde ııoplanın !kQnJiıyDn ba§kanh,gma ver ~ • 
Jul. iZ096) 1-1678 

İstanbul Jandarma Satma1nıa 
Komisyonunaan: 

Miktarı Tabm1n 'İlk temınat 
bedeli 

CİNSİ Xtlo Lira Lil'Zl 
Kundura köselesi :100)() 1"6200 121$ 
'Kundura Vaketası 8010 16400 1210 

1 p k. 11 h . ·- • 11.6LIO 224.5 .. -. ~ras~kve ı er e.yetı ~•r.ır.ıylc Q37 biidıceıdm:lm Ytııibnek 
uzere cınsı, mı tarı! ~hmın edeli ve ilk teminatı yul.arda a ılı 
-Ye ey.1~~~ uyıun ıkı .kalem l:und~ra malzemesi 30 • Nisan~ 937 
cuma gunu saat 15 de lstanbul Gedıkpa~ .:Jandarma J)j1tim,ı i bio.a 
sıııdaki J. satıı:ıalma komiıyonurıda kapalı zarf eksiltıueıüyer .. ~ 
a1ınaca1ctır. e szı . ....,.. 
.. 2 - j.a.rtname her gii.ı:ı komi~yo.n-da"li:>r.iilebilir v.eya yuz .alımı 
uç kunt bedelle adı cese.ıı ko.tnı5yondao ald olabilir ş 

J - 1tt~lile.-iu ~490 r.ayJb Juuw.o.d.a yazılı cvr~ lle t.eklif me1t~ 
tuplarJ.lll v~ ılk temınat m~k~r.wı t'ıksiltıne ~unu ı;.a t 9!1 a röc 
kadar komısyona vermelerı lazımdır. (2013) 1-1-583 

o 
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ULUS 22 - 4. 1937 ~ 

Jandarma Genel l{omutanlığı ı ı Milli .Müdafaa Vekaleti Satınalma ı 
Ankara Sabnalma Komisyonundan _____ Komisyonu llanlan ____ _ ULUS'un iLAN ŞARTLARI 

Beher Beher 

Bir tanesine yediyüz kuruş fiat biçilen yerli bezinden yapılmış 
iki bin portatif çadır 8.5.937 cumartesi günü saat 10 da kapalı 
zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız o]arak Komisyondan alınahilecek olan bu 
e'ICsittmeye girmek isteyenlerin (1050) liralık ilk teminat makbuzu 
veya Banka mektubu ile şartnamede yazılı vesikaları muhtevi teklif 
tnektuplarını belli gün saat dokuza kadar Komisyona vermiş o1ma-
ları. (1003) 1-1738 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Sabnalma Komisyonundan 

Bir kilosuna (125) kuruş değer biçilen (1800 den 2200) kiloya 
1iadar vasıf ve örneğine uyğun yatak yünü 7.5.937 cuma günü saat 
:(10) da açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi Komisyondan parasız olarak alınabilecek bu eksilt
aneye girmek isteyenlerin (20625) kuruşluk ilk teminat makbuz ve
ya Banka mektuplarını belli gün saat ona kadar komisyona ver • 
miş olmalıdır. (991) 1-1735 

Balıkesir Nafia Direktör! üğünden · 
15/ 4/ 1937 tarihinde kapalı zarf usuliyle ihale edilmek üzere 

eksiltmeye konulan Balıkesir vilayet merkezinde 15969 lira 25 ku
ruş bedeli keşifli Maliye binası inşaatına istekli çıkmadığından 29/ 
4/1937 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 15 de evvelce müker· 
reren ilan edilen şerait dahilinde pazarlık suretile yaptırılacağından 
taliplerin yukarıda yazılı gün ve saatte Balıkesirde vilayet kona • 
ğında müteşekkil komisyona müracaatları itan olunur. (2233) 

1-1746 

Ankara Asliye Mahkemesi İkinci Hukuk Dairesinden: 
Ankara defterdarlığı namına avukat Hilmi Raşit tarafından 

Ankara'da Balık pazarında Hilal sokağında Erceiş pazarı sahibi 
Ziya yanında Hayrullah aleyhine Mardin vilayeti 3 numaralı bina 
tahrir kom'isyonu azası iken kanun hilafına tahrir yaparak memu • 
riyet vazifesini suibtimal etmek suretiyle hazineyi 848 lira 65 ku
ruş zarara sokmuş olduğundan mezkur paranın maam-sraf ve ücreti 
vekalet tahsili hakkında 28/ 10/ 937 tarihli arzuhali adresinin meç -
hul olmasından yapılan ilanen tebliğden sonra müddeti mezkfıre zar
fında dava arzuhaline cevab verilmediğinden davacı vekilinin ilanen 
tebliğat icra hakkında sebkeden talebi H.U.M.K. nun 141 ve müte
akib maddeleri hükümlerine uygun görülerek ilanen davetiye teb • 
liğine karar verilmiş olup muhakeme günü olan 24/ 5/ 937 Pazartesi 
günü saat 14 de Ankara asliye mahkemesi ikinci hukuk dairesinde 
hazır bulunmasına veya bir vekil ikame etmeniz, aksi halde işbu ila
nın tebliğ makamına kaim olacağı bilinmek üzere keyfiyet ilan olu-
nur. 1-1747 

I\f ali)re Vel{aletinden: 
Maliye Vekaleti umumi evrak müdürlüğünde münhal (50) 

lira ücretli daktiloluğa imtihan]a bir memur alınacaktır. Talip 
olanların 3/ Mayıs /937 tarihine kadar Hususi Kalem Müdürlüğüne 
fotografh nufus tezkereleri, tahsil derecelerini gösterir vesika ile 
birlikte arzuhal ile müracaat etmeleri i11in olunu. 

İmtihan 4/ Mayıs / 937 Salı günü saat 10 da yapılacaktır. 
(1002) 1-1739 

Bolu Nafia Müdürlücninden 
Bolu Nafıası için 35 adet ma,,. •'e çadırı ile ayrıca 3 adet 

de cift satıhlı fen memuru çadırı satın alınacaktır . Bu çadırların 
bez'eri Bakır~öy bez fabrikası mamulatından olacaktır. 

JV!u ıammen bedt.!i 2020 liradır. 3/Mayıs/937 Pazartesi günü 
saat 15 de Bolu Daimi Encümeninde ihalesi yapılmak üzere 20 gün 
müddetle acık eksiltmeye konulmuştur. Teminatı muyakkatesi 151 
lira 50 J·.,r~·"t"r. Ş,.rtııamec:ini görmek istevcnler Bolu, Ankara, İs
tanbul Nafıa Müdürlüklerine müracaat eylemeleri ve ihale günü 
encümende hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. (2176) 

1-1733 

Bolu Nafia Müdürlüğü 1den · 
Bolu Nafıa Atölyes ine muktezi bir torna tezgah, oksijen kay -

nak ve dökmeci takımları ve teferrüatı 1482 lira 20 kuruş muhaın • 
men bedel ile 3. mayıs. 937 t?rih "nin paza, esi günü saat 15 de Dolu 
Encümeni daimisindc ihale edilmek üzere 20 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. Bedel haddi layık görüldüğü takdirde 
ihalesi yapılacaktır. Teminatı muvakkatesi 111 lira 16 kuruştur. 
Şartnamesini görmek isteyenler Bolu, Ankara, İstanbul Nafıa Mü
dürlüklerine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. (2177) 

1-1734 

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONUNDAN: 

Tahmin edilen bedeli 25200 lira olan 600 ton mazot 26 Nisan 937 
tarihine rastJayan Pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla alınacaktır. 
Muvakkat teminatı 1890 lira olup şartnamesi 126 kuruş mukabilinde 
komisyondan hergün verilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve 
belli gün ve saatta Kasımpaşa da bulunan Komisyonumuza müra • 
caatları. (2229) 1-1745 

Ankara Belediye Reisliği ilanları ---------------- ----------------· 
İLAN 

1 - İtfaiye memur, şoför ve efrad için 85 takım elbise onbeş 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1300) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (97,5) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi· 

ne ve isteklilerin de 27-nisan·1937 salı günü saat on buçukta beledi· 
ye encümenine müracaatları. (925) 1-1593 

!LAN 
1 - Yenişehirde 1152 inci adada 1 numaralı parselde 700 metre 

murabbaı arsaya istekli çıkmadığından arttırması on gün uzatılmıt
tır. 

2 - Muhammen bedeli {3500) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı {262,50) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi • 

ne ve istekli1erin de 27 • nisan - 937 sah günü saat on buçukta bele· 
diye encümenine müracaatları. (924) 1-1592 

İLAN 
79 numaralı süı köpeği numarası iptal edilmiştir. (1006) 1-1743 

Türk Mimarlar Birliği A· l 1ra Şubesinden : 
Türk Mmiarlar Cemiyetinin 937 senesi Umumi kongresi An

kara Halkevinde 23 Nisan Cuma günü saat 15 de toplanacaktır. Mer
kez ve şube azalarının nizamname mucibince mezkur gün ve saatta 
kongreye iştirak etmeleri rica ve ilan olunur. 1-1740 

1LAN 
1 - Bir adet şakult fireze makineıi pazarlıkJa eksi1tmeye kon

muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 6000 lira olup ilk teminat parası 
450 Jiradır. 

3 - İha1esi 24 • nisan • 937 cumartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 3 üncü 

madde]erinde istenilen belge]eriyle ihale gün ve saatında M. M. V. 
satın alma komisyonunda hazır buJunmaları. {842) 1-1460 

BİLIT 
1- 5000 kilo Tüfek yağları açık eksiJtmeye konmuştur, 

2 - Tahmin edilen bedeli 1500 lira olup ilk teminat parası 112 
lira 50 kuruştur. 

3- İhalesi 10/Mayrs/ 937 Pazartesi günü saat 10 dadır. 
4- Eksiltmeye girecek]erin 2490 sayılı kanunun 2. 3 üncü mad

delerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün ve saatmda M. M. 
V. Satın Alma Komisyonunda hazır bulunmaları (1005) 1-1736 

İLAN 
1 - Vekalet ihtiyacı için 1.000.000 tane büyük maden1 düğme 

ile _bir t~ne çelik dolap, bir tane kütüphane, 10 tane perde, üç tane 
resun, bır tane duvar Zenit saati, beş tane yemek masası ve bir tane 
orta masası ayrı ayrı pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlığa gireceklerin 24.4.937 C. Ertesi günü saat 11 de 
M. M . V. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (922) 1-1719 

İLAN 
1- Beher çiftine biçilen ederi 185 kuruş olan 1000 - 1500 çift ter

lik açık eksiltme ile alınacaktır. 
2.- Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek isteyen • 

lerın hergün ·komisyona gelmeleri. 
3- İlk teminat mikdarı 208 lira 13 kuruştur. 
4- İhalesi 8/5/937 Cumartesi günü saat 11 dedir. 
5-- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte tam ihale 
saatında M. M. V. SA. AL. KO. na gelmeleri. (1007) 1-1737 

KOMOJEN KANZLJK 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke

peklenmesine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komojen saçla
rın gıdasıdır. Tabif renklerini 
bozmaz. Hafif bir rayihası vardır . 
Komo1en kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
rında buiunur. 

Büro Tel~nik 
Yol ve inşaata müteallik her 

nevi hesabat, proje, şartname 

tanzimi fenni mal(ımat ve istişa
re kontrol ve işçilik teahhüdatı 

Telefon: 2006. Posta kutusu: 
Ankara • Yenişehir No: 17 

1- 1471 

TERCÜME İŞLERi 
Bilumum ticari muhaberatı 

almanca, fransızca ve rusça ola
rak tercüme eder. İhtiyacı olan
lar mektupla Basımevimizde G. 
M. rumuzuna yazmaları. 

1-1730 

İdrar yolları hastalıkları 
mütehassısı 

DOKTOR 

Mecit Sayan 

KiRALIK BA(i 
Aktepede otobüs durağında 

tahtani bir buçuk odalı bağ evi 
ile kiralıktır. Zen::irli Cami 
arkasında lıerber Ali'ye müra-
caat. 1-1708 

~ 
~ 

En bof meyva tuzuaur. lnki· 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden müteveUit rahatsızlık· 
ları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzıık eczanesi 

İnşaat Sahiplerine 
Yerli kaba alçının kilosu 60 

paraya ve ince alçının kilosu da 
2 kuruşa tenzil edilmiştir. Bu 
fırsattan istifade etmeleri için 
müteahhitlerin ve inşaat sahih
lerinin nazarı dikkatini celp e
derim. 

Ankara - Sulu han kapısı bi. 
tişiğinde 1 • A sayıda 

Mumcu oğlu Viçen 
1-1663 

EMLAK-ARAZI 
Almak ve satmak istiyenle

rin Anafartalar İlbeyi cad. 22/ 2 
No. da GENEL İŞ BÜROSU na 
müracaatları. Tel: 1475 

1-1333 

~ 
Santimi Santimi 

Sayfa Kuru~ Sayfa Kuruş 

2 300 3 200 
4 150 5 100 
6 80 7 ve 8 30 

1 - Hayır i~ierine ve yeni 
çıkan kitaplara aid ilinlardan 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi itan bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev
lenme, vefat ve kati alS.b 
ilanlarından maktuan bet lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 

Müddet D1.hilde Hariçte 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 Aylığı 9 .. 16 " 3 Aylığı 5 • g • Telefon: 
Bqmubarrlrı 106S 
Yazı ip eri: 106Z 
Abone ve ilin: 1064 

KtRALIK 
Keçiörende asfalt kuyu kaf .. 

şısında 4 oda salon konforld 
istiyenler içindekilere müraca.
kat aylığı kırk liradır. Görmek 
at. 1-1659 

Kiralık bağ 
Dikmen Aşağı öveç yatafJJ!" 

da 62 No. bağ ve bağ evi kira:Y' 
verilecektir. İsteklilerin meıkOl' 
bağ bekçisi Mehmede müracatl•· 
rı. 1 - 1451 

Muayenehanesini Çocuk 
Sarayı caddesinde Niyazi Ka
suk apartımanında 3 üncü da
ireye nakletmiştir. Hastaları
nı pazardan maada hergün 
saat on yediden yirmiye ka
dar kabul ve tedavi eder. 

~TÔRKlVE IJ BANKA~\ 
--~--------~--~------------_..----------~--~-----~ Telefon: 1769 

ZAYl 
İstanbul Hadikaimeşveret ida. 

disinden aldığım şehadetnameyi 
zayj eyledim. Hükümsüzlüğünü 
ilin ederim. 

1-1748 
995 numrah 
H. İzzet 

imtiyaz sahibi ve B&fDlU• 
barriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt ne,riyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

YENi SiNEMALAR HAL1' 
BU GECE 

Macaristan Geceleri 
BAŞ ROLDE 

PAULA WESSELY 
Aşki ve hissi kuvvetli bir mevzu 

GÜNDÜZ 

KADINLIGIN SIRRI 
Seyircilerine çok tatlı bir intiba 
bırakan bu nefis filmi siz de 

görünüz 
tlaveten: 

EN SON DÜNYA HABERLERİ 

BUGÜN BU GECE 
TÜRKÇE SÖZLÜ 2 FİLM BlRD&tf 

ı - Halk Kahramanları 
""''l' Baştan başa deh!iCt ve heye<:an kar --

2 - Türkçe Sözlü caııb 
Film 

HALK MATİNESİ 
12.15 de 

Gençlik Arzuları 


