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Joönü bu güzel eser ı. 
Çocuk haftası dün başladı 

Ulus meyda ında çok karşısında takdir güzel bi en yapı ı 
ebrik e in: biJ ....__ _________________ _ 

Kömür sergisi 
C. BAYAR 

İsviçrede köy ekonomisini, koopera
tif teşkilatını mahallerinde göstermek 
için bana rehberlik eden bir agronomla 
konuşuyordum; aramızda ormanların 
muhafaza ve işletilmesi, mevz:ıubahs o-

d 
"'"'uhatab.ım, birden bıre sordu: luyor u. ıu . . . ~ 
. . , Umumi teshın ıçın agaç, 

"Ne dersınız · . . . 
A b. vasıta sayılabılır mı?,, Or-

nıedenı ır k · in kul-mak ısıtma ıç 
ınanlarımız, ısın ' .. ·· ""nden 
landığımız bütün vasıtalar goz on~d -

·ı Agvacın sanayı e, u 
birer birer geçtı er. kı et-

• "h . lar arasında daha ym 
nıumı ı tıyaç .. .. dururken 
li mevkii varken ve komur 
neden ağaçlara kryılmalıdrr? . 

.. . kömürle, linyitlerıyle, 
Turkıye, taş . k kadar 

b' k.. .. anbarı denilebılece 
ır omur . maden yataklarına 

ınüteaddid ve genış_ . .. .. kullanıl-
Sahiptir. şu halde nıçın kornur . . . 
nıası taammüm edeıneıniştir? ~~zıml gı-

k.. "ru o an· 
bi, memleketlerinde bol omu 

1 
d 

lar, ta 18 inci asırda işe başlamış ar ı.r. 
kömür istihlakinin milli hayatta temın 

. d .. ünerek propa· 
Cdt>ceği meniaatlerı uş 

· · terdir. Kanun 
gandalarına germı verınış ·ır 
\re nizamları ile kömür kullanmayı mlı 

1 

iht" ·11· ı.:iar haline sokmuş ar· 
ıyar. ve mı ı ., . 1. • 

>' • "k mısa ını 
dır. Bunun en canlı ve tıpı 
lngilterede buluyoruz. 

Memleketimizde kömür kullanması-
.... k Millet Mec-

nı genişletmek için, Buyu ,. . 
lisine arzedilmek üzere, bir kanun ~ay~-
h • "h muayyen ıhtı· anuz vardır. Bu layı a, 
}'açlar üzerinde kömür kullanılmasını 
hıecburi tutmaktadır. Diğer taraftan, u· 
tuz ve zamanında kömür tedarikini ko· 
laylaştınnak için Eti Ban.k'a vazife ver· 
lnektedir. İlk arsıulusal sergi mevzuu· 
nu kömür ve kömür yakan vasıtalar ola· 
tak seçmiş olmamızdaki manalardan bi· 
lı:isi hudur. Kömür, memleketimizde, çe
~tli bakımlardan bir milli dava mevzu· 
ltdur. 

Sergide yeril, yabancı bütün nıües· 
•cselerin tı!tkik nazarımıza koyduğu 

--- - -- ( Sonu 5. inci sayfada ) 

"Kömür ve kömür yakan vasıtalar entern~yonal sergisi" dün saat 

17 de Başbakanımız tarafından açıldı. 
Günün erken saatlerinden _iL~ba~eı_ı:, Sergi evi civarı kalabalık bir 

halk kütlesi ile dolmuştu. Sergının onunde şeref takı üzerinde, İştirak 
eden 12 memleket bayrakları vardı. 

Genç mekteplileri~i~, . kı~l~ 1--------------
erkekli elele tutuşarak ızcı zıncırı ..... .........__. •w••'" ..... 
halinde halk ve davetlil~r sırala- B. Karahan Atatu""rk'e 

. . t min edıyorlar ve 
rmda ıntızamı e . d"h 
bu sayede, karışıklık ve ız 1 am vedanamesini sundu 
dalgaları olmuyordu. 

d. e dog~ru davetliler birer 
ı Saat on ye ıy . 
b

. 1 w başladılar. Sergı memur-
ırer ge mege 

Jarınm kollarında sergi bandları ve her 

Atatürk dün Sovyet Büyük Elçisi 
B. Karahan'ı kabul buyurmuşlar ue 
büyük elçi kendilerine vedanameleri
ni bizzat takdim etmiştir. 

birinin konuştuğu dillere aid işaretler 
vardı. Ekonomi bakanlığı müsteşarı B. 
Kurdoğlu ve sergi hükümet komiseri B. 
Reşid Gencer, ziyaretçileri karşılıyor 
ve her biri, kendileri için ayrılmış yer-

Bu kabulde Hariciye Vekili Dok· 
tor Araı da hazır bulunuyordu. 

Profesör Bayan Alet kendisini ziyyaret eden çocuklara iltlfat ediyor 

Reisi Cumhur B. KaTahan'ı neztle· 
rinde bir saat kadar alıkoymuşlar· 
dır. (A.A.) 

lere gidiyorlardı. 
Gelenler arasında İç, Dış, Bayındır- ,____ ,. --._, • .._..__J 

hk Kültür, Gümrük ve İnhisarlar, Ziw 
ra;t bakanları, mebuslar, şt>hrimizdeki 
elçilik ve konsolosl~k er~anı, gene~aJ
I banka müdürlerı, vekaletler erkanı, 
l~karada bulunna ingiliz ticaret ve fi-

Dün ulusal egemenlik bayramı ve çocuk haftasının ilk günü idi. Bir 
akşam evel bayraklarla süslenen şehir sokakları ve törenin yapılacağı 
Ulus meydanı daha sabahtan halkla dolmuştu. Törene tam saat 10.30 
da istiklal marşiyle başlandı. Meyclam dolduran mektepliler ve bin
lerce halk mızıkaya iştirak ediyordu. 

istiklal marşından sonra türk 
çocuğunun Büyük Öndere ve o
mm yarattığı rejime bağlılığının 
minnet ve şükranının bir nişanesi 
olan çelenk anıta konuldu ve ıcm
ra, mızıka ile beraber çocuk marıı 
söylendi. 

man grupu mümessilleri, Brassert 
nans K 1. k" 
s.irketi mümessılleri, B. ar ıns ı ve 
:>. w b" cok zevat görülüyordu. Mera-
dıger ır ~ . 
. . 1. filme almak için tertıbat alın-
sımı ses ı .. 

. ahallinin karşısına duşen ve 
rnış sergı m 1 w 

h 
, si surette donatdan Dış bakan ıgı 

usu d ·· ülmez 
binası insan kalabalığın an gor 

hale gelmişti. 

ismet lnönü geliyor 
tsmet İnönü ve ref ikalan, refakat
. C n Bayar olduğu halde tam 

lerınde e a . .. kr b" al 
17 de Sergi evine geldı. Sure ı ı: A. 

f 
rtalıgw ı çınlatıyordu. İstıklal 

kış tu anı o B b k 
·ıe tören başladı. Sonra aş a ~-

marşı 1 k ·· ledı · 
w daki açış nut unu soy · 

nımız aşagı 

_ Arkadaşlar : 
'd "lk defa kurulan arsı· 

Ankara al . , 
l k .. iir sergisini §undı açıyo-

ulusa om k .. .., istihlakini, 
ruz Memlekette omu . 

k
- ... - muhtelif yerlerde ve makına· 
omuru .. v t ek 

l d kullanmayı ogre ec 
l rda ev er e l a ' ak b. miiesseu o a· 
ve kolaylaştırac ır 

( Sonu 6. wcr sayfada ) 

f(anaat şudur 
Sergi çok muvaffak 

güzel bir eserdir 
Bıı. İ. inönüniin, bakanlarımızııı 

ve tanınmış şahsiyetlerin fikirleri 
Dün sergiyi ziyaret edenler, bu eserin mükemmelliğini ve güzelliği

ni birbirlerine anlatıyorlardı. Törende bulunan bir arkadaşımız Bn. 
İsmet lnönü ile bakanlarımızdan sergi hakkındaki intibalarınrn tesbit 
edilmesine müsaadelerini istemişt·r. 

Serginin muvaffakiyetini teba- de, daha geniş mikyasta kömürden 
rüz ettiren bu değerli sözleri aşağı istifade için, güı.:el aletler var. Bun-

k 
dan bafka sergi, çok öğretici, yol gÖs· aynen oyuyoruz: 

k terici bir kıymdtedir.11 
Bayan lnö-nii di-yorlar i: 

"_ Çok isti/adeli bir ıergi. Tertibinde 

b .. iik muvallakiyet gösterilmiş. Bir 
uy l . . 

çok defalar ~iyaret lcizım. Ev erımız:· 

iç Bakanı 8. Şükrü Kaya: 
"- Sergi, Celal Baycır'ın bilgili ve me· 

(Son.ı S inci sayfada) 

Bundan sonra Çocuk Esirgeme ku-
rumu başkanı ve Kırklareli mebusu B. 
Fuat Umay şu söylevi verdi: 

B. Fuad Umay'ın söylevi 
- Aziz çocuklar: 

Umumi sava~ı müteakib İstanbul 
hükümeti mağllıbiyeti ve bunun netice.. 
si esareti kabul ettiği zaman türkün bü.. 
yük evladı; Anadoluya geçerek türk 
mileltinin esir olmıyacağı sadasmı yük .. 
seltmiş Erzurum, Sivas kongrelerinden 
sonra Ankarada Büyük Millet Mecli. 
sinin açılmasına karar verilmişti. 

Büyük yaratıcının irşadiyle hak.. 
sızl rğa müstevlilere karşı şahlanmış o.. 
lan milletin dileklerini tebellür ettiren 
meclisi karşınızda gördüğünüz müte
vazi binada 23 nisan günü açılmış, Ata
türkün başkanlığında vatanı kurtara· 
rak bütün dünyayı hayran bırakan var-

( Sonu 6. ıncı sayfada ) 
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Sözün gelişi: 

"Büyük Oğre' men,, 
Dr. Jenkins'in bir Nevyork gazetesinde çıkan bir yazısını okudum. 

Yirminci asrın ilk senelerinde lstar bul' daki amerikan kız kollejinde 
profesörlük eden ve senelerce bu itte kaldıktan sonra Amerika ya dö
nen Doktor, geçen sene Ankarayı ziyaretten sonra bu yazıyı yaz. 
mı•tır. 

Tam tercümesi dün ULUS'da çıkan bu yazıyı okurken büyük türle 
inkılabının harikuladeliğini; bir defa da, üstü garez sisleri ve düt· 
manlık dumanlarile buğulamnamıt bir yeni dünya gözlüğü ile görebil
menin zevkini tattım, diyebilirim. 

1908 den önce ve sonraki yıllar, tarihin uzun kolları arasında ne 
kadar kısa bir müddete iıaret eder? Profesör, bu müddete bir defa ls
t ,, ' •ti kollejinde öğretmenlik ettiği zaman geriden ileriye, bir defa da 
Ankara' da jimnastik ıenliği yapan genç kızlarımızı gördüğü gün 
ileriden geriye doğru bakmıştır. E;·kek çocukların yanı batında, erkek
lerle kadınlardan mürekkeb büyük bir kalabalık önünde jimnutik 
yapan, üniversitelerde yanyana o:urup aynı kitabı okuyan, sokaklar
da tam bir Avrupa ve Amerika hP.yanı kıyafet ve tavriyle dolqan 
türk kız ve kadmlan karı111nda Doktor Jenkins, bunların çeyrek asır 
önceki hayatını dütünüyor: kollejin bahçesinde dolqırken karıııına 
çıkan bir erkek hademe kendilerinigörünce çığlığı basıp kaçan türk 
kızlan... Bunlar Yıllar geçtikten ıonra ıımsıla kapamp kaf ealeri örtü
lü bir evin loıluğuna dalacak ve orada yüzünü önceden görmedikleri, 
bafka kanıı da olup olmadıimı bilmedikleri erlceklerle evlenecek
lerdir ...... 

Bir jimnastik tenliğinde o günleri hatırlayan Profesör, ''yeni türk 
inkılibı hakkında epi fikir aahibi olarak buraya seldiii halde, birin 
. . "zl . . dı.. _,..... dır IÇlD ıo enne manama gmı,, ya• m--ı:a .. 

Türk inlulibmm daha ziyade pedasojik kıımılanm ele ahp incele
:ren bu yazıda, bu bat döndürücü dejif1Delerle akıllara hayret Yeren 
bapnlann bh111m ela bulunmuıtuı : 

"Atatiiı-lı, •erçelrten, pir 6üyiik bir öfretmentlir ... 
NURETTiN ART All 

Küçük zabit ve onbaşılar 
için yeni hükümler 

Küçük zabit ve oabqı talimatname. 
ainin befiaci maddesi bakanlar heyetin

ce deiİftirilmİftir· Bu değiplite cöre 
piyade kıtalannda 6 ay fada hizmet et
mek Urere erbaılığa ayntarak onbap o. 
tanlarla, askerlik hizmeti iki sene olan 
sınıflarda onbaşı nasbedilenlerden bir ay 
kıtada ve mücsaeseterde onbaplık yap
tıktan sonra liyakat gösterenler kol or
dularca açık nisbetinde erbaş talimgahı
na sevk ve orada dört ay talim ve ter. 
biye göreceklerdir. Talimgahta ehliyet
lerini iııbat etmiş olanlar çavuşluğa terf 
olunacakladır. Terfi, bir buçuk senelik 
sınıflarda mayıs ayı başında, diğer sınıf

larda ikinci teşrin ayı başında yapıla

caktır. 

Sirkeci banliyösünde 
ucuz tren tarifesi 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Devlet 
demiryolları taraf ndan Sirkeci banli
yösünde yapılan ucuz tarifenin bugün 
tatbikine baıılandı. Halk bu münasebet• 
le banliyö istasyonlarında toplandılar 
ve ilk treni büyük gösterilerle karııta
dılar. Büyüklerimizle Bayındırlık Ba· 
kanımız B. Ali Çetinkayaya tetekkür
lerini bildirmeğe karar verdiler. 

Ucuzluğun banliyöye temin ettiği 

rağbet fcvkalldedir. Havatar·n bozuk 
olmasına rağmen halk gezintiler yap· 
mıştrr. Bu ucuzluk şark demiryolları 

geçeğinde yeni bir hareket ve kayn.a.
ma yaratacaktır. Bugün trenlerle gezen 
halk diğer ramanlardan dört misli ka
dar fazla idi. 

Gümrüklerdeki kıymetsiz ~ya 
Gümrükler genel direktörlüğü sa

hibleri tarafmdan i~e yaramadığmdan 

dolayı gümrüklere terkediten krymeniz 
eşyanın gümrük idarelerince kabul e. 
dilınemesini kararla!tınnı,tır. Kabul olu
nan bu eşyanın yok edilmesi veya diğer 
suretlerle gümrüklerden çıkarılması için 
yapılan bütün masraflar, kabul eden 
memura ödettirilecektir. 

··--............... ___ ....... _....... ..... . . . 
! HA V A ! . . ............ -. .. -.. -.. ... _._..........__... 

Yurdda yağışlı geçti 
Dün Ankarada bava açılı: ve rib:. 

girlr geçmiftir. Devlet meteoroloji it
leri genel direktörlüğünden atdıimuz 
malUınata göre gecenin en dfşülı: ısm 
7, en yüksek ısısı 23 derecedir. Yuı. 
dun Trakya. Kocaeli, Iuradeniz kıyı
lan kapalı ve yağışlıdır. Yağqlarıo bir 
kare metreye bıralct~ğı su mikdarı en 
çok Edirnede 16 kilo garmdrr. En oü. 
şük ısılar sıfnın üstünde Erzurum ,·e 
V:ı ·a cl:1t, en yüksek ısı da Adanada 
26 ~erecedir. 

Trabaoa lim•nmm lııtuı 
latanbul, 23 (Telefonla) - İstanbul 

liman idaresi genel direktörü B. Raufi 
llanyaa Trabzon limanmm inp ifiyle 
allblanmak llrere bqünlerde Trabzo. 
na gidecektir. 

lstanbulda oyun yerleri 
İstanbul, 23 (Telefonla) - İltan· 

butda her yaz tatilinde açılan çocuk o
yun yerleri bu sene arttırılacaktır. Bah· 
çelerde vazife alacak öğretmenlere ay. 
rıca ücret verilecektir. 

Eminönü halkevinde yeni binalar 
ltanbul, 23 (Telefonla) - Eminö· 

nü halkevinde yapılacak banyo cimnas
tik salonlariyle büyük konferans salo. 
nunun temel atma töreni bugün vali ta
rafından yapıldı. Bina 57 bin liraya mal
olacak ve Cumhuriyet bayramında açı
lacaktır. 

Hizmet ue menlaat 

Şark demir yolları, Türkiye Cum
huriyeti hülcü~ti idaresine geçti
ğindenhri, Avrupa kapitalizminin 
m e n f a a t prensipi bu esiri hat ü
zerinde yerini Türkiye Cumhuriye· 
ti Hükümetinin h i z m e t prcnsi
pine bırakmıştır. 

- Paramı getiriyorum, onunla 
sömüre bildiğimi alıp götüreceğim 1 

Avrupa kapitalizminin dili ancak 
bu sözlere alışıktı : 

- Rasyonel bir işletme ite sana
ta hizmet edeceğim. 

Cumhuriyet bükümeti, anayasa· 
sına d e v 1 e t ç i 1 i k vasfım bu 
maksadla ilave etmiftir. 

* 
Dün, lstanbulddi arbdapmız 

fır haberi verdi: "Şark demiryolla
rında, 23 nisan bayramı günü tatbik 
mevkiiae konulaa yeni banliy6 tari· 
lesinia ııcuzluiu, ba batlarda ve bir 
günde, her zall}anki yolcu miktarın
dan dört kerre fazlasının taşınması· 
aı mümkiln JczlmıJtır. Ve halk, mem
nuniyetini izhar için, kendikeadine 
toplanarak, büyüklerimize fÜkraa 
telgrafları çekmeğe karar vermiştir. 

Yalnız bu haber, eski ile yeni a
rasındaki farkı izaha yetmez mi? 

Fabt ilave edelim: Devlet d~ 
miryollarr, tarifeleri ucuzlatarak da
ha fazla yolcu ta~ıyor ve ondan zarar 
değil, belki daba fazla kar ediyor. 

Avrupa kapitalizmi, - eski ticaret 
tabiriyle • fazla sürümden fazla kir 

kaidesini bilemiyecek kadarda mı 

köhnele~miştir? Muhakkak. - N. B. 

ULUS ================================================ 2~-4- ~37 ~~ 

Y edeı~ Subay 
okulunda 

Atatürl heykeli a~ı dı 
diplomalar tevzi 

edildi 
İstanbul, 23 (Telefonla) - 23 nisan 

bayramı, bugün İstanbul'da içten teza
hürlerle kutlanmıştır. 

Y edck subay okulunun kapısı üstü
ne dikilen Atatürk heykelinin açılış tÖ· 
reni de bugün yapılmı§ ve ayni zaman
da devreyi bitiren yedek subayların diµ· 
lomaları dağıtılmıştır. 

Sabahleyin saat 9 da mekteb komu. 
tanı tarafından yapılan teftişten sonra 
yedek subaylarımız, Taksim Cuhmuri
yet abidesine giderek abidenin etrafında 
bir halka teşkil etmiş•erdir. Bayrak çek
me törenini, İstiklal marşı takib etmiş
tir. 

Saat 10 da süvari yedek subayı Mu
hım. levazım yedek t.ubayı Salahaddin 
Sava birer nutuk aö7lemişlerdir. Mu
lum'un hitabesi manzum idi. Bundan 
IODra yedek subaylar, Galataaaray'a git· 
mifler ve oradan arka yold:ın tekrar o. 
kullanna dönmüşlerdir. 

Saat 11.30 da orgeneral Fahreddin 
Altay, Atatürk heykelini açmıı ve mclı:
teb komutanı verdiği söylevde, heykelin 
ne maksadla dikildiğini antatm11tır. 

Bu nutku, Satıhaddin Sava'nın yeni 
bir nutku ile belediye memurlarından 

Refet'in manzum bir hitabesi takib r.
miftir. 

Heykelin açılma töreninde vali Us
tilndal ile harb akadunisi kumandam 
lı:orceneral Ali Fuad ve üçüncü kolordu 
kumandanı korgeneral Salih ve daha bir 
çok zevat hazır bulunmuştur. 

Mektebde verilen bir öğle yemeğin 
den sonra saat 14 te diploma dağıtma 
töreni yapılmı§tır. M~kteb komutanı ve 
orgeneral Altay birer söylev vermiıter 
ve orgeneral Altay, 11 birinciye takdir· 
nameler dağıtmışlardır. 

Bundan sonra umumi and içme töre
ni yapılmış ve yedek :;ubaylara diploma. 
lan verilmiştir . 

Tören saat 15 te bitmiştir. ____ ,___,__ 

Çağrı 
Arzuhal Encümeni 26 • 4 _ 937 pa· 

zartesi günü saat 10 da toplanacaktır. 

Para ••• 

Sidney butabaneainde ölen Martin • 
Edw. Burke'uni adında bir dilencinin Ü7.e· 
rinclen topu topu 11 JiJing, 2 peni çık 
mıt ve cenazesine biç kimse İJtİrak et
memittir. 

Cenaze töreninden bir ıün M>W"a ölü. 
nün yatağmı kaldıran nastahane hizmet
çisi, paçavralar aruına sarılıp tiltelerin 
içine yerlettirilmit tam 45.000 insiliz li
ruı bulmuttur; 45.000 İngiliz lirası, §Öy

le böyle, 300.000 türk lirası .•. 

O günden bugüne lladar zavallı di
lencinin 1.200 akrabası, yani varisi zu
hur etmittir. (;enaze töreninde bunlctr 
nerede idiler, clerainiz7 

Otomobil kazaları 

lngiltere İç bakaalıiı 1936 da YU· 

ima gelen otomobil kualarıwu bllanço
sunu ne~rediyor: Bu ıstatiatiğin verdiği 

rakamları umumi bir tekilde o>lwmak is. 
tersek fU neticelere nnra: l•ilterede 
her gün, iki dakıüd.1 bir bir otomobil 

kazası olmuıtur. 1936 yılı, bu ç~id ka
_...._ rekorunu iman bir yal aayılmak 

lizmıclır; otomobil it.azalan yüzi.inden 

6.561 kiti ölmit " 228.813 kqi yara
lanmıttır. Bu suretle ı 935 senesine nis
betle 1936 da öleaJei' 59 " prU...Olar 
6.000 fuJacla-. 

Mahkemelerde 

Hakim - Mesleğiniz aedir? 
Suçlu - iki mesleğim var: lpizim, 

itsiz olmadığım zaman ela mabbuaum. 
Hakim - Bu iki ınesleğiniz size suç 

itlemek için nasıl bot vakıt bırakıyor? 
Suçlu - •..• 

Çocu 
Ankara 

bir 
radyosunda e teresaıı 
koııuşma yapıldı 

Çocuk haftası dolayısiyle, Hukuk timini Yayma Kurumu neşriya
tından, Ankara radyosunda dün gece çok entere~an bir l·on ma ya
pılmı§tır. Konferansın mevzuu, Çocuk hukukudur ve değcr.ıi avukat
larımızdan B. Fehmi Kural tarafından verilmiştir. 

Edirnede Türkkuşunun 
açılma töreni 

Edirne, 23 (Hususi) - Aylardanbe
ri yapılan büyük hazırlıklardan sonra 
türkkuşu'nun Edirne aJanı güzel bir tö
renle bugün saat 15 de açılmıştır. 

Dün ve bugün V ecihlııiıı tayy.uesiy· 
le yeni tayyareler tehir üzerinde uçuş. 
la halkı heyecanlandırmış ve coşturmuş· 

tur. Saat sekizden itibaren on binlerce 
halk alanı doldurmağa başlaınıt ve umu
mi müfettif Kazım Dirik, bat müşavir 
Sabri Öney'in. Edim~ ve Kırklareli vali 
teriyle hava müfettiti Emin Alinin de 
harır bulunduğu törene İstiJrW marşiy
le ba§lanmıştır. Hayr.ak marşı çalınırken 
direğe bayrak çekilmiı. türkkuşu kuru· 
miyle talebeleri adına birer nutuk veril
miş, general Kl.zım Dirik'in kısa •e örtü 
söylevinden sonra on bir tayyare birden 
bavalanmıı, plinör uçuşları ve parafÜt
le atlamalar yapılmıftır. 

Yeni tayyareler saat 16.30 'da fstan. 
bula gitmifler, tören de saat 17 de bit· 
miftir. 

Trakya'da fenni 
mücadele 

Edirne, (Huauat) - Çanakkatede 
çamlarda baJlıyan tırtıl aavqı 100 bin 
keseyi geçmiftir. Fare aavqıda fare tea
bit edilen yerlerde üç aydan beri devam 
ediyor. 

Şimdiye kadar Çorlu ilçesinde tesbit 
edi.en 92 bin dekarl ık bulaşık arazinin 
45,900 dekarlık yerinde; ve Tekirdağı
nın 95,000 farelik bulaşık yerlerin hep. 
sinde savaş yapılmış ve kesafet yüzde 
75.80 nisbetinde azalmıştır. Savaş de. 
vam ediyor. 

Geçen sene başlanan şarbon aavaşı 
bu yıl dahi geniş ölçüde ve ziraat ba. 

kanlığ nm plinı içinde devam edıyor. 
Ruam savaşı ise sona ermiş ve Trakyada 
ruamdan eser kalmamıştır. Edirne için. 
de geniş mikyasta karga ve yumurtası 
kırdırma ve toplama savaşı başlamı<ttır. 

.......................................................... . . : : 
i H alırlıyor muawuız? i 
: : : : 
i 1 - Jngilterede ilk parlamento ne ! 
i zaman açılmıflır ? . i 
i 2 - Yüzyıl harbı hangi tarihte l 
i bafladı? i 
~ 3 - Almanyada protestanlıiın i 
i başlama tarihi nedir? 1 
i 4 - /ngilterede mancutırlar ne za ! 
i man kapatıldı? f 
~ 5 - Frans~da ilk balon tecrübesi i 

ne .zaman yapıldı? 

flünkü auallerin cevabları: 

S - Ccbelüttarık İngilizler tarafın· 

dan ne zaman zabtedildi? 
C - 1704 de. 
S - Amerikada matbuat hürriyeti 

ne zaman ilan edildi? 

C-17JS de. 
S - İllı: &fi uaulü ne zaman bulun· 

du? 

C -1196 da. 

S - İspanyada engizisyon zulüm
leri ne zaman başladı? 

C - 123J de. 

S - İlk vapur Atlantiği hangi ta
rihte geçti? 

c - 1819 da. 

·--·-···-········ ... ······ ..................... . 

- Faydalı kitab hangiaiJir? 

- Dü§ündüren kitab. 

- BunlaJ·Jan birinin aduıı ıöy-
ler mi.ini.%? 

- Bilinmeyen iruan. 

Konferansçı evvela muhtelif 
asırlarda çocuk mefhumunu ve hu· 
kukçularm çocuğa da"r olan dü
şünce ve kanaatleriyle h ıkukda 
çocuk telakkisinin seyı in" ve inki
şafını izah etti. 23 nis. n bizim 
için iki taraflı bir hayra olduğu
nu belirtti. Ve aile hukı uzun 
esaslarına geçerek dedı k" : 

''- Medeni kanunumuZl n, 26 rncı 
maddesi bu ailenin karşılıklı lıak ve va
zifelerini gösteriyor. (ana, b ba ve ço
cuk biribirlerine karşı aile menfaatinin 
istilzam ettigi muavenet ve riayete 
mecburdur.) burada asil bir cemiyet ha· 
yatının asil bir ahlaki kaidesi kanun ma4 
desinin ruhuna hikim olmuştur, çocuk 
ana babaya hürmet ve riayet eylemeğe 
ve aile menfaatinin adabı umumiyenin 
emreylediği veçhile hüsnü muamele ve 
itaat etmeğe mecburdur. Ana ve baba • 
mn vazifesini tayin eden bu madde, çok 
dikkate pyandır. Kontin;:ntal hukuk, 
Avrupa hukuku bugün esaslarında Ro
ma hukukundan müteeaair olmuttur. 
Roma aile hukukunda, baba h1kim, 
çocuk pbc gibi idi. 

Yeni hukuk telakkisi: tmıamen bu· 
nu yıkmıfbr, ana ft baba miifterelı:en 
çocuğun bcdent ft fikri inkipfmı te • 

mine çal1f1118ğa, nüfuzunu ancak bu te
kilde istimale mecburdur. Bu itibarla 
ana ve baba ınüpreken çocuk iizerin· 
de (veliyct halı:lı:mı) haizdir. lledenl 
bnunumuzun 262 inci maddesi bunu 
açılı: olarak gösterir (çocuk küçük iken 
ana ve babasının velayeti altındadır). 

Mederu kanunumuzun diğer hüküm
lerine göre çocuğu ana ve baba terbiye 
eder. 

Mesleki terbiyesini sevk ve idare eder 
ken mümkün mertebe kuvvet ve kabili
yeti verir, arzularım nazara alır 267 in
ci maddeye göre (ana baba, çocuklarını 
tedip hakkına malikti ) yeni çocuk hu
kukunun asıl eski hu],ukdan çok açık 

bir ,ekilde ayı;ılan noktası ana babanın 
velayet hakkını iyi kullanır.adıkları va
kit çocuğun tabi olacağı hükümlerde 
göze çarpar ve asıl çocuk hukuku bu 
kısımda daha esaslı bir şekilde büyük 
bir mahiyet kazanır. ·Gerçek: ana baba 
çocuk üzerindeki velayet hakkını iyi 
kullanma.dar, çocuğun bedeni veya fik· 
ri tekamülü için uhdelerine düşeni ya· 
pamazlar. çocuğu ihmal ederlerse ne o
lacaktır?" 

Bundan sonra B. Fehmi Kural, ana 
ve babanm vazife11ini yapmazlarsa ka • 
nunun ve cemiyetin kontrol ve vazife
sini izah etti. Ve sözlerini ~öyle bitir· 

di: 

Çocıık maeluinin mahiyeti 
,._ Görülüyor ki çocuk meselesi 

mühim bir sosyal m~ele, bir devlet me
selesi olmu~tur. Bu vazife nasıl ya
pılır. Bu i§ göründüğü kadar g~ de • 
ğildir. Bu vazife yani çocuğa devlet 
namına velayet hakkı yapmak vazife
sini vesayet teşkilatı tarafından yapı • 
lır. Bizim medeni kanunun 346 incı ve 
bundan sonraki maddeleri bundan bah -
ıeder, bunu anlatmak çolı: uzundur. Yal· 
nız: sosyal bir vazifeyi tanzim eden ıne· 
dMt kanunlar~ bu hususta her memle
ketin haline uygun olmak üzere büldjlıl
ler koynuıştur. Bu teşkilit savesinde 
yurd içinde ihmal edilmiş bir tek ço "' 
cuk kalmaz. İaviçre kanunlarmda. bil 
te,kilit çok iyi randıman yerınek· 
tedir. Yurdun maddi ve ınaoe
vi kuyyetlerinden hiç birini itöraf• oıU· 

. . .. ·--ıarı 
t~hammıl olmıyan yem reıım ıw 
yakmda bu tefkilitla tatbik aatıaaJll8 
geçmİf bulunacaktır. Bu ynrd çocaıill 
daiına en büyülıc dilektir.,., 

Mektebleria derı ve tecriibe 
aletleri ual• 

Octa mekteblerle liseler ve 111 tr 
lim mektebleri için fizik, lciaıya ~ ·ıe 
b .. ·1·m1 d .. be '"etlen ı 

11 1 ı C1' ers ve tecru ;ıu 30C>.OOO 
malzemesi bedeli olarak alınan f~ 
liralık fevkalade tahsisattan 1936 er
yıh İCjinde sarfedilmiyen miktar"'~ 
tesi yıla devredilerek sarf olunma &,::a0· 
· · ·ı · h kkı d w:)tür ba ızın verı mesı a n a ... 
lığı bir kanun projesi hazırlaııllftd'• 
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24. 4. 1937 

Saglar ve sollar arasında -kargaşalık çıktığı bildiriliyor ::r;E~:.dy~~~:.n:~ Blum Hükümeti 
G eçen seneki seçimden aonra it 

başına geçen Blum hükümetİ 
son zamanlarda büyük zorluklar kar· 
ıısmda kalmııtır. MalUmdur ki bu
günkü fransız hükümeti, radikal soa
yalist, sosy<1~iıt ve komünist partilerinin 
yardımiyle iktidan muhafaza etmekte. 
dir. Bu üç partiden ıkisi, radikal aoıy•
list ve 50syalist partileri, hükünıeti 
teşkil etmektedirler. Komüniıtler de 
hükümete dahil olmamakla beraber, 
bunlara parlamento da müzahirdir. 

Halk cephesi adı verilen bu kom· 
binezon Blum'un liderliği altında 
Fransa'nın mukadderatını eline al
dıktan sonra hayli ehemiyetli 
ve şümullü ıslahat yapmıştır. Haf· 

tada kırk saatlik mesai kanunu 
yapmış, amele ücretlerini artrr
rnıt Fransa bankasını devlet muraka· 
besi altına almış. Fakat ilk hamlede 
yapılan bu ileri hareket, sağ unsurla
rın mukavemeti karşısında hızını kay· 
betti ve bir müddet sonra çıkan mali 
buhran karşısında durakladı. Blum 
sermayeye itimad telkin etmek için ıs-
lahatın artık bir duraklama devrine 
geldiğini söyledi ve ondan sonra da 
mali sahada ancak koyu bir muhafa· 
zakar hükümetinin alacağı tedbirleri 
almıştır. fakat bu duraklama devri, 
Blum hükümetinin sol cenahı olan 
sosyalistleri ve komünistleri şabırsız• 
landırmclya batlanuttır. Bunlar durak· 
lam&nın ebedi olmayacağını ileri sÜ· 
rerek, ilk hamlede yapılan ıslahatı 
takviye edebilmek için yeni yeni ham· 
leler yapmak lazımgeldiğini iddia e· 
diyorlar. Mesela kömür madenlerinin 
ve timendüferlerin devletlettirilmesini 
İstiyorlar. Geçen hafta işçiler federas
yonu reisi J ouhaux, Paris sergisinin 
binaları bittikten sonra işsiz kalacak 
olan ameleye it bulmak için hüküm•· 
tin geniş mikyasta nafıa itlerine girit
m esini ve bunun için liznn p•

1
en pa 

ranın da istikrazla temin edilmesini 
hükümetten istemiştir. Halbuki Blum 
duraklama devrinde yeni bir takan 
ınaaraflara girişmiyeceğini ve tasar -
l"Ufa riayet edeceğini vadetmişti. Di • 
ier taraf tan işçiler hiikümetinin pre&
tij'-i •arsan bir takım hareketler de 
hutunnı"ktadırlar: Geçenlerde Paris 
serg;si binalarının üzerine kızıl 
bayraklar çekmi~ler ve hükümet gün· 
lerce bu bayrakları indirememiştir. 

Hükümetin sağ kolu olan radikal 
sosyalistlere gelince; onlar da Blum· 
un bu .ol cenah tazyiki karıısmda 
duraklama devrine nihayet vereceğin
den korkmaktadırlar. Geçen hafta 
toplanan parti" içtimamda bu korku 
çok vazıh bir lisanla ifade edilmittir. 
Radikal sosyalistler hükümetten; ma· 
li sahada tasarrufa riayet edeceğine, 
içtimai sahada da yeni ıslahat yap -
mak tetebbüsünde buhmmıyacaima 
dair daha kati teminat istiyorlar. 

Blum hükümeti, yardımcılaruun 
aağa çeken sağ kolu ve sola çeken sol 
kolu arasında apışıp kalmıştır. fran· 
sanm bu manzaraıını taıradan aeyr· 
edenler kendi bakanlarına göre tef -
sirlerd.' bulunuyorlar: alınanlar fran
aanm büyük bir ihtilal arifeıinde ol
duğunu iddia etmektedirler. Bazıları· 

· ·h ·ı·ıd n sonra 
na göre, kanlı bır ı tı a e 
Fransada faıizm kurulacak. Bazıla -
rı komünistlerin galebe çalacağına 
kanidir. lngiltere efkiın, franaanı~ 
bir ihtilal arifesinde bulunduğuna ı· 
nanmamakla beraber, itçi teıkilatları· 
nın Blum hükünıetİ üzerin• yaptığı 
tazyiki endişe ile telakki ede~ gibi g~ 
rünmektedir. Blum bükiimeb dıt poh

tikasında lngiltere ile birlikte ~
ineği kabul etmiıtir. fakat bu teın· 
ki mesainin devam edebilmesi için 
Blum hükümetinin lngiltere nazarın· , . 
da "kötü misal" teıkil edecek bır ta
kım tecrübelere giriımemesİ ve her • 
halde prestijini koruması lazınıdır. 
lngiliz kabinesinin konsc>rvatör bir 
hiikümet olduğu unutu1maınahdır. 

Blum sağ ile sol arasındaki bu çe -

kişmede vaziyeti iyi idare etmekte • 
dir. Kendisinin ne sosyalist, ne de ra· 
dikal sosyalist programını tatbik et • 
inek için iktidara gelmediğini, ve 
hunların ikisi ortası demek olan bir 
halk cephesi proaramını tatbik ede-
ce~· · ·· 

0 

• gını soylemekle iktifa etmektedir. 
Belki de bu maslahatı idare siyaaetİ 
relc::ok mayısta toplanacak olan sos-

baıvekıhmızın Sofyayı ziyareti mü 

U t h il d 
be

. naııe-

• • • A • ı hyle yazdığı yazıda, bulgar doıtları-

nı ve rs ı e ma a esın e ası erin vaziyeti =~-~~;;:~:;;;:::·~~'.k,.,;..,.;.,;b 

f enalaşlyor 3500 a
A 

51
. kuşaf ı ldı ··- Sofyada, Balkanlılık ruhu, b'.r •· dım daha atm:f, biraz daha kuvvet b~ 

Londra, 23 (Hususi) - Hükümetçi 
kaynaklardan bildiriliyor: Hükümet kuv· 
vetleri Teruel cephesinde vaziyetlerini 
ıslah etmişler ve iki köprüyü berhava et• 
ınişlerdir. Teruel'e askeri malzeme g<;. 
türen bir tren tahrib edilmiştir. Hükü
met tayyareleri SarJgos ve Vegara'yı 
şiddetle bombardıman etmişlerdir. 

Toledonun bombardımanı devam et· 
mekte ve şehrin kısmen boşaltılını' ol· 
ması, asilerin müşkil vaziyetini göster· 
mektedir. Kordoba ceı-hesinde hükümet· 
çiler hakim bir tepeyi zaptetmişlerdir. 

Üniversite mahaller.inde asilerın va· 
ziyeti gittikçe fenalaşmaktadır. Muhte
lif bınalarda 3500 asınin kuşatılmış ol. 
dukları tahmin edilnı~ktedir. Asilerin 
sahih köprüler yapmak hususundaki gay· 
retleri boşa gitmiştir. ~usuzluğa karşı a
siler Man.zanares kıyılarında kuyular aç· 
nuşlardır. Asi tayyarder Madridi bom· 
bardımana devam et:nektedirler. Dün 
8 kişi ölmüş. 45 kişi yaralanmıştır. 

A•iler ara•ında karga§alık 
Asi esirler San Setastiyen ve Vikt~ 

ria'da asiler arasında ıcarğaşalıklar çık· 
tığını ve Reketes'lerle Falanjist!~r ara. 
srnda çarpışmalar olduğunu, diğer ta· 
raftan Bilbaoya yapılan taarruun ikiın 
kalması üzerine Pomplün'deki mevkuf· 
lardan 50 sinin kurşuna dizildiğini söy· 

!emişlerdir. 

B. Delvayo,nun beyanatı 
Lö Tan gazetesine beyanatta bulu· 

nan B. Delvayo. ba:.ümetçilerin galib 
geleceğine emin bulunduğunu ve asi saf
larında çıkan isyan hareketinin de bu Ü· 

midini teyid ettiğini söylemiştir. B. Del 
vayo, asilerin ümidsiz vaziyetleri dola
yısiyle bunların zehirc gaz kullanmala· 
rından korkulduğunu ilave etmiştir. 

Asilere göre 

Asi kaynaklardan bildiriliyor: Ara
gon cephesinde hükümetçi kuvvetlerin 

bir taarruzu püskürtülmüştür. 
Bask cephesinde asi kıtalar ilerliyerek 

müteaddid kasabalar işgal etmişler ve 
mühim mikdarda harb malzemesi eld-.: 
etmişlerdir. İki hükümetçi tayyare dü· 
şürülmüştür. Milislerin Oviedo ve Ote
ro'ya yaptıkları taarruz püskürtülınÜŞ· 
tür. Bunların 8000 kişi kadar oldnklar. 

tahmin edilmektedir. 
Biskaya cephesındeki taarruz ilerle· 

mektedir. Asiler bu bölgede yeni bir 
kaç kasaba nıüteadıd tepeleri işgal et
mitlerdir. Asiler fimdiye kadar 340 cum. 
huriyetçi tayyare düşürdüklerini, 8 hü
kümetçi tayyarenin kendi saflarına geç· 
tiğini, ve 7 bıikümetçi pilotun da maki · 
neleriyle birlikte yabancı memleketlere 
kaçtıklarını bildirmektedirler. 

General Franko, Deyli Meyi muha· 
biri B. Randolf Çörçil'e hiç bir tavassut 
veya uzlaşmayı kabul etmiyeceğini bil· 

dirmiştir . 

Bir kaçakçdık maelui 
Valesinyadan bildiriliyor: Şili elçiaı 

Morgado'nun bavulları aranmış ve için· 

de dışarıya çıkarılması hükiımet tara. 

fmdan şiddetle menedilmiş esham ve is· 

panyol parasiyle asilere aid çok mühim 

töhmet vesikaları bulunmuştur. Morga
do henüz Valensiyadadır ve ingiliz işgü· 
derinin bir ingiliz haı b gemisine sığın· 
rnak teklifini kabul etmemiştir. Elçi in· 

giliz elçiliği binasındadır. Şili ~ü~ümeti 
hadiseyi şiddetle protesto etmıştır. Va
lensiya'daki elçiler heyeti de meseleyi 

gözden geçirmektedir. 

=-yalist kongresine kadar devam ede • 
cektir. Malünıdur ki ortada sosyaliat 
partisiyle koınünist partisini birleştir-

k 
teklifi vardır. Bu meselede sos -

ıne d. 
yalist partisinin ınayıı ortalarma og· 
ru Marsilya'da yapacağı kongrede 

.. .. ··ıec .. ktir Blum hükümetinin 
goruşu ~ . • • . 

.. takbel programı, batta belki de 
ınus belli 
nıukadderab bu wardan sonra 

1 ktır A. Ş. ESMER 
oaca • 

Madrid'in bombardımand;yı sonraki hali 

ltalya ve 
Aln ... anya 
B.Lansburişirrıdide 

B. Musolini ile görüşecek 
Londra, 23 (A.A.) - B. La.lsburi 

dün Duvra gelmiş ve gazetecilerı: ya. 
kın~a Romaya gideı:ck .Musolini ile Hit. 
ter ıle yaptığı görllflnelcr~ ben.zer. bir 
konuşma yapacağını aöylcmiştir. 

Lansburi demiştir ki: 

"- Dünyada esen muharebe rüzga. 
rı zannedersem, artık durmuştur.,, 

B. Lansburi dünya ko f . n erar.sını 
toplamak _ıçin en büyük salahiyeti haiz 
memleketın Amerika oldu · . . gunu tasrih 
etmıştır. 

. B. Hitler ile yaptığı mülakatı h d tel. 
ıs e erek şunları söylemiştir : 

"- Hitler ile ben ortada me d .. 
1 
.. kl . cu guç. 
u erı tamamiyle idrak ettik F k . k. . d . a at ı. 
ımız e hüsnüniyetle bu güçlük) . 

.
1 

•. k .. erın 
yem ecegme anuz.,, 

KarıfIIla%lık anlaşmaesı hakk d 

H
. ın a 
ıtler elde edilen neticelerı"n t cesare 

verecek mahiyette oldug· unu 5 •• 1 • . . oy emış. 
tır. Fılhakika hararetle devam eden ko· 
nuşmalar neticesinde Londrada to la. 
nan devletlerin büyük bir kısmı ara~ın
da nihayet bir anla.JIDa olmuştur. 

Taç giyme törenine 
hazırlık 

Londra, 23 (A.A.) - Gençester dü· 
kü dün öğleden sonra Vestminister'de 
taç giyme gününde diğer kerdeşleri adı· 
na kırala karşı yapac2ğı tazim resminin 
provasını yapmıştır. Cenubi Afrika bir. 
liği kurmay reisi törende bulunmak üze· 
re Londraya gelmiştir. Çekoslovakya na
mına törende bulunacak olan B. Hodza 
da Londrada 15 gün kalarak muhtelif 
işler hakkında konuşmalar yapacaktır. 

General Motora grevi 

Londra, 23 (A.A.) - Torento'dan 
bildirildiğine göre General Motors kum
panyasiyle grevciler arasındaki konuş· 

rnalar bir anlaşmaya varmıştır. 

Volga • Moskova kaaıalında 
tetkikler 

Moskova, 23 (A.A.) - BB. Stalin, 
Molotof, Voroşilof, ve Ejof dün Volga 
Moskova kanalını ziyaret ederek mun· 
zam infUtın muhtelif kıs.mlarını göz· 

den geçirmişlerdir. 

Venedikteki 
görüşmeler 
Musolini Avusturya'nın 

Çekoslovakya'ya 
yaklaşmasını istemiyor 

Venedik, 23 (A.A.) _ Şuşnig. Mu
•o1ini konuf1D81arı •onunda nefredilen 
tebliğ, İtalya ile Avusturyayı birbirine 
bağlayan samimi dostlugu hassatan te· 
barüz ettirmektedir. 

Bu tebliğde deniyor ki: 
''BB. Şuşnig ve Musolini, gerek doğ· 

rudan doğruya iki memleketi alakalan
dıran meseleleri ve gerekse İtalya ile 
Avusturyanın öteki devletlerle olan 
münasebetlerini gözden geçirmiş ve 
tam fikir birliğini müşahede eylemiş
lerdir. Bu münasebetle, BB. Şuşnig ve 
Musolini, dostça münasebetlerinin esas 
prensiplerini yeniden teyid etmişlerdir. 
Bilhassa, Roma protokollarmm tatbik
leri.nin Macaristan ile tam bir anlaşma 
halınde vukua gelen elverişli neticele· 
r~ni. ~~~rüz ettirmişlerdir. Aradaki iş
bırlıgının, Avusturya ile İtalya arasın
dak.i dostluk bağlarını takviye eyliye
c~ğı .hususundaki itimadlarını da bil
dırmışler ve bu işbirliğinin Tuna hav
zasında .~enel bir organizasyon şartla
rını.o vucuda getirilmesi müşterek he
d.ef.ı~e varacağı hakkındaki emniyetle
rını ızhar eylemişlerdir BB ş . . . • • uşnıg ve 
Muıolını şundan emindirler kı" b . • u or-
ganızasyon keyfiyeti, Almanyanın faal 
iştiraki olmaksızın faydalı bir surette 
düşünülemez ve vücuda getirilemez. Ro
ma protokolları, her defasında tesbit e
dilecek muayyen şartlar altında bütün 
öteki Tuna devletlerine de açıktır. A
vusturya ve İtalyanın Almanya ile 1936 

da yaptığı anlaflll&lar ile italyan - yu
goslav anlaşması, merkezi Avrupadaki 
vaziyetin, yalnız iştirak eden memle
ketlerin menfaatine olduğu kadar Av· 
rupa sulhunun umumi menfaatine de, 
elverişli bir surette inkişafını garanti 
edecek mahiyettedir.,. 

Gazetelerin likirleri 
Koryera Dellasera gazetesi Pari.; ga. 

zetelerinin Venedik konuşmalarından 
sürprizler çıkacağı şayialarını tekzib 
etmekte, konuşmaların Roma protokol
ları çerçevesi içinde yapıldığını ve bu 
protokollara tezad teşkil eden hiç bir 
unsur bulunmadıgını yazmaktadır • 

*** 
Paris gazeteleri konuşmalar etrafın-

da hararetli tefsirler yapıyorlar ve ko· 

mut ve canlanmıştır. Kıral Boriıle la. 
met lnönü arasındaki konuşmalann g~ 
rek Türkiyeyi, gerek Bu•garistanı mem. 

nun eden müşahedelere veıile vermit ol· 
duğunu söylemekte tereddüde lüzum 
yoktur. Yugoılavya ıeyahati, Türlüye i. 
le Yugoslavyayı biraz daha biribinne 
yaklaştırmış. Ankara · Belgrad münase
betlerini bir kerre daha kuvvetlendirmit 
olduğu gibi Sofyadaki ziyaret do bir ta
raftan türk • bulgar müna1ebetlerine da. 
ha dostane bir ruh vermit ve ayni za.. 
manda Ba!kanlılık ruhunu kuvvetlendir. 
miıtir. Devlet adamları az uz söylerler, 
bununla beraber, gazeteciler de leb de
med.c~ leblebiyi anlamak kabiliyeti kuY· 
~etlı~·~·. Bu kabiliyett güvenerek söy
lıyebılırım ki, gerek ba v kil l l •. .. 1 e ımet n-
o.nu, gerek doktor Aras Sofya ziyaretle-
rınden de pek memnu .. . k n gorunme te ye 

Balkan devlteleri arasında dostluğun art. 
ımasından, balkanhlık tesan··d·· .. 1 __ u unun auY-

vetlenmekte bulunmasından dolayı ta· 
mamcn memnundurlar. Ziyaret müna. 
~ebetiyle Sofya gazetelerinin yazdıkta
n yazılardan, temas ettiğimiz gazeteci
lerin kullımdıklan dilden anhyonam ki 
Bulgaristan da bu ziyaret ve temastan 
memnundur. 

Huliaa, her teY iyilik, dostluk " 
Balkanhhk ruhu içinde bitiyor ye B.a. 
kan memleketleri arasında umumi bir 
teaanüd ruhuna istinad eden ıulh enmi.. 
yeti gittikçe kuvvetleniyor.'' 

HAMiD GONONDEN SONRA 

CUMHURIYET'te Peyami Safa, Ab
dülhak Himidi anlamaya doğru memle· 
kette güzel bir akınm batlaımt olınaua
dan memnuniyetini belirttikten 80ma 

şöyle diyor: 

"-Temenni edilecek ıey bqlaJU 
hareketin burada bitmemesidir; ıene le-

menni edilecek teY, H:unid için hatlar• 
hareketin türk edebiyat tarihi makbere
ıinde yatan öteki aan.:ıtkarlara doğru da 
uzanma11dsr. 

Yalnız tebcil değil, tahlil ve iza1t. 
Artık temenni ile beraber ümid ede

lim ki, bizden aynlmıı bir ıantkirdaa 
bahsolunurken yaptrğnnız iı, edebiyd 
mezarlığındaki taşların ibarelerini. met. 
hiyelerini, isimlerini ve tarihlerini oka.. 
makt~ ibaret kalma11n, gidenlere karp 
mersıye ve aıır okumaktan fazla yazif. 

lerimiz olduğunu hatırlayalım. Büyik 
bir edebi merhale açtığına hiç kimeeni• 
ıüphesi obnıyan Hnmid, ölümünde. 
sonra, kendisinden evel toprağa kanpa
lann unutulmasına meydan venniym bir
tenkid ve tahlil devreıi açmaya ela 11111-

vaffak oluraa, bu yerin altındaki biJme. 
ti üstündekinden aıaiı kalıruyac:akbr." 

Alman ırkını kirleten bir yabudi 
mahkUm oldu 

Berlin, 23 (A.A.) - Yahudi Eugea 
Blumenthal'nın ırkı muttarid bir 111-

rette kirletmek cürümündcn dobyı 
Du&scldorf mahkemesi tarafından dört 
sene hapsine ve bet sene medeni hak
lardan mahrum edilmesine karar veriL 

miftir. 

nu,maların asıl gayenin, Avusturya • 

Çekoslovakya ifbirliği için B. ŞufDi.c
in hareket ıerbestliğı istemesi olduğ• 
kanaatini besliyorlar. 

Jurnal.o Viyana ve Roma arasında 
timdi zail olan gerginliklerden bahset
mesine mukabil, Maten hiç bir gergi• 
lik olmadığını, konufmalarm aradaki 
dostluğu teyid ettiğini söylüyor. 

Övr, B. Mu&olini'nin, Avusturya 
Başbakanına Roma protokollarmm SoT· 
yetler Birliğiyle münasebeti olan ~ 
letlere teşmil edilmiycceğini anlattı-
nı yazıyor. gt. 

Popüler'e göre Avusturya artık Ro
manın dama taşı değildir ve Praga yü
laşmakla daha müstakil bir rol oynıya
cak, Çekoslovakya ise bu suretle Tun.a
da daha geniş bir hareket serbestliği 

elde edecektir. 

lngiliz gazeteleri de aşağı yukan 
fransız gazeteleri gibi duşunmektcdir
ler. 
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4 ULUS 

H i n d is tanda r··A~·~y~~·~··k~i·~i ... l 
ne .er oluyor?l neden çıktı 

• • • • • • 
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 

S on gü·nlerde Hindistan' dan gelen bir takım a
jans telgrafları, hu memleketin şimal hudu

dundaki Veziristan bölgesinde İpi fakirinin idaresi 
a trnda bir ayaklanma hareketi olduğunu haber 
vermektedir, 

fakı • 

Bundan daha evvel de gene Hindistanda yeni 
ana kanunun kabulü ve kongre seçimi dolayısiy !e 
bir takım hareketler olmuştu. Bu itibarla Hindis
tandaki vaziyete genel bir bakışla bakıp bu hadi-

hareketi 
seleri ve neticelerini gözden geçirmek faydasız b Ot e e e b • ı • e ? 
olm~~:kt~~: ha_diseler -~a .?üy~k .ha~btan, başlar. uyuye 1 ırmı . 
O zamanki lngıltere hukumeti Hındıstan a vere-
ceği para ve asker karşılığı olarak niş bir salahiyet ve hind eyaletlerine - yedi defa hapse girmiş, bu uğurda bü-
muhtariyct vadetmişti. Fakat harb bi - dahili muhtariyet vadeden bir ana ka - tün servetini kaybetmiş olan yeni milli 
tince muhtariyet yerine 1919 senesinde nun hazırlanıyordu. Bu kanuna naz;uan kongre reisi Cevahir Ul Nehru, genç-
ancak gayet mahdud bir salahiyet ba . her eyaletin teşrii birer meclisi ve mec- Hk, köylü ve amele kütlesiyle birlikte 
ğışlayan ve her on senede bir defa ta • liste çoğunluğu teşkil eden partiler ta· hareket ederek bu kanuna karşı koymak 
dil edilecek olan bir ana kanun teklif rafından kurulmuş birer kabineleri bu- ve Hindistana tam bir istiklal temin et· 
olunmuştu·-. Bu teklifi kabul etmiyen lunacaktı. Fakat milli kongre, eyalet mek yolunda yeni bir mücadeleye giriş-
Hind Milli Kongresi o zaman tam bir valilerine umumi emniyeti ihlal edecek miştir. Bu yüzden, bazı Hindistan şe -
istiklal elde etmek yolunda gösterilere meclis kanunlarına karşı veto hakkı da hir~rinde halkla hüküm.et kuvvetleri 
başlamış, İngilizler de her türlü toplan- verdiğinden milli kongre bu ana kanunu arasında ihtilaflar çıkmağa, hatta çar-
tıyı, konferansı yasak etmişler. hatta da kabul etmiyordu. pışmalar olmağa başlamıştır. 

bir defa Amritsar şehrinde bu yasağı Bu yeni ana kar.un bu sene nisan Vaziyet tam bu merkezde iken Hin-
dinlemiyerek yapılan bir toplantıda hal· ayında yürürlüğe girmektedir. Milli distanın şimali garbi hududunun orta 
kı dağıtmak için üzerlerine ateş edil • kongre seçime iştirak edip on bir eya - ve cenub kısmını teşkil eden Veziris · 
miş, bıt yüzden 600 hindli ölmüştü. let meclisinden altrsında çoğunluğu tıandaki kabileler, İpi fakiri adı verilen 

Bu kadar sıkı tedbirlere baş vurul - kazanmış ve kabineyi kurmak hakkını bir ihtiHi.lcinin reisliği altında ayaklan· 
masma rağmen gene hareket durmamış, elde etmiş, fakat valilerin veto hakkı mış ve İngilizler için yeni bir gaile çr-
yürümüştü. 1920 de ·Gandi'nin başkan • kalkmadıkça bu kabineleri kurmaktan karmış bulunuyorlar •. 
lığı altında bir "işbirliği etmemek "non istinkaf etmiştir. Her ne kadar bu asilerin elinde, hü-
- cooperation cereyanı başlamıştı. O za- Son zamanlarda Hindistanda vücu- kü'l'letin bütün modem harb vasıtaları 
man bu hareketin başında bulunan li · de gelen ana kanun buhranı bu yüz - karşısında kullanmak üzere alelade tü-
derlerle 40.000 kişi hapse atılmış, fakat den çıkmıştır. feklerden başka silah bulunmamakta ise 
gene hareket durmamıştı. Gandi'nin İngilizler, ş,imdi bu eyalet meclisin- de tuttukları arazinin sarplığı ve çe -
prensipi bu hareketi hiç kan dökme • deki azınlık partilerini kabine teşkiline tinliği bunlara karşı hareketi güçlcştir-
den yürütmekti. Buna rağmen Çoraçarı davet etmişler, bu teklif de kabul olun- mektedir. Son ajans haberleri İpi faki-
kasabasmda yirmi ingiliz polisi halk ta muşsa da bu kabinelerin ço~unluk par- rinin öteki kabileleri de ayaklandırmak 
rafından öldürünce Gandi , hareketi tileri tarafından kolayca devrilmesi 
durdurmak istedi. İngilizler de bu a • mümkün ve muhakkaktır. 
yaklanmanın önünü almak üzere Gan
di'yi hapse attılar. 

Halk yığınları bu suretle lidersiz 
kalınca aralarında din ihtilafları baş 

göstermiş, bu ihtilaflar, Hindistanı kar-· 
makanşık bir hale sokmıı5tu. 1919 sene· 
sinde Hindistanda tatbik edilen idare 
şeklinin c!'!ğiştirilehi1mcsi için geçmesi 
icab eden on sene bitmek üzere idi ki 
ingilizlcr Hindistana Simon'un başkan
Iığr altında bir heyet gönderdiler. Milli

yetçi hindlerin boykotajla karşıladrkla. 
rı bu heyet, memlekette tahkikatını 

yapmış, raporunu vermiş ve bunun üze
rine Londrada muhtelif hind partileri 
bu raporu incelemek ve kabul etmek ü. 
zere birinci yuvarlak masa konferd.nsı. 
na ":' ~ırıll'IJ" ştı. 

Hind ınitıi kongresi bu konferansa 

<1 ı e~e gönderm-.diğinden bundan bir 
netice çıkmadı. Aynı zamandd Hindis · 
tanda vaziyet tehlikeli bir şekil aldığın· 

dan İngiltere ikinci bir yuvarlak masa 
konferansım davete rn<:cbur olmuştu. 

Bu konferı::nsta Gandi, ınillf kongreyi 
temsil ediyordu. Milli kongre gene tam 
bir istiklal noktasında ısrar ettiğinden 

bu konferans da akim kalmıştı. 

G andi bu yolculuktan dönüşte ge
ne halkı ingilizler aleyhine ayak· 

lJ !'tlırdı. İngilizler de bütün mim kon
gre teşkilatını ortadan kaldırmak ve 
Gandi ile birlıkte binlerce kişiyi hapse 
tıkmakla mukabele ettiler. Öte taraftan 
r:la Hindistan merkezi hükümetine ge -

G andi, bugün bu meselede inguiz
lerle uyuşmak taraftarıdır. Fakat 

[Dil Köşesi) 
Bir h;Jcciyeden: 
" lşi bilenler yavaşça fısıldıyorlar: 
- Gene eski kocasına varacak, di -

yorlar .. ,. 

- AKŞAM'dan -
Yukarda "fısıldıyor/ar,, dedikten ve 

( :) işaretini de koyduktan sonra, baş-
kalan ağzından söylenen cümle sonun
da tekrar "diyorlar'' kelime:>ine lüzum 
yoktu. 

* * * 
•· Gıda, yani hayat meselesi tc 'ıli -

kededir." 
- SON TELGRAF'tan -

Hayatın tehlikede olması bir mese-

le teşkil edebilir ama. bir meselenin 
tehlikede olması, biraz tulıaf bir ifade 
tarzı olmaktan kurtulamiyor. 

" Kağıdsızlık her şeyin üstünde biı 

tehlikedir." 

- AÇIK SÖZ'dcn -

Kağıd natlarrnın neticesinden or . 
taya Çlkan buhran mübalagaya hacet 

göstermiyecek kadar clıi!miyetli bir me
seledir. Fakat bunu '"he;: şeyin üstün -
de bir tehlike" diye göstermek de mü
balaga değil midir? 

için beyanname neşrettiğini haber ve • 

ıiyor. Eğer bunlar da bu davete icabet 

edecek olurlarsa o zaman vaziyet biraz 

daha müşkülleşebilir - N. A. 

t3iBLiYOGRAFVA 

TURKOFIS 
Ekonomik enformasyon bülteni 

Türkohs tarafından 15 giinde bir 
neşredilen büllen"in 16 n~san tar:hE 31 
inci sayısı çıkmıştır. Bültende şu yazı
ları görmekteyiz: demir ve çe!ik endi:~
trimizin kuruluşu dolayısiyle Başve>ki-
lin nutku, Türkiye - Fransa ticaret MÜ· 

nasebetleri, Hollandanm buğday istih • 
lak ve ithalatı, İran üzümleri ve Al -
manya ithalatındaki mevkileri, TüL·kiyt! 
- Felemenk ticaret anlaşması. ec:"nebi 
memleketlerde döviz tah<lidatı, mev:;u-
at ve haberle:·: 

Havacılık ve Spor 
Havacılık ve Spor'un 15 nisan sayı· 

sı, her zamanki gibi sevimli ve doyuru
cudur. Falih Rıfkı Atay'm (Kanad spo
ru) yazrsiyle, Server Ziya Gürev'in, 

türk köylüsündeki havacılık alakasını 

canlandıran (Afyonlu Türkaslan) ya
zısı, Abidin Daver'in (Dünya hava or
dularına umumi bir bakış) tetkiki, 
(Tayyarecilik ve mekteb), (İngiltere 
bir hava baskınına uğrarsa), (Donan
ma ve Tayyare) gibi garb hava muhar
rirlerinin dikkate değer görü~Ieri bu 
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Bir kad n mesud olmak için 

neler yapmalıdır 7 
iM--·-· ""'Fr~;~~(:d;;;i·~i.hi~ ingiliz -;:;e~:i~de

0

n··-;;Gü~:Jik""""'""'""'i 
saadet,, isminde bir yazı almıştır. Bu yazıda mesud olmaık için ı 

1 
kadınlara bazı tavsiyeler yapılmaktadır. Bu eğlenceli yazıy1 ı 

_ biz de ~~~.~~yuyoruz: _ .. '".J 
1 - Ahbaplık ve misafirlik manızdan canı sıkılacağını unutmap • 

Hizmetçinize, inandırıcı bir neza -
ketle yalan söylemesini öğretiniz. Bu 
sayede sizi çamsakızı ziyaretçilerden ve 
traşçr telefon muhaverelerinden kurta
rabilir. 

Okumak için evinizden ödünç alı
nan kitablarm bir listesini hazırlay:mz, 
ve bir zaman sonra alanlara birer kart 
göndererek iade etmelerini hatırlatınız. 

X .•.. veya Y ... in evinde süvare pek 
can sıkıcı bir mahiyet alınca erken ka-

çınız, hatta ev sahibi sizi bricte dördün· 
cü yapmak istese bile 

Etrafınızda ne söyliyecekleriyle ala
kadar olmadan, kabullerinizi ve ziyafet
Jcrinizi büdcenize göre tahdid ediniz. 

2-Kocanız 

Bürosuna giderken sabah gazetesini 
götürmesine ses çıkarmayınız. Son ha
berleri veya son sansasyonel cinayeti 

mutlaka okumak istiyorsanız, bir baş
ka gazete aldırabilirsiniz. 

Kocanızın yeni kostümünü asla ten

kid etmeyiniz, hatta kusurlu olsa bile. 
Kocanızın yemek pişirmesini bildi -

ğine ve hatta icabında bir ziyafet sof
rasını bile kusursuz haz.rhyabileceği • 

ne inanır görününüz. 
Doğum, evlenme gibi yıldönümleri

ni ona önceden haber veriniz; bu su -
retle onu gaflar yapmaktan korumuş ve 
nedamet duymasına mani olmuş olursu· 

nuz. Onun alakalarur gibi göründüğü 

kadınlara karşı çok nazik ve sevimli o
lunuz. Bu suretle onlar, sizi kocanıza 

tercih edeceklerdir. 
Sizin için alacağı şeyleri kendi başı

na almasına müsaade etmeyiniz. Bu su
retle, işinize yaram.yacak şeyler için 
değerlerinden çok yüksek ücretler öde
mesine mani olursunuz. 

Başkalarının yanında daima onunla 
mutabık görününüz, fakat yalnız kalın
ca kendi düşüncenizi azim ve enerjiyle 
müdafaa edinizz. 

3 - Elbiseleriniz 
Hiç olmazsa bir tek kibar elbiseye 

ve mükemmel bir ev takımına malik o
lunuz .. 

Size yakışan elbiseler giyiniz. İyi bir 
elbise, beş kötüsüne müreccahtır. 

Bütün sahte mücevherlerinizi bir -
den takmak arzusuna karşı mücadele 
ediniz. Onları itidalle kullanın:z. 

Bir kaza veya herhangi brr başka se
beble arzu etmiyeceğiniz bir kıyafetle 
polisin veya doktorun karşısına çıkmak 
ihtimalini göz önünde tutarak iç çama
şırlarınıza daima itina ediniz. Zeki bir 
kocanın gelişi güzellikten hoşlanma -
yacağım ve bilhassa yalnız kendisinin 
gördüğü hususlara karşı laubali davran-

sayrnrn kıymeti münderecatmı teşkil 

etmektedir. Bütün okurlarnnıza tavsi
ye ederiz. · 

nıı. 

Çoraplarmızm iyice gerilmiş olması
na dikkat ediniz; ve daima evinizde iyi 
halde bir iki yedek çorap bulundurunuz, 

Bozuk ökçeli iskarpinlerle sokağa 

çıkmayınız. Bir elbiseniz veya tuvale -
tinizin herhangi bir tali i~i için sarfet
tiğiniz paranın hakiki mikdarını ne ko
canıza, ne de dostlarınıza söyleyiniz. 

Eski ve yırtık elbiselerinizi sabah
ları evde giymek arzusuna kendnizi 
kaptrrmayınız. 

Elbiselerinizi hiç olmazsa ayda bir 
defa temizletiniz.. 

4 - Makyajınız, elbiseniz 
Tuvalet malzemenizi, tamamen tü • 

kenmeden almaya alışınız. Geceleri, yü
zünüzün tazeliğini kaybettiğini hisset· 
tiketn sonra yatağınıza girmemekte ıs• 
rar etmeyiniz. 

Ne şi§lllillllığuı, ne de tenbelliğin si
zi yenmesine müsaade etmeyiniz. Her 
iki ayda bir kötü ondülasyondansa, altı 
ayda bir mükemmel bir ondülasyon 
yaptırmayı tercih ediniz. 

Tırnaklarınıza bilhassa itina ediniz. 
Pürüzsüz bir el, kıymetli bir yüzükten 
iyidir. 

5-Eviniz 

Odanızda, hiç olmazsa iki rahat kol
tuk bulunmalı, ve bunların yanında ışık 
tertibatı okumanıza mani olmıyacak bir 
şekilde bulunmalıdır. 

Bir muzip dostunuzun size hediye 
ettiği çiğ renkli vazoyu • tabii kazara -
kırmız. 

Her beş veya on senede bir mobil
yanızı tamir ettirin, hiç olmazsa cila· 
larmı tazelendirin. Ayağı kırık bir kol
tuk veya dökülme halinde bir süs, sizi 
evinizden soğutacak sebeblerdendir. 

Tozun esiri olmayınız. İkide bir 
yorulup canınızdan bikacağınıza, evi -
nizin tozunu iki günde bir almak daha 
iyidir. 

Kocanızın karşısında olmadan süs· 
lenebileceğiniz bir tuvalet odasına sa· 
hib olmaya çalı~mız. 

6 - Kendiniz 
Hoşa giden taraflarınızı daha gos ~ 

terişli bir hale getirmeye ve hoşa git .. 
miyecek taraflarınızı da gölgede br • 
rak.maya çalışınız. 

Son filimde seyrettiğiniz aktörü 
çok beğendiğinizi duymuş olduğunuzu 
hatta en yakın arkadaşınıza bile itiraf 
etmeyiniz. 

Şi~anlamamak için Huımsa bir re· 
jim takib ediniz. Fakat bundan kimse • 
ye bahsetmeyiniz. 

Her fırsattan istifade ederek neşeli 
olmaya ve eğlenmeye çalışınız ve sizi 
ihtiyarlatabilecek olan kederlerden, hoş· 
nudsuzluklardan kaçınız. 

Böylece, mesud yaşayabilir ve etra· 
fmızdakilere de kendinizi daha f;.zla 
sevdirebilirsiniz. 

T -a• r tca N o. 1 4 

Yazanlar: Çeviren: 
Mary ve Charles Lamb Nurettin ART AM 

Kıs masalı ,, 

ontes'i ziyaret etmek üzere Sicilya'ya gel
misti. 

İlk önce bu ziyaret Leontes' e zevkten baş
ka bir şey vermemişti. Gençlik dostunu kıra
liçeye takidm ettiği zaman ona büyük bir 
ehemiyet vermişti ve aziz dostunun huzu
runda bütün saadet ve neşesinin tamam ol
duğu görülüyordu. Eski zamanlara dair ko
nu~tular; mckteb günleri, gençlik hatıraları 
anıldı ve bunlar, biitün konuşmalara karışan 
Hermione'e anlatıldı. 

mıyacağma emin olduğu halde, yenilmez bir 
kıskançlığa kendini kaptırmıştı. Bunun üze
rine gerçek bir dost ve karısını candan seven 
nazik bir koca olan Leonte.s birden bire bir 
canavar kesilivermişti. Bu hisler içinde Le
ontes, sarayının ileri gelenlerinden Kamil -
lo'ya bu şüphesini açarak, Poliksenes'i ze -
hirlemesi için emirler verdi. 

Mamilius, pek ufak bir çocuk olmakla be
raber, annesini büyük bir sevgi ile seviyor~~· 
Annesinin böyle tahkire uğradığını görtJP 
yanından ayrıldıktan sonra da hapse atıldı
ğını anlayınca çok fena oldu; çocukcağ~~ırı 
iştihası günden güne kesiliyor, göz~~ 
uyku girmiyordu. Kederi o kadar büyü.k;~ll .. 

11 bu böyle gidecek olursa yavrucağız, guJlU 

Sicilya kıralı Leontes ile güzel ve fazilet
li kırali~esi Hermione bir zamanlar tam bir 
ahenk içinde yaşarlardı. Bahtiyar Leontes'in 
bu sevgiden başka hiç bir dileği yoktu. Yal
nız arada sırada eski mekteb arkadaşı Bo
hemya krrah Poliksenes 'i görmek, onu kıra· 
liçesine de tanrştmnak istiyordu. Leontes 
ile Polikenes çocukluklarından beri beraber 
yaşamışlardı. Fakat ikisinin babalan ölmüş, 
bunun üzerine ilcisi de kendi memleketlerin
de kırallık etmek için biribirlerinden aynl -
mışlar, o zamandan beri biribirlerini görme
mi ,lerdi. Bununla beraber, biribirlerine mek
tup1ar, armağanlar ve elçiler yollamaktan 
geri kalmıyorlardı. 

Nihayet, tekrar tekrar davetlerden sonra 
Poii:. ~ "nes Bohemya'dan kalkıp dostu Le -

Uzun bir müddet sonra Poliksenes, ay -
rılmak ha.ırrlıklannda bulunurken kıraliçe 
Hermione, kocasının arzusiyle, Bohemya kı
ralına ziyaretini biraz daha uzatması rica
sında bulundu. 

İşte iyi kıraliçe Hermione'un kederi bu
radan başlar; çünkü Poliksenes, biraz daha 
kalması için Leontes tarafından yapılan tek
lifi reddettiği halde kıraliçenin nazikçe ısra
rına dayanarnıyarak hareketini birkaç hafta 
sonraya bırakmaya razı olmuştu. 

Bunun üzerine kıral Leontes, dostu kı
ral Poliksenes'in ahL1k prensiplerine ne 
kadar bağlı bir adam ofduğunu bildi
ği ve faziletli kıraliçenin sadakatini boz-

Kamillo, iyi bir adamdı; sonra efendisi
nin bu şüphesinirı de tamamiyle yersiz oldu
ğunu bildiği için Bohemya kıralmı, kendi 
kıralınm emriyle zehirliyecek yerde ona giz
lice vaziyeti haber vermiş, sonra kıral ve Ka
millo gizlice Sicilya' dan kaçmağa karar ver
mi~lerdi. Bu kararlarını tehlikesizce tatbik 
ettiler ve Kamillo o zamandan itibaren Bo
hemya sarayında yerleşti ve Poliksenes'in 
en gözde dostu oldu. 

Poliksenes'in kaçması kıskanç Leontes'i 
bir kat daha küplere bindirmişti. Bu öfke ile 
hemen kıraliçenin dairesine gitti. Orada ka
dıncağız küçük oğlu Mamillius'u yanı başı
na oturtmuş, onun anlattığı eğlenceli bir hi
kayeyi dinliyordu. Bu sırada cefaya giren kı
ra!, çocuğu annesinin elinden aldı ve kırali
çeyi hapse yolladı. 

~ 

birinde, muhakkak, ölüp gidecekti. 
11 

Kır~l,. kıraliçe.yi ?apisaney~ yollad~ı~o
sonra Sıcılya'nın ilen gelenlerınden d ıd 
menes ile Dion'a, Delf~'a gidip o~a ~rı 
Apollo mabedinin kahininden kıralı9: et· 
kendisine ihanet edip eunediğini tahk1 

meleri emrini verdi. . nede 
Hennione kısa bir müddet hapıs__a ge· 

kaldıktan sonra, dünyaya bir kız çocug~aJ:l 
tirnıişti. Küçük yavrusunu gördüğü ~lı ıta· 
büyük bir rahat ve huzur duyan zav 
dm ona diyordu ki: d 5 e11i11 

- Benim küçük mahbusum, ben e 
kadar masumum. ıerindefl 

Hennione'un Sicilya ileri gelen e pazilt 
Antigonus'un kansı olan asil ruhlu ~aulirıaı 
bir arkadaşı vardı: Paulina. Bayan ) 

(Sonu var 
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Kömür .sergisi 
v 10 km. genişliğinde 

aşı . ıncı say a a . b" bünye içinde buyu omur (B 1 . . f d ) 1 ]ugunda ve • .. .. k k'' .. 

makinalar ve vasıtalar arasından, milli tersıyer 1.~ "lmüş ve bu sahanın yatnrz 

k 
. d 1 . . 1 .zuhuratı goru . . 

e onomı üşünce erımıze ve icap arına 
872 

hektarlık kısmında yapı!an ga~erı 
en uygun olanlarını ayırmak imkanını ma şakuli ve ufkı sondaJ a-
elde edecegviz. K ömürlerimizin en iyi kuyu. yar ' d 100 ·ı on ton ıneliyatı neticesin e, .mı y. 
şc.:dlde hangi vasıtalarda kullanılabile- k' .. "n mevcudiyeti tesbıt ve ışletme· 
ceğini mütehassıslarımız, bize söyliye- omu.~~ yya bir vaziyete getirilmiştir. 

ki d
. B 1 ·1 k olan va· ye mu ıe . k" .... 'ht' ce er ır. ll suret e seçı ece Jeolojik alaimi itibarıyle omuru ı ı-

sıtalarm tamimi, ayrıca planlı çalışma- va eden ve fakat henüz aranılmayan ay-
mızm esasını teşkil edecektir. mıntakanın digv er kısımlarında, en az 

d }; · kö- nı · d'l İnsanların tanıdığı zaman an erı yarım milyar ton kömür tahmın e ı • 
mürün medeni hayattaki rolü, müte_ma· mektedir. 

k.. .. yenı ve diyen artmıştır. Bugün omur, M. T. A. nın vücude getirdiği gra. 
• b 1 adıgvı tak- . . . fevkalade membalar u unnı . fikler gösteriyor ki, memleketunızın 

d
. d . . d bitmek tebhke· k" .. ır e, 15-20 sene ıçın e . rec:.itli mıntakalarmda 12 taş omur ve 
• .. t ol bazinelerı :ı .,. sı hesaplanan dunya pe r . 51 linyit madeni vardır. 

dd Si olarak yenı b karşısında, petrol ma e .. .. ' . sa Cumhuriyet ilan olunduğu zaman u 
bir ehemiyet kazanınıştır. Kom.ur• - muazzam varlıktan istifademiz, ancak 

. t sadece bır ener· . "h dece bir teshın vası ası, 400 bin tondan ibaretti. Bugün ıstı sa-
.. k v deg-ildir Kömür, başlı başı· d k' kk beş m.is--Jl aynagr · d · ıatımız, yukarı a ı ra . amm .. 
na bir endüstri branşının ana mad esı- tini geçmiş olmakla beraber, suratle 
dir. Aspirinden sakkarine kadar ~ayıs; varmak istediğimiz neticeden henüz 
maddeleri kömür müştakkatına oorç u 

b 
role pek uzaktır. 

yuz. Kimya endüstr~sinde .azı ~~ ol: En son olarak 1936 rakkamlarmı a· 
ketlerin emsalsiz bır mevkıe sa ıp . lırs:tk, bizde istihsalat yekUnu 2,2 mi~-
malarınm sebebi; topraklarında genış yon ton olmasına mukabil, aynı sene. ı-
kömür servetinin bulunması ve bu ser- çin tngiltere'nin istihsalatı 228,5 mıl-
veti işletmeyi bilmiş olnıalarıdrr. yon ton, almanyanm 117,4 ~iJy~n ton, 

Etrafınıza bakınız, boyasız ve .~enk- Belçika'nın 27 milyon ton, Şıınalı Ame-
siz hiç bir şey yoktur. Modern dun?. a- rika Birleşik hükümetlerinin 486,7 mil-
nm en büyük endüstri kolu olan bu~u.~- yon ton ilah ... olduğunu düşün~e~ ka-

k
.. .. ... en hemen komur b · ... t eden ıstıhsa-
u boya sanayıı, J,em .. "k e· fidir. Nüfus aşına ısarıe 

müştakkatma istinad eder· . Buyu .. ~. lat ve istihlak rakkamı bizde, diğer her· 
micilik gibi, büyük endüstrı de komur hangi ileri memlekete nazaran, son de-

d - ve tekem· 
olan memleketlerde ogmuş . recede azdır. 
mül etmic:tir. Kömür, muasır medenıye· İlk arsıulusal kömür sergisinde teş-

:.. v• b" ük mes- 1 k . . d 
tin yalnız membaı degıl, en .. u~. .. ·,:r olunan vasıtalar, meme etımız e 
nedidir. Bu eheıniyeti ve komu~u ol~n k~mür istihlak derecesinin a.~~sı~a 
memleketlerin imtiyazlı vaziyetı, ele~- hizmet ederse, bizim için buyu~ bır 
trik santr<• l1arı ve bilhassa son seneler bahtiyarlık olacaktır. Sergi~e te!bır. e-
içinde kömürü mayileştireı-ek petrola dilmis vasıtaları, büyük bır alaka ıl.e 
tahvil eden prosedeler çıktıktan ve tat- tetkik edeceğiz. Her birini, kıymet~e~ı-
bika geçtikten sonra, büsbütün artmış- .. mu"kafatlanmış görmek, hızım ne gore, . 
tır. için müstesna bir zevk teşkil edecektı:· 

Büyük kömür memleketi olan Tür- Kömür madenlerimizin rasyonel ~ır 
kiye, yalnız geniş kömiir yatakları üze- şekilde işletHınesini ve kömürün, mus-
rinde yatan bir memleket değildir. Do- tehliklerin bayat icab ve şartlarına ~y-
~ A Akd nı'z dog· u ve orta gun bı'r tarzda tevziini T.B.M.M ... ku .. r-
gu vrupa'nın ve e 
çevresinin kömüre malik olan tek rneın· süsünden, en Büyüğümüz ve Buyuk 
leketidir. kurtarıcımız işaret buyurmuşlardır. 

Uumuz yok- Her mı'll'ı meselede olduguv gibi, kömür 
Hiç bir kalkınma mcvz la 

tur ki, ya doğrudan doğruya veya ~o . - mevzuunda da, irşat ve iradelerinin ye· 
y .

1 
k ' rnürle alakalı olmasın. Turkı- rini bulacağı muhakkaktır. 

ısyı e, 0 · k ında kö- C BAYAR 
Ye, bütün dünyada, deı ız ıyıs . 
ıtıür menbaları olan üç memleketten 

biridir. 
Yalnız Ereğli • ZongulJak sah~ız

da görnuıu servetin mecmuu 1,5 ınılyar 
ton hseapıanmıştır. Şimdiye kadar ras

Yoneı ihracat yapılmamış olan bu .~a~~· 
aşağı yukarı bakidir. Zonguldak komur 
havzasının mühim bir kısmını, idare ve 
imtiyazı altına almış bulunan Ereğli 
Şirketinin, son günlerde, lnönü'nün iyi 
görüşü ve direktifi ile satın alınması ve 
işletilmesinin Eti Bank'a devri sayesin
de kuvvetli bir rasyonalizasyon hare
ketinin başlıyacağı şüphesizdir. Bunun 
haricinde, işe başhyalr iki sene bile 

1 
J[aden Tetkik ve Arama Ens-

o mayan • .. 
. .. .. (,.. .• T A ) memleket dahıhnde 
tıtusu ,,.. · · ' 
buldun-u muhtelif ınadenler arasmd~, 
b' inanı P azar yanı Aıduvay ve cı-
ıze . b' kömür havzası daha 

varında yenı ır 

göstermiştir. . eınle-
Linvit :nadenine gelınce: ın 

- ebzulen vardır. 
ketin her tarafında m tl' 

G M T A 
Enstitüsüı1iin kıyme 1 

ene • · · ey 
hizmeti ile. yeni bir liny it havzası n:,_-

K 
.. t yanın 20 p..ıu• 

d ana çıkarılmıştır. u ' 
1 

'b 20 km ıızun-
şimalinde ve ta ,.rı en · 

--~ 

'* 
DÜZELTME: Dünkü 23 nisan ya-

zımızın sondan evelki fıkrasının başın
da şefinin jenisine sözü, şerefinin jeni-

sine çıkmıştır. Oüzeltiriz. 

Alınan ataşeıniliteri Mareşal izze
tin ınezarına çelenk koydu 

İstanbul 23 (A.A.) - Mareşal Ah· 

d 
tzzet:in vefat sıralarında me-

me b 1 n ve bu 
T .. k'ye dışında u una 

ınuren ur 1 töre· 
sebebten dolayı rnareşalınAclena~ye a ate-

. . · k t enıic: olan ma 
nıne ıştıra e ın :s d" .. 

R hd buraya onu· 
şemiliteri miralay 0 e, .. 1 an ordusu namı-
siınden sonra, dun, a m b' - ı n mezarına ır 
na, müteveffa nıareşa 1 

b dan sonra Bayan 
çelenk koymuş ve un . 
Ahmed !zzet'in nezdine gıderek ken· 
disine alman ordusunun taziyelerini bil· 

dirmiştir. 

Kızılay kongresi 
:Ktzılay genel merkezinin yıllık kong

resi bugiin genel merkez salonunda saat 

10 da toplanacaktır. 

UL S 

Avam 
kamarasında 

Fasılasız 19 saat süren 
gürültülü bir celse 

Londra, 23 (Hu'Susi) - İşsizliğin 
bilhassa hüküm sürdüğü sefalet bölge
leri hakkındaki kanur. projesiyle yenı 

yıl büdcesi kanun pro;e:si avam kamara
sında uzun münakaaşlara yol açmıştır. 

Her iki proje de bir çok itirazlara 
uğramış, gürültülü satır.eler cereyan et· 
miş, işçi mebuslardan B. Bevan'ın ka
maradan çıkarılmasın<l mecburiyet hasıl 
olmuştur. 

B. Nevi! Çemberlayn, silahlanma dola
yısile fazla kazançlar ehle eden harb en
düstrisinden yüksek vergi alınması hak
kındaki görüşünün doğruluğunu müda. 
faa etmiştir. Mumaleyh, yeni finans baka 
nmm bu sevilmiyen tedbiri çoğunluğ:ı 
kabul ettirmekten kuıtulması için, ba
kanhktan ayrılmadan önce kendisi b~ı 
prensibi kabul ettirmek arzusundadır. 

19 saat süren münakaşa ve konuşma
lardan sonra sefalet bölgelerine yardım 
hakkındaki kanun projesiyle büdce ka
rar sureti kabul edilmiştir. 

Kamaranın bu celsesi, 50 senedenbc
ri yapılan celselerin uzunluk bakımın· 
dan ikincisidir. Geçen temmuzda yap•
Jan başka bir celse 34 saat sürmüştü. 

Şimdiye kadar her türlü hücumdan 
masiın sayılan B . Çemberlayn'ın icraatı 
muhafazakarlar tarafrndan ilk defa ola. 
rak tenkid edilmektedir. Bununla bera
ber mumaileyhin politik vaziyeti zayıf· 
Jamış değildir. B. Çemberlayn, büdc~ 
projesini müdafaa etmekle beraber tat
bikatında bazı değişiklikler yapılacağını 
söylediğinden, karar rnreti okunmadan 
kabul edilmiştir. 

Demir Spor Kayseri 
muhtelitini 4 - 1 yendi 

Kayseri, (Hususi) - Bugün Demir 
Spor kulübü ile Kayseri muhteliti ara
sında bir futbol maç.ı yapıldı. Oyun 
çok güzel ve muvaffakiyetli oldu. Ne
ticede 1 e karşı 4 sayı ile Demir Spor 
galib geldi. 

Pazar günü Demir Spor ile Sumer 
kulübü arasında da bir müsabaka yapı
lacaktır. 

Bek -- Antonesko 
konuşmaları 

Biikrf'~, 23 (A.A.) - Polonya ve Ro. 
manya dış bakanları arasındaki konuş
malar iki memleket kurmayları arasın
da mevcud anlaşmaların genişletilmesi 
üzerinde vuku bulduğu sanılmaktadır. 
Malfün olduğu üezre bu anlaşmalar şim
diye kadar münhasıran bir sovyet teca· 
vüzüne karşı müdafaayı istihdaf ediyor· 

du. 
Konuşmalar esnasında Romanyanın 

Çekoslovakya ile Polonya arasındaki 
müşkülatın izalesi hususunda ısrar et
tiği ve romen - macar münasebatındaki 
gerğinliğin izalesi hususunda da Polon
yanm tavassutunu rica ettiği söylen· 
mektedir. iki memleket mütekabil dost
luklarının tarsinini kararlaştırmışlar· 

d ır. 

Sergi çok muvaff k 
• güzel ır e er 

( Başı 1. inci sayfada ) 
todlu çalışmasının güzel ve muvaffak 
bir eseridir. Şimdiye kadar yapılan ser· 
giler İ~erisinde güzeU:a(, telmik tamam. 
lığı itibariyle türk milletinin yüksek ide
aline yaklaşan ve yakışan milli bir eser .. 
dir denebiliı-.,, 

Finans Bakanı B. Fuad AğTalı: 
"- Seı·gi, Celal Bayarın iyi görüı ve dü . 
şünüşün muvaffak bir eseridir. Bu gü
zel eser İçin harcanan para ve emek 
memlekete övülmüye değer bir varlık 
kazancbnmşhr. 

Bu sergimiz, örnek olmak vasıflarını 
taşıyor. Buradaki gelişme yurdun nam
zed olduğu mesud istikbalin kuvvetli bir 
garantisidir." 

Ekonomi Bakam B. Celal Bayar: 
''- Ben mütalea beyanına kendimi 

salahiyetli saymıyorum. Eğer mutlaka 
bir ıey söylemem lazımsa diyeceklerim 
ıudur: Bu cumhuriyet bükümetinin kur
duğu ilk b:?ynelmilel sergidir. Atatürk 
inkili.bı ideali ve büyük başvekilimin 

verdiği vazife kar§ısında, bu ancl iti
nalı bir ba§langıçtır. Sn f bu bakımdan 
bu işte çalışan arkadl\şlarım, teıvike la· 
yiktirler sanıyorum. Mekteblerimiı:in, vi. 
)ayetler halkımıZJn gelip ziyaret etmele
ri faydahdır, kendilerirti davet ediyorum. 
Noksan cihetlerini görmüt olanların bi.
zi tenvir ve ik.ız etmelerini bilhasaa rica 

ediyorum.'' 

Gümrük 11e inhisarlar Bakanı 
B. Ali Rana Tarhan: 

''- Sergi hakkında ıimdi yalnız in
tibaunı arzedecek vaziyetteyim. Sergiyi 
görmek ve istifade etmek için tekrar ge

leceğim. lntibaım ıudur: 
Bu sergi, ıimdiye kadar Türk.iyede 

görülmemiı derecede muvaffak olmu~
tur. Batta görgülü ekonomi bakanımız 
Celal Bayar olmak üzere bu ıergİyİ ku
ranlara kar§ı takdir ve minnet hisleri 

duymaktayım." 

Giresun mebu~u General 
Ihsan Sökmen: 

"- Bir çok büyük garb sergileri gör· 
düm. Tertib, intizam itibariyle yep 

yeni bir metod var. Ekonomi Balcanlı. 
ğı, yalnız panayır çeşidi iptidai sergi· 
ciliğ.i. kapı dı,arı etmi9 değil, yüksek 
ve olgun bir teknikle yeni ga.rb içinde 
en muvaffak sayılacak bir sergi vücu
de getirmeğe muvaffak olmuştur.,, 

• Milli Müclalaa Encümeni BQ§kanı 
General Kazım: 

"- Bir mebus sıfatiyle söylüyorum: 
Ekonomi Bakanlığı emrine ne versek 
azdır. Atatiırk inkilalhnın, iş, fikir, 
teknik tekamülünü bugün bize bol bol 
teneffüs ettir<li. Her köşe dikka.tle, zevk. 
le, itina ile, bilgi ile işleruniş.,. 

Tokad mebusu B. Hüsnü Konay 
''- Sergi memleketimizin yalnız en 

büyük ihtiyaçlarını, "en büyük imkanla· 
rım da me} dana koydu. Hem fikir, hem 
tertib itibaıiyle iftihar edilmeğe de· 

ğer.,, 

laveç Büyük Elçisi Ekselans 
Winthler: 

''- Bu kabil sergiler, bir cemiyetin 
duygu ve hakiki tekamülünün en iyi öl-

çüldüğü y erlerdir. Modern ve büy ük 
Türkiye, türk inkılabının manalı , iıü

yük ve olgun cephesi, bu sergide bütün 
azametiyle tebarüz etmişti r. Teknik ve 
zevk itibariyle parfedir. Herhangi Av
rupa veya Amerika bilY,iik sergisine, 
laakal müsavidir. 1htiva ettiği mana ve 

fikir itibariyle son zamanlar sergileri
nin hepsinden büyüktür. M.T.A., Eti 
Bank, İş Bankası istandları fcvkal~de. 
herhangi memlekette model olacak ka
dar mükemmel ve muvaffaktır. 

Türkiyenin bu seri inkişafına hay

ranım.,, 

Karabük inıaatı mühendislerinden 
Bay Gore: 

"- Serginin tertibinde çok muvaffak 
olunmuştur. Fikir ve gösterdiği hedef 
fevkalidedir. Yalnız öğretici değil, en
düstrilef1I1ek hamlesi içinde bulunan 
Türk.iyede şuurlu görüş ve hareketin do 
aarih bir delili ve ifadesidir.,, 

Şehrimizde bWunan İngiliz ticaret 
ile linan• grvpa 

''- Teknik ve prezantasyon itibariylo 
mükemmel bir eser kar,ısındayız. Cum
huriyet hükümetinin ilk beynelmilel 
sergisi için bu mevzuu seçmiş olması

nın manası bilhassa mühim ve çok bü
yüktür. Hiç bir rcalizasyon böyle bir 
fikrin ihtiva ettiği müsbet manadan da
ha büyük olamaz. Bu şuurlu endüstri
leşmenin en büyük bir sayhasıdır. 

Kısaca ne duyduğumuzu şöyle de 

ifade edebiliriz: biz bütün dünyada en 

teknik ve en "up-to-date,, olarak "Bri

tish industries fars., ı yani umumi har

bm hitamındanberi her sene mayıs ayın 

da açılan ingiliz sanayi me~herlerini 

kabul ediyoruz. Kendimizi bu meşher • 
ler içinde sandık. Bu sergiye ilk iştirak 
cevabmı veren firmalarm ingllizler ol<lu 
ğunu öğrenmemiz ise bize aynca keyf 

vredi." 

•••••••• • • •••••••••••••••• 
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ANKARA 
ÖGLE NEŞRİYATI 

12.30.12.50 muhtelif pldkla neşiryat 
12.50-13.15 plik türk mu:;ikisi ve haik 
'arkr1arı 13.15.13.30 dahili ve harici ha. 
herler 15.30.17.30 Cumhur başkanlığı fi. 
}armonik orkestra heyeti tarafından 

konser: (Musiki muallim mektebinden 
naklen.) 

AKŞAM NEŞRİYATI 

18.30.18.35 plak neşriyatı 18.35.19.10 
çocuklara karagöz (küçük Ali) 19.10-
19.30 türk musikisi ve halk şarkıları 

(Servet Adnan ve arkadaşları) 

19.30.19.45 aaat ayan ve arabça neş. 
riyat 19.45.2015 türk musikisi ve halk 
~rkılar (Hilanet Rıza. ve arkadaşları) 

20.15.20.30 hukuki konuşma: (Naci 
Erali) (iş kanunun tatbikatı) 20.15.20.45 

plakla dans musikisi 20.45-21.00 çocuk 
haftası münasebetiyle konferans 21.00 

21.lS ajans haberleri 21.15.21.45 tiirk 
musikisi ve halk şarkıları (Sa15.haddin 
ve tanburi Ömer) 

21.45.21.55 plak neşriyatı 21.55..22.00 

yarinki program ve istiklal marşı. 

--
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ba da bulurum.,, 
Sesini çıkarmıyarak gözlerini bir nokta 

ya dikmiş olan Charles' a Grandet: 

- Seni de mahvetti, sana on para bile 
bırakmadı. 

- Bana ne? Babam nerede benim? ba-

rıkları bu akisli evin her tarafında işitiliyor
du. Yerin dibinden çıktığı sanılan derin inil
tisi, yavaş yavaş hafifliyerek, ancak akşama 
doğru sükunet buldu. 

ugenie 
Grandet 

- Araba da at da beyhudedir. Evet, oğ -
hım. bahan öldü. Fakat bu bi: şey değil, da
ha mühimmi var kafasına bır kurşun sıka -
rak öldü. 

_Babam mı? ... 
_ Evet. Fakat bu da bir şey değil. Gaze-

teler, sanki hakları imiş gibi, bu hususta de
d'kodU da yapıyorlar. Bak, oku. 

1 Cruchot'dan gazeteyi almış .olan .. Gr~~-
um makaleyi Charles m gozlerı o-

det o meş h ·· .. ' di Bu esnada, henüz ~ocuk, enuz 
nune ser · ·v• 1 n za . . ocuk a tezahür ettıgı yaşta o a -
hıslerın ç h"Jgür hüngür ağlaınağa başladı. 
vallı genç, u . 

Grandet kendi kendme: . 
- İ te bu iyi, dedi, gözleri benı korkutu· 

~ vl or o halde kurtuldu. Sonr~, 
t~!~~s'ı~ ınl~yip dinlemediğine dik~~t bı

. ·n üksek sesle devam ettı. 
le etm~:ı~~ b~ şey değil, zavallı yeğe~i.m_, 

- . d v ·ı rünkü bunun tesellısını 
bu da bır şey egı ' -s 
bulacaksın; fakat.... vun' 

- Vah bahtsız babacağım! babacıg • 

v ' babacıgnn ... 

bam!.. 
Ağlamalar ve hıçkırıklar, bu dıvarlar a -

rasmda, etrafı müthiş surette çınlatıyor ve 
akisler halinde tekerrür ediyordu. Merhame
te kendilerini kaptıran üç kadın da ağ hyor
lardı: gözyaşları kahkaha kadar saridir. 

Charles artık amucasmı dinlemek istcmi
yerek kendini avluya fırlattı, merdiveni bul
du, odasına çıktı ve ev sahiblerinden uzakta, 
keyfince ağlayıp inlemek için kendini yata
ğına yüz üstii attı . 

Eugenie ile anasınm hemen yerlerini al -
mış ve gözlerini sildikten sonra, titrek elle
riyle örgülerine tekrar başlamış oldukları 
salona dönen Grandet: 

- İlk sağnağm f;eçmesini beklemek ge-
rek, dedi. Fakat bu genç bir ise yaramaz Pa
radan ziyade ölülerle meşgul oluyor. 

Eugenie, babasmm, acıların en kudsisine 
dair böyle konuştuğunu işiterek titredi. Ve 
o anden itibaren babası hakkında hüküm 
verrneğe başladı. 

Boğuk olmakla beraber Charles'ın hıçkı · 

Ma<lam Grandet: 
- Zavallı genç, dedi. 
Mesum nida! baha Gran<let kansına, Eu

genie'ye ve şeker kasesine baktı. Bahtsız ak
raba için hazırlanmış olan kahvaltı sofrasını 
hatırladı, odanın ortasında dikildi ve her za
manki itidali ile: 

- Olur şey değil, dedi, umarım ki bu is
rafmrza artık devam etmezsiniz Madam 
Grandet. Ben size paramı hu genç sersemi şe
kerle beslemek için vermiyorum. 

Eugenie atıldı: 
- Annemin kabahati yok. Bunu ben ... 
Grandet, kızının sözüm.i keserek: 
- Reşid olduğun için mi böyle bann kar

şı geliyorsun? Diişün Eugenie ... 
- Baba, kardeşinizin oğlu, evimizde hic 

bir şeyden mahrum olmamak lazımdır. ~ 
($ nu var) 
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Kömür sergisi dün açıldı 1 

(Başı 1. inci sayfada) ,_,..,.___.. __ ____...... 

rak bu urgiye çok kıymet ueriyorua. Sergi Umumi Katibliğin-
Serginin maluadı, burada gôate-

rilmif olan malıinalardan bu memle- den : 
ketin ihtiyacına uygun olanların •e· ı. _ K ömür aergÜİllİ rahatca ue 
çilmeaidir. Sergiye layilı olduğu ehe- aerbeatçe gezebilmelerine imkan uer· 
miyetİ teucih ederek iftirak etmek mek ue hrurui izahat uerecek tekni•İ· 
iaabetini göateren firmalara 11• bu yenler bilhaaa her efya bClflnda ha· 
beynelmilel 4ergimiu alaka göateren ~r bulundurulabilmelı için, urgiyi 
memleketlere tefekkür etmek iaterim. talebeaiyle ziyaret edecek mekteble-

Bu açılıf dolayıaiyle bilhaua ua· rin , en atair iki gün euuel aergi umu· 
tanclaflarıma işaret etmek iateclijim mi katibliğine telefonla ueya yazı ile 
nokta: Bu •erginin mümkün olduğu müracaat etmeleri. 
kadar çok yurddaf tarafından gui- 2. - Ve bütün mekteblerin ziya-
lip görülmeaiclir. Sergiyi bilha.ua aİ· ret etmeleri büyük BQJvekil tarafın· 
lelerin gezmeaini, kömürün kullanlf dan emir buyurulmUf olduğu. 
ye. · "'rini ve kolaylıklarını yakından 3. _ Vilayetlerden halk grupları, 
tetkik etmesini ve hele kadınlarımı- alakalı tüccar grupları tarafından 
zın kömür istihlak eden vaaıtaları bi- yapılacak ziyaretlerden de arzu bu-
rer birer görmesini iatiyoruz. yurulduğu takdirde aynı mülahaza 

Memlekette kömiir iatihlakini ar- ile haberdar edilmemiz lüzumu arza· 
tırmak ve kömür kullanan cihcu:lan 
yaymak hülıümetin takib ettiği bat• 

lunur. 

lıca bir politikadır. Bu po. litikayı ta- ~------• ru _., 
f B İno"nü taraf.n-

hakkuk ettirmek yolunda ciddi bir ve aynı say a ayan 
gayretle çalışan ve bu sergiyi açmak dan da imzalandı. 
teşebbüsünde buluncw meydana getİ· Başbakanımız, saat 19 da sergievin. 

den halkın sürekli alkışları arasında ay
re.ı arkadaşım Celal Bayar'a takdir· 
lerimi ve tebriklerimi huzurunuzda rıldılar ve giderlerken B . Celal Bayar'ı 

bilhassa tebri kettiler. bundan sonra da
arzetmek benim için bir vazifedir. 

vetliler de birer birer ayrıldılar. 
Sergiye gösterdiğiniz yakın ilgiden 
dolayı hepinize ve bilhassa izhar ef. 

tiği alaka için kor diplomatiğe teşek· 
kür etmek benim için bir uvktir. 

Bu açılan sergının memlekette 
kömür istihlakini ve kömür yakan a· 
letlerin ue makinaların kullanılması· 
nı artıracağını kuvvetle ümid cdiyo· 
rU'}{;. 

Şimdi müaadeni~le sergiyi açıyo-

rum. 
Ondan sonra, İnönü ve refikaları 

önde ol mak üzere bakanlar, kordiplo
matik Sergi evi kapısına gittiler. Kır· 
mızı beyaz kordela, Başbakan tarafın· 

dan l.es ildi ve ziyaret başladı. 

ilk •alonda 
İlk salona girildi. Atatürk'ün güzel 

bir m_J:- lyonu ile süslü olan bu salon, 
iş ·rak eden memleketlerin armalariyle 
g. et güzel t ertib edilmiş, ortada, ilk 
m den amelesi olan hitit heykelleri Ü· 

zer:nae büyiık bir hitit mangalı kon· 
m ıştu. Ilu mangal elektrik tertibatiy· 
le } cın r gilıi gön inüyor ve üzerinden 
h i f lir bı•har yükseliyordu. Atatürk'· 
iin madalyonu hizasına konmuş müte· 
a ''d büvük ve güzel buketler arasın. 
da bilh a Ekonomi bakanlığı namına 

ko 'T!US bu ket gözleri çekiyordu. 
f,., ; nü bu salondan başl.yarak her 

t ar ı re el iler. Alakalıların izahlarını 
di nliyerek tc-.ı ' ı ir edilen türlü alet ve 
V " ıtahr hak' ında malfımat aldılar. Baş
b. an ıız, J:konomi Bakanımıza, sergi
ni., ö ~re tici mahiyetini işaret ettikten 
s:- •ra scr ,,.i ı•mumi katibi B. Suad Şa· 
ki e, ki.ilttir idaresiyle temas edilerek 
mı-1 ~teblileri n ergiyi görmelerinin temi

nini e"'lrettiler. 
İki saat kadar süren tetkikten son· 

ra Basb:lkanımız ve diğer davetliler 

ha .. rl ~nım büfeye rica edildiler. 

Bfo. erı ·n methalirule iki karikatür 
Büfenin medhalinde karşılıklı i· 

ki !'la J a şu çok güzel karikatürler 
vardı. Sanatkar Bn. Müfide Mazhar ta· 
rafından yapılm ş olan bu karikatür· 
lerclen birisinde, Celal Bayar'ın haki
ki bir taş kömür yığını üzerinde söz 
söylediğ i ve fevkalade muvaffak olmut 
aksakallı bir ihtiyar, bir köylü kadını 
ve bir köylü erkeğinin can ve gönül
den dinledikleri görülüyordu. 

İhtiyar bir kadın uzanmış ayağiyle 

eski bir odun kömürü mangalını tek· 

melemiş vaziyette idi. Bir kütük üze. 

rinde oturan ihtiyarın ise bir odun de. 

metini, baltasiyle yere attığı görülü
yordu. Diğer kompoziyosonda, yeniçe. 
ri kıyafetli eski bir sadrazamın ağzın. 
da çubuk bir mangalın karşısında keyf 
çattığı görülüyor, karşısında ayakta bir 
yeniçeri ve bir köylü kızı duruyordu. 

Muvaffak olmuş o"ian bu kompozL 
yosonlar, uzun sergi gezintisinin 
&On, büyük neşeleri oldu. 

Sergi defterine imza 
M. T. A. pavyonunda, büyük bir kö. 

mür bloku üzerinde aergi hatıra def. 
teri konmuştu. Başbakanımız, kömür 
havzas nın büyük kabartma haritası ü. 
~~ bilhassa Çatal ağzı limanı pro. 
jesi hakkın""- .J Cc:W Bayar taraJuı.dan 
verilen izahatı dinledikten sonra, bu 
defterin ikinci sayfasını imza :!ttiler. 

Celal Bayarın sergi işinde 
çalıfanlara iltilatı 

Davetliler gittikten sonra, iktisad ve
kaletinde, belli başlı işlerde yapılması 

mutad veçhile bir otokritik toplantısı 
olmuıj ve B. Celal Bayar tahakkuk ettiril
miş eser ve vazifeden dolayı memnuni
yetini izhar etmiştir. Vekalet müsteşarı 
Kurdoğlu arkadaştan ::.amma verdiği ce
vabta kendilerinin sadece iyi bir amele 
ve büyükleri tarafındcuı verilmiş fikri 
ve vazifeyi kavramaya ve mümkün olan 
en dikkatli şekilde yapmağa disiplin· 
le çalışmış olduklanru ve iltifatlarının 
müstakbel çalışmalanru daha iyi ve dik· 
katli yapmak için bir kuvvet olacağını 
söyliyerek teşekkür etmiştir. 

Prole•Ör A l etin ziyareti 
Açılma törenini müteakib, Profesör 

Afet sergiye gelmiş ·ıe bütün istandları 
dikkatle gezmişlerdir. Profesör Afet. 
hizmetlerine şitab eden ekonomi müste
şarı Kurdoğluna: 

"- Sergiyi iyi ve memleket için pek 
istifadeli buldum. Alakalı teknisiyenlerin 

bunu daha iyi takdir edeceklerinde şüp
he yoktur." demistir 

Sergide bir günde satılan qya: 
Öyle görülü}'Dr ki, sergide eşya ta

mamen satılacaktır. tık günden itibaren 
mühim bir kısmı satılmıştır. İş bankası 
ilk mübayaayı yapmıştır. İktisad vekale. 
ti satılan eşya tediyeleri için hususi ko
laylık göstermektedir. Bütün istandlar 
hususi sergi fiatlan yapmaktadırlar. 
Mayıs ortalarına doğru İnğiltere ve Al
manyadan ve diğer memleketlerden ge· 
lecek bir çok yeni vasıtalar da vardır. 
Bu meyanda taş kömürle işleyen otomo
bil ve traktörler de vardır. 

Balo: 
Önümüzdeki günlerde, sergide hu· 

susi bir balo tertibi ve bu balo da zira

at enstitüsünün, sergiye büyük alaka 

ve muhabbetinin izharı için, enstitü 

talebesinin milli danlllar tertib etmesi, 

enstit:i idaresi tarafından rica edilmi•· 

tir. Bu balo son derece neşeli ve zevk· 

li bir şekild~ tertib olunacak ve günü 
ayrıca tesbit olunacaktır. 

Do•t memlek etlerden gelecekler: 
Balkan memleketlerinden ve yakın 

dost memleketlerden gelmek istiyen 

müteaddid heyetler vard:r. Sergi idare

si bu misafirlerimizin şehrimizde bu· 
lunacaıklarr günlerin kendiler i için di
ğer bakımlardan da en istifadeli ve eg
lenceli geçmesi için tedbirler almakta
dır. 

Serginin açılma ve kapanma 
•aatleri 

Sergi her gün saat 12 den akşam sa. 

at 21 e kadar halkın istifadesine açık 

bulundurulacaktır. Sergi umumi katib

liği kalabalığa meydan vermemek için 

grup halinde gezecekler için ayrı saat
lar ayıracaktır. Teşhir edilen filet ve va. 
sıtalar, her köşeye dağılan teşrifatçı. 

lar tarafından gelenlere etraflıca anla
tılac.'l ktır. Danışma bürosu, ayrıca di· 
leyenlere istedikleri malfunatı verecek· 
tir. 

UL US ========ı:ı:ıı================== 24. 4. 1937 

Çocuk haftası dün başladı 
( Başı 1. inci sayfada ) 

tıklar, devrimler vücude getirerek türk 
milletine yakış\n mevkii temin etrni•
tir. 

Herkesin nevmit olduğu zamanlarda 
bütün kalblere ümid ve sevinç veren23 
nisan milli varlığımızda bihakkin en 
mühim ıyeri almış ve en büyük bayram 
günlerimizden biri olmuştur. Bu günü 
ne kadar sevinçle kutlasak yeridir. Bü. 
tün milletin candan kutladığı bu bay. 
ramda sizin hisseniz daha büyük o1e de. 
rindir. Yaşlılar, hissenizin çokluğundan 
dolayı size g .pta etmektedirler .... 

Bugünde çocuğun hakkı 
Hissenizin büyüklüğünü, derinliği

ni göz önüne almış olan çocuk esirgeme 
kurumu bu mesud ve verimli günü ayrı
ca siz in bayramınız olarak tesbit etmiş 
ve bunu tebel:ür ettirmek için 23 n isa
nı takib eden haftayı sizin haftanız ola
rak kabu l ve ilan eylemiştir. 

Vatanın h~ ı tarafında bu hafta i. 
çinde konuşulan bütün mevzular sizin 
ehemmiyetiniz, k ymetiniz, güzel ka. 
rakterleriniz, yurda yararlı olmanız hu. 
suslarıdır. 

Bu günleri görmemiş olan yaşlılar 
size gıpte e tmekte haklıdırlar. 

Bahtiyar çocuklar y eni yurdun yeni 
nesli olmak şerefi.yle iftihar ediniz, Se. 
vininiz. 

Yurdun dilediği vücutça kuvvetli 
sinir ve karakterce kıymetli, bilğin ço. 
cuklar sıras na geçmek için azami de. 
recede çalışmayı birinci vazife ad et. 
melisiniz. Ta ki Atatürk devrimine 
layık çocuklar olduğunuz millet naza. 
rında tezahür etsin. 

Asil türk çocukları, 
Haftanızı açıyorum. Bayramınız 

kutlu olsun. Bizlere bu sevinçli mesud 
günleri yaşatan en büyüğümüz çok ya
fasın. Başımızdan eksik olmasın.,, 

Dr. Halil Fikret Kanad'ın •özleri 
B. Fuad Umayın sık sık alkışlanan 

söylevinden sonra kültür baıkanlığı a
dına söz söyliyen kültür kurulu üye
sinden B. Halil Fikret Kanat umumi 
savaşın son yıllarını 23 nisanda ilk top. 
lantıs:nı yapan Büyük Millet Meclisi· 
nin açılışını ve çocuk bayramının ehe
miyetini anlattıktan sonra sözlerine 
fÖyle devam etti : 

''- 700 yıllık osmanlı devletinin 

okullarında ancak 250 bin çocuk vardı 

17 yıllık Cumhuriyet Türkiyesinin 
okullarında ise 700 bine yakın çocuk o

kumakta ve terbiye görmektedir. Az 
zaman sonra bütün türk çocuklarının 

okullara yerleştiği görülecektir. 
Çocuklarına bu derece kıymet veren 

bir millet her vakit çocuklariyle övün
mekte ve geleceğine güvenmekte tama· 
men haklıdır. 

Biz çocuklarımızın temiz ve parlak 
gözlerinde bu günün neşesini görmek· 
le beraber yarının ve ebediliğin de dam
gasını görmekteyiz. Bunun için de gö
ğüslerimiz kabarıyor ve candan sevini· 
yoruz. 

Yaşasın bu güzel günleri bize yafa
tan Atatürk ve Türkiye cumhuriyeti 
Yapsın Türk çocukları!,, 

Bn. A yla kür•üde 
B. Halil Fikret Kanattan sonra genç 

bir mektebli, kız lisesi talebesinden Bn. 
Ayla alkışlarla s k sık kesilen söylevi· 
ni şöyle bitirdi : 

"- Kardeşlerim, arkadaşlarım, 

Bize bu günü çocuk bayramı diye 
bağışladıkları için ne kadar sevinsek 
azdır. Bize bu bayramı veren yüce 
Atatürk ve Kamutaydır. (Yaşasın yii· 
ce Atatürk yaşasın Kamutayımız yaşa
sın türk milleti. ) 

Çok alkqlanan küçük 
B. Ayla'dan sonra kürsüye çıkan 

Çankaya ilk mektebinden küçük B. Sa
bahattin gür sesiyle .,,e güzel hareketle
riyle pek çok alkışlandı. B. Sabahattin 
ulusal egemenlik ve çocuk bayramları

nın ne olduğunu uzun uzadıya anlattık
tan sonra türk çocuğunun kendisine bu
günleri gösterenlere karşı beslediği sev 
gi ve minneti tebarfö: ettirerek yoksul 
ve kimsesiz yavruların unutulmamasını, 
bütün türk çocuklarının bu arkadaşları. 
na el uzattıklarını söyliyerek çocuk esir· 
geme kurumuna da t~'ekkür etti. 

B. Sabahattinden sonra Mimar Ke
mal ilk mektebinden küçük B. N. Güneş 

uzun ve 11:üzel bir söylev verdi: 
Söylevler bittikten sonra l>ütün mek· 

tebliler and içtiler. Bundan sonra başta 

23 Nisan, Halkevinde güzel 
bir törenle kutlandı 

23 nisan milli hakimiyet bayramının ı 
yıldönümü dolayısiyle dün gece Halke
vinde, çok zenğin bir tören yapıldı. Bü
yük salon kapıya kadar seçkin bir se
yirci kalabalığiyle dolmuştu. 

Törene İstiklal Marşiyle başlandı. 

Ve sonra Halkevi Başkanı İçel saylavı 
B. Ferid Celal Güven alaka ile dinle· • 
nen ve milli kurtuluşun güzel bir tarih-
çe~i olmak değerini taşıyan bir konuş
ma yaptı. 

B. 'Güven konuşmasına reel hadisele· 
rin uzun boylu izahına lüzum olmadığı· 

nı söyliyerek başladı: "-.. Çünkü 23 
nisan tü rk milletinin hakiki inanışı

nın bir c:seridir . ., dedi. Umumi harbten 
çıkan osmanlı imparatorluğunun feci 
vaziyetini, İzmir faciasını, t ürk mille
tinin ölümünü ve diz çöküşünü bekle
yen dünyan n karşısında Mustafa Ke
mal 'in Karadeniz kıyılarına nas ıl geçti. 
ğini anlattı. : 

''- Anadolunun batı ve cenub kı

yılarında bir mahşer, bir yangın vardı. 
Anadolunun yukarı kıyılarında bir gü
neş doğuyor, bir rahmet Anadolunu n 
yanan köşelerini söndürmeye hazırla

nıyordu .. ., 
B. Güven bundan sonra milletin 

başında Büyük Şefimiz ; memleketi is
tila etmiş düşman ve sarayla nasıl çar
pıştığının geniş bir izahını yaptı. Sivas 
kongresini, Erzurum kongresini, 16 mart 
facias· nı, osmanlı meclisinin dağılışını, 
Ankarada Büyük Millet Meclisinin 23 
nisan 920 cuma günü öğleden sonra a
çılışını anlattı : 

mızıka olmak üzere bütün mektcbliler 
Samanpazarına kadar bir geçid resmi 
yaptılar ve Samanpaz:ınnda dağıldılar. 

Öğleden sonra 

Öğleden sonra saat 14.30 da çocuk 

esirgeme kurumu ge.nel merkezi önün

de toplanan mekteb 1elegeleri başların· 

da muallimleri olduğu halde otomobil ve 

otobüslerle büyüklerimizin ziyaretlerine 

gitmişlerdir. Çocuklar baştan Çankaya

ya gitmişler ve cumhur reisliği köşkün. 

de kendilerini Pfr. Bn. Afet karşılamıştır 

Bn. Afet küçüklerle bir saate yakrn meş 

gul olmuş ve kendilerine yemiş ve şeker 

ikram etmiş ve küçüklere 23 nisanı v.: 

onun maansını sormuştur. Çocuklar so 

rulan suallere güzel -:evablar vermişler

dir. Bundan sonra ba~bakan İsmet İn

önünün köşklerine gidilmiş ve başbaka

nımız çocukları köşklerinin bahçesinde 

karşılayarak iltifatta bulunmuşlar ve şe · 

ker ikram etmişlerdir. Çocuklar; bun

dan sonra Kamutay başkanı B. Abdül

halik Rendayı ziyaret etmişlerdir. Ka

mutay başkanı yavrularla yakından ala 

kalanmıştır. 

Çocuk haftasının ilk günü bu sureti\! 

geçmiş ve küçükler eğlenceli ve şen bir 

gün geçirmişlerdir. Gece bütün şehir e

lektriklerle donanmış ve halkımız yav· 

rulariyle birlikte iki bayramı beraber ge 

ce geç vakte kadar eğlenmekle geçir . 

miştir. 

l • tanbul mektepleri T ak•im abide
•ine çelenk koydular 

İstanbul 23 (Telefonla) - İstanbu mek

tebleri talebesi bugün önlerinde itfaiye 

mızıkası olduğu halde Taksim abidesine 

gelerek çelenkler koymuşlardır. Saat 1 ı 

de bütün askeri mekteblerin sporcu tale· 
beleri, spor kılıklariyle önlerinde mek· 
teblerinin mızıkalan olduğu halde Tak
sim abidesine çelenk lroymuşlardır. 

Askeri sporcularımız, çelenk koyma 
töreninden sonra abidt:nin etrafında he· 
yecanlı bir keçid resmi yapmışlar ve son
ra mekteblerine dönmüşlerdir. 

ikmale kalanlar 
Olgunluk imthan::ıriyle mezuniyet 

imtihanlarında bir gruptan kalip ta İs
tanbul üniversitesine ve Ankara tarih, 
dil cografya fakiiltesi r.e devam edenlerin 
ikmal imtihanları bu ~yın 26 • 30 zu a
rasında yapılacaktır. 

"-... Bunun manası ıpu idi: irade 
ve hakimiyeti ferdlerin elinde zavallı, 
biçare bir hale düşürülen, hariçte H 

dahilde türk milletini işleyemez mMıa
sız bir yığın haline getiren eaki zihni
yetlerin, eski usullerin yıkılarak yeri
ne milletin irade ve hakimiyetini her4 
şeyde, her işte müessir ve amil lı:~ 
için hakiki bir millet irade ve hakimi· 
yeti kurmaktı.,, 

Meclisin ilk günü Atatürk'ün kur• 
tutuş davasını saatlarca süren bir müza. 
kere ile nasıl izah ettiğini ve davası• 
nı nasıl kabul ettirdiğini anlatan B. Feo 
rid Celal Güven o günden bugüne ka. 
dar olan hadiselerin bir tablosunu çiz· 
di, sözlerini şöyle bitirdi : 

''- Hiç şüphesiz ki bugünkü, ya
rın ki nesiller yalnız bu ölçünün için
de Atanın bugünkü, daha sonraki ne· 
sillerden beklediği en yüksek medenı, 
insani hamlelerin şaheserlerini vücude 
getireceklerdir. Çünkü her imkan mil· 
!ete temin edilmi ş, her imkan milletin 
elindedir. Türk çocukları için vatan 
hududları içinde ümidine bel bağtanm• 
yacak tek bir şey yok ..• Saadete ermek 
istiyenlere Büyük Ata, onun sevğili 

milleti, sevgili yurd üzerinde her şeyi 

hazırladı, her şeyi gördü •..• ,, 
B. Ferid Güven'in çok alkışlanan 

konuşmasından sonra Halkevi amatör• 
teri yaylı sazlar orkestrası ve ulusal 
sazlarla milli halk konser ve oyunları 
zevkle dinlendi ve seyredildi. Halkevi 
amatörlerinin Meraki piyesi çok mu· 
vafak oldu. 

Eden Brüksele 
gidiyor 

Belçika'nın Lokamo 
taahhüdleri görüşülecek 

Londra. 23 (Hususi) - B. Eden kı· 

ral tarafından kabul olunmuştur. Parla

mento mahfilleri bu konuşma ile B. E

den'in Belçika seyahati arasında müna· 

sebet görmektedirler. 
Belçika hiıkümeti, dış bakanının 

Briiksele gelmesi için hususi bir tay· 
yare ayırmıştır. Pazar günü Brüksel'e 
gelecek olan B. Eden salıya kadar ora· 
da kalacaktır. 

Brükselde Belçikayı Lokarno teah· 
hüdlerinden ibra eden fransız • ingilis 
beyannamesinin bugün öğleden sonra 
veya yarın Brüksel'e varacağı beklen· 
mekte ise de ingiliz diplomatik mahfil· 
leri bu beyannamenin neşrinin daha bir 
kaç gün gecikeceğini bildirmektedir· 
ler. Paris mahfilleri bu gecikmenin se· 
bebinin Paris • Brüksel ve Paris - Lor>-" 
dra araıında çıkan görüş anlaşmazlıkla· 
rı olduğunu söylemektedirler. 

Avam kamarasında bir suale cevab 
veren B. Kranborn, Belçikanın ,yeni va
ziyetinin bu memleketin Milletler c~ 
miyeti paktının yüklettiği mecburiyet· 
teri azaltmadığını ve Belçikanın daima 
pakt mecburiyetleriyle bağlı olduğU1111 

tasrih etmiştir. 

lngiltere ve Fransa arcmndtı 
a•keri temaslar mı? •c 

Londra, 23 (Hususi) - B. Dalad) 
Mançestere gitmiş ve fransız • ingıu• 
birliğinin bir toplantısında, iki ı:neınlt" 
ket arasındaki dostluğu övmüştür. 

İ . . . B pal,.. 
vnıng Nıyuz gazetes& · 

d. . . . d 1 . 1 İngiltere 
ıyenın zıyaretı o ayısıy e k 

ile Fransa arasında mühim askeri ~ 
. - . . haber .,e -

nuşmalar cereyan ettıgını 1• 
· · yaP mekte, Deyli Telgraf gazetesı ıse il. 

• · Jere deg lan konuşmaların asken ış ~ 
daha umumi mahiyette meselelerle 

mas ettiğini yazmaktadır. 

Japon tayyareciler R~~~·riit· 
Roma, 23 (Hususi) - A unek• 

A • ahat e 
garı" adlı tayyarekrıyle seY . bıl. 

.. bugıın 
te olan ıki japon tayyarecıs.ı p rıst 1ı 

d'l ıne :ı · raya gelmişlerdir. Ken 1 er d . or ıw . o o 1 
hareket etmeden önce LeJY0 . 

.. , .. - · rilın•ş• r. 
şanının -şovaıye n.ıtbe:.ı ve 
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Jandarma ıYenel k.omutanlığı 
o 

nkara satınalma komisyonundan: 
1 P 1

. k b" "h . . . t rılınası gerek ahşab mobily~
- o ıs me te ı ı tiyacı ıçm yap ı · f eksiltı:nesiyle ı-

Devlet Oenairyolları ve Limanlan Umum 
J\1üdürlü~ü Satmalma Komisyouu tlaulan 

İLAN 
ı _ 30 Yaşından yukarı olmamak ve işletme merkezlerinden 

öğrenilecek şartlarımızı haiz olmak şartiyle yüksek tahsil gör
müşlerden stajiyer hareket müfettişi alınacaktır. 

.Milli l\iiiılafaa VPkalt•ti Sa ın·rluı.ı ı 
Komhıyonu llanlan 

-------~----~ --------~---
lLAN 

1 - HerbiI metresine biçilen ederi 1,2508 ~uruş olz.n ve m tc
ahhit nam ve hesabına alınacak olan 100.000 metre siyah sitil ipi 
açık eksiltme ile alınacaktır. nın 26-4-937 pazartesi günü saat 10 da kapalı zar , 

hale olunacaktır. . . cnobilya çeşit ve her 
2 -Tamamına 14.100 lira kıymet bıçılen.~u "lıniştir: 

2 - İstekliler kendilerine lazım olan izahat ve tafsilatı almak 
için Ankara, Hayd~a~ veya İzmir işletme müdürlüklerimizden 
birine müracaat etmehdırler. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek istiycnlc-
rin her gün komisyona geJmelcri.. 

çeşitten yaptırılcak mikdar 5 inci ~dded gos::vele projesi 71 ku-
3 - Şartnameler ve plan ve resım.l~r ve m 

ruş karşıl·ğmda komisyondan al_mabılı~. şa.rtna:mede yanlı belge 
3 - İlk al:nacaklara 130 lira maaş verilecek ve iki sene staj. 

müddetinin hitamında müfettişliğe liyakatleri tasdik edilenlerin 
maaşları 151 liraya çıkarılacaktır. 

3 - İlk teminat mikdarı 93 füa 78 kuruştur. 
4 - İhalesi 10-5-937 P. Ertesi günü rat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncii 

maddelerinde yazılı vesikalan ilk teminatlan ile birlikte ihale «ü
nü tam saatinde M.M.V. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (1016h-ı ~ 

4 - Eksiltmesine girmek istıyenlerın a banka mektubunu 
'll'e 1057 lira 50 kuruşluk teıni_na~. oıakbu: z:ekdar koınisyona ver
nıuhtevi teklif mektubunu belh gun saat 
nıiş bulun.malan. 

S - Yaptırılacak ınobilya: 
Plan No. Cinsi 

1047 Yazibane 
1038 Yazihane koltuğu 

792 Telefon masası 
671 Orta masası 
594 Si ıtara masaSY 

654 tsıanle 

1074 Kolt:ıık 
799 Yazıhane • 

1077 
Yazihane koltugu 

936 
Telefon masası 

637 
Karton yer 

639 orta masası 

477 Etaier 

291 
674 
713 

1083 
831 

1411 
1401 

895 
1091 

686 
433 
880 
878 
844 
683 
284 
796 

1400 
1399 
1417 

848 
1408 

690 
1409 

691 
846 
695 
902 

Da~rıılo masası • 
Daktilo iskemlesı 
iskemle 
Kürsü 
Levazıın dolabr 
Mülij dolabı 
Mutbak dolabı 
Tek parmak dolabı 
Fotoğrafhane dolabı 
TaJcmt dolabı 
Dolab 
Servis masası 
Cam 1ı bölmeli masa 
Masa 
Komodin 
Çohah masa 
Masa 
Mülaj masası 
Masa 
Masa 
Masa 
Masa 
Masa 
tskeınıe 
fskeınle 
Dosya dolabı 
Muayene şezlonku 
İskemle 
Taş tahta sınıf için 
Podest am:f i~in 

(836) ----1-1497 

Adet 
1 
ı 
1 
l 
1 
3 
2 
s 
s 
5 
3 
3 
5 
3 
3 

21 
4 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

11 
1 
1 
1 
ı 

14 
l 

32 
s 
1 
1 

12 
256 
16 
3 
1 

130 
4 
4 

Sivas Bayındırlık Direktörlü~den : 
.. - e ka a1r zarf usuliyle ihalesı mukarrer bu

l 16 - 4 - 937 gunund k P "f bedelli Sivasta yapılacak 10 sznı!lı 
. Unan 68840 !ira 38 kuru? eş~adı-ından 18-4-937 gününden itı -
~lt ttıektep inşaatına talıp f'kı ih!ıe edilecektir. Muvakkat temi-
atcn bir ay zarfınd~ pazar 1 a e buna müteferri evrak her·za-

llat 5163 liradır. Eksıl~e ~tl:n ~-rülebilir. Eksiltmeye girebil -:an vilayet daimi encumenın. e_ go "kası ibraz ve bir teahhütte c: ltiçirı isteklilerin müteahhıtlı~vesı inşaatı iyi bir surette yap
hkJ ~ elli bin liralık bina ve buna ı°::~lilerir 17 .5.937 gününe ka-

d 
arlllt isbat etmeleri meşruttur. 5 t1 (2266) 1-1768 

ar ·ı" .. · müracaa arı --..!!;ayet daimi encumenıne 

Nafia V Pkaletinden: 
5 d Ankarada Vekalet 

3 • mayıs - 937 pazartesi günü saat ~ e bedelli 15 
lnalzeme eksiltme komisyonunda 2700 lıra muhammen 
ton şaprn açık eksiltmesi yapılacaktır. .. .. 1 .. ~ ün· Eksiltme şartnamesi ve teferruatı vekalet malzeme mudur ug 
den uarasız olarak alınabiliı. 

Mu\'3kkat teminat 202 lira 50 kuruştur. . 
1 t klilerin 3 - mayıs - 937 pazartesi günü saat 15 de komısyo • 

n .. s ~ h-..,.tr bulıu~~n.•~m~a~l,:;arı~l:a;:z:ım::d:ır:;.;.. ~(9;:::4:,:7~> ____ .:,1_;1~6,;;.73~---umu zua .. ~ _ 

Balıkesir Nafia Direktörlüğünden : 
. . ka alı zarf usuliyle ihale edilmek üzere 

15/4/1937 tarihinde! ke~ir vilayet merkezinde 15969 lira 25 ku
eksiltmeye konulan B.a 1 

• ası inşaatına istekli çrkmaaığrndan Z9/ 
tuş bedeli keşifli Malıye bın b günü saat ıs de evvelce müker• 
4/1937 tarihine rastlayandahı::~~ş~: p~rlık suretile yaptırı1acağından 
rcren ilin edilen şerait 1 .~0 e saatte Balıkesirde vilayet kona • 
taliplerin yukarıda y~ılı gun ~caatları ilan olunur. (2233) 
i;nd2 m;; .. ,,~e•-ldl komısyona m 1-1746 

KREM BALSAMİN 

co 

4 - İmtihanda ve staj müddetinde temeyyüz edenlerden lisan 
bilenlerden lüzumu kadarı bir sene müddetle Avrupaya gönderile-
cektir. 

4 - Son müracaat günü 10 - mayıs - 937 dir. (961) 1-1653 

Zile Şarhaylığından: 
Belediyece bir adet seyyar etüv makinesi satın alrnması müna

kasaya konulmuştur. Makine 0,35 metre mikap hacmi istiabisinde 
ve 100 derecei hararete mütehammil olacaktır. Taliplerin yevrnü i
hale olan 30.4.1937 tarihine kadar belediyeye müracaat etmeleri ilan 
olunur. (2137) 1-1688 

Jandarma genel komutanlıi!:ı 
Ankara satınalma komisvonundan: 

ı - Polis .mktebi ihtiyacı için yaptırılması gerek demir mobil
ya 26-4-937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf eksiltmf'Sivı~ iha-
le edilecektir. , 

2 - Tamamına 11513 lira kıymet takdir edilen Du mobilya çeşıt 
ve her çesitten yaptrrılacak mikdar beşinci mıdrlede g~terilmiştir. 

3 - Şartnameler, plan, resimler ve mukavele projesi 58 kuruş 
karşılığında komisyondan al nabi1ir. 

4 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin şartnamede yazdr belge 
ve 864 i.? 47kunışluk teminat makbuz veya banka mektubunu muh
tevi teklif mektubunu belli ı?"Ün saat 14 e kadar komisyona vermiş 
olmalarL (837) 

5 - Yaptırılacak demir m0bilya 
Adedi 

194 
100 

2 
1 

Plın No. Cinsi 
416 Elbis dolabı 

1412 
1410 
1413 
1414 

Demir sıra 
Kimva masası 
Masa 

734 
1415 

Dolab 
Dolab 
Ecza dolabı 

Masa 

EMLAK-ARAZI 
Alın.ak ve &atmak istiyenle

rin Anafartalar İlbeyi cad. 22/2 
No. da GENEL İŞ BÜROSU na 
müracaatlarL Tel: 147 5 

1-1333 ------------Ankara Levazım Anıir
Ji~i Satrnalma 

Komİı;;lono lı:iolar 
il.AN 

Ordu hastananeleri ıçın 38 
bin metre yatak kılıfhğı bez ile 
9600 metre elbise torba.l ğı bez 
26 nisan 937 pazartesi J.riİnÜ saat 
15 de İstanbulda Toplı:ıncde sa
tın alına komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 19516 
lira ilk teminatı 1463 Jira 70 ku 
ruştur. Yatak kılıflığr ayrı ve 
elbise torbalığı ayrr ayr. olarak 
ihale edilecetkir. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin k~un7 vesikala· 
riv'e beraber tebk!ıf mektubla

1 
rkını 

ihale saatinden ı~ saat evve o
misyona vermelerı. (867) 

1-1508 

f drar yollan hastalıkları 
mütehassısı 

1-1498 

16 
8 
1 
1 

ULUS'tın lLAN ŞARTLAR! 

Beheı 

Santimi 
ı Sal~ Kuruı_ Sayfa 

Beheı 

Santımi 
Ku.u~ 

2 
4 
6 

300 
150 

80 

3 
s 

7 ve 8 

ı - Hayıı işıeıine ve yı;nı 

çıkan kitaplara aid ilanlardan 
% ıs tenzilat vapıln. 

2 - Zayi il5n t:iedellerı 
maktu 130 kur uı:;tuı. 

1 1'elırik teşekküı ev-
Jeııme veıaı ve katı alak11 

1 ılanlaı ındaıı maktuan beş lıra 
alınır. 

4BONE ŞARTLARI 

Müddet 

Seneliği 
6 A.vlı~ı 
J Avlığ ı 
felefon : 

L>ahılde Hanele 

17 Lira 30 Lira 
9 ,, 16 
5 .. 9 

Ba ·muharrir: 1063 
1062 
1064 

Yazı işleri: 
A. bone ve ilan: 

' 
Bir Memur Alınacak 

Türk Hava Kurumu Merkez muhasebe şubesi için (90) lira ay
lık ve (15) lira mesken bedeli ile en aşağı Orta Ticaret Okulu me
zunlarından imtihanla bir memur alınacak. lise ve ticaret lisesi 
mezunları tercih edilecektir. utekli1erin şu vesikaları getirmeleri 
ve ~annm 30 dan fazla olmamasr lazundır. 

1) Tahsil vesikası. fotoğraflı sıhhat raporu 
2) Askerliğini bitirdiğine dair vesika, 
3) Eski~en bulunduğu işlerde ilişiği olmadığmı gösteren •etıi

ka ve bel~dıye~en tasdikli hüsnühal kağıdı. 
. ~steklıl~r nısanm 26 mcı pazartesi günü sut 14 de yapılacak 
ımtibana gırmek üzere bir dilekçe ile Kurum Başkanlığına müra -
caat etmelidirler. ı 1700 

Ankara okullar sağışmanlığı 
sabnalma komisyonundan: 

. . ı_-::- ~~ri ter.biye .enstitüsü kı:ı talebesi için kum:ıf uıa1zeme ve 
ışçıhgı muteahhide aıd olmak üzere 45 takını tayyor açık cbiltme 
ile dikdiriti!ece.lrtir. 

2 - Eksiltme 26 - 4 • 937 pazartesi günü saat ıs de okullu satın 
alına komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhamen bedeli 810 lira muvakkat teminat 61 liradır. 
4 - Nümune ve şartnameyi görmek istiyen1cr okula müracaat 

etmelidir. İsteklilerin teminatını ihale günü saat 14 e kadar okullar 
sağ tmanhir veznesine vatmnalan larmıdır. (858) 1-1500 

Kiralık apartman dairesi 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

lt1klar caddesinde kiin Bankamıza ait Turhan apartımanmın 
bodnım katındaki 14 numaralı daire pazarlıkla kiraya nrilecektir. 

Ba daire bodrum katın sol kısmında dört oda bir ı:natbah ve bir 
heladan ibarettir. 

Odalardan yalnız bir tanctıi kapıcıya ve diğer üç oda bir mat • 
bah bir hela kira~ıya aittir. 

İhalesi: 26.4.1937 pazartesi günü saat on birde yapılacaktır. İs· 
tekli olanların yirmi lira depozito parasiyle birlikte bankamız mua-
melat servisine müracaatları. (972) -1-1687 

Kars V afiliğinden: 
Kağızman kasabasına 4 kilometre mesafedeJ:i pınardan fond bo

rnlarla isale ve tevzi edilecek içme suyu inşaatı (21685.97} lira be
rleli ke<>ifle kapalı zarf usuliyle (45) gün müddetle münakasaya ko
nulmu.ştur . 

1 - İhale 12-5-937 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de 
Kars vilaveti encümenince yapılacaktır. 

2 - İnşaat bir kül halnide münakasaya konulduğu gibi inşaat 
yerinde boru ve malzeme teslimi ve boru keşif imatat icrası işleri 
de ayrıca mevkii münakasadadır. Her üç şıkka yap lacak teklif ka· 
bul edilecek valnr.ıı: bu şıkların intihabı hususunda encümen muh· 
tar kalacaktır. 

3 - İnşaatın heyeti umumiyesinin keşfi \21685,97) lira olup 
teminatı (l626.44) liradır. Boru ve malzeme teslimi işi ~şfi 8913.96 
lira olup teminatı (668.54) liradır. 

4 - Boru keşfi ve imalatın icrası işinin ke fi (12772.01) lira o
lup teminatı 957.90 liradır. 

İnşa.atın istinad ettiği keşif, tahlili fiat, planlar münakasa ve 
fenni şartname, Bayındırlık işleri genel şartnamesi (100) kuruş 
mukabilinde Kars nafıa müdürlüğünden verilecektir. 

S - İstekli olanlar teklif mektupları ile teminat makbuzlannı 
ehliyet vesikalarını ve ticaret odası kay t varalcalarım mühürlü bir 
zarfa koyarak yukarda yazılı saatten bir saat evveline kadar encü
men reisliğine mkbuz mukabilinde vermeleri ve teklif melctuplann
da bütün iMaat evrakını okuvup kabul ettiklerini yazmaları U -
zımdır. {2043) 1-1595 

DOKTOR Ankara Valiliğin den: 
Mecit Sa va u 

~. aayenehane~uıı Çocuk 
Sarayı caddesinde Niyazi Ka
suk apartımanrnda 3 üncü da· 
ireye nakletmiştir. Hastaları
ıu pazardan maada hergün 
saat on vediden vimıive ka
dar kabul ve tedavi eder. 

Telef(n: 1769 

KiRAl1K 
Keçiörende astalt kuyu kaı

~ısmda 4 oda salon konforlu 
kat <tylığı kırk liradır. Görmek 
istiyenler içindekilere ınürac.a.. 
at. l-lG59 

YENIŞEHlADE KiRALIK 
ODA 

Ayle yanmda. banyolu ve 
möbleli bir oda. Sıhhiye ~e~
leti arkası Tuna asfal!;t bı°'ı
ğinde Yiğitko"1Jl sokagı, No. ıs 

1-1765 

İmtiyaz sahibi ve Bqaıu
barrid Falih Rrfkı ATA y 

umumi ne9riyatı idare cii~ 
Yası hleri Müdürü Nuubı 
BAYDAR 

Çanhrı caddesi civvıad• 
Ulus TJasımevinde bası1mıştrr. 

Maha11esi 
veya 

mevkii 
Misakımilli 

Sokağı 
Kardüşınez 

Cinsi 
Ev 

Müştemilatı 

4 oda. ı balkon, ı hela 
1 mutfak, 1 koridor. 1 san-
dık odası, 1 bol, 2 odun-
luk ve kömürlük 

Kapı 
No. 

6 

Metruke 
No. 
128 

Aylık 
icraı 

ı.. K. 
30 00 

Dipozito 

L K. 
30 85 

Hacıdoğan İbadullah ,, 33 452 2 50 2 60 
İstasyou Depolar Ahır 8 50 ıo oo 10 25 
Zir nahiyesi Köyönü Bahçe 1838 M2 2 oo 10 00 00 75 

,, " " .. " 37 50 00 3 7 5 
Yukarda evsafı ya7.1h gayri menkullerin mayıs 938 gayesine kadar aylık icarmın ihal~i 10-5-93i 

pazartesi günü saat 15 de yapılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. fsteklilerin hizalarında gös· 
terilen dipozito makbuziyle sözü geçen gün ve saatte Defterdarlık unş kotnisyonuna müracaatları. 

(1022) 1-1767 

S 1 1' •: M A t. ·" il HA I .. ~ 
BUGUN BU GECE 

Macaristan 
'f 

Geceleri 
Gayet müessir bir mcV%U taşıyan l::u eser 

ha.kiki bir a,k ve ihtiras romanıdır. 

Bq Rolde: 

PAULA WESS.ELY 

ilaveten: 
EN SON DONY A HABERLER[ 

11 

Halil 

BUGON BU GECE 

Menimin en zengin 1>inema hafta.il 
türkçe sözlü iki f"ım birden 

-1-

HALK KAHRAMANLARI 
BGfl.. 6Q.fG deh,et ve laeyecmıı 

ka7n11iı 

-2-

CANLI FiLM 
( Türkçe Sözlü ) 

Naci Anafattnlar Cadll csi 
No: lll Telefoa. 1230 



Günün hadiselerinden resimle r 
~ 

,. 

Resim (1): lsmet lnönü ve Celal Bayar kömür sergisinin aplrş töreninde. - (2, !I) Ulu.<; meydam nda bir çocuğun nutku ve çocukların geçid resmi. - (4) izci kızlarımız istiklal marşı söylüyorlar. 

l' 

'' 

!)IRCl\LC 

KURTIJI ii,..ii 

ANNE 
iHTİMAMt 

Yukarda srrasiyle: Çocuk bayramı dolayısiyle Ulus meydanında 
toplanan ç.ocuklar. - Dün lstanbulda Yedek Subay okulunun üzerin
deki Atat ürk heykelinin açılrş töreni . • U /us meydarıında çocuklar 

istiklfı.I marşı söylüyorlar. - Aşağıda: birinci: ismet !nönü, enter
nasyonal kömür sergisini geziyorlar. - Dünkü 23 nisan bayramında. 
mektebliler. - Sağda, ortada: Yedek Subay okulundan mezun olanlar 

b:ıyratıı' 
Cumhiırıyet Taksim meydanında. - Sağda, köşede: ~cıı·~ak eden 
münasebetiyle dün, lstanbulda yapılan törene ıştı 
çocuklarımız. 

/ 


