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= Türk - lran dosfluğ~ Mısır el~isinin 
Atatürkle Şehinşah söyledikleri 

• A Elçi Türkiye - Mısır 

arasında samımı dostluğunuövüyor 

Sergiye karşı alaka 

Bir milli müessese dün 
2000 soba sattı 

f 1 
• • ı d ı• Dün bir arkadaşımız Mısır elçisi S. 

t 1 g ra a r Ver 1ş1 E. Mohaınmet El Mofti El Gazaerli Bey e le konuşmuştur. Mısır elçisi arkadaşnm· 

Son anıa~malar dola,11siyle Tah __ randa. za JU ~e:;::~~u~u~:::~:::= mümcssi-

Genel alaka 
bugün 

dikkate alındı sergi 
onda açılıyor 

' J } d lini büyük bir zevkle kabul ediyorum. 

Ve.rilell ziy· afette 2iizel DUtUklar SOY en 1 Buna mukabil bir defa daha, asıl türk 
u milleti ve onun büyük Şefi Atatürk ve 

büyük general ve devlet adamı İsmet İn· 
önünün bulunduğu çalııma arkadaşları 
ve Dr. Tevfik Rüştü Arıuı hakkında hay
ranlık hislerimin alenen izharına bir ve
sile veriyor. 

1925 deki Türkiye 
Bundan on iki sene evel 1925 de, 

memleketimin İstanbul konsolosu idim 
ve daha o zamandan, Tiırkiyenin yeni
den kurulmak ve yenileşmek için yap
tığı gayretleri yakinen takib edebiliyo
rum. O zaman bu hususta yazdığım bir 
raporun neşri hükümetimce faydalı gö
rülmüş ve vaktiyle türk gazeteleri de bu 

( Sonu 4. üncil sayfada ) Serginin önünde toplanan meraklı halk kül/esi 

Atatüricün, Şehinşahrn Türkiyeyi ziyare.tleri. esnasrnda 
d ·ı . le beraber alrnmış resrnılerı 

ken ı erıy Tahranda Türkiye ile İran arasında 

Kızıl ay genel merkez 
heyeti dün toplandı 

----------------, muhtelif muahede ve muka~lenamele. 
Gündelik rin imzası münasebetiyle, ma1este Rıza 

Güzel eser 
Ankara, iki gündenberi, !~lnız 

!f ve fikir adamlarının degıl, ev 
-dınlarının ve aile ba.ba~a.rın_ın 
~. kadar memleketımızın ıs-
likb:ı~nde en' yakın alakal_ı ~l~: 
Çocuklarımızın ve gen~le~ım•:k 
de devam edecekleri yenı hır m.

1 
İ 

tebe sahib bulunuyor: beynelmı e 
'.kömür sergisini dikkatle gezenler 
oradan mütehayyir ve hayran, fa
kat umduklarından fazlasını öğ
renmİf olarak çıkmamak imkan· 
sızdır. 

Benzinle hareket eden otomo
bil ve tayyare, yahud dağlardan 
d"k"len ·suyun temin ettiği elek
t ~k ukudreti, medeniyet heaabma, 
rı h kk k ki rok büyük kazanç-mu a a , , . k"" .. 

1 d 
ncak medenıyet omure, 

ar ır; a , d rakamla ifa.. bakımın an, -
enerJı . et. 90 50 borçludur. 
de edehm • ıo '. h atına 
Y. · · asrın f aahyet ay. . 
ırmıncı . . öl üde gınnıf 

bu derece genıf bır ç .. . 1 k 1-
b 1 kömürün endustrıe a 
.a_ u unaı_ı . de bulunan Türkiyede, 
ınnma ıçın . . lletçe anla
bütün değenyle ve mı 1 ·ı 1 kö-

1 I A d Beyne mı e 
§ı ması azım ı. . f . h kkiyle 
mür sergisi bu vazı eyı ffa kiyet-

.. k k"lde ve muva a gorece ıe ı . . . bü ··k ve 
le meydana getırılmıf yu d'" 

· "lk önce u-
güzel bir eserdır. Onu 1 

• h k'k"-
tünmüt ve bu dütünceyı . a )ı ı 
1 h. t" geçmıt o an-
eıtirmekte ızme 1 • • d" 
ları tebrik etmek vazıfemız k 1d 

Nerelerde, ne cins ve ne ad ar 
le"· .. .. .. var., Ocaklarımız an 

omurumuz · ka 
ne kadar kömür çıkarıyor,. ne • 
d k rfedıyor ve 
arını memle ette sa I ket· 

ne mikdarını yaba·ncı ~~md e 
1 ., K ·· ur en ne 
ere gönderiyoruz· ?m b"ld" ., 

gibi faydalar iıtihsalı ka 1
•• ~~ • 

Daha basit ciheti?.d~~ düşu:::~ 
•ek, odun yerine komur yakın fi 
ne kazanırız? Kömürü tasarru a 
harcamak için ne gib1 v!!sıtalar 
'\'ardır? . 

Bütün bu ve buna benzer ~·~
çok suallerin cevablarını, her fıkır 
'\'e it adamı gibi, genç ve ihtiyar, 
icadın ve erkek, her vatanda,, ser· 
gideki resimlerden, grafiklerden, 
haritalardan, kabartma levhalar
dan, teşhir edilmiş bulunan vası
talardan ve saireden kolaylıkla a· 
labilmektedir. 

Dün sergiyi 5024 kitinin gez
lnİf olduğunu öğreniyoruz. Bu ra

( Sonu 4. üncü sayfada ) 

Şah Pehlevi ile Reisicumhur Atatürk 
aruında apğıdaki telgraflar teati olun. 

muştur. 

,_ 

Ekselans Kemal Atatürk 
Türkiye Rei&icumhunı 

ANKARA 
Memleketlerimiz arasmda arada 

( Sonu 6. ıncı sayfada ) 

nen o o r rene - r •ıcnwss 

Atatürk'ün 

~!h~~!~~!~~ 
terliğinden: .. aubetiyle 

23 nisan bayramı ınun 

h t ralınJan 6•l•n ue &ICI• yurdun er a . l .. 
l ın. ,,. .,. yiilı#lı hı• erını 

tanJClf ann ••" "' _ . . . 
b·ıJ· lara tetelılıurlerını ılet-
ı uır•n )'(dl A .. k. A 

ın•i•, Cumhur BClfkanı . ~afur ' • 
naJolu Ajan•ın• öJeuleınııtır. (AA.) .... ··· ·· .---.-.. 

Cemiyetin 
çalışması 

bir yıllık verimli 
takdirle karsıZandı , 

Dün toplanan Kızılay kongresinde bulunanlaı 

TiiTkiye Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi genel heyeti dün aaat on
da 1937 yılı idi toplantısını yaptı. içtimaı, Sıhat ve içtimai muave
net Bakanımız, Kızılay genel merkezi reisi Dr. Refik Saydam açtı • 
Celteyİ idare etmek üzere reiı, reiı vekilleri ve katiplerin ıeçilmeaini 
teklif etti. 

Çocuk haftasında: 
Birinci reiıliğe, Antalya mebu

IU B. Cemal Tunca, ikinci reiılik
lere, Kanya mebuıu ve Kamuı...y 
reis vekili B. Tevfik Fikret Sılay, 
İzmir mebusu B. Rahmi Köken, 

• ~ üıncü gltlın 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

f iJÜ~ .. İıalkevinde verilen çocuk j 
~ balosu çok güzel oldu ~ . . .................................... : 
~ ................. . 

d bulunan çocuklarımız 
Çocuk bal osun a (Yazısı 4. üncü say! ada) 

( Sonu 6. ıncr sayfada ) 

Alacalı üyiikten 
~ıkan eserler 

Mebuslar Etnografi 
müzesini ziyaret ettiler 

Türk Tarih. Kurumunun Alacahü. 
yükte yapmakta olduğu kazıdan 1935-
1936 yıllarında çıkan ve tehrimiz et· 
nografya müzesinde teşhir edilen kül
tür eserleri dün saat 16 da mebusları

mıza gösterilmi tir. Tarih kurumunun 
mütehassıs azaları tarafınd n eserler 
hakkında mebuslarımıza izahat veril
miştir. Mebuslarımız bu izahlardan do
layı memnunluklarını bildirmiş ve türk 
tarihinin en eski devirlerine aid olan 
bu güzel eserleri bulmasından dolayı 

Türk Tarihi Kurumuna teşekkür etmiş

lerdir. Bundan sonra mebuslarımız mü
zeyi gezmişler ve kendilerine muhtelif 
eserler hakkında müze direktörü tara
fından izahlarda bulunulmuştur. 

Kömür sergisi dün ankaralıları kuv

vetli bir miknatis gibi evlerinden, itle

rinden ve sokaklardan topladı, kendine 

doğru çekti: Bir ort.ı hallinin yarunda 

bir ilk okul talebesi, arkasında gayet plt 

bir Bayan, onun peşisıra bastonuna da

yanarak yavaı yavaı yürüyen ve bir 

devridaim yapan insan selinin akıpm 

yavaşlatan emekli bir memur, arkasın

dan grafiklere gö.zü takılı kalan bir yük. 

sek mekteb talebesi, sonra gözlerinin fcr

si.zliiini her ıeye elini sürerek gidcrme
ie ça1ıpn bir buyuk anne, havai hatt.a 

gidip celen ufak kömür vagonlannı o

yuncak zannederek istiyen torunu, o

nun arkasında dumudan not alan bir 

tetkikçi, odun yakmaktan canı yandı
ğı için kömüre hasretle bakan hizmetçi 
kız, ve sonra bütün bu tiplerin tekrar
lanmasından vücu<le gelen bir kalabalık, 
ki kömür sergisini gezmek arzusu 
kuvvetli bir kaynak haline gelmiş, anka.. 
ralıları aalonları taşıracak bir cömerd-

( Sonu 4. üncü sayfada ) 

Fıkra 

Topola 
Topola bugünkü hanedanı iuraa 

Karayorgi'nin köyü idi. Fakat me.lta
bumda Topola'dan başka bir mana.
betle bahsedeceğim. 

Bu köyün keııarlarında eski bir şa
rap kooperatifi vardır. Kıra/ Aleksaa
dr da onun 125 azasından biri idi. Koo
peratifin mağaza masasmrn baf!nda 
türkler toplandığmı duyan köylü ad
lar, takım takım, etrafımızı sardılar. 

Bize her türlü şarablarım tattırmak 

için ısrar ediyorlardı. Kooperatifin r~ 
isi, abası, poturu ve çarrğı ile tam bir 
köylü: 

- Hep tüfekle karşılaşırdık, şimdi 
kadeh öpüştürüyoruz, diyordu. 

.Ata türkü hatırlamaması ımümkün

müdür? diyordu ki: 
- .Atatürk'u şüphesiz dünyanın bü

tün şehirleri tanır. Onu Yugoslavya'
da köylerin de tanıyıp sevdigini bndi
sine söyleyiniz. Eskiden iki milleti de 
biribirine düşman olarak terbiye eder -
lerdi. Biribirimizi sevmeği bize Ata
türk öğretti. 

Burası Şumadya bolgesindedir. Şu
madya, Sırbistan ihtilalinin yatagı! Ka
rayorgı'nin i<ı;·ine sıgındıgı meşe orman
bklanmn yerinde baglar, meyvalıklar, 
mesud koy evleri! Şum:ıdya h la o, a~ 
koru başka! köylulC'r, Jı la, Kyrayorgi
ni11 abasını. poturunu ve ç rrklanm ta
şıyorlar! Asıl kayrıak, cenub slavlıgı· 
nm öz kaynağı, bu köylülerin asil ruh
larında bütün mayas m ''e serinliğini 
muhafa?.a ediyor! - Fatay. 



• 
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Günün icinde: .,. 

baharı 
Nevruz eski bir türk bayramı idi. Hila bu bayram, bütün orta Asya 

üzerinde güneş ışığına, ilk açan ~içeğe brıı insan yığınlarının bir tür-
1 ü tapınııı teklinde kutlanır. 

Yeryüzünün bu kadar köhnelepnİf toprakları üzer~de uçları en 
ziyacle ağarmış ve yüzleri en çok kırıtmıt ola~!ara bıle ~~r, ~enç: 
likten, tazelikten, hayat ve DeJe<lt"cı habeı" getinr. Onun 1Çındır kı 
asırlardanberi şairin elindeki kakm, yazm sıcağından, la.tın soğu
ğundan çok az dem '91Jrduğu halde baharm ilk açan çiçeklerine gazel 
ve kaside yaunaktan bıkmamıt, uA.nmamıştır. 

Bahan bu tarafından tasvire kalkanlar için bütün edebiyat kitab -
ları hammadde ile doludur: diledikleri tarafı ellerine alrr, uzatır, kı
sal ır ve "bahariye" lerini yazarlar. 

Biz, burada bütün dünyanın baharlanndan değil türk baharından, 
Türl<iye'de de tabiatın değil, tarihi n baharından bahsetmek istiyoruz. 

18 Mart .... Çanakkale sırtlarmc!a lmmnı birer çiçek gibi açan top 
alewleriyle başlayan bir bahar cünü idi. Şimdi o sırt.farda yetiıen kekik
ler, karabaşlar, titrek1er, taytan b,yıklan belki~ ka111ki ufuklarda 
mavi denizin beyaz köpükleri ar~uıda batan .kocaman aemileri hali 
hatırlayan otların tohamlarmdan Ül'em'11erdir. 

23 Nisan... Bakımsız ve tozlu Ankara'da büyük bir toplantı ve bü
yük bir açılq sünü. Dağlarda o gün ne kadar çiçek açıldıjmı, kaç fi
danın çiçek açtığım bilmeyiz; fabl en büyüğümüz bir daha biç b
penmryacak bir millet kap.mu o gün açtı.. 

19 Mayas. .• göllerin üzerinde açan ailiifer çiçekleri Yardır. Onlarm 
l.nn rüqirlı ha..Jarda kıyıya ele ğna mndıjmı söriiniiDüz. 19 ma
Jut& da Kar.denizin dalplanm yenen bir cemi S-mamda Karaya 
pnafli. O-. içinden çıbn hiiyük Mam, ~ ayak baar bu
maz, mjlletjn kötü taliini yele ftl'lllitli 

16 Martı istisna edecek olananız, yeni tiirk tarihinin bütün ha ha-
L __ ı. • • L!_ ... :--1. .. laar siinJeriade alın pxımızm lla" ~.,.. 7epyem UU" ~ tomurcaju 

p açılmqbr. 

Y-mk hUarmm heJ'ecaamı biz, en çak bacüalenlen ~: açı • 
... çiçekleri. haenen hahç•Lıri tabiatm ba bü1iik sinlere ..... 
renlrten ft ldmden birer .....pnı a,.ı.ilininiz. 

Gümrüklerde eksik alman 
vergiler nasıl tahsil 

edilecek 
Gümrük ve inhisarlar bakanlığı gfiıit

rük idareleri taıafmdan gümriikleTde 
eksik alman ftrgilerin taJcib maileri 
hakkmda yeni bir karar alm1fta. Bu 
karara göre belli olan eksik vcrgilu beş 
gün içinde mükelleflere tebliğ oluna
cak ve bir ay içinde mükellefin rızası 
ile borcunu ödemesi beklenecektir. Ö
demediği takdirde 1, tatmlat 1romi..,.o

nuna havale edilerek haciz karan alına
caktır. Bu kanrlar ilgili memurlar ta

rafından vakit geçirilmeden yerine ge
tirilecektir. Yanlıf hesap yapmak sure
tiyle az vergi alınmasına aebeb olan 
memura ayrıca tebligat yapılarak farkı 
ödemesi bildirilecek, memurun bir ay 
içinde ödemesi veya itiraz etmesi belt
lenecektir. Bundan sonra memurun bu 
vaziyeti Divanı muhasebata bildirilecek 
ve Divanı muhasebatın ?ereceği karara 
göre hareket olunacaktır. 

Orman Fakültesi talebelerinin 
yolculuğu 

Nrıttllİft AR'r All 

Mühendis mektebi tale
belerinden bir kısnu 

Konyaya gitti 
Mühendis mektebi su ve makine kıs

mı son sınıf t.alebeJerinden bir grup, 
Konya ovası sulama sahasında ve mües
ıseselerinde tetkikler yapmak üzere 
Konyaya gitmişlerdir. Oradan Balıke· 
sir ve bilhuaa Susığırbk havalisine gi
decekler ve İstanbula dönerek imtihan
larını vereceklerdir. 

Önümüzdeki hafta içinde mektebin 
diğer tubelerine mcnsub gruplar tet
kik gezilerine çıkacaklardır. 

lmk kültür kurumunun balosu 
Türk Kültür Kurumunun her yıl 

vermekte olduğu senelik balo bu yd, 8 
mayısla Ankara Halkcrinde yapılacak
tır. Balonun geçen ydlarda olduğu gibi 
pzel ve nqeli geçmesi için timdidcıı 
hazırlıklara lwtlanmlfbr. Şehrimizin 

tanmm"f ve 8eçkin Bayan ft Baylum
dan mürekkeb balo tcrtib heyeti bu 
mabadla HalkeYinde toplanarak bazı 
kararlar ftrmİflerdir. 

ULUS==================== 25-4- 1937 = 

Bir ırak maarif 
müfettişiniıı 

tetkil<leri 
Dost Irak hükümeti maarif müfet

tişlerinden Dr. Fazıl Cemali dün sabah
ki Toros ekspresiyle şehrimize gelmiş
tir. Dr. Ankarada bir müddet kaldıktan 
sonra Kültür bakanlığnnızrn delaleti i
le memleketimizin muhtelif yerlerini 
gezecek, iıalkevleri. gençlik teşkilatı, 

köy mektcbleri ve bilhassa sanat ve ı:i
raat mektebleri üzerinde tetkikler ya
pacaktır. Bu seyahat bir ay kadar süre
cektir. 

Sovyet elçisi Bay 
Karahanm vedaları 

Ötey gün Cumhur Başkanımız Ata
türk tarafından kabul edilerek vedana
mesini sunan Sovyet Büyük Elçisi B. 
Karahan dün bakanlarımızı makamla
rında ziyaret ederek veda etmiştir. B. 
Karahan memleketine dönmek üzeıe 
bugün şehrimizden ayrılacaktır. 

Festival için bir futbol takımı 
getirtilecek 

İstanbul, 24 (Telefonla) - İstanbul 
festivali münasebetiyle takib edilecek 
apor eğlenceleri arasında yapılması ka
rarlaştırılan futbol maçları için enter
nasyonal federasyona dahil bir muhte
lit takmım. 7, 8 ağustos tarihlerinde 
İslanbula daftt edilerek İstanbul muh
telitiyle iki maç yaptırılmaaı düşünül· 
mektedir. 

........., imar plim tatbikleri 
İstanbul. Z4 (Telefonla) - İmar 

p1'ru: tatbiki için belediye 245 bin lira 
&arfedecektir • .Noksan kalan bnalizas. 
yon Uışaatı ~ir pUnı yapıl<Wdan son.. 
ra tatbik edileceği bölgelerde dev&m e
dilecektir. Uokapanı, Şehude, A zapka. 
pı yollarının geD.İfletilmesiııe ve asfalt 
olarak yapılmasına haziranda başlanı. 
yor. İstimlakleri için bu iki yola iki se. 
nede dör yüz bin lira sarfedilec:ektir. 

Y erebatan sarayı 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Bele

diye yere batan sarayını satın alacaktır. 

Yerebatan, sığınak olarak da kullanıla
caktır. 

Profesör Lemberg İıtanbulda 
İstanbul. 24 (Telefonla) - Liyon 

üniversitesi milletlerarası hukuk profe
sörü Lemberg İstanbula gelmiftir. U
niveraitede pazartesi ve perJCmbe günü 
·n konferans verecektir. 

Halla •ZIDlıklar aleyhine tet'rik 
latanbuı, 24 (Telefonla) - Aaliye i

kinci ceza mahkemesi balkı azınlıklar 
aleyhine tefvik saçuyle İğneli Fıçı a
dında bir kilab yazan B. Cevad Rifat a
leyhine bir dava açtı. 

Davaların süratle v 
isabetle bitirilmesi 

hazırlanan pro~ J 
• 

ıçın 
• 

Kamutay Adliye Encümeni, Bakanlar Heyeti karariyle tayin olu. 
nacak yerlerde tatbik olunmak üzere hazırlanmış olan ceza mJ.hkeme
leri usulü kanununa ek olan kanun projesini yeniden tetkika başlamış
tır. 

Hükümet projenin mucib sebebler mazbatasında, memleketimizin 
jeolojik teıekkülü itibariyle çok sarp olan kısımlarında nüfusun az 
olmasının doğurduğu bir hususiyet olarak, ceza muhakemeleri usulü 
kanununundan aynlan bazı istianaları ihtiva eden bu projenin hazır· 
)anmasına lüzum görüldüğünü izah etmektedir. 

''Ceza muhakemeleri usulü ka
nununun takib -..azifesiyle tahkik 
ve hüküm vazifelerini birbirinden 
tamamen ayırmıı, ,ahsm masuni
yet ve hürriyetine tealliik eden bü
tün salahiyetleri mutlak olarak 
hakime vermiıti. Ancak bu kanu
nun tatbik edileceği yerlerde suç
luyu ele ıeçirmeoin zorluğundan 
ve suçun işlenmesinden S<>'Ilra ele 
geçmemİf veya serbest bırakılıiiıı 
olan suçlulann memleketin gü
venliği için tehlikeli bir unsur ha
lini aldıklanndan cumhuriyet 
müddei umumiaine hazırlık tahki
katında ele geçecek mçlularm 
teYkifi salahiyeti Terİlmİftir. 

Verilen bu tevkifin immc hukuku 
dariamm açılmasına kadar yürürlükte 
bulunacağı ve herhalde bir aydan fazla 
uzaımyacağı taarih edilerek bundan 
sonraki hallerde umumi hükümlere 
bağlı tutulmak suretiyle suçluların falı
si hürriyetleri de garanti edilmi,tir. 

Bu yerlerde İflcıımekte olan suçla
rın kötü mahiyeti dolayısiyle sos
yal bünye üzerindeki aarsmtılarm 

ortadan kaldınhnau tt m u h i t t e 
tesirli bir intiba yaratabilme9i için 
suçluların en kısa bir zamanda fiil
lerinin akibetine uğramaları bu kanu
nun göz önünde tuttuğu gayelerden bu
lunduğundan ağır cezalı suçlulardan 
zanlı bulunanların ilk tahkikat sırasında 
tevkiflerine lüzum görülmemiş olsa da
hi, son tahkikatın açılması karariyle tev. 
kifleri ve duruşmalarının mevkufen ya
pılması mecburiyeti de konulmuştur. 

Projeye gÖTe: 

Hazırlık tahkikatinda cumhuriyet 

miiddeiumumıleri şahidlerl celbname ite 

davet edeceklerdir. Cumhuriyet müdde· 
iumumileri mcvkuflu veya acele telakki 

ettikleri mevkufsuz işl.:rde şahidleri dog

rudan doğruy zabıtay~ yazacakları mü. 

zekkere ile celb edebileceklerdir. Bu mil· 

zekkereler zabıtaya zoc kullanmak sa.li
hiyetini de vermektedir. 

Hazırlık tahkilcatinda kaza dışındak. 
her türlü tebliğatı yapnıağa ve birinci 
maddede yazılı müzekkereleıi yerine ge-

tirmiye bütün zabrta memurları mecbur 
bulunmaktadır. 

Meşhud cürümlerde geri bırakılma· 
anda zarar umulan hallede şahidleri 
yeminle dinlemeye, ehli hibre seçmeğe 
ve keşfe, arama ve zabıta ile alakalı mu· 
amelelerin yap.ıl.mas.ına cumhuriyet mjd. 
deiumumilerine salahiyet verilmektedir. 

Hazırlık tahkikatında cumhuriyet 
müddeiumumi1eriy1e sulh ve sorgu ha. 
kimleri maznunları ve şahidleri biribiri}. 
le ve phidleri maznunlarla yüzleştirebi
kceklerdir. 

Cumhuriyet müddcilımumisi hazırlık 
tahkikatında maznunu sorguya çekmek 
ve hukuku immc davisı açılıncaya ka
dar yürürlükte olmak üzere tev
kif etmek aalihiyeti vardır. Cum
huriyet müddeiumumisi imme davisıru; 
açmaya lüzum görmez veya tahlrilratin 
devamı sırasında tevki! aebeblerinin kal· 
madığma kanaat getirine suçluyu ken. 
diliğinden tahliye edebilecektir. Cumhu
riyet müddeiumumilerinin bu muamele
leri aleyhinde itiraz ollJ!lDUY&caktır. 

CUmhuriyet müddeiumumisi tevkif 
tarihinden itıöaren nihayet bir ay içinde 
hukuku imme davisıru açmadığı veya 
mcvlrufu kendiliğinden tahliye etmediği 
takdirde mevkufiyet halinin devamına 
lüzum olup olmadığı hakkında sulh ha
kiminden bir karar almağa mecburdur, 
Bundan sonra umumi hükümler tatbik o
lunacaktır. 

Cumhuriyet müddeiumumisi tevkif 
tarihinden itibaren nihayet on gijn için
de hukuku amme davası açmadığı veya 
mevkufu kendiliğinden tahliye etmediği 
takdirde mevkufiyet halinin devamına 
lüzum olup olmadığı hakkında sulh ha
kiminden bir karar almağa mecburdur. 

lllr tahkikat: 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman Fa
kültesi üçüncü sömestr talebesi, Neba.. 
tat kürsüsü profesörü B. K.raise ile bir
likte Bursa ve Uluclağda 12 gün süre
cek Gir tetkik yolculuğuna çıkmıtllr. 
dır. 

VANKILAR 

Projenin onuncu maddesine göre ilk 
tahkikatın açılmasına dair olan kararın 
kati olduğudur. İlk tahkikatın sonunda 
cumhuriyet müddeiumumisi evrakın 

kendisine verilmesinden itibaren iki gün 
iginde iddianamesini tanzime mecburdur. 
İlk tahkikatın sonunda müddei u
mumilikçe tanzim edilecek iddiana· 
me maznuna bildirilmez. Sorgu hakimi 
ilk tahkikatta maznunlan ve şahidleri 
birbirleriyle ve şahidleri maznunlarla 
karşılaştrrabilecektir. 

Suç ağır cezalı olduğu takdirde ilk 
tahkikatta tevkifine lüzum görülmiyen 
maznun son tahkikatin açılma karariyle 
birlikte tevkif edilecektir. Bu karar ka
tidir. 

Konferans tehiri 
HalkCTi sa1onlan dtln Çocak Bay -

rmnma tahsis edikl;ğiadea Hllb.k lJmi. 
ni Yayma Kanmmmın Jııanferaaaı m 
hafta ftrilememiftir. 

.Kamutay çağrılan 
• Dahiliye encümeni 26-lV-1937 pa

zartesi cilııü .at 10 da toplanacaktır. 

• Divanı Muhasebat Encümeni 
26-IV-1137 puartai cöııü "10" da top
lanacaktır. 

• Arnıhal Encümeni ~7 pa
zartesi günü saat 10 da toplanacaktır. 

--------·--------·-------- : 
: i . . . ..... .._···--·····--·-···-·-· .......... HAVA 

Dün .... kapah seçti 
Dün 'ehri1Dizde han 1mımen kapalı 

geçmiştir. Öğleden sonra hafif yaf1' 
olmuıtur. Dün •ı ancak 9 dCTece~ ka.. 
dar çıkabi1mi~r. Devlet mettoroloji İl
leri genel direktörlüğünden YCrilaı !DL 

lfunata göre dün yurdun Tarkya, Ko
caeli, Eğe ve knnpcn orta Anadolu 
bölgni kapalı ft yailllı geçmilrir. Dün. 
en düşük ısı sıfırın ifttünde otmaka ü. 
zere U!ukfllada 2, en yükıtek ısı da Di.. 
ıyarbc?:ir ·le 26 der«edir. 

Zayıllık rejimi 

- Kaımızua lakib eUiii uy.d'Jama re· 
jimi t.11 lıir muvaflakiyetle aeticeleıu:li 
mi7 

- o bel. -.nıff.kiyetle ıki .zavallı
yı, seçen pel J L .. INilbütüa )'Ok etti. 

Ba.zen naıl ~ 
Lokaatacla: 
Miitt-i - e. çoıltayı içmek W.il cle

iiJ. 
Garson - Patrona haber verelim. 
Mitleri (Palroaa) ba ~ ipnek 

kabil deiiJ. 
Patron - Niçin? 
Miİf'9ri - K.aplım yok. 

Bıulol.olılı 

Bir aazete. amerikal. mabarrirl•den 
birimin bir ıekor lmmak arzusund.n 
babaediycıır: Bu muharrir. hiç biriade 
"E" harfi bulwunıy• 60.000 kelimelik 
bir ramaıı yazmaia karar Yel'IDİftİr. Bir 
tecrübe ediniz: ''E" aiz J'inai Mtır yaz. 
..- imkin•zlcea bu adMN!P 50.000 Jat
liımeyi, ya11İ en az 10.000 satın bir araya 
ptinnek ip. zaten pek yeriade olımyaa 
:ııilı.ini nasıl büsltütüa 07aatacaiı- ko
layca anlanaua. 

lltibu 

Küçük hir ha,-vamt r..hçesi midi
ri. - •Jllhate çıbıt-. W.Ç.de ohıp 

bitenleri her gün kua bir rapcıria Wldir
mnİBİ ltek~ rica edi)'OI'. 

ilk mektub: "Her şey ,okmda. Yal· 
ruz maymun nedenııe ..w.- Alll ..... 
ma göre kendine bir artmd.t ~· Siz 
dönünceye kadar ne yapmmm emreder. 
siniz?" 

Küba adtuındıı yeni lHT 

ıehir /mrula'Yf"" • 

DiimJ'Alllll - mesud ...&ek !derin. 
den biri olan Küba adası, yelittirip İh· 
raç ettiği, teker, kalın. ve tiitüin, IOa 
buhran yıllannda, satılmaz olması ve re
is Maaado'nun mülhit bir skandal mev· 
_..__ .. Ulll ...... ., .. ,... 

ris ·- 1933 .. pPnliii - i.lilil 
.... ııi ........ --- ........ 
n; t'*· o..t. Le Tempa •mlwi 
• •i••nlı Wır .-bllte .-. ....._ 
lia. ,m lwr nıisi ~ Blılista'
.............. ..., .... - b ola
c:aia ....... .-, ...... A1.7, Kilı e 
w Mai aa- Hnum'd.a ... ... be 

--. ..._ Km ..a.i bwwılleriaii ............. .,._.ilde ... elnıfa cin.. 
..... çnrili ... tehir ~
Kilaa --- 22.000 we ilatinderla llir-
lilıdıe 30.000 lapa - ............ o-
ba ........ ~ ........ içiıle .---
ft ic:M ettilrp ........ HP.a',. laik· 
medeceltir. Al.ay lbtiata. ıiaaıiaw:i .. 
sırda, bir orta çai tato.u icatl "ha 'ir. 

····--·················· ... ···························: i Hatırlıyor musunuz? i 
ı • 
İ I - Diiıtyanın elıonom~ hn- i 
f lcrann Londrada ne :saman top- : . 
: landı? r 
ı . • : a - L.lwyd• ılk •tnernasyo- : . " . i aal laakem rnalaltemeai ne .zama i 
i açıldı? i 
i 3 - Dünya harbı hangi fariltte i 
i~, i 
1 4 - f ngilfeı-ede ilk posta pafu i 
i ae aunan pCYGMJ7fl pluuılılı? i 
i 5 - Babil n• .zaman Etiler la· i 
ı "" ~~·? : 

i
ı ..... ~ -..---•. : 
~ı.._,,-J• • ~ i uun.a -.enn ceocıan: 1 . . . . . ı . : S - ngilterede ilk parlımlento i 

İ ne aman açıbmftır l j 
• C - lBS. • : 

ı
i S - Yüz yıl barbı hangi tarihte ~ 
bqladı? 1 

C - 1311 de. 1 
S - Almanyada proteatanlık ne 1 

• llftllWl bqladı? ! • ı 

1 
C - lS17 de. ı 
S - lngiltcrede manaatırlarm il 

i bpatıhf tarihi nedir? 
: c - JSJ6. : 
i S - Franuda ilk balon tecrübe- ! 
İ si ne aman yapıldı? 1 
: C - 1783 de. i 
...._ ............ --............................ ... 

DUJ'afffttı: 

Ağır cezayı istı1zam eden suç1ann du
ruşması mevkufen yapılacaktır. Duruş
ma sırasında verilecek tevkif kararları 
aleyhine itiraz olunmıyacaktır. 

İlk tahkikata tabi tutulan itlerde mah· 
keme icab eden tebliğleri yaptırarak satı 
tahkikatin açılmasına dair olan karann, 
suçluya tebliği tarihinden itibaren ni
hayet beş gün içinde duruşmayı yapa• 
caktır. 

Mani aebebler olmadıkça dıarupıa biı 
celsede bitirilecektir. Cumhuriyet ınUd· 
deiumumisi iddiasını ayni celsede biti• 
rcccktir. Cumhuriy temüddeiuınuaıdi id. 
diaamı ayni cet.ede bildirmeye ıneeb": 
dur. Talik ve tehir müddetleri kati bi' 
zaruret olmadıkça beı günü geçıniye-" 
cektir. 

Cumhuriyet müddci~ylc ,_s• 
nun muvafakatleri üzerine gclıni:::;:-· 
hidlerin huırlık ve ilk tahkikat .. ; 
mıda cumhuriyet müddeiuJn1UlliS' b

sulh ve sorgu ~e~ .tarafındaD :ı• 
tedilmiı olan ıiadelennın okuoıııaa . 
iktifa olunarak celblerinden vaA ~ 
bilecektir. • . f!f-

Cumhuriyet başmüddei~*:aftat 
rakın gelmesind~ iti~n ~1~ de ıct· 
temyiz mahkemesı de bır ay ıçııı 
kiklerıni bitireceklerdir. 
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Relçika ve 
Lokarno 

Bel~ika hükümeti yapılan 
teahhüdlerden kurtuldu 

Londr;ı, 21 (A.A.) - Bugün fransız 
ve İngiliz elcileri tarafından Belçikayı 
Lokarno te;lıhüdlerinden ibrası hak
kında Brüksel hükümetine verilen be· 

yannamenin metni sudur: . 
1 - Fransız ve İngiliz hükümetlerı, 

d' nternasyonal 
Belçika tarafından ken 1 e h 

. . • • d haklar ve tea -
vazıyetını tanzım e en .

1 
i 

hütler hususunda bir karar verı mes -
. yu gecen son ay· 

ne dair gösterılen arzu ~ 
l . . d büyük bir dikkatle karşıl~-
ar ıçın e B" le bir tavzihin, Belçı-
mışlardır. oy . k-
kanm coğrafi vaziyetı ve Lokarnokp~· 

. kaim olmak üzere a te ı· 
tının yerıne . . 

. • pakt müzakerelerının 
lecek bır umumı · 1 el · -· d Iayısıy e -teahhüre uğrıyabılecegı .. 0 

.. 

zem olduğu ileri sürülmuştur. . 
2 - Fransız ve ingiliz hükümetlerı, 

1 . · tam bir tevec· 
Belçikanın talep erını - . müttehid 
cühle karşılamış ve aşagıdakı t 

k h sunda mu a-
beyanatta bulunma usu 
bık kalmışlardır: .. .. 

3 - Yukarda zikrolunan hukumet-

ler . al 
Evvela: Belçika hüküm~t!nın . ~; 

.. dd'd defalar ılan ettıg nen ve mutea ı 

sarsılmaz karar üzerine, .. .. 
. h dudlarını her turlu 

a- Belçıkanın u 1 
d b"tün vasıtalara 

taarruza karşı mevcu u 
1 ınüdafaa etmek ve Belçika toprak. arın· 

. . dig-er bır dev-
dan herhangı bır kısmının . 

k adan denız-
lete karşı bir taarruz ve ar • 

.. ü olma
den ve havadan bir hareket uss 

sına mani olacağına, 
b- Bu maksatla Belçika müdafaasının 

kafi derecede teşkiUltlandırılacağına,. 
Saniyen: Belçikanın Milletler ~~mı-

.. ıı · d teahhudle-yetine ve ondan muteve ı .. 
l"İne sadık kalacağına dair yapılan mu-

teaddid beyanata, 
Muttali olmuşlardır. . 

lınaz azmi ve Belçıka-
4 - Bu sarsı . 'b a ala-

. - . . atı nazarı ıtı ar 
nın verdıgı temın . 1 

. ·liz hükümetlerı Be • 
rak fransız ve ıngı. .. · Lokarno 
çikayı kendi isteğı uzerıne, 'hl' 

6 art 1935 tarı 1 

Paktından veya 1 m d -an 
l..and .. der anlaşmalarından og 

ra uıı Bununla 
tcahhUdlerden ibra ederler. 
b • uahedeler-

eraber kendileri mezkur m ahh .. t 
de derpiş olunan müzaharet te u • 
lerini Belçikaya karşı muhafaza eder· 
ler. 

· h"k.. tleri Bel-Fransız ve ingilız u ume • 
çikanın dördüncü maddede yazılı oldu· 
ğu gibi teahhütlerinden ibra edilmiş ol
masının Fransa ile İngiltere arasında 
mevcud teahhüdleri katiyen ihlal etme-

diğinde mutabıktırlar. . .. .. . 
Bel ika Hariciye nezaretı hukumeti 

ç . T 
namına Brükseldeki fransız ve ı.n~ ız 

abı tevdi eylemıftır: 
elçilerine şu cev .• 

. h" k"meti bugün kendıs:ne 
''Belçıka u u . ·1· hükümetleri-
. f z ve ıngı ız 

verılen ransı . . .. ük bir memnu· 
nin beyannamesını buy kk" 

E hararetli teşe ur
niyetle almıştır. n 

!erini arzeder.,, 

Hitler. Lanıburi konrıfl'I'"' 
etrafında 

) ı.,ansburi • 
Londra, 24 ( A.A. -

ır 1 k .. rnasını elveritli karfıladı-
ıt er onu.,..- B ldvinin A· 

ğı hakkında başbakan B. a 
vaın kamarasında söylediği sözler, par· 
laınento mahfillerinde umumiyetle tal: 

. B Hitlerin sözlen 
vıb olunmaktadır. • . 

. b" ük bir tesır 
bazı mebuslar üzerınde uy . 

- 1 k azaları ciddı bır 
yapmışsa da çogun u 

k nomik konfe-
hazırhk yapılmadan e o . 

v kanaatın
ransın muvaffak olamıyacagı 

dedirler. 

*~~ 

) Politika mah-
Nevyork, 24 (A.A. - · r 

filleri B. Baldvin'in sözlerini elver~~ ı 
b . . d ve bu soz
ır şekılde karşılamakta ır 

lerin B. Van Zeeland'ın işini kolaylaş· 
tırdığmı söylemektedirler. Aynı mah
filler hükümetin Avrupadaki konuşma· 
lar ilerlemedikçe hiç bir teşebbüste bu· 
lunmıyacağmı ilave etmektedirler. 

Ford fabrikasındaki grev 
Riçmond, 24 (A.A.) - Ford mües· 

seselerinin birinde çalışan 1.800 amele, 
g ·ev il§n etmiştir. Fakat liderlerinin me. 
selenin halledilmek üzere olduğunu söy· 
lemesi üzerine greve nihayet verilmiştir. 

Venedik konuşmalannın neticesi 1 f!Blhımıml!J 

Avusturya Berline temayül ediyor 
Naziler de kabinede iş alacak 

24 (Hususi) - Dün Venedikten hareket eden ve tayyare 
R~~· d 8 Şuşnig tarafından uğurla•nan 8. Musolini, kendi kul

kardar~a ın a e' ile yoldaki muhtelif tayyare karargahlarını teftiş et
lan ıgı tayyfarorliye varmış ve oradan da kendi sayfiyesine gitmiştir. Montrödeki 

konferans 
tikten sonra 

Kont Ciyano Romaya d~nmüş
tür. 8 . Şuşnig'le yanrndakıler de 
bugün Viyanaya varmışlardır. 

Bir Avusturya - Almanya 
i§birliğine doğru 

C. rnale d'İtalya gazetesi bazı nazi 
10 • • d 

• 1 . • Avusturya kabınesın e 
şahsıyet erının 
vazife alacakları hakkında bir haber 
neşretmekte ve Avusturya - ~l~n;:a 

.. asebetlerinin kuvvetlenmesını ıstı• mun . 
İtalyanın arzusiyle bu netıceye va-

yen d' 
rılmış oldugunu ilave etmekte ı.r. . 

Viyana mahfilleri bu haberı katı· 
yetle tekzib etmekte ve Viyanada n_a
hoş bir tesir bırakan bu m:UCale~ın 
V d"k konuşmalarının netıcelerıne 

ene ı H"'k.. t 
u madığını söylemektedirler. u ume 
b~ hususta bir tebliğ hazırlamakla meş-
guldür. d'İtal 

Montrö, 24 (A.A.) - Kapitülasyon· 
lar konferansının hal ve tesviye komis· 
yonu bu sabah Norveç delegesi Sausso

mın riyasetinde toplanarak hukukçular 
tali komitesinin teklif ettigi muhtelif 

metinleri tasvib etmiştir. Bu karar ec
nebilerin tevkifi, ve umumi meclisin 

mütaleası alındıktan sonra Mısır hükü-

meti tarafından bir adli sureti tesviye 

isdarı hakkındadır. 

Bu akşam fransız delegesi dö Tas-

san, Nahas Paşayı ziyaret ederek, fran

sız delegasyonu tarafından Mısır baş-

vekiline tevdi olunan muhtıra esası da-

hilinde dün başlanan konuşmalara de-
vam etmiştir. Bununla beraber Cior~ale . ya 

. . makalesiyle dıkkatlerı çe- 1 . 
gaze~esın1ın "talyan sıyasal mahfilleri, B. Şıışnig ile Mıısolininin görüştük erı Konferansın sekiz mayısta çalışma· 

!arını bitireceği umulmaktadır. kilmış o an ı b" alman· Venedik'ten bir görünüş 
Venedik konuşmasının sıkı ır - -------------------------------

. birliğine müncer olacagı-
Avusturya ış d Avus-

.. k" konuşmalar esnasın a, 
nı, çun u · b" laşma 

Çekoslovakya ıle ır an 
turyanın h. d sa ı 

'b" Almanya aley ın e Y • 
yapmak gı ı h . bir hareketten ka-
labilecek her angı ·1 . . 

A sturya nazı erının 
ı omasına ve vu . . 

ç . olitikasına ıştırak etme
memleket ıÇ P . . . . sö lemektedir. 
terine karar verıldığını y 

ter. 

Macariıtanda heyec~ . 
d nazilerin kabıneye gı-

Avusturya a . b Budapeşte-
. h kk ndakı ha er 

receklerı a 1 D Bakanı 
de heyecan uyandırmıştır. ış ktan 
dö Kanya italyan elçisiyle ko.?uştu 

. . toplantıya çagırmıştır. 
sonra kabıneyı 

Avrupa gazetelerinin tefsirleri 
Şimali italyan • gazeteleri Venedik 

k malanndan alınan neticeden mem-
onuş 

d rlar Avusturyarun Çekoslovak-
nun u • . 

htemel yaklaşmasını ıma eden 
Yaya mu · 

D lla Sera, Avusturyanm şım-
Koryere e . . . . 

. 'k 15• temini değıştırmesının 
d°k' polıtı a s 

ı ı . teahhüdler aramasının manasız 
ve yenı Tuna havzasında al· 

v yazıyor ve 
olacagını. . w. d kça nizamın yerine 

i bırlıgı olma 1 •• 
man ş -· . tebaru"z ettırıyor. . 'l . ecegını getırı emıy .. Avusturya 

Popolo d'İtalya'ya gore kta fakat 
. R 1 ayırmama 

Berlin ıle o~ay . male d'İtalya'ya 
birleştirmektedır. Cıo . . gı"r 

.. il . Avustuıya kabınesıne -
gore naz erın ara· 
meleri ile Venedik konuşınalan 
sında alaka yoktur. İt.a!ya Avustudr~anın 

t emekte ır. 
iç itlerine kanıınak ıa em .... 

li ·•nin dıt 
İngiliz gazeteleri a. Mu~ n~e . tir-

li "k mahsus bir tekilde ğif 
PO tı aSJnı f'kti. 1 

h 
nda mütte ı r er. 

miş olduğu uıusu . . 
.. B Musolinı bu me-

Bu gazetelere gore · . . . al 
selede Avusturyanm korunması ışını -
rnan dostluğuna feda etmiştir. Royte~e 

öre bu konuşma esnasında B. Şuınıg 
~- Musolini'ye A vusturya?ı~ Fransa ~e 
Çekoslovakyayla her rnngı bır bl~k~ gır-

• w. hakkında teminat vermıştır. 
mıyecegı 

••• 
Fransız gazeteleri umumi~e~~e .Avus

bakanının B. Musolinı nın taz-
turya baş . ül etmek mec-

iki altında Berline temay 
y . . d kaldıaı dıişüncesindedirler. 
burıyetın e b 1 ri bu vaziyet 
Pöti Jurnal, Jur ~a~ec~ eal tahakkil· 

d B uşnıg ın ıt yan 
karşısın a . tmak için bir teşebbüste 
münden kurtu v ktadır· 

bulunmıyacagını sorma 
bulunup 
Iar. 

••* 
Alman gazeteleri umumiy~~e, . kil

. t'kl"linın ıtal-
ük Tuna devletleriniı• ıs ı a -

ç dostluğuyla kaim oldugunu 
yan. alınadn 1 Essener Nasyonal Say. 
yazmakta ır ar. B lin - Roma mih· 

A sturyanın t'r 
tung vu ğ hakkındaki haber-
verinden uz~~~~!t~~ydana çıkmış oldu
terin yanbşlıg B tiner Lokal Ansayger 
ğunu yazıyor. er . ·· 1 ümidleri 
. turyanın belıren guze 
ıse . Avus . • h a dökeceğini soru
ne suretle filı sa ay 

yor. 
B Delboıun konutmaları 

: (AA.) _ Hariciye Nazı-
Parıs, 24 • ı mas. 

. "biri ardınca a man 
rı Delbos, b~rı İ Juıa Büyük Elçisini 
ıahatgüzarı ıle ta r 

kabul etmiştir. 

Sancakt'a türkler 
aleyhinde propaganda 
Elcezire bölgesinde ayrılma 
hareketi ilerlemeğe başladı 

Lazkiye, 24 (Hususi) - Sancakta ve Suriyenin türlü bölgelerinde 
en rezil propagandalar devam etmektedir. Bu propagandalarrn hedefi 
Sancağın Suriyeye terkedilmiş olduğu havasım halk arasında uyan
dırmaktır. 

Bu propaganda ile Suriye de, 
vatani hükümetinden soğumuf o
lan Suriye halkma bir ınikdar 
fevk vermek, ve türlü partilerin 
faaliyetine engel olmıya çalışmak
tır. Çünkü Suriyedeki muhalefet 
vatani partisini ortadan kaldır
mak için onun muvaffakiyetsizli
ğini bir silah olarak kullanmakta
dır. 

Üsbetül Ameltıl Kavmi ve kütlei 
müttehideciler vataniler aleyhine halk 
arasında büyük tahrikler yapmaktadır
lar. Yalan neşriyat ile bunların hare
ketlerini önlemek gayesi takib olun
maktadır. 

Sancaktaki propagandaya gelince, 
halkın fevkini kırarak halkı mukave• 
metten vaz geçirmek ve halkı ye'se dü
şürmek, bu suretle halkı kendi arzu
larına yanaşmış gibi göstermektir Hal
buki hakikati herkes gayet aşikar ola
rak biliyor. Milletler Cemiyetinin Ha. 
tay hakkında vermif olduğu karar ka
tidir. Suriye ve Hatay halkı igfal edil
mek istenmektedir. 

Elce:zirede karıııklıklar 
Şam. 24 (Hususi) - Elcezire mın

takasındaki karışıklıklar nazarı dikka
ti belbedecek mahiyet almaktadır. Bu 
hareketleri hükumet ve fransız manda 
memurları ciddiyet ve dikkatle takib 

etmektedirler. Bilhassa aşiretleri ken
dilerine müzahir sanan fransız ve Suri-

ye vatanileri umusaya uğramışlardır. 

Fransız manda memurları için Dirzor 

mıntakasrnın "ekonomik cepheden de 
çok ehemiyeti vardır. Çünkü Şam Trab
lusunda nihayet bulan petorl borula

rından yüzlerce kilometre uzunluğun
daki mühim bir kısım Dirzor mıntaka

sından geçmektedir. Kont de Martel i

l~ kumandan Jakonun Irak seyahati ile 

bu mesele arasında münasebetler bu

lanlar çoktur. 

Ayrdma laaliyeti 
Haleb, 24 (Hususi) - Suriyenin 

Elcezire bölgesinde gün geçtikçe ayrıl
ma faaliyeti daha esaslı bir tezahürle

re vesile vermektedir. 
Malilm olduğu üzere bu mıntakad~ 

vataniler zayıf bulunmaktadırlar. Sun· 

yenin bu &."'\hasında yaşıyan unsurlar 
vatanilere karşı mahafillerinı tercih et
tikleri gibi Suriyenln bugünkü iktrsa
di ve mali şartlarından da memnun de
gildirler. Elcezire sahasında vataniler 
müfrit bir surette hareket etmekte ve 
bütün menbaları yalnız kendi mensup
ların n sömürmesine terketmektedirler. 
Elcezire mrntakasında yaşıyan unsur
lar ise bundan azami derecede kırgın
dırlar. Vergilerin ağırlığı tahammül 
edilmez bir hal almıştır. Bilhassa hay
vanlardan al nan vergiler Irak'a naza
ran iki misli fazladır. Hayvan sahiple
ri Irak'a geçmeyi yahut bulundukları 
mıntakanın lrak'a ilhakını açıkça arzu 
etmektedirler. Halk da adet, anane ve 
hayat şartları itibariyle Irak halkına 
daha çok meyyaldir. Bu mıntakada bu
lunan aşiretlerin efradından bir kısmı 
esasen Irakta yaşamaktadırlar. 

Zor sahasında bu sene müthiş ku
raklıklar hüküm sürmektedir. Hayvan 
besliyenler bundan çok sıkıntıya düş
müşlerdir. Bu sahada bulunan Muhcem 
aşireti vataniler tarafından elde edil
mek istenmiş ve aşiretin Hatayda hay

van otlamasına karar verilmiş ise de 
muhcem aşiretini Sancağa salrvermeğe 
mahalli fransız memurları ve vataniler 
cesaret edememişler. Bunun üzerine 
Muhcemin vatanilerle arası açılmıştır. 

Cebelidürüz halkı tam muhtariyet 
İ•tiyor 

Şam, 24 (Hususi) - Paristen dönen 
baş ve dahiliye vezirleri acele olarak 

Cebelüdürüz meselesini halletmeğe 5a

lrşmaktadırlar. Bu rnaksadla Cebelidü-
* rüz murahhaslariyle müzaıkere ba,ıa. 

mı§ ve hükumet dürzi murahhaslarının 

talebini kabule mecbur olmuştur. Dür

zilerin talebi tam muhtariyettir. Vata

niler bu talebin iki ay sonra tahakku

kunu sırf devlet haysiyetini muhafaza 
maksadiyle rica etmişlerse de dürziler 
taleblerinde musırd.rlar. 

General Göring ltalyada 
Roma, 24 (A.A.) - General Göring 

ve refikası, Pompeiyi gezmişler ve hal
kın büyük tezahürüne vesile olarak kar
şılanmışlardır. 

Yeni Türkiyenin tarihe 
doğduğu gün 

CUMHURIYET't2 23 nisanm türk 
tarihindeki yeri tahlil edilmektedir: "i
tilaf devletlerinin Türkiyeye kartı sui
kaı;dları pek melıinane idi. O yeis verici 
korkunç kara günler içinde türk mille
tinin kendi içinden fırlayıp ç kan kahra
man bir evl:,dı Kemal Atatürk, mille'in 
rehberliğini deruhte derek ortaya atıl
dı ve onun birliğini tem'n ederek, 
bütün bir huıumct ci' .anına karıı mey
dan okumağa hazırlandı Erzurum ve Si-
vu kongrelerinden sonra bu hazırlanıı 
Ankarayı 23 nisan 1920 de açı1an Türki
ye Büyük Millet Mec isinde en büyük 
tecellisini bulmu§tu. Her yıl kutladığı
mıx millı bayram i'te bu kutlu günüa 
bavramıdır. 

Bu, içeriden ve dııudan kendi canı
na ıuikaıd yapıldığım gören tüı k mille· 
tin•n kendi hakimiyetini kendi eline al
dı~ı günün bayramıdır " 

BALKAN AHENGi 'ÇINDE 
BiR FALSO 

KURUN'daki bat }azı ıudur: "Bul
gııı larla dostuz. Onlar da bizimle dost 
olduklannı söylerler. Fakat her nedense 
arJda bir bu dostluğu İncitecek bir ses 
duvulur, ya bir hadise cıkar. Meseli Ut-
ro gazetesinin baı muharriri Tanef bat
vekilimizin bu defaki Sofya ziyaretini 
doğrudan doğnıya ismet lnönünün ıaJa
si bir teıebbüsü olarak göstermiıtir. HD. 
küınet mahafili ile sık, münasebeti ma

him olan Utro baı muharriri bu seyaJuı. 
tin naııl hazırlandığına öğrenemedi miP 

Utro bat muharriri tatlı dostiuk ıa-
rabına zehir katıyor." 

M1LLI HAKiMiYET VE ÇOCUK 
BAYRAMLARI 

SON POST A'da B. Süleyman Srda 
çocuk bayramını anlatırken Ayİnftaya'
in bir sözünü hatırlatıyor. "Çoculdan .... 
eht'miyetini takdir ebnİyen millet mab
vo!maya mahkumdur. ' Bu ıöz herke&İll 
bilc!iği ve aöyliyebileceği basit bir söz te 
liilıki etmemeli ve bunun Üzerinde dura
ral. derin derin dütünmeliyiz. Bu düıi
nuş bir ahlak haline gelmelidir." 

l{ont 
Tiran 

Cianonun 
yolculuğu 

Roma, 24 (A.A.) - Ciano, bu aym 
28 inde Tirana giderek iki gün kalacak. 
tır. 

salahiyetli mahfiller, Arnavutluk mese.. 
lesiyle, kUltür meselesi, Venedik eyale
tindeki Yugoslav akalliyeti, ltalyada 
Yugoslav ve Yugoslavyada İtalyan a
leyhtarlığı hareketlerinin tenkili mese
leleri hakkında diplomasi yoluyla İtal
ya ile Yugoslavya arasında tam hır an.. 
laşma temin edildiğini bildirmektedir
ler •. 

Suriye - Ira.k 
mukavelesi 

Pariı, 24 ( A.A.) - Fra .... z Smi
ye Komiseri ile Suriye ve Irak Hari
ciye nazırları bugün Şamda iki mem
leket araamda iyi komıuluk müna .. 
batmın tesisini istihdaf eden Ye bir
çok hudud meselelerini halleden bir 
mukavele imzalamıılardır. 

Irak Dıı bakanınına verilen :ziyald 
Şam. 24 (A.A.) - Yüksek komiser, 

evvelki akşam Irak dış bakanı doktoc 
Naciülasl"ı kabul etmiş, sonra her ikisi 
d: Suriye dış bakanının şereflerine ver
diği bir ziyafette hazır bulunmuşlardır. 
Suriye dıı bakanı, bir nutuk söyleyerek, 
Suriye ile Irak arasındaki görüş birli
ğini tebarüz ettirmiştir. 

Dr. Naciülasıl, gaı:etelere beyanatta 
bulunarak Suriyedeki ılcrleme eserleri 
goımekle bahtıyar oldugunu bildirmit
tir. 

Bakan, bugün Şam'dan aynlarak 
Bcyruta oradan da A.ıhraya gidecektir. 

Uç taraflı pakt, bu sayahat esnasın
da değil, fakat yakınd;ı imza edilecektir. 

Paktlar akdetmek suretiyle sulhu i
dame etmek istiyen Irak. Türkiye hak
kında samimi ve derin dostluk hıs'eri 
beslemekte ve Türkiye • Suriye miına· 
sebetlerindc de aynı hislerin hakim ola
cağını ümid etmektedir . 
........... _ • .........,...r 
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Mısır elçisinin 
söyledikleri. 

( Başı 1. inci sayfada ) 
raporun mühim bir kısırunr tercüme et
mişlerdi. 

Ba şka bir memuriyete tayin edil · 
mi şolmak dolayısiyle 1927 de Türkiye
den ayrıldım ve scki-;ı; senelik bir gay
b ubetten sonra h ükümetim tarafından, 

daima sevmiş olduğurr kardeş Türkiye 
nezdinde orta elçiliğe tayin edilmek şe

refine nail oldum. 

29 Birinci teşrin 1936 
Tayinim, türk milli bayramı olan 29 

birinci teşrinden bir k~ç gün evveline te
sapüf ediyordu ve o sıralarda me.zun bu 
hınuyordu.m. Alelacele memuriyetimin 
bqma gitmek ve bu bayrama iştirak ede 
bilınck üzere me:zuni·ıetimi yarıda bı

raktım. Bu suretle de Türkiyedeki yeni 
Y3Zifem mutlu bir ~ekilde başlamış oldu. 

Cumhuriyet bayraoun& iştirak et
mek imkamnı bana bahşetmek üzere i
timad mektubumu bu bayramın arife· 
sinde kabul buyuran Ekselans Cumhur 
Reisinin bu biiyük IUtuflarından dolayı 
çok mütehassis oldum. 

Bugünkü Türkiye 
Türlriyede şimdiki ikametim türk 

,cflerinin~ daha sekiz yd önce konsolos 
iken müşahede ettiğim, büyük gay. 
retlerini yerinde görmek fırsatını bana 
vermiş oldu. Bu gayretler sosyal faali
yetin bütün sahalarında o kadar büyiik 
Ye o kadar hayırlı neticeler vermişler
dir ki, bunları görünce Türkiyenin te
rakki yolunda dev adıml:ıriyle ilerledi
ğini söylemek gerektir. 

Türkiye - Mısrr muahedeleri 
Cumhuriyet hükümetiyle muhterem 

seleflerim arasında bir dostluk, ika
met ve tabiiyet muahedesi akdi için 
başlanan müzakereleri yeniden ele aL 
mış olmakla çok bahtiyarım. Türk hü
kümetinden ve bilhassa güzide dış ba
k.anınızdan ve onun bakanlıktaki de. 
ğeı:li arkadaşlarından gördüğüm yar
d.ıın, hükümetlerimiz arasındaki çok 
samimi dostluk ve kendilerini çözül
mez bağlarla birleşmiş iki kardeş te
Hikki eden miletlerimiz arasındaki scv

gl sayesinde bu müzakereler, 21 nisan 
tarihinde neşretmiş olduğunuz muahe
delerin akdi suretiyle mt:::.ad bir şekilde 
neticelendi. 

Ba muahedelerin neşri keyfiyetinin, 
başında büyük milli liderimiz Nahas 
paşa bulunan ve tam istiklaline kavuşan 
memleketim için yeni bir devrenin açıl
d ğı ana rastlamasından dolayı bilhas
sa bahtiyarım. 

Bu muahedelerin akdinin daima in
kişaf edecek ve gittikçe daha samimi v ... 
dostane bir mahiyet alacak olna Türki
ye - Mısır münasebetleri üzer 'ndeki 
mesud tesirleri hakkında daha fazla söz 
söyleme~e lüzum yoktur. 

Mısır Montrö'sü 
Kapitülasyonlar hakkında da birkaç 

şey söylemekliğimi istiyorsunuz. Bun
lar hakkında ~mdi Montrö konferan
sında mün2ka~:ıJar cereyan etmekte ol
duğunu biliyorsunuz. Boğazlar için top· 
lanan Montrö konferansında türk nok
tai nazarı nasıl anlaşıldı ise Mısır nok
tai nazarının da bu sefer öylece anlaşı
lacağını ümid ediyorum. 

Kapitülasyonlar rejiminin bu za
manda yaşamasına imkan olmadığı şüp-

Çocuk haftasında 
iltlnci gün 

Çocuk bayramı ve haftası münase
betiyle dün Halkevinde Çocuk Esirge
me Kurumu genel merkezi tarafından 

büyük bir balo verilmiştir. B alo saat 16 
da başlamış. geç vakitlere kadar sür
müştür. Baloya mekteblerdeki talebe
lerden bir kısmı ile küçük çocuklar da
vet edilmişlerdi. Çocuklarımız baloya 
büyük bir rağbet göstermişler ve Hal
kevinin bütün salonlarını doldurmuş

lardır. 

Baloda halkevinin cazı çocukları ve 

dansları canlandırmış, eğlenceli filmler 

küçük davetlileri çok güldürmüştür. 

Küçük davetliler hazırlanan büfeye çok 

rağbet göstermişler, yiyip içerek ve eğ

lenerek güzel bir gün geçirmişlerdir. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun gün

dür bakım evindeki dört beş yaşındaki 

küçük yavrulardan elli kadarı halkevi

ne modern bir balo kıyafetiyle gelmiş. 

lerdir. Erkekler frak ve silindir şapka

lariyle, kızlar pompadör beyaz tül el

biseleriyle baloda dikkati çekmişlerdir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu genel mer

kezi küçüklerin baloya gösterdikleri a

liika dolayısiyle çocuk haftası progra

mına ilave olarak önümüzdeki çarşam

ba günü saat 16 da ikinci bir cocuk ba.. 

losu vermeğe karar vermiş.tir. 

lzmirde çok çocuklu aüe babala-
rına mükafaı 

İzmir, 24 (A.A.) - İzmir çocuk e

sirgeme kurumu tarafından 23 nisan ço

cuk bayramı münaseb.:tiyle fazla çocuk

lıı aileler arasında bir müsabaka tertib 

etmiştir. Bu müsabakaya fazla çocuklu 

biı çok aileler iştirak etmişlerdir. Kuru

mun merkez binasında yapılan müsaba

ka neticesinde birinciliği 11 çocuk baba

sı bahçıvan Mustafa, ikincilıği gene 11 

çocuk anası Bayan Binnaz, ü~üncülüğU 

de gene 11 çocuk babası Şevket kazan

mıştır. Kendilerine münasib birer ikra 

miye veıilmişcir. 

ltalyada japon tayyarecilerine 
nişan verildi 

Roma, 24 (A.A) - Hava müsteşarı 
general Valle, "Allah rüzgarı" tayyare
sinin ral[iblerioi kabul ederek japon tay· 
yarecilerine altın italyan madalyasını 

vermiş ve kendilerini yemeğe alıkoy

muştur. 

Polis teşkilat kanunu 
Kamutay dahiliye encümeni polis 

teşkiJat kanun projes·nin tetkik ve gö· 
rüşülmesini bitirrn.:.şti:. Proje büdce en
cümenine verilm"ştir. Kamutayın bu 
toplantısında görüşül~rek kanun haline 
gelmesine ~alışılacaktır. 

he götürmiyen bir keyfiyettir. Montrö
den gelen haberler kapitülasyonların 

her bakımdan ilgası prensibinin konfe. 
rans komisyonunca kabul edildiğini ve 
şimdiki halde de, birkaç senelik bir 
intikal devresinin şartlarının tesbiti 
meselesinin kaldığını bildirmektedir. 
Statüleri tadil edilecek olan muhtelit 
mahkemeler bu devre zarfında kayıd
sız şartsız Mısır kanunlarını tatbik e· 
decekler ve Mrsır' .n bütün sakinleri 
bu kanunlara tabi olacaklardır. 

ULUS 
Gündelik 

Güzel eser 
( Başr 1. inci sayfada ) 

kam, an.karalılarca sregiye göste
rilen alakanın derecesini izaha 
kafidir. Eminiz ki ziyaretçi sayısı, 
sergiyi görenlerin henüz görme
miş olanlara anlatacakları ile ek
silmeyip artacaktır. Ancak, bu gü
zel eseri yalnız ankaralrlarm de
ğil, diğer vilayetler halkının da 
görmesi, mekteplilerin hocaları 
refakatinde, ve, bir inkılab müze
si gezer gibi, ziyaret ederek tenev
vür etmesi lazımdır; ta ki bu ka
dar öğretici bir tesisden beklenil
mesi tabii olan fayda umumi ol
smı. 

Sergi açıldığı gün ve ondan 
sonra fikirlerini beyan eden ecne
bi ziyaretçilerin hu eserimizi nasıl 
karıılamq olduklarım biliyoruz. 
Yeni Türkiyenin yapıcılık Ye öğre
ticilik gayretleri hakkinda hay
ranlık ifade eden bu intibalar bi
zim için ayrı bir memnuniyet vesi
lesidir. 

Bu memnuniyetimizi, sergiden 
azami istifa deyi temin etmek ve 
kömür davamızı iyice kavrayıp o
nun hallinde teker teker imil ol
mağa çalışmq olmak gunırunu ne
fiıleri.mizde hissetmek için onu gez
meği, tanıdıklarımıza gezdirmek 
propagandasını yapmağı boynu
muza borç bilmeliyiz. :f. :Y. 

İzmirdeki mac 
..:. 

İzmir, 24 (A.A.) - Galatasaray bu· 
gün ilk maçını Doğan.sporla yaptı. 

Her yer dolu idi. 
Takımlar maça şu kadroları ile çık· 

tılar: 

Galatasaray: Avni, Lütfi • Reşat, Sa
lim - Hayrullah - Ekrem, Danyal • Ha
şim • Eşfak • Süleyman • Necdet. 

Doğanspor da şöyle çıktı: İbrahim, 
Adnan • Fethi, İsmail • Nurullah - İr· 
fan, Sabri • Ali - Hakkı - Mehmed • 
Reşad. 

Hakem !stanbııldan Adnan Akın. 
Galatasaray 15 inci dakikada ilk 

sayısını kaydetti. Buna Doğanspor 

35 inci dakikada mukabele etti. Dev· 
re 1-1 berabere biti. 

ikinci devre 
İkinci devrede oyun çok sert ve fa

vüllü oynanıyordu. 25 inci dakikada 
hakkı Doğansporun ikinci golünü attı. 
29 uncu dakikada bir şütü İzmir kale
ci<>i İbrahim bloke edemedi ve Haşim 
Galatasaraym beraberlik sayısını tem.in 
etti. 38 inci d ,.,kikada Haşim, Galatasa
rayın üçüncü sayısmr kaydetti. Yan ha
kemleri bu sayının ofsayd olduğunu id
dia ettiler, hakem Adnan, bu müdaha
leleri tanımıyarak t opu ortaya koydur
du. Biraz münakaş"'dan sonra oyun baş
ladı ise de bundan sonraki oyuna "fut
bol,, ismi vermek oldukça güçtür. Maç 
bu suretle 3-2 Galatasaraym galebesiyle 
neticelenmiştir. 

Anadolu Ajansznrn notu: 

Öğrendiğimize göre maç esnasında 
kendisine karş ı baz ı hareketlerde l>ulu. 
nulrnuş olduğu için Adnan yarınki oyu. 
nu idare etmekten istinkaf etmiştir. 

Spor kurumunca bu maç için Harbiye. 
d en B. Niyazinin hakem gösterilmesi 
muhtemeldir. 

25 -4 . 1937 

Sergiye karşı alika 
( Ba§ı 1. inci sayfada ) 

likle bir bir arkasına sergievi binasına 
dolduruyor ...... 

Dün Ankara şarklılıktan büsbütün 
kurtulmak istediğini de isbat etti : Garb 
medeniyetinin en büyck h ususiyetler in
den biri olan kömürün modern hayata 
tatbikine aid eserleri, <ı.nkaralılar, yalnız 

bir merak ve t ecessüs hissiy le gezme
mişlerdir. Yalnız 6 saat içinde bir milli 
müessesemizin 2.000 soba sattrğmr bi
liyor musunuz? Memurlar kooperatifi, 
bütün bir kış mevsiminde bunun onda 
birini satmamıştI. 

Sergiden çıkanlar, danışma bürosuna 
uğramadan geçmiyorlardı. Buradaki me. 
murlar, biribirine hiç ben.zemiyen bin
lerce suale cevab verdiler. Her cevab 
bir merakı tatmin etmek bir müşkili bal 
etmekle kalmamıştır. Kara elmas sevgi
si; onun bize çağdaş hayatını: huzur ve 
konforunu veren tecellileriyle başbaşa 
kaldıktan sonra gönlümüzde yeı· ede
cekti. Danışma bürosundan çıkan anka
ıalılar kömürün .sevdalısı olmuşlardır. 
4942 kİ§i: -

Dün saat 19.45 şe kadar sergiyi ge
zenlerin sayısı 4942 kişi bulmuştu. Ser· 
ginin açılma saati 12 olmasına rağmen 
daha saat dokuzda sergievinin önünde 
bir kalabalık toplanmıştı. Ekonomi ha. 
kanlığı bugün sergiyi sabah saat onda a
~ık bulundurmaya karar vermiştir. Bu
gün pazar olması dolayısiyle sergiyi gör
mek istiyenlerin çok olması ihtimali ve 
dünkü akın, böyle bir t~dbiri faydalı kıl· 
mıştrr. Sergiyi hazırlayanlar bu aHika· 
dan çok memnundurlar. Sergi haftama 
diğer günlerinde saat 12 de açılacak ve 
9 da kapanacaktır. 

Sergideki çalışmalar dolayısiyle son 
bir haftada günde vasati olarak üç saat 
uyku uyuyabilen bir zat: ''- Halkı bu 
kadar alakalandıran bir esere 'hizmet 
etmek için günlerce hiç dinlenmeden 
çalışıl:r. İnsana huzur hakkı veren bu 
kalabalıktan daha güzel bir manzara o
l ur mu?" diyordu. 

Yabancıların duyguları: 
Sergide yabancı mamulleri teşhir e

den ve bu vesile ile Ankaraya gelen ya
bancılar, serginin gördüğü alaka dola
yısiyle çok memnundurlar. Birkaç şe· 
hirde daha bulunmuş olan bir zat: 
"- Bu sergiye gösterilen al5.ka nufu. 
su ancak milyona yaklaşmış şehirlerde 
görülebilir. Türkiye halkı, kömür ya· 
kan vasıtaların en modern ve güzelleri
ni kullanmııya hak kazanmışlardır." di· 
yordu. Yabanc.lar, serginin hazırlan

masmda hakim olan yüksek zevk ve 
sağduyuya karşı da hayranlıklarını bil· 
dirmişlerdir. Kömür sergisi, bize iki 
türlü fayda sağlamıştır: biz kömür kül • 
türünün en güzel eserlerini gördük. 
Onları bize getirenlere, zevk ve sanat 
seviyemiz için güzel bir fikir verdik. 

Bir ay müddetle kapıları açık olan 
sergi, tek bir noksanı olmadan bütün 
Ankara, ve başşehre toplanacak yüz
binlerce türk tarafmdan gezilmek ve 
görülmeğe namzeddir. 

Deyli Telegraf ve 
Pari · Suvarın 

yazdıkları 
Deyli Telegraf muhabiri B. WaL 

ton ile "Pari Suvar" muhabiri B. 
Langas sezen kömür sergisi hakkında 

ki intibalarını şöyle tesbit etm ektedir. 
ler . 

"Pari Suvar., m uhabiri B. L angas 
yazıyor : 

Enternasyonal k ömü r ve kömür ya. 
kan vesait sergisi bu nevideki ilk te. 
şebbüs olmasına rağmen büyük bi r mu

vaffakiyettir. T ürkiyede modern ser .. 
gi cilik tekni ğinin isteJderine göre, ha
zırlanmış ilk sergidir. Pavyonların mev .. 
zuların intihabı ve bilhassa dahili deko
rasy on fevkalade orijinal ve alakayı çe
kicidir. 

Hakikaten türk ve ecnebi ziyaretçilerin 
büyük bir kütle halinde gelip milli türle 
sanatının ve endüstrisinin bu tekamül 
örneğini görmelidir. Bu eser milletin 
halk partisi rejimine karşı gösterdiği 
itimad ve ümidin ne kadar yerinde ol
duğunun yeni bir örneğidir, ve büyük 
Atatürk'ün çalışkan Türkiyesinin yarat. 
tığr muazzam ve metodik mesainin de .. 
rin ve haklı bir hayranlık mevzuu ve · 
misali olarak bu sergiyi önümüze alabi
liriz. 

Deyli Telegraf muhabiri B . Wat .. 
ton yazıyor: 

Ankaradaki enternasyonal kömür 
sergisi tavsif edilmiyecek derecede bü
yük bir muvaffakiyettir. yabancı riya
retcilerin intibaı en güzel bir sürpriz
olarak yadedilebilir. Herkes bu ser. 
ginin büyük Avrupa merkezlerindeki 
sergiler aıya.rında olduğunda müttefik .. 
tir. 

Başlıca dikkati celbeden serginin 
artistik manzarasıdır. Ve yeni bir şe
kilde yapılan ve en mütevazi ziyaretci .. 
ler tarafından kolayca anlaşılabilen is .. 
tatistikler gayet alaka çekici bir şekil. 
de konulmuştur. 

Görülüyor ki bunun teşkilat ve ta
hakkuku ile meşgCıl olanlar hiçbir gay .. 
reti esirgememişlerdir. ve onlara c.-n ha. 
raretli tebrikleri borçluyuz. Sergiye iş
tirak edenler de mükemmel eserler or. 
taya koymuşlardır. Bu akşam öğrendim 
ki şimdiden bir firma iki bin sobalık 
bir sipariş almış bulunuyor. 

Hiç şüphe yokki bu sergiye yapı
lan davete gelmekten mahrum kalan fir.
malar büyük teessürler içinde kalacak
lardır. 

B. Celal Baıyar bakanlığının ve o 
bakanlığa mensub elemanlarının bu mu .. 
vaffakiyetiyle mağrur olmalıdır. 

Bir milyon amerikah 
talebe harbı protesto etti 

Nevyork, 24 (A.A.) - 1.100 ameri· 
kan üniversite ve tali mekteblerine men• 
sub bir milyon talebe dün harbt protesto 
etme kiçin birkaç saat mektebleri terket
miştir. 

Bu münasebetle yapılan nümayişler
de söz alan hatibler Musolini'ye ve 
Franko'ya hücum ederek Valensiya hÜ· 
kümetini alkışlamışlardır. 

Talebeden bir çoğu Vaiansiya hükÜ• 
metine bir sermaye temin etmek için te• 
berruda bulunmuştur. 

Alaka k~ilmesi 
Birkaç senedenberi yanımda maa~lıı 

çalışan : ardeşim İsanm 1. 4. 937 tar~ • 
hinden itibaren ticarethanem ve işlerııı> 
ile alakası ve hiç bir hususta benirxıle 
bir ilişiği kalmadığını ilan ederim. 

İstasyon yeni eşyayı ticariy e a~l 
ban arkasında yakacak tecim e 
sahibi Hüseyin Orak 

~--mınmııı:ı.sı.-:~ .... ~~~!!!!!!!!!!~._.~~~--------------ıaı:z:~z::::ııa:l!l~m-~~SC:DIC!CZl:mm=r.Jmg--ıım!IZBIS'lm------m:m--1 .. .---ll)ml!::mmıı~_!!~~-~--...... llllllillllllll----~ıımııı~~~ 
bekliyen sıradan bir mahpus gibi çıkmış!ı ~i 
Kleomenes ile Dion salona girip ka~ırı1~ 
mühürlü bir zarf icinde kırala gönderrnıŞ 0 

duğu cevabı verdil~r. Kıral, mühürlü za~ ~ 
fm açılmasını ve kahinin gönder~iği ceva b~a 
yüksek sesle okunmasını ernrettı. Ceva 

Te rika No. 15 

Yazanlar: Çeviren: 
Mary ve Charles Lamb Nurettin ARTAM 

l(ıs masa lı _, 
sevgili kıraliçesinin bapisanede dünyaya ço
cuk getirdiğini duyunca, Hermione'un atıl -
dığı hapisaneye gitti. Oralla k.ıraliçenin ya-

. nında bulunmaya memur edilen Emilia' is -
nünde bir kadın vardı. Paulina Emilia'ya 
dedi ki: 
' - Emilia, size yalvarırım, kendisine söyle

yinizı eğer haş.rnetlll kıraliçenin bana emni
yeti varsa, küçük yavrusunu bana versin; 
onu alıp kıralm huzuruna çıkayım. Bakalım, 
n'asum yavru, babasının yüreğini ne kadar 
yumuşatabilecek. 

Emilia cevab verdi: 
- Sayın bayan, teklifinizi krraliçeye ]:\il

dircceğim. Oda b·ıgün yeni doğan yavrusu -
n·1 krr<'la götürebilecek bir dost bulmak ıs
tiyor<l:ı. 

Paulina dedi ki: 
- Kendisine söyleyiniz, · Leontes'in hu

zurunda onu hiç korkmadan müdafaa da ede
ceğim. 

- Allah sizden razı olsun, dedi Emilia, 
sevgili kıraliçeınize gösterdiğiniz bu alaka 
için! 

Emilia, Hermione'un yanma gitti. Hiç 
bir kadınm bu çocuğu babasına götürme~~ 
kıyışamıyacağrndan korkan kıraliçe, bu ha
berden çok sevinmiş ve yavruyu Paulina'ya 
vermişti. 

Paulina yeni doğmuş yavruyu aldığı gibi, 
kendi kocasının darılacağını ,kıralın öfkele
neceğini bu hareketine mani olacağını hesa
ba katmaksızın huzura çıktı ve bebeği baba -
sının ayaklarının önüne, yere bıraktı. Pauli
na orada güzel bir nutuk söyliyerek Hermi
one'i müdafaa etti; kıralın insani olmıyan 
şiddetli muamelesine çıkıştı ve kendisinden 
masum çocuğu ile kansı için merhamet iste
di. 

Fakat Paulina'nm bu gösterisi krralın 
canını sıkmaktan baska bir şeye yaramadı ve 
Leontes, Antigonus'u çağırıp karısını huzu
rundan alıp götürmesini emretti. 

Paulina çekilip giderken onun masum ve 
zavallı halini görüp acır ümidiyle küçük yav-· 
ruyu olduğu yerde, babasının ayaklarının di
binde bırak"11ıştı. 

Lakin iyi kalbli Paulina yanılmıştı: çün
kü o, oradan çıkar çıkmaz merhametsiz ve 
katı yürekli kıral, Antingonus'u çağırmış ve 
bu bebeği alıp denize açılmasını ve kendi 
kendine mahvolmak üzere ıssız bir sahile bı· 
rakmasmı emretmişti. 

Antigonus, iyi kalbli Kamillo gibi hare -
ket etmiyerek Leontes'in verdiği emre har -
fı harfine itaat gösterdi. Çocuğu oradan al
dı ve rastgeleceği ilk ıssız sahile bırakmak 
üzere bir gemiye binip denize acıldı. 

Kıral, Hermione'un suçlu olduğuna oka
dar kanaat getirmişti ki Deflos'taki Apollo 
mabedinin kahinine gönderdiği Kleomenes 
ile Dion'un geri gelmesini de beklemeksizin 
daha lohusa yatağından kalkmamış ve kay
bettiği yavrusunun acısı dinmemiş olan kıra
liçeyi saraymın ileri gelenlerinden kurulacak 
b · r mahkemenin önüne çıkartıp muhakeme 
etme~c emrini verdi. Bütün asiller ve ileri ge
lenler toplanmış, zavallı kıraliçe de eski te -
baalarmm karşısına onların vereceği hükmü 

şunlar yazılı idi: .. 
"H remione masumdur; Poliksenes 5~~5 

suzdur; Kamil/o sadık bir tebaadır; Leon o
zalim bir kıskançtır; ve eğer kayko/~n kaJa
cuk bulunmıyacak olursa kıra/ varıssız 
caktır.,, 0 r 

· anrnıY ' Kıral, bu kahin mektubuna ın au-
bunun kıraliçenin dostları tarafından uy J.i .. 
rulmuş bir yalan olduğunu söylüyor, ~r~r-

. · 1 eı .. çenin muhakemesine devam edılmesıll 

ediyordu. . .. ıerkerı 
Fakat Leontes tam bu sözlen soY tıl-

içeriye giren bir adam, annesinin haps:k:rıl
dıktan sonra mahkeme huzuruna da ~urı ıce-
d w h be · · 1 Manıiliu5 r ıgı a nnı a mca prens . ~.. .. hgbe 
derinden yüreğine inerek öldiıgunu 
verdi. (Sorıu var) 
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Düsünüsler . , 

Hoş-agitmi~h~~ .. ~!~. ~!! gi•. 

Halk terbiyesine, kollektif ahlaka k d' Bütün salonu dolduracak me te ır. 
hususi bir ehemiyct verdiğimiz ve sos· kadar yüksek sesle espr.ile~ y~pmak da 
yal bir reformanın icinde yaşadığımız bazı kimselerce adet edllmıştır. 
için, cemiyetimizin umumi ahengine ay· Bö le arsızca jestlerin bazen halk 
kırı düşen ferdi falsol. ı gözUmüze daha dya sebebiyet verdiği kahkıahalar, 

arasın . 
fazla batmaktan geri lı.almıyor. .. ~- hoşa giden bir şey yaptım sanan bu gı· 

Haremli selamlıklı, söğüşlü doguş· bi kimseleri ancak aynı yol.da . devama 

1
.. .. 

1 
. d b" de sessiz ibadet k ı..-u gun enn en ve ır tecvik etmektedir. Böyle çır ı_n ,..,re·. 

1 b. halde bu· ,. k k yerlerinden başka top u ır ketlerde bulunanlar herhalde bır aç 
1

• 

1 
. d _.,hnırn olan. b. k unmak ımkanlann an .. - sı·den fazla degildir. Fakat, bu ır aç 

·· ·· ferdci ve kö- · şark cemiyetine has butun kişi her zaman. sinemalar mızda, yiız· 
.. . . d . a ve nerede kar. • 'hl"l tu ıtıyadlara karşı, aırn lerce kişinin rahat ve huzurunu ı . a 
şrmıza çıksa, şiddetle mücadele etmek etmekte kendilerini daima serbest hıs. 
zorundayız. . setmeli midirler? 

Birdenbire kalabalığın ve cemıye· Bu drkin halin önüne geçilmesi 
. · ı eğer daha >" tın içine attığımız ınsan ara, . A bizce güç bir iş değildir. _Alakadar ~a-

önce bir kütle terbiyesi vermek ımka- kamlardan rica edelim: sınema temsıl-
da bazı aıksak· 1A nını bulamamı'sak, aramız . . teri esnaaında, bilhassa bu hususla a a-

lıkların görülmesi tabii addedılınelı· kadar olmak üzere bir iki memur ~a: 
dir, ancak tabii addedilemiyccek olan zifelendirilsin ve halkı rahatsız edıcı 
şey, bu gibi yanht hareketlere Jı:ar1ı hareketlerde bulunanlar bunlar tara· 
kayıdaızlık ve müsamahadır. hemen fından kapı dışarı edilsin. Eminiz ki, 

Ankaramızın sinemalarında d f b'k° 
hakkak 

he bö"yle bir tedbirin bir iki e a tat ı ı, 
her gün rutladığıınız ve mu . • · k" bır halden hepimizi rahatsız eden bir kötü itiya-
pimizi rahatsız eden çır ın 

hah N 
--'""' beyaz dı ko""ku"nden kazımak için kafi gele-

sctmek istiyorum. e ~
perdede bir erkek başı bir kadın başına 
yaklaşsa ön sıralardan yükselen ısl.~k
lar, bağırış çağırışlar, kulaklarda ınus-

~o~o~j_!!!\~ER] 
ı ti• .:-:.... - Tür· 

X .AJnuı.aya ı e c:are ..... ·-· 
kiye • Almanya arasında yeni bir ticaret 
ve kliring anlaşması yapılması için b~r 
haziranda muzakere'ere başlanılacgı 
söylenmektedir. 

X Müddeti biten anla~ma~ar: 
Müddeti biten tic.ıret anlaşmalarını 

yenilemek üzere 3 mayısta Fransadan 
ve 26 mayısta Macan'>tandan şehrimize 
iki heyet gelerek müzakerelerde buluna· 

caklan haber verilm~ktedir. ---
uümune 

serjrisi açılıyor 
Bulga~atanda majeste kıral üçün

cü Boris'in himayesi altı.1dıı her sene 
illtbaharda kurulan Filibe nü[l'lune ser. 
itİ.ai bu sene önümüzdeki üç may.sta a. 
Çıla~ on altı mayısa kadar devam ede. 
Cektir S . do""rt ecnebi nıemle-
k · ergıye on . . 
~tten türlü endüstri mümessıllerı-

nın iştiraki temin edilmiştir. 
Endüstri ve ziraatte kullanılmak

ta olan makina makina kısımları ve ci
h zlariyle her ~evi aletler teşhir edile. 

~ktir. 
Aynı zamanda aergi bulgar toprak· 

Fili he 

}arının türlü üretimlerinin toplu bir su
rette görülmesi vesilesini verecektir. 

Son zamanlarda kurulmut olmasına 
rağmen , Filibe nümune sergisi büyük 
bir ataka uyandırarak ecnebilerin takdi. 
rin mazhar olmaktadır. Bundan dola. e .... 

d k bulgar ekonomısı ıçın ve 
yı a gere ·~ 

k B lgaristan n dıger yakın ve.ya 
gere se u . 
d h k em

leketlerle olan ekonomık 
a ::ı uza m . .. . . gelişmesı bakımından 

munasebetlerının . .. .. namak 
gittikçe büyük bir amıl rolunu oy -

tadır. . 

G k mem
leket dahilınde ve ge-

ere ·ı · · a · retçı ennın -
rekse hariçten gelen zıya 

cektir. 
YAŞAR NABİ 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·: 
• RADYO • : ......... ) .............. . 
ANKARA _ öğle ne?riyatı: 12,30 -

12 50 Muhtelif plak neşrıyatı, 12,50 • 
13:15 PI5k: Türk musikisi ve ha~k~ şarkı
] rı 13 15 - 13,30 Dahili ve hancı ha • 

b
a 

1
' 'AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 -

er er. · 18 35 
18 

35 Muhtelif plak ncşrıyatı, . ' • 
19:00 Çocuklara masal (Nure~d~n. Ar-

) 
19 00 - 19 30 Türk musıkısı ve 

tam • ' ' arka 
halk şarkıları (Safiye Tokay ve • 

O 19 45 Saat ayarı ve a -
daşları). 19,3 • ' 5 Türk musi-
rapça neşriyat, 19.45 • 20,1 

k
. . e halk şarkıları (Servet Adnan 
ısı v f ans 

ve arkadaşları), 20.15 - 20,30 Kon er 
20.30 - 20,45 Plakla dans musikisi, 2~.45 
• 21,00 çocuk haftası nıünasebetıyl~ 
konferans; Saylav Tür kin Baştug 
(Leyli mektebin manası), 21,0~. - 2l,l5 
Ajans haberleri, 21,15 - 21,55 Studyo sa
lon orkestrası, (1 - Tosti Avril, 2 -
Salabert Le• aire de dranen, 3 -
Fetraa Barcarole, 4 - Tosti J e pense, 
5 - Tosti Rosa. 6 -- Leopold Hunga • 
ria), 21,55 • 22.00 Yarınki program ve 
istiklal marşı. 

lSTANBUL - Öğle neşriyatı: 12,30 

Plakla türk musikisi, 12,5.o Havadis. 

13 00 
Beyoğlu Halkevi neşrıyat kolu ta-

f ından bir temsil. 14,00 Son. AKŞAM 
~EŞRlYATl: 18,30 Plakla dans mu-

k E · eme kurumu 
'k. . 19 30 Çocu sırg 

Si ısı, • $ l' 
k f rans Ordu Saylavı e ım 

namına on e • 
00 :Müzeyyen ve arka-

Sırrı Tarcan, 20. . . . halk ·· k usıkısı ve 
daşları tarafından tur m da 

k 1 20 3
0 ömer Riza tarafın n a-

""'r r arı. ' k • ~ 5 Muzaffer ve ar a 
rabca söylev, 20•4 ·k· ·ve halk ·· k aıusı ısı 
daşları tarafından tur 21 15 Orkestra, 

k 1 . Saat ayarı, • fBr ı arı· 1 1• ve erte· . bors• haber er 
22,15 A1ans ve 22 30 pJakla solo-
ai günün programı, • 

la Ope 
.... t parçaları, 23,00 Son. 

r, opera ve .... 

_ d"klcri kolaylık dolayısiy. 
!arının goster ı 
le aHika bir kat daha artmıştır. Bulgar 
demir yollan ecnebi ı:iyare~çilere 10 ?a
ziran 1937 tarihine kadar yuzde yetmış 
tenzilatle Bulgarıstan n Filibeden ma. 
da diğer mühim merkezlerini gezebil-

mek fırsatını temin etmektedir. 

ULUS 

Memleketten 

kısa haberler 

X Kutuluk keresteler: - Romanya
dan bu sene muvakkllt kabul sur etiyle 
alınacak kutuluk kerestelerin temini i. 
şiyle ugraşan l zmir uzüm kurumu di
rektörü B. İsmail Hakkı Verol ihtiyaca 
yetecek mikdarda kutuluk kereste satın 
almıştır. Bu kerestelerin İzmir limanına 
getirilmesi için İstanbuldan vapur kira. 

lanmak üzeredir. 
X hmir pazar yerleri: - İzmirde 

şehrin muhtelif yerlerinde kurulmuş o
lan pazarlann ıslahı için belediyece tet. 
kikler yapılmaktadır. Gelecek seneler 
içinde buralardaki bütün noksanlar ik
mal edilecek ve pazar yerleri asrı bir ha. 

le sokulacaktır. 
X lzmirde hal: - tzmirdeki hal 

santralın inşası için a~ılan plan müsa
bakasında İstanbul mimarlar cemiyetin. 
den Zeki Sayar binnciliği, Ankarada 
mimar Behçet Ünsal ikinciliği kazanmış
lardır. Birinci 1000, ikinciliği kazanan 
500 lira mükafat almışlardır. Hal sant. 
ralı 400 bin liraya çıkacaktır. Kabul e· 
dilen plan üzerinden keşifnamesinin ha
zırlanması için belediye heyeti çalışma
ya başlamıştır. 

X Adana belediye parkı: - Adana 
belediye parkında uzun zamandanberi 
sel dolayısiyle harab olan yerlerin tami. 
ri yapılmakta idi. Par~un bu düzeltme i
şi tamamen bitirilmiş ve topraklar tan
zim edilerek çiçekler ekilmiştir. Her se • 
ne olduğu gibi bu sene de park adana
lılara açık olacaktır. 

X Adanaya gelen tarihi eserler: -
Osmaniye kaymakamlığından Adana va· 
liliğine tunçtan mamCıl bir eser gönderil
miştir. Bu parısa murabba şeklindedir. 
Bir taraft~ Hacı Ağa yazılıdır. Ve alt 
kısmında bir çoban sürüsü vardır. Di
ğer yüzünde de iki yılan ve iki ınsan res
mi bulunmaktadır. Eser müzece tetkik 
edilecektir. 

X Balıkesirde pathıyan dinamit: -
Evvelki gece Balıkesirde saat 22 sırala
rında Dinkçiler mahallesinde müthiş ve 
korkunç bir ses bütün civar evlerdeki 
halkı uykusundan uyar.dırmış ve herkesi 
telaşa düşürmüştür. Bir çok kimseler 
korkunun heyecanı ile sokağa fırlamış· 
tır. 

Çok geçmeden hadise yerine polisler 
de yetişmiştir. Yapılan tahkikatta Dink
çiler mahallesinden yorgancı Halilin 
aarhot olarak evinde doJaprken aaman
lıkta eline eeçirdiği bir dinamitin fitili
ni cigara ile ateşlediği ve sokağa fırlat. 
tığı, ve bu chömin bu yüzden patladığı 
neticesine varılmıştır. Sarsıntının şidde
tinden civar evlerden bazılarının camla· 
rı da kırılmıştır. 

Halil yakalanarak yedi şahid ile 
müddeiumumiliğe teslim olunmuştur. 

Pazar günü suçlunun meşhut cürüm
ler kanununa göre muhakemesı yapıl. 
mıştır. Neticede Halil beş lira para ce
zasına mahkum edilmiştir. 

X Edirnede ipekcilik: - Edirneye 
Bursadan ipek koza tohumları gelmiştir. 
Umumi müfettişlik bu yıl 3000 kutu 
ipek koza tohumu parasız olarak doğıtı· 
yor. Üst yani 120 kuruş gibi ucuz bir 
para ile serbest satılmaktadır. Mevsim 
dutlııkların iyi bir surette aşılanmasına 

müsaade ediyor. 
X Manisa baglarının vaziyetı: -

Manisa baglarında soğuktan zarar gö
ren mahsul hakkında turkofisçe mahal. 
tinde tetkıkat yapılmıştır. Bu tetkikat 

Türk · Bulgar 
dostluk cemiyeti 

• 

Yıllık kongresinde yeni 
idare heyeti azaları 

seçildi 
::)ofya (Hususi) - Geçen hafta Sof

ya serbest üniversite dcrslıane!f'ri.ı c!en 

birisinde bulgar • türk dostluk cemi • 
yetinin senelik kongresi yapıldı. 

Bu toplantıya başkanlık eden Pro • 
fesör Petko Stoyanof cemiyetin kültü· 
rel ve sosyal faaliyeti hakkında s..:z 
söylemiş, kontrol komisyonu tarafın -
dan da yıllık hesablar kongrenin tasvi
bine sunulduktan sonra yeni idare be _ 
yeti seçilmiştir. 

Yeni seçilen idare heyeti S!.l zatlar· 
dan mürekkebtir: • 

1 - Devlet ve serbest Universitder 
ekonomi ve devletler hukuku profesö
rü Prof. Petko Stoyanof başkan. 

2 - Türkçe Doğruyol gazetesi mü· 
dürü Mehmed Celil ikinci reis. 

3 - Ticaret ve endüstri bankası di
rektöru Dimitir Pandof, ikinci reis. 

4 - Sofya Obbast malıkemesi aza • 
sından Açkof sekreter. 

İdare heyetinin öteki adları şuı • • 
tardır: 

Mühendis Gruçarof; şiınendufoı 
bakanlığı ticaret şubesi müdürü \'.>sif 
Petkof, Soobstvenos bankası kasiyeri 
Nikola Kazarof, muharrir Pavel Şa•e f, 
devlet üniven;itesi türk dili öğretmen\ 

G. Gılıbov 
Kontrol heyetine de şu zatlar seçıl

miştir: 

Ziraat Bankası sabık baş müfettişi 

K. Neftyanof, avukat Dı. Kamenarof, 
avukat Dr. R. Raşkof. 

İhracat işlerini kontrol 
Ekonomi bakanlığı iç ticaret umum 

müdürü B. Mümtaz Karadeniz limanla. 

nnda vazife görmekte olan ihracat kont-

rol işlerini teftiş etmeı. ve diğer ihracat 

işlerini gözden geçirmek için aeyahate 

çıkmıştır. 

B. Mümtaz lstanbulda bulunduğu 

günler içinde 28 nisan ~arihinde toplana

cak olan enternasyonal ticaret odaları 

mümessillerinin içtimaında ekonomi ba· 

kanhf unızı temsil edecektir. 

Kırk dört kaçakçı 
yakalandı 

Geçen bir hafta iç.inde gümrük mu

hafaza örgütü, kırk dört kaçakçı, bin 
iki yüz altmış kilo gümrük kaçağı, yüz 
yedi litre içki, dört yüz yirmi dokuz 
türk lirası, elli sterling, iki kilo uyuş
turucu madde, sekiz tüfek, yetmiş iki 
mermi ile on dört kaçakçı hayvanı ele 
geçimıittir. (A.A.) 

neticesinde, zarar gören mahsulün yüz

de 20 ve bazı yerlerde yüzde 40 olduğu 

anlaştlınıştır. Zarar gören bağlar, en zi
yade ihtiyar bağlardır Bunlann uçla
rında elan biıyümekte olan filizler mev. 
cud olduğundan, yeniden mahsul ver
mesi muhakkaktır. Bundan başka iç göz
lerde de yeni salkımlar çıkmaktadır ki, 
bu vaziyetin zararı telafi edeceği sanıl· 
maktadır. 

S==::::ıı 

'BiBLiYOGRAFY.A 1 

Türk hukukunda 
devlet fikri 

Yazan: Dr. Orhan Babaoğlu. 
Burhaneddin matbaası. lstan ul 
B u ad altında Avrupa universit c . 

rinin birinde bir türk gençi tarafınd n 
müdafaa edılmis bir tezin tercümesı o· 
lan kıymetli bir k itab okuduk. 

İlmi bir aHika uyandıracagı şiıphe • 
s iz olan bu kitab hakkında f'\lı kadarın ı 

belirtmeliyiz ki , bu eser, hukuk sahasın· 
da vucudu h issedilen bir boşlugu dol • 
dunnaktadır. 

•• Turk hukukunda devlet fikri " • 
türk tarihi üzerinde genel malıimat ı ih· 
tiva eden, yapılacak arattırmaların kad· 
rosunu ve dayandığı kaynakları goste -
ren girit faslından aonra, türk devleti
nin ilk unauru olan "budun - millet" i 
tahlil etmekte, ortaya dikkatdeğer mü· 
talaalar konulmaktadır. 

İkinci fuıl, türk devletinde hakimi
yet nuariyeaini etüd ediyor, burada, 
Orhan Babaoflu, millet hakimiyeti 
prenaipinin. demolı:ruinin. eıki türk • 
lerin kurdukları dnletlcrde ana temel
ler olduğunu Yiizuhla belirtmektedir. 
Eserde tebarüz eden asıl tez, 06Dlanlı 

hukukundan ayrı ve çok zengin bir 
türk hukukunun mevcudiyetidir. 

Müellif, yaptığı araftınnalar ve tah
lillerle bu mil1i türk hukukunda tama
men orijinal ve olgun türke haı bir dev
let fikrinin mevcudiyetini iabat ediyor 
ve türk devletinin teşkilitını, dayan
dığı nazariye ve prensipleri izaha çalı
şıyor. Orhan Babaoğlunun ileri sürdii· 
ğü fikre göre, son değişme ile anayasa
mıza giren prensipler eski türk devlet
lerinin dayandığı ana prensiplerdir. B u 
prensipler eski tUrk devletlerinden b iri, 
birer hukuki şuur halinde yaşamış, ya· 
bancı hukuk nazariyeleriyle bozulan 
osmanlı imparatorluğunda mahiyetini 
kaybettikten sonra, son zaferini Ata -
türk rejimiyle kazanmı~trr. 

Bu mevzu Uzrenide yazılmış bu kü
çüle fakat müdafaa ettiği tez itibariyle 

cidden alakaya değer olan eserinden 

dolayı genç müellifi tebrik eder ve e -

seri, tarihi ve hukuki bahislerle alaka • 

lanan aydınlara tavsiye ederiz. 

Belediyeler Dergisi 
Şehircilik ilmini yaymak ve bu Jl1eS· 

lek dahilinde hismct etmek maksadıyle 

çıkan bu giızel mecmuanın 20 inci 1-;ıyı

ıında fU yazılar nrdır: Belediyrııin 

mecburi ve ihtiyati vazifeleri hakkın • 

dakl ankete Kan urbayı B. Mehme. 

Bağatır'ın cevabı, Ba~vekil İsmet lııö • 

nünün ''Kemal Atatürk" hakkındaki ya· 

zısı, Hüı;amcttin Tugaç; hava tehlike • 

leri karşısında Türkiye. Anayı sa.:.nı1<ia. 

ki degifiklik. Partinin altı va.m hak • 

kında B. Şükrü Kaya'nın nutku. "~atay: 

sırt ve sırık. Kerim Ömer Çağlar: 

şehircilik ve teknik bakımından diın} a 

su tarıhine bir bakıı; ve Anadolunun su 

zenginliği. Enver Behnan ~apo~),,: 

tıirk köy ve vehirlerinin doğuşu Ala • 

eddin Cemil: ucuz evin tarifi, halıtf'V -

lerinin yıldöniımu, Yalvaç uray ı ve fa

aliyeti, Yeşilova urayı, Avanos ur yı, 

Nasuhi Baydar: kış sporları ve brl .. di -

yeler. 

dedi artmaktadır. · ol 
Bu sen bulgar ve ecnebi demır y -

- Öyle ise bu büyük bir günah olmak ve 
bundan dolayı da kardeşimiz hüküm giymek 

Peki baba, bu felakctın önüne geçeme
diniz mi? 

- Kardeşim bana baş vurmadı; zaten 
dört milyon borcu var. 

- Ah, babacıgım, siz ne iyisiniz, siz! 
Kızcağız, azçok vicdan azabı çekmekte o

lan babasını adeta utandıracak gibi öpüyor-

ugenie 
Grandet 

, de Balzac 
yazan: H ono~e . Nasuhi Baydar 
Tiirl>çeye çevıren · .. 

. ttikce yukselen 
. Eski fıçıcı, temposu gı J 

hır sesle· · · og~-ıu · d · kardeşımın 
:- Vay, ~ay, vay, de 1

• orınuş sanki? 
aşagı, ye~enım yukarı. Ne 0~~? . ok Ba· 
;harles'dan bize ne? Metelıgı ?1~e yao-İayıp 
ası iflas etti. Ve bu züppe ıyıce ""bura-

g.. · a·k sonra ozlerinin yaşını dindır ı ten . ta-d . 1 ·· t eunesıne 
an gidecektir. Evimı a tus 

ha-,'11üliim yoktur, benim. 
E , . d ugenıe sor u: . ? 
- Baba, iflas etmek ne demektır · 
Babası cevab verdi: unu 

k· - İflas etmek, bir erkeğin na~~s··nü 
ırl c tebilecek hareketler içinde en kotusu 

Yap-ıııs olmaktır. 
M~,1--m Grandet: 

gerektir. 
Mösyö Grandet, omuzlarını .silkerek, hay-

di saçmalamağa başlama, dedı, İflas etmek, 
kanunun. ne yazık ki, hi~ayesi altına. aldıgı 
bir hırsızlıktır. Bir takı:.n.~ns~l.~r, Guı.~laume 
Grandefnin şeref ve durustlu~e ~uvene-

k na 
kendi mallarını vernıışlerdır. O da 

re , o ' ah. 1 · l malların hepsini almı~ ~e s ıp erıne ya -
0 -ı mak irin gözlerını bırakmıştır. Ker-
nız a0 a :ı ··rı· t "' narında c:ekavet edenler mu ıse er-
van yo ::; · · t ruz eder 
ih edilmek lazımdır; şakı ~~e . a~r ' 

c. k dı'nizi müdafaa edebıhrsınız. 0, baş!· 
sız en · a·- · Hula 

koymuştur halbukı ıgerı... • 
nı ortaya ' . a· 

Charles. bugün, artık şerefsı~ ır: . 
sa, Bu sözler zavallı kızın kalbıne ışled_ı ve 
b'r onnanın sık ağaçlan arasında yetış:~ 

~ . ek ne kadar nazik olursa o kadar a ı. 
bır çıç , . d s aAleme mahsus mesellen 

\an Eugenıe, ı . . . 
0 ,- · - f ı edici muhakeme şekıllcrını ve 
de. onun ıg a d b·ıımedig-inden babaSının. 

galatalannı a . · b · mu A aksadına <Töre ve arzu edılmıyen ır 
hususı m ··bıenı"d bir iflas arasında 
'fl" 1 hesaba mus - .b. ı as a . k . . erdig~ i tarifi oldugu gı ı 
fark gOıetme sızın v 
kabul etti. 

İstediğini hemen bulacağını uman bir ço
cuk saffeti ile Eugenie sordu: 

- Babacığım. bir milyon nedir? 
. -. Bir milyon mu? Her biri yinni suluk 

bır mılyon paradır. Mesela beş franklık pa
rada beş tane yirmi su vardır. 

- Aman Allahım ! Aman Allahım ! Am
cam, kendi başına dört milyona nasıl malik 
olmuştu? Fransada, bu kadar milyonu olan 
başka hiç kimse var mıdır, baba? 

Baba Grandet çenesini okşuyor, gülüm
süyor ve burnunun tepesindeki ur sanki oü
yüyüp genişliyordu. 

- Peki, şimdi yeğenim Charles ne ola-
cak? 

- Hindistana gidecek ve orada, babası-
nın dilemiş olduğu gibi, zengin olmağa çalı-
şacak. 

- Fakat oraya gitmek için parası varını? 
- Seyahat masrafını şeye •... şeye ..• Nan-

tes'a kadar ben ödiyecegim. 
Eugenie babasının boynuna atıldı. 

du. 
- Bir milyon birikrinnek için çok zaman 

ister mi? 
- Bir Napolyon'un ne kadar olduğunu 

bilirsin. Bir milyonu bir araya getirmek iç.in 
elli bin tane Napolyon lazımdır. 

- Anne, onun için kilisede dua ettirelim. 
Anası cevah verdi: 
- Ben de onu düşünüyordum. 
Grandet bağırdı: 
- Evet, işte, her zaman para harcama-

nız tazım ya! Siz benim de milyonlarım ol
duğunu mu sanıyorsunuz? 

Bu sırada, hepsinden daha hazin bir inil
ti tavan arasını sarstı ve Eugenie ile anasını 
korkudan buz gibi dondurdu. 

Grandet: 
- Git bak N anon, kendini öldünncsin: 
V c sonra, bembeyaz kesilmiş olan kızı ile 

anasına dönerek: 

(Sonu var) 
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Türk-Iran dostluğu! Kızılay genel merkez heyeti toplandı 
( Başı 1. inci sayfada ) - Layik olduğu veçhile riyaset etti- k ati . ( Ba:şr ı .. inci sayfada ) h~lık Rend:'ya, B~şbakan İsmet İnö- Böylece, Sirkeci, Tuzla, İzmit, Urla 

mevcud dostluk bağlarınr daha ziya. ğiniz delege heyeti vazifesini bitirdi. Ba- F t plik~re .kEdıkne l me:us~ .~~~ nune. umumı. ~eyetın sarsıl.m~. saygı aş evlerinde binlerce göçmen yardım 
de sıklaştırmaya yarayacak olan mub. şardığımrz eser iki memleket arasında abm~ .e?1ı ' k ızıBayA mf ıÖnod~:UI v~ mınnetlerının kongre reıslıgı vasıta- görmüştür. 

. . . 'u esı reısı avu at . tı u sıyle arzı hakkında birçok imzala 1 telıf muahede ve mukavelenamelerın ım- esasen mevcud olan dostluk bağlanm "ld'l . . . . r a Göçmen hastahaneleri zası, ekselansınızın şahsi saadetı' ile Tu"r. b' k t d h t k · t · · B seçı 1 er. verılen takrır ıttıfakla kabul edildi ve 
ır a a a a vıye e mıştır. u eser B d B c l T • k 

k

. . h . .. . • un an sonra, • ema unca n n ongre başarılar dileğiyle sona erdi. 
ıyenın refa ı .hakkındaki samimi te- yalnız !ran ıle Turki!~ aras~nd~ mev- idaresiyle kongre çalışmasına başladı. 

mennilerimi bildirmeğe vesile teşkil ey. cud. dostluk muahedesu:ıın neticesı değil, İlk eve!, genel merkez tetkik komisyo-
Jemiştir. aynı zamanda devletlerımizin büyük Şef-

RIZA ŞAH PEHLEVl leri arasında mevcud samimi dostluğun 

Majeste Emperyal Rıza Şah Pehlevi 

TAHRAN 
Memleket/erimiz arasrnda bu dere. 

ce mesud bir surette mevcud sıkı rabı. 
taları daha ziyade kuvvetlendirecek o
lan muhtelif muahede ve mukavelename. 
/erin paytalıatınızda imzası münasebe. 
tiyle majestenizin bildirmek lütfunda 
bulundukları temennilerden pek ziyade 
mütehassıs oldum. 

Her gün ve her fırsattan yeni kuv. 
vetler alacağından emin olaıak majeste. 
]erine, şahsi saadetleri ile asil iran mil. 
Jetinin refahı hakkındaki en samimi te. 
mennilerimi yollamaya mücaseret eder 
ve sarsılmaz dostluğumun teminatının 
kabulünü rica eylerim. 

- K. ATATÜRK 

ismet lnönü ile lran Başvekili 
arasındaki telgraflar 

Türkiye ile İran arasında akdolu-
nan son muahede ve mukaveleler do
layısiyle Başvekil İsmet İnönü ile İran 
Başvekili ve Dahiliye Bakanı arasında 
aşağıdaki telgraflar teati olunmuştur. 

S. E. Başvekil ismet lnönü 
ANKARA 

Sonuncusu bugiin imzalanan muh
telif muahede ve mukavelelerin akdi 
münasebetiyle ekselansınıza en hara
retli tebriklerimi ve Türkiyenin refahı 
hakkında samimi temennilerimi arzet. 
mckle çok bahtiyaum. 

Başvekil ve Dahiliye Bakanı 

MAHMUD CAM 

S. E. Mahmud 

Başvekil ve Dahiliye Bakanı 

TAHRAN 
Türkiye ile lran arasında muhtelif 

mudhede ve mukavelelerin akdi müna
sebetiyle Iutüfkar tebriklerinizden do
layı ekselansınıza hararetle te§ekkür 
ederim. Benim de tebriklerimin ve 
dost İran milletinin saadet ve refahı 
hakkrnJaki samimi temennilerimin ka
bulünii ekselansımzclan rica eylermı. 

İSMET İNÖNÜ 

B. T. fl .. Aras'la İran Dış Bakanı 
arasında 

Tahrancla Tiır ı<:ıye ile İran arasm
da muhtelif muahede ve mukavelename
lerin imzası mi.inasebetiyle İran harici
ye veziri ekseians Sami ile hariciye ve. 
kili Tevfik Rüştü Aras arasında aşağı
daici telgraflar teati olunmuştur. 

S. E. Tevfik Rüştü Ar as 
Hariciye Vekili 

ANKARA 
Iran ile Türkiye arasında muhte

lif muahede ve mukavelerin imzası ve 
memleketimizin feyizli teşriki mesaisi 
vesilesiyle ekselansınr.za en hararetli 
tebriklerimi ve lranın dôst Türkiyeni11 
sa -:ıdet ve refahı hususundaki en sami. 
mi temennilerimi arza m•J.sareat evlerim. 

S. E. Samiy 

Hariciye Veziri 

TAHRAN 
Yugoslavyadan bugün A11kardya av. 

det ederek Türkiye ile lran arasında 
JnUhtefif muahede Ve muka.11F/C}erin imw 

zası münasebetiyle göndermek liitfun. 
da bulnduklarc nazik telgraflarından do. 

layı ekselansınıza en hararetli te~ekkür. 
/erimi arza, memleket/erimizin feyizli 
teşrikimesaisi hakkındaki azım sevin
cimi ve asil dost 1 ran milletinin saadet 
ve refahı için en samimi temennilerimi 
beyana müsareat eylerim 

Jran Hariciye Nazırının verdiği 
~ıyalette söylenen samimi nutuklar 

Tahran, 24 (A.A.) - Pars aiansı bil
diriyor: Hariciye na:nn B. Sa.miy dün 
akşam Türkiye delege heyeti reisi B. Ce

mal Hüsnü şerefine büyük bir ziyafet 
vermiştir. Ziyafetinde başbakan nazırla
rın ekserisi, kor diplomatik ve dış ba
kanhğı şube müdürleri hazır bulunmuş
lardır. 

B. Samiy söylediği nutukta ezcümle 
demiştir ki! ., 

ve inhilal kabul etmez kardeşliğin sa
dık aksidir. Filhakika, biz mılletlerimizin 
mukadderatını sevk ve idare eden bu i 
ki dehanın kati arzu ve iradelerinin tat· 
biki suretiyledir ki, inşa ettiğimiz ve bü
yük yapıcısı olduğumuz muazzam bina
nın kurulmasına iştirak etmiş bulunuyo
ruz. Müzakerelerimizdeki samimi teşri
ki mesai arzunuzdan_ dolayı size teşek
küre lüzum görmüyorum, zira diploma
tik müzakerelerde mutad olarak zuhur P.

den müşkilatı sizin dirayet ve iktidarı
nız ve gerek sizin ve gerek kardeş mil
lete karşı samimi dostlukla muttasıf o
lan vatandaşlarımızın hissiyatı sayesin· 
de yendik. Bu hissiyatın karşılıklı ola
rak, iki memleket arasında dostluk mü
mısebetlerini kuvvetlendirmek, itimad 
havasını genişletmek ve müşteıek teşeb
büsün mesud neticelerini hazırlamak hu· 
susundaki icraatımıza geniş mikyasta 
hadim olmuştur. 

Keza, İran delege heyetiyle verimli 
iş birliğinden dolayı B. Kemal Köprü
lü'ye teşekkür etmek benim için zevk
li bir vazifedir. 

Bütün mesai arkadaşlarınıza candan 
teşekkür eder ve onlann nezdinde sami
mi hissiyatıma terceman olmanızı rica 
eduim. 

Memleketimizden ayrılırken unutul
maz hatıralar bıraktığmızdan emin olu
nuz. Bahusus ki, başarılmasına hizmet 
ettiğiniz eser İranlıların kalblerinde kök 
salmıştır ve iki memleket münasebatın
da güzel ve mesud bir sayfa teşkil et
mektedir. 

Dostluk bağlarım daha ziyade kuv
vetlendiren yenı paktl .. rm bu şerefli say· 
fayı takib ederek altın harflarle yazıla
cağını ümid ediyorum. 

Kadehimi büyük Ş\!f Atatürkü'ün şe· 
refine, iki memleketin verimli iş birli
ğine, !ranıu. dostu türk milletinin refa
hına ve ekselansınızın sıhhatine kaldu
maklığıma müsaadenizi rica ederim. 

B. Cemal Hüsnünün cevabı 
B. Cemal Hüsnü cevaben şu nutku 

söylemiştir: 

- Hakkımda ve .nkadaşlarım hak
kında söylediğiniz nazik sözlerden dola· 
yı teşekkür ederim. 

İmza ettiğimiz vesikaların, iki kar· 

de~ ve komşu millet arasındaki müna
sebetlerin hukuki ve ekonomik nizamı-

m temine matuf olmaktan daha büyük 

şümulleri vardır. Çünkü bu vesikalar, 
samimi bir dostluk ve inhilal kabul et-

mez bir kardeşlikle bağlı bulunan iki 
büyük şefin candan anlaşma ruhların· 

dan mülhemdir. Bütün bu eserin başa
rılmasına hadim olanlar, müz.aıkerele

rin bütün safhalarında, iki büyük şef 
tarafmdan çizilen yolu sadık bir su
rette takib etmek hususundaki samimi 

arzularını bariz bir surette isbat et
mişlerdir. Bunun içindir ki, karşılıklı 

tam bir anlayış ruhu içinde hazırlanan 

ve imzalanan ve beraberimde götürmek 

sevincine nail olduğum bu vesikalar iki 

memleketin menfaatlarma tamamen uy· 
gun bulunmaktadır. 

Bu vesikalann hazırlanmasında ve 
akdindeki güzide rolünüzü bilhassa 

kaydetmek isterim ve müşkülatın ko
layca yenilmesini mümkün krlan dira

yetinizi ve parlak malfunatımzı tazim
le kaydetmeyi vazife addederim. 

K~za, salahiyetli vukufu ile görüş· 
melerın muvaffakıyetine hadim olan 

İran delege heyeti reis muavini B. 
Bader'e de açık ve verimli bir teşriki 
mesai ruhu içinde sarfettiği gayret
lerden dolayı teşekkür ederim. 

Kalbimde şu anda iki zıd his hakim 
bulunuyor. Bir taraftan vazifemi ikmal 

etmiş bulunduğumdan dolayı derin bir 
sevinç hissediyorum. Diğer taraftan 
kalbim dost memleketten ve onun gü
zel merkezinden ayrılmak hüzniyle 
doludur. Bize, ikametimiz esnasında, 

Majeste Şahinşah Pehlevi'nin yüksek 
idaresi altında kardeş millet tarafın

dan başarılan ıslahat ve terakkileri 
görmek ve tetkik ve takdir etmek irn-

nunun ve genel merkezin çalışma ve 
hesab raporları okundu ve tetkik edil
di. Azadan birkaç :>~tın bazr sorguları 
Ü.terine Dr. Refik Saydam, türlü nok
talar hakkında, mufassal izahat ve ma
lfımat verdi. Genel heyet, genel mer. 
kezi muamele ve hesab bakımından ib
ra edildi. 

Bundan sonra 1937 • 1938 büdcesi-
nin tetkikine geçildi. Her fasıl ve mad
de üzerinde müza1<ereler yap·ldıktan 

ve genel sekreterle Dr. Asım Arar'ın 
izahları dinlenildikten sonra yeni ma
lt yıl büdcesi, talimatnamesi ile birlik
te kabul ve tasdik edildi. 

Seçim 
Nizamnamenin 52 inci maddesi mu

cibince azadan beşinin, kıdem sırasiy
le, müddetleri tamamlanıyordu. Reis 
Dr. Refik Saydam, bu zatların tekrar 
seçilmesinden çok memnun kalacağını 
söyledi. Erzincan mebusu ve Kültür 
Bakanı B. Saffet Arıkan, Erzurum me
busu Dr. Fikri Tuzer, eski Muğla me
busu B. Ali Nazmi, Elaziz mebusu ve 
Finans Bakanı B. Fuad Ağralı, Manisa 
mebusu B. Hikmet Bayur, böylece tek
rar genel merkez azahklarına seçildi· 
ler. 

Sıhat Bakanımız, geçen yıl içinde 
ölen, Siird Mebusu Mahmud Soydan, 
Gazianteb mebusu Nuri Conker ve 
Devlet Şurası azasından Dr. Kilisli 
Rifatın hatıralarını hürmetle and;ktan 
sonra, değerli zatlardan ve İstanbula 
tıayin edilen Dr. Operatör Ömer Vasfi 
Aybar'dan açık kalan azalıklara Div:ı

nı Muhasebat Reisi B. Seyfi Oran, Di
vanı Muhasebat azasından B. Mehmed 
Ali Apak ve Ankara tüccarlarından 

B. Vehbi Koç'u namzed gösterdi. 
Genel heyet, bu teklifi kabul ede

rek bu üç zatı genel merkez azalığ ·na 

seçti. Tetkik komisyonu azaları Niğde 
mebusu B. Faik Soylu, Konya mebusu 
B. Kazım Okay ve Kocaeli mebusu, Ad
liye Bakanlığı Siyasi Müsteşarı B. Sa
lahaddin Yargı'nın bu ytl gene aynı 

vazifeyi görmeleri kararlaştırıldıktan 

sonra, Kızılay'ın Çivril ve Uşak şube
lerinde on yıldanberi fahri olarak çok 
iyi çalıştıklarından dolayı Çivril sube
si veznedarı H uh1si Geyik ile Uşak 
şube idare heyeti azalarından Bn. Afi
fe, Naciye ve B. Salimin (Fahir) aza
lıklara kabulleri tasdik olundu. 

Toplantı dolayısiyle cemiyetin yar
dımcısı ve Ulu Başkanı Cumhur Reisi 
Atıatürk'e ve Kamutay Reisi B. Abdül. 

kanı verildi. Bu terakkilerin heyeti 
mecmuası dost memleketin bir itila ve 
refah istikbaline doğru yaptığı hara
retli hamleyi tebarüz ettirmektedir. 
Az zamanda vuku bulan bu mükemmel 
başarılar önünde, bütün iranlıların kal
bini dolduran aynı gururu hissettik. 
Genç nesillerin talim ve terbiyesindeki 
ince ihtimamı görmek benim için hu
susi bir sevinç oldu. Bu suretle, mu
fahham hükümdarın şanlı İran mille· 
tine hazırladığı parlak istikbali açık 

surette görmekteyim. 

Bu güzel memleketi terkederken ve 
ikametimiz esnasında kazandığımız 

kıymetli dostluklardan ayrılırken, söz
leriniz bizim için büyük bir tesellidir. 
Kıymetl i hatıralarını götürmekte ol. 
duğum dostluklar kalbimde daima ya
şayacaktır. İki memleket arasındaki 
dostluk ve kardeşlik bağlarını kuvvet
lendirmeye matuf vesikaları imza etmiş 
olmak benim için daima bir iftihar se
bebi olacaktır. Eminim ki, gayretlerini 
barışın muhafaza ve tarsini yolunda 
verimli bir mesaiye hasretmek emelin
de olan iki memleket arasında mevcut 
bağları yeni paktlar takviye edecektir. 

Kardeş milletin arasındaki ikame
tim esnasında ibzal edilen cömert mi
safirperverlikten dolayı minnettarhk 
hissiyatıma hükümet nezdinde tercü
man olmanızı rica ederim. 

Kadehimi mufahham hükümdar Şe
hinşah Pehlevi'nin şerefine, altes em
peryalin, hanedanın şerefine, kardeş 

şanlı İran milletinin refahına, iki 
memleketin verimli teşriki mesaısıne 

ve ekselansınızın ve Madam Samy'nin 
stlıatine kaldmıyorum. 

Cemiyetin bir yıllık hayat 
ve laaliyeti 

Kızılay genel merkezi, 1936 mali rlı 
içinde, şefkatli hal kımızın sonsuz ala-
ka ve sevgilerinden kuvvet alarak • 
cumhuriyet hükiimetinin daimi yüksek 
himaye ve yardımiyle. üzerine aldığı 

çok şerefli ve insani vazifelerini mu
vaffakıyetle başarmış buluruna;ktadır. 

Azami mesai sarfiyle ifa edilen bu halk 
ve yurd hizmetleri, genel merkezin mü· 
tevazı fakat çok değerli raporunda sı

rasiyle yaz·lmıştrr. Umumi heyet, bir 
cemiyet için en büyük kazanç olan hal
kın sevgisine tercüman olarak genel 
merkeze takdir ve tebriklerini sundu. 
Cemiyetin bir yıllık hayat ve faaliye
ti su suretle hulasa edilmektedir: 

Adanada felakete uğrayanlara 
yardım 

1936 yılının son ayı başlangıcında seıy. 
han nehrinin taşması neticesi Adana 
ve havalisinde olan su baskınının o 
havalideki yurddaşlarımızm can ve 
mallar;na yaptığı zararlar üzerine, 
Ulu Önderimiz Cemiyet emrine 10 
bin lira teberru etmişlerdi. Halkımız 

bu büyük işaret karşısında felakete uğ
rıyanların yardımına koşmuştur. Böy
lece eşya ve para ile buradaki yurd
daşlarımıza geniş ölçüde yardımlar ya
pr lmıştır. 

H arb hizmetleri 
Dünya siyasi durumunun geçirdiği 

buhranı her an göz önünde bulundu
ran cemiyet, en uzak ihtimalleri de 
göz: önünde tutarak, t :bbi, cerrahi alet
lerle ilaçların eksiklerini de tamamla-
mıştır. 

Harb malzemesi, asrın bütün ihti
yaçlarına cevab verecek mükemmel şe· 
kilde ikmal edilen Eti Mesud ambarla-
rma taşınmak üzeredir. Eşya ve malze
me burada teknik bir surette tasnif olu-
nacaktır. 

Maske fabrikası 
Zehirli gazlardan korunmağa mah

sus maskeler yapan Mamak'taki fabri
ka tam bir faaliyetle çalışmakta ve en 
son sistem maskelerini yapmaktadır. 

Fabrika için laz ım olan su temin edil
miş, köyden fabrikaya kadar 1200 met
relik bir şöse yapılmış, yeni ve mun
tazam depolar il1ive olunmuş, işçilerin 
yemek yemelerini, soyunup giyinmele
rini, dinlenmelerini hastalıkları halin
de muayene ve tedavilerini yaptırma
larını temin için pavyon ve kantin bi· 
nası yaptınlm!ştır. 

Şehir elektriği hususi bir kablo ile 
fabrikaya kadar uzatılmıştır. 

Gazdan korunmağa mahsus can kur. 
tancı cihazlarla gaz kurslarına aid mal
zeme hariçten getirtilmiştir. İstiyen
lere parasiyle verilmektedir. Yakın bir 
zamanda gazdan tahaffuz ve sivil hal
k·n gazdan korunmasına mahsus mal
zeme ve tesisatı gösteren istifadeli 
sergiler yapılacaktır. 

Halk için gayet ucuz fiatla gaz mas
keleri yapılarak piyasaya çıkarılacak

tır. Bu yolda yapılan tecrübeler devam 
etmektedir. 

Sulh hizmetleri 
Cemiyet her yıl olduğu gibi, geçen 

sene de, insanlığın kendini korumak 
kudretinde olmadığı, tabiatin binbir 
çeşid hırçınlıklarından doğan afetler
den acı duyan yurddaşlarımıza ve yurd 
dışında fe11ikete uğrıyanlara şefkat eli
ni uzatmrştır. Böylece onların yarala
rını sarmağa, acılarını, kederlerini tes
kin etmeğe, köz yaşlarını dindirmeğe, 
matemlerini hafifletmeğe çalışmrştır. 

Yangın, su baskını, yer sarsıntısı, sal· 
gın hastalıklar, kazalar, göçmeler yü
zünden muztarib olanlara yardıma ko
şulmuştur. 

Göçmen a§evleri 
Cemiyet geçen sene olduğu gibi, bu 

sene de bilhassa Bulgaristandan ve Ro
manyadan memleketimize gelen ve mü
him bir kısmı son derecede yoksul bir 
halde bulunan türk göçmenlerini, yurda 
ayak bastıkları andan itibaren karşıla
makta ve kurduğu aş evlerinde onların 
en mürem ihtiyaçlarını gidererek mu
vakkat surette iskan, ufak tefek hasta
lıklarını tedavi etmekte ve yidirip içir
dikten sonra hükümetin daimi iskan böl
gesine göndermektedir. 

Cemiyet hasta göçmenlerin tedavist. 
ne mahsus olarak ikisi otuzar, biri on 
yataklı olmak üzere Keşan, Çorlu ve 

Geliboluda üç hastahane açmıştır. 

Sıtma ve firengi ilaçları monopolü 
Memlekete sokulması ve memleket 

içinde satılması inhisarı hükümetimiz ta• 
rafından Kızılaya blrakılan srtma ve 
frengi ilaçları işi memnun olacak şekil
de işlemekte ve kendisinden beklenen i.. 
yi neticeleri vermektedir. 

Bu devre içinde 19.860 lira safi ge· 
lir sağlanmıştır. 

Ôyun kô:ğıdlan monopolü 
Cemiyet tarafından idare edilmekte 

olc~n oyun kağrdları işi de normal bir şe
kilcıe yürümektedir. Kağıdlann damğa
lanınası ve saire işleri en son makineler
le yapılarak kaçakçılığın önüne geçil· 
miştir. 

1eylül1935 den 30 haziran 1936 ta
rihine kadar 10 ay içinde 248 bin 466 li. 
ralık satış yapılmış ve masraf çıktıktan 
sonra 155 bin 35 lira safi kar elde edil-
miştir. 

Afyonkarahisar maden suyu 

Maden suyu düzenle işlemektedir. 

Fenni ve sıhhi usullerle kaynaktan şişe
lere doldurulan sular ·nemleketin birçok 
yerlerine gönderlimekte ve satılmaktadır 
Memleket içinde "büvrt" sayısı çoğal

tılmaktadır. 

Hasta bakıcı hemşireler mektebi 
Bu ihtiyacın mümkün olduğu derece

de giderilmesi için tetltikler yapılmakta
dır. Çok müşkil olan muallim işinin de 
temini yaklaşmıştır. Kendisinden bekle
nen randımanı keyfiyet noktasından ve
ren ve fakat kemmiytt cihetinden ek· 
sik bulunan İstanbul hasta bakıcı ve 
hemşireler mektebinin örneğinin An.ka
rada da açılması kararlaştırılmıştır. İs
tanbuldaki mekteb müdürlüğüne ameri.. 
kalı mütehassıs bir kadın getirtilmiştir. 

Gençlik derneği 
İkisi kültür, üksi slhhat ve içtimai 

muavenet bakanlığından ve üçü de ce

miyet mensublarmdan mürekkeb yedi 

kişilik seçkin bir heyet tarafından idare 

edilmekte olan gençlik teşkilatı, dördün. 

cü yaşını bitirmiştin. Küçük türk yavru. 
lannı daha ilk mekteb sıralannda iken 
insaniyet ve şefkat hisleriyle yetiştirmek 
gayesiyle kurulan ve istikbal için en de
ğerli kızılay azası hazırlayacak ol:Jn der. 
nek kendisinden beklenen randrmanı 

vermeğe başlamıştı. Yavrular.mızın gös.. 
terdikleri insaniyteperverlik her türlil 
takdirin üstünde ve istikbal için sarsıl 
maz ümidler verecek mahiyettedir. 

Kızılay mecmuası 

Cemiyetin çalışma ve faaliyetini oıu
ayyne zamanlarda halka ve yabancı ıneıı>" 
leketler kızılhaç teşkilatı ve medeni aıe· 
me bildirmeğe mahsui olarak yıllardatı• 
beri çıarılmakta olan ''Kızılay" mecıııu· 
ası ihtiva eylediği makaleler ve diğer ya· 
zılarla halkımızın alakasını kazantıllt' 
tır. Bugün 2150 paralı abonesi olan ~c. 
muadan beklenen manevi verim ahn· 
maktadır. 

====================::::::;:::::::~ 
BİR DÜZELTME 

Evelki günkü nüshamızda arkadaş.•• 
mız Neşet Halil Atay'ın yazısında b

1
' 

karışıklık olmuştur. 

28 inci satırda Tavern, kadınt ben· 

zemediği i~in bara benzemez. ciitllte

sinden sonra bir sayfa yanlış ka~u§"' 
mustur. Halbuki bu satırların de"a.ıJl' 
70 inci satırda erkek kadını barda b

3
Y

siyetsizce soyarak dişileştirerek: 'f~: 
vernde kendi seviyesine çıkararak eg 

lenir diye başlıyan cümledir. . 
,, ıııatııı 

69 uncu satırın, "Yusuf ~e 
tıt• 

bir gün dostlarına" diye başlıyan ı;a 
dra• 

ın devamı ise 107 inci satırda LO" . . ezı· 

da iken hangi ingilize Türkiyeyı g tel 
· "zde 0 

niz dedimse, bana memlcketurıı dı·.ıe 
d•ter J 

ve konfor yok cevabını ver 1 ...ır .. s-
d. JY•U 

başhyan cümleden itibaren ır. !Jll"' 
veddelerdeki iki sayfanın altüst 

0 yan· 
sından dolayı tashihte yapılan bu ı:ıı de 
hşlığı hem okuyucularımrzdan h~uıel• 
arkadaşımızdan özür dileyerek 

tiriz. 
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Ank:ara Belediyesinden: ki sı icin j 
Tekaüt, eytam ve eramıl maaşı alanlar haziran Y0 ama .. 

aşağıdaki yazılı maddelere riayet edeceklerdir. . k derecede 
1 - Maaş sahiplerinin bizzat gelmeleri,. gel~mıy~ce Vekiller 

hasta olanların Doktor raporu göndermelerı A :azım ~r~lar. Bura
Yalnız müekkillerinin maaşlarını almaya salahıyettar ~ahiplerinin 
da ve bas.ka vilayetlerde ve kazalarda bulunan maaş hallin beledi· 
yoklamalarını yapan azalar hariçte bulunanlar o ma 
Yesine tsdik ettirmeğe mecburdurlar. ~ fi bir nüsha olarak 

2 - Getirilecek yoklama kağıtları fotog;a ı doğru olduğunu 
tanzim edilecek ve bu kağıdda yazılı husu~~ ı~e bulunan mıntaka 
ınuteber iki zatın şehadetinden sonra bele ıye 
lllemurunun tasdikini havi olacaktır. . b karşısına yazılacak 

3 - Yoklama kağıdındaki her s~alın ceva 1 

'ie müsavi işareti ile geçilmeyecektır. A •• sseselerde müstahdem 
4 - Devlet teşkilatında ve hususı 

1 
m':.e retli ve yevmiyeli ol -

bulunup da tekaüt maa~ı aıa;11lar ma~ş ;· u:zacaklardır. Maaş, Ü<:_ • 
dukiarrnı ona göre tahsıs edılen hkan Y k~silınesi ayrı ayrı oldugu 
ret, ve yevmiyeden tekaüd istihka ının 
için biribirine kanştırılmamalıd~. d belediyece ayrıca tahkikat 

5 - Yoklama .kağıdlarr hak ~~ ~ ve bilhassa dördüncü 
Yapılacak ve yukarda yazılan ma d e ere karıldığı takdirde yokla -
lnaddeye aykırı bir hareket. ~ey haı;:kı~da devlet hazinesine zarar 
?nayı tanzim edenler ve şahı~ erh t kanuni takibat yapılacaktır. 
getirmiş nazariyle bakdarak er a 1-1703 

(984) • 

Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüoünd.en: .. 

t"' . . 67 70 talebe istiab edecek genışhk-
Tapu ve kadastro okulu ıçın h' . b. a kiralanacaktır. Mevcut 

tc u·· "k' odayı avı ın d b" ç salonu ve ayrıca ı 1 tl tadilatı kabul e en ına 
olan veya inşa edilmekte o.lup bu~u~ü~ürlük zat işleri ve levazım 
Shaiblerinden arzu edenlerın Um . (920) 1-1608 
ll'lüdürtüğü~e müracaat ey::.nıelerı. ~=:....----·------

Kavseri Valiliğinden: . 
K;pah Zarf Usulile Eksiltme Ilanı : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Kayseride yeniden yapılacak mem· 

lcket hastanesi binasıdır. 
Keşif bedeli (81367) lira (86) kur~tu~nlardır: 
2 ~Bu işe aid şartnamel;r ve evr ş 
A - Eksiltme şartnamesı, 
B - Mukavele projesi . . 
C - Nafıa işleri şeraiti uınumıy:sı.. . şaata dair fenni şartname 
)) - Tesviyei türabiye şose ve kargır ın 
E - Hususi şartname, 1. tra · cetveli 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cetve ı, me J ' 

J
G - Projesi, k A kara İstanbul, Kayseri 
stiyenler bu şartnameleri. ~e evra 1 n ' 

Nafıa Müdürlüklerinde görebıhrler. b .... saat 14 de Encüme-
3 - Eksiltme günü 6-5-1937 perşem e gunu 

ni viı~ k ayette yapılaca tır. . ı aktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf us~lıyl~{ap.ı ~~ şimdiye kadar yüzbin 

lira5
11
-: Eksiltmeye işti~k ed~~ı~:~eale~~:J~n ehliyetname ile ticaret 
k ıs yaptıkJarma daır Naf . 'ka ı·braz edecekler ve mesul 

Odası · ki na daır vesı 
b' .nda kayıtlı oldu. arı in:ıar östereceklerdir. . . 
ır dıplomalı mühendıs veya m d g 1 gün ve saatten ıkı saat ev-

6 kt !arı yukar ayazı ı d' - Tek1if me up k bilinde verecekler ır. . . 
Ve} encümeni vilayette makbuz mu a ·ha et ihale tarihinden ıkı 

~Osta ile gönderilecek mektuplar:n nıd y Postada vuku bulacak 
saat cvV"eline kadar gelmiş olmaları lazım ır. 
Recilctxıeıer kabul edilemez. . . raflar müteahhide aittir. 

7 - P\d, dellaliye ve buna aıd saır mas 1-1522 

~--------------------------------
1\ı.Ianis a Vilayeti 

Daimi Encümeninden: 
1 · h · olunan bir mek-

t - Manisada keşif tutarı (50000) hra ta mın . 1 eksiltme • 
ep inşası vahit fiatlar üzerinden kapalı zarf suuretıy e 

3"e konulmuştur. b d J 
2 - Bu işe aid keşif evrakı ve teferruatı (130) kuruş e e 

ltıtıkabilinde Manisa Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. . v·r . 
3 - İhalesi Mayısın altıncı perşcme günü &aat on bırde 1 a 

ht daimi encümeni önünde yapılacaktır. 
4 _ Nafıa Vekaletinin tasdikinden geçecek keşif tuta.~ı rı;~: 

teber olmak şartiyle muvakkat teminat muhammen bedel uzer 

den 3750 liradır. . . A • ı eh-
S B ksiltmeye ğıreceklenn Nafıa Vekaletınden a mmış 

liyet -v .ku e e 1937 yılına aid ticaret odası vesikası ve muvakkat 
esı ası v . • k ıarı 

tenı· veya mektuplarını kapalı zarfın ıçıne oy~a 
'le :::rat ~kbuz da 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesindekı şart
lara b.fm ıhza~ın t etmeleri lazımdır. Kapalı zarfların 6:5-937 per· 
'ernbetlh~s~~ rıaye kadar Manisa valiliğine verilınesı ve post: 
•le .. gunu saat .ona nun 34 üncü maddesine riayet etmelerı 
ı·· gondereceklerın kanU) 1-1701 
Uı~ınıuu~ı~·ıa:An~o~l~u~n~u:r.~(9:8~2:__._..----------------------..........:.;:_ 

Naf· Vekaletinden: ıa . .
1

,. 
l7 1 f usuliyle Eksıltme ı anı n.apa ı zar . 

. . alat a istasyon te.sısatından o • 
l 1 - Eksiltmeye konulan ış. M k ytaş kaldırım ınşasıdır. 
iltı 53 k k" yolun par e 

· 5 metre uzunlu ta 1 k ru tur 
keşif bedeli (25 715) lira (S5) u ş · 
2 - Bu işe ait evrak şun~adır. 
A - Eksiltme şartnaınesı. 
il - Mukavele projes~ 1 artnamesi, 
~ - Bayındırlık işlerı gene ş 
~ - Fenni şartname . 1,. a cetveli. 

~ .. lst- Silsilei fiat ve keşıf hu as bedel mukabilinde şose ve 
iyenJer bu evrakı (130) kuruş 

0Pru·· f V ler reisliğinden alabilir. . ... saat 16 da Na ıa e-
~aı:ti - Eksiltme 4-5-937 tari~in~~~ ~~J:: komisyonu odasında 
~<lt>aı~de şose ve köprüler reıslıgı 

zarf usuliyle yapılacaktır_. . r terin (1929) liralık rrıu,·ak· 
~at 4t - . Eksiltmeye girebilmek ıçın t~ 1~297 sayılı nüshasında. çı,.: ~atı e~r.at vermesi ve resmi ~.azeten.ı~ik vesikası ibraz etmesı la· 
~ttt:ıataJır.ıatnameye tevfikan ınuteahhı 

b
. İs~r. .. .. .. maddede yazılı s~a.tten 
ır eldilerin ~eklif mektuplarını u.çu?._~u e makbuz .r.ukabılır.de 

\>er~:at ~vveline kadar komisyon reıshg~n eler kabul edilmez. 
lerı muktazidir. Postada olacak gecıktn ı-1672 

.........__ (942) 

Tapu ve Kadastro Unıum 
~'liiclüı·lii2:ünden: .. 

b k ._,, " tapu tahrırıne 
a.- 'lrşehir vilayeti merkez kasabasının plansız . i maddesine· 
\~~i;~~lna~a1 ~ı kadastro ve tapu tahrir kanununun 8 

1~~1697 
ı c.n olunur. (921) 

ULUS 

İran transit yolu 
,inşaat müdürlü~nden: 

7-4-937 çarşamba günü ihale edileceği ilan olunan Trabzon İran 
Transit yolunun Ağrr vilayeti dahilinde saç tepe ile Kızılyokuş ara
smda kısmen hazırlanmış ~e kısme~ hariçt:n gele:ek taş. ile ~eni • 
den insa edilecek olan 17 kılometrelık şose ıle tesvıye ve ımalatı sı
naiye ~e tamiratı mütcmadiye ve ekip binalarm:n noksanlarının 99889 
lira 84 kuruş bedeli keşfi üzerinden ikmali inşaat görülen lüzum ü
zerine yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çı.kanıı::ı~ştrr. Ek
siltme 30-4-937 cuma günü saat on beşte hükümet bınası ıçınde Nafıa 
Müdürlük odasında Transit yolu inşaat komisyonunda yapılacaktır. 
Evrakı keşfiye ve şartname ve mukavelenamesi ve buna müteferri 
bütün evrak Erzurum ve Ağrı vilayetleri Nafıa Müdürlüğünde gö
rüleceği gibi 500 kuruş mukabilinde Erzurwnda. İran Transi~ yolu 
inşaat müdürlüğünden alınabilir. Muvakkat temmatı .?245 lıradır. 
İstekliler resmi gazetenin 7.5.937 gün ve 3297 sayılı nushasmda çı • 
kan talimatnameye göre Nafıa Vekaletinden alınmış vesikaları ihti
va etmek şartiyle 2490 sayılı artt.rma ve eksiltme kanununun 38 in
ci maddesindeki sarahat dairesinde tanzim edecekleri teklif mektup
lrını 30 • 4 - 937 cuma günü saat on dörde kadar Transit yolu inşaat 
komisyonuna vermeleri lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (880) 1-1525 

Ankara Belediye Reisliğindeıı: 
ı _ Halde müddetleri hitam bulmayan 2, 4, 14, 19, 21, 42. 46, 63 

numaralı dükkanlardan maada diger dükkanlar ile Samanpazarın
da Koyunpazarında, Saraçlar ve Ulucanlar çarşısındaki belediyeye 
ai; dükkanlar 1 haziran 1937 tarihinden itibaren birer sene için ki
raya verilmek üzere açık artırmaya çıkarılm ;ştır. 

2 - Bu dükkanların ayrı ayrı tanzim edilmiş şartnamelerini 
görmek ve her biri hakkında izahat almak istiyenler hergün hesap 
işleri müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

3 - İstekli olanlar muhammen kira bedelinin yüzde 7,5 nisbe
tinde teminat paralarını ihaleden evel Belediye veznesine yatıra
caklar ve mukabilinde alacakları makbuz ilmühaberini encümene 
vermiş olacaklardit. 

4 - İhale 7 mayis 1937 cuma günü saat 10 1/2 de encümende ya
pılacaktır. 

5 - Art:rmaya çıkarılan bu dükkanların şartnameleriyle mu
hammen bedellerini ve teminat mikdarlannı gösteren cetveller ay· 
rıca da belediye kapısındaki ilan tahtasına ve hal içine asılmıştır. 

(964) 1~1665 

NliJli Müdafaa Vekaleti 
Deniz Merkez Satın alma Komisyonun dan 

ı - Tahmin edilen bedeli (2180 lira 40 kuruş) olan 1896 kilo 
ınikdarrnda yağ müberrit borusu ile (19 lira 20 kuru~) muhammen 
bedelli 2000 metre uzunluk, 1.5 M;m kut.ur ve 32 kilo mikdarrnda 
bulunan pirinç telin ikisi bir arada kapalı zarfla eksiltmesi 28 Ni
san 937 Çarşamba günü saat 14 te Ankarada komisyonumuzca yapı
lacaktır. 

Eksiltmeye g.irece~lerin 2490 sayıh kanun hükfunleri dahilinde 
(165) liralık bank temın~t mektuplarını havi teklif mektuplarını ~u
karrer saate kadar komısyona vermiş bulunmaları ve şartnamcnın 
her gün komisyonda görülebileceği. (5i6) 1.1039 

---...;;; --
Nafia Velcal~tiuden: 

Betonarme köprü inşaatı: 
Maraş vilayetinde Kayseri - Maraş ve Maraş. - Eloğlu yolların

da yaptlacak betonarme Alikaya. Suçatr, Tekir ve Aksu köprüleri 
inşaatmm yeni keşif tutarı olan (180.500) lira bedelle ve kapalr zarf 
usuliyle eksiltmesi 30-4-937 cuma günii s?at 16 da Nafıa Vekaleti şo
se ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (903) kuruc;ı 
mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden verilecektir. 

Muvakkat teminat (10.275) liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesikasını 

. b ve bir teahhütte en az (100.000) lirahk köprü ve buna benzer 
ı raz ~ . b . 
. atı iyi bir surette yaptıg m ıs at etmelen meşruttur. 
ınaş 30 4 937 ·· ·· T klif mektuplarını · - cuma gunu saat 15 şe kadar komis-

e. 1 . .,..ne vermeleri lazımdır. (892) 1-1557 
yon reıs ı f> ı 

Bolu Nafia Müdürlüğü 1den : 
Bolu Nafıa Atölyesine muktez~. bir toı:na tezgah, oksijen kay _ 

nak ve dökmeci takımla9r3ı7ve t.eb~eı:uatr 1482 lira 20 kuruş muham • 
men bedel ile 3. _m:ayıs.. tarı . ının P.~za rtesi gi.inii saat 15 de Bolu 
Encümeni daimısınde ıhale edılmek ~ze:e 20 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. Bedel haddı layık görüldüğü takdirde 
ihalesi yapılacaktır. Teminatı muvakkatesi 111 lira 16 kuruştur. 
şartnamesini g?.rmek isteyenler ~o!.u, Ank.a:a, İstanbul Nafıa Mü
dürlüklerine muracaat eylemelerı luzumu ılan olunur. (2177) 

1~1734 

Elektrik }Jazarlık. ilanı 

Ünye Belediyesinden : 
Musaddak projeleri mucibince yirmi dört bin dokuz yüz yirmi 

dört lira bir kuruş bedeli keşifle ve kapalı zarf usuliyle eksiltme· 
ye konulan ve şeraiti Cumhuriyet ve _Illus gazeteleriyle ilan edil • 
miş olan Ünye belediyesi elektrik tes~s~tma eksiltme müddeti için
de talip çıkmadığından 12-4-937 den ıtıbaren bir ay müddetle pa • 
zarlığa bırakılmıştır. .. .. 

Pazarlıkla ihalesi 12-5-937 çarşamba gunu saat 15 de Ünye be • 
tediye encümeninde yapılacağı ilan olunur. (983) 1-1702 

Karadeniz Ereğli Belediyesinden: 
Kapalı zarf usuliyle eksilbne ilanı 

1 _ Eksiltmeye kanulan iş: Kasabaya tahminen iki buçuk veya 
üç kilometre mesaf:d<: Emir pınarı altında şose kenarında fenni 
mezbaha inşaatına aıttır. . 

Bu inşaatın keşif bedeli 14899 lıra 44 kuruştur •. 
Z - Bu işe aid şartnameler vf evrak ~n;ar~ı~. . l 
Eksiltme şartnamesi, mukave erı:amf e, h a1 Aıa ış erı 1~ene . şartna

• A fenni şartname keşı ve u asa cetve ı, pro1e, me~-
mesı, hususı ve . ' 
baha yapı nizamnamesı. . . d .. bT 1 

İstekliler bu evrakı Ereğli be]e~.ıyeds_ıfn eni go~~ .~ ır er.t 
·1 4-5-937 tarihine musa ı sa r gunu saa 16 da 

3 - Ekds~ tmde . 'nde belediye encümeninde kapalı zarf usu-
Ereğli bele ıye aıresı 

tiyle yapılacaktır. . b'lmek için isteklilerin "1117" lira "46'' 
4 - Eksiltmeye .gır; v~rmesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış ve 

kuruş ı:nuvakka1~ telmkı~a aatı yapmış olduğunu gösterir müteahhit
az "14000" ıra ı ınş 

en · lazımdır 
lik vesikası i~raz et~esı ktu ları~ı 3. üncü maddede yanlı saatten 

1steklilerı~ teklıf meb 
1 
pdi e reisliğine makbuz mukabilinde 

bir saat evvelıne kadar e e y 
vermesi muktazidir. l kabul edilemez. 1-1645 

Postada vukua gelecek gecıkrnc er 

25 - 4. 10.*'7 

Kalori 

Ankarada Beynelmilel Kömür Sergisinde gosteri
len meşhur Strebel kalorifer mah:eınes·nden muhteh. 
cins ve ebatta kazan radiatör ve kalorifer tesisatı için 
her cins borular ve bütün malzeme lstanlıulda Galate 
Tünel caddesi No. 48 Mihran Gesar Oğulları I'icaret-
hanesinde satılmaktadır. 1-1742 

ak iyat ·ı-
Ankara inhisat·lar 

Basmüdürlü~iindPn: ' .._, 
Baş müdürlüğiimiiz namına şimendüferle gelecek olan dolu tü-

tün, içki sandıklariyle ispirto bidon1ar nın barut ve patlayıcı 
maddelerin vagondan alınarak istasyon ambarına; gazhane ve hatip 
çayı depolarına nakli ve bu mahallerden de merkez satış ambarına 
ta~ınmasx, boş sandık ve mahfazaların da vagona iadesi işi şart
namesi vechile açık eksiltmeye konulmuştur. Nakliyat bir sene de· 
vam edecektir. Açık eksiltme ve ihale 4 - may.s • 937 tarihinde sa
at 16 da idaremizdeki komisyon marifetiyle yapılacaktır. Eksiltmeye 
iştirak edeceklerin teminat paralariyle komisyona ve şeraiti anla
mak istiyenlerin de her gün satış şubemize müracaatları ilan olu· 
nur. (948) 1-1643 

.---YENi 
Sakarya 

AÇILAN 
Ecza hanesi 

Ulus meydanı: Halk sinemas: sırasında. 
Reçeteleriniz dikkat ve ihtimamla ihzar olunur. Fiatlar 

mutedildir. Rontken filimleri lstanbul fiatmadır. 

Ilg1n Şarhaylığından: 
Ilgın Uraymm Açık Eksiltme usulile 

Y aptıracağr Su İşleri İlanı : 
1 - Menba üzerine yapılacak muhafaza havuzu ve kaptaj, 
2 - İsale güzergahı hafriyatı ve boru vaziyetleri 
3 - Çelik isale boruları ve aksamı hususiyetleri, 
Ilgın kasabasına isale edilecek olan 7565 lira 71 kuruş bedeli 

keşi f1i su tesisatı 4 • ınayıs - 937 ye tesadüf eden sah günü saat 15 
de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeye 
girebilmek için bedeli keşfin % 7 buçuğu nisbetinde teminatı mu
vakkate akçesi veya o nisbette banka mektubu veya 2490 No. lu ka
nunun 17 inci maddesinde tasrih edilen esham ve tahvilath Nafıa 
Bakanlığından alınmış müteahhitlik vesikasını ihaleden evvel Il • 
gm şarbaylığma vermeleri lazımdır. 

Bu husustaki evrakı keşfiye ve projeleri görmek ve şeraiti mü
nakasayı anlamak istiyenlerin Ilgın şarbaylığına müracaat etmeleri 
ilan olunur. (994) 1-1724 

Ankara 
Hususi idareye nit Gün<loğdıı malıallesin<.le Nişantaş sokağın

da 224 metre murabb:u arsa aç k artırmaya k~mulmuştur. 
Muhammen bedeli 448 liradır. İhale 29 Nisan 1937 perşembe 

günü saat 15 de vilfıyct daimi encümeninde yapıl::ıcaktrr. 
Artamaya girmek için 33 lira 60 kuruşluk muvakkat teminat 

itası mecburidir . 
ihale günü daimi encümene şartnamesini görmek istiyenlerin 

hususi idare tahakkuk ve tahsil müdı.irlüiüne müracaatları ilan 
olunur. (945) 1-1634 

PEK YAKINDA 1 
PARİSLI KIZ ·----· 

Bolu Nafia Müdürlüğünden : 
Bolu Nafıası için 35 adet mahruti amele çadırı ile ayrıca 3 adet 

de çift satıhlı fen memuru çadırı satın alınacaktır . Bu çadırların 
bezleri Bakırköy bez fabrikası mamulatından olacaktır. 

Muhammen bedeli 2020 liradır. 3;'Mayıs/937 Pazartesi günü 
saat 15 de Bolu Daimi Encümeninde ihalesi yapılmak üzere 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Teminatı muvakkatcıi 151 
lira 50 kuruştur. Şartnamesini görmek isteyenler Bolu, Ankara, İs· 
tanbul Nafıa Müdürlüklerine müracaat eylemeleri ve ihale günü 
encümende hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. (2176) 

1-1733 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: A~ara .c~varında Çu?uk bar~~rnda 

mühendialer evi önünde yapılacak ılaveı ı n~at; (keşıf be deh 9735 
lira 77 kuruştur.) \ .. .. 

2 - Eksiltme 6-5-937 tarihine rasthyan perşembe gunu saat 15 de 
Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü eksilme komisyonu oda-
sında açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. . . . 

3 _ İstekliler; proje ve şartnamelerle saır evrakı keşfıyeyı Su· 
lar Umum Müdürlüğünde göre~il.irl~r. . . . 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın ıstekh~erın, (73?) 1ıra (19) ku • 
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve. resmı .?azete?ı~ 329? sayılx 
nüshasında çıkan talimatnameye tevfıkan mut~ahhıthk ve~ıkası ıb -
raz etmesi ve ikinci maddede yazılı saatten bır saat evvelıne kadar 
su eksiltme komisyonu reisliğine vesikalariylc birlikte müracaat et. 
mesi Iazıı:ndır. (990) 1-1718 

Edirne Nafıa Müdürlüğı.i 1den: 
Kapalı zarf usuliyle eksilme ilanı 

Edirnede inşa edilecek Trakya Umu.mi Müfettişliği konağı 28 
Nisan çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek üzere yinni gün müd
detle v.e kapalı ıarf usuliyle eksiltmeye çıkarı1mıJtır. 

Keşif bedeli yekunu 34200 lira 47 .kuruştur, İsteklilere inşaata 
aid proje resimleri, keşif kağıdları, şartname v mukavele nümu• 
neleri Aııkarada yapı işleri umum miidür1üğü ile İstanbul, Edirne 
Nafıa müdürlüklerinde 175 kuruş mukabilinde verilecektir. Muvak
kat teminat 2565 liradır. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin bu 
gibi inşaatı yapabileceklerine dair 937 senesine nıahsus Nafıa veka
letinden almış oldukları müteahhitlik vcsikasiyle ticaret odası ka
ğıdlarını göstermeleri lazımdır. Teklif mektupları yukarıda y<"ızıh 
günde saat on beşe kadar Edirne Naf a müdürlüğü odasındaki ek
siltme komisyonu baı:ıkanlığına tevdi edilmesi lazımdır. (2022) ı-ı57Z· 
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PHILCO radyolarını bizden arayı Halil Nac~ Anafartalar Caddesi 
No: 111Telefon.1230 

••• 
Beyne milel l(öm ·· r . Sero·isi 

~ 
• • •• • •• • • cuma gunu nısaıı yır mı . uç 

Sergiyi göracıldı. 
..:. 

~ nl.çarada 

mek hem senin hem 
için fay dalıdır. 

yur-

Milli Miidafaa \'ekafoti Satmalma ı 
Komi~yonn ilanları 

~--------------- -----------------
İLAN 

1 - Müteahhit nam ve hesabına alınacak olan ve hepsine biçi
len ederi 284 lira 79 kuruş olan 66.000 tane çelik parlak halka açık 
eksiltmelerine istekli çıkmadığından pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek istiyen-
lerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 21 lira 36 kuruştur. 
4 - İhalesi 3-5-937 P. Ertesi günü saat 11 dedir. 
5 - Pazarlığa greceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ~ncü mad

delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte tam ıhale sa-
atında M. M. V. Sa. AI. Ko. na getirmeleri. (951) 1-1648 

BİLİT 
EDEVAT çantası: 125 takım komple büyük edevat çantası mü

teahhit nam ve hesabına al nmak üzere açık eksiltmeye konmuş -
tur. Hepsinin tutan: (1830) liradır. Evsaf ve şartnamesi muhabe
re şubesinden alınacak ve nümunesi ise fen sanat umum müdürlü
ğünde görülecektir. İhalesi 3-V-937 pazartesi günü saat on bir
dedir. İlk teminatı: 137 lira 25 kuruştur. Eksiltmeye girecekler
den ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenen belgelerle birlikte eksiltme gün ve vaktında M. M. V. sa-
tın alma komisyonuna gelsinler. (937) 1-1626 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü SatmaJma 
Komi-.,·onu tl:'inl:lrı 

1 500 Kilo Toz şeker 
200 ,, Zeytin yağı 

1 000 ,, Sade vağı 
•,50 ,, Sabun 

1 UvO ,, Patates 
1 000 ., Makarna 

500 ,, Şehriye 
2 000 ,, Pirinç 
3ı000 ,, Bulgur 

500 ,, Kuru üzüm 
Tahmin edilen bedeli (2831) lira (25) kuruş olan yukarda mik • 

tarı ve cinsi yazılı erzak askeri fabrikalar umum müdürlüğü satm
alma komisyonunca 7·5-937 cuma günü saat 15 de açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muval:kat teminat olan (212) lira (35) kuruş ve 2490 numa
ralı kcınunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
kom ' ·v .na müracaatları. (1000) 1-1728 

Müteahhit nam ve hesabına 1000 kilo KİBRİT ANTİMON 
Tahmn edilen bedeli (1500) lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikaıar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 5.5.937 çarşamba günü saat 14 de pazarlık ile ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (112) lira (50) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve sa-
atte komisyona müracaatları. {963) 1-1683 

MÜTEAHHİT NAM VE .HESABINA 
500 KİLO CAM TOZU 

1000 KİLO KLORAT DÖPOTAS 
Tahmin edilen bedeli ( 1550) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 7.5.937 cuma günü saat 14 de pazarlık ile ihale edile · 
ccktir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (116) lira (25) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (985) 1-1715 

KIRIKKALEDE YAPTIRILACAK SU TESİSATI 
Keşif bedeli (40000) lira olan yukarda yazılı tesisat Askeri fab

rikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 8-6-937 salı gü
nü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (iki) lira 
mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat o -
lan (3000) lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de 
kada.r komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (977) 1-1714 
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Ankara Levazım Amirliği Sahnalma 
Komisyonu tlanJan ._________________ -----------------

f L /\. N 
!star.bul okulları için beş adet, Bursa lisesi için bir adet, Erzin. 

can askeıt orta okulu için bir adet ki ceman yedi adet bulaşık yıka· 
ma m.tkinesinin 3. mayıs 937 tarihindeki münakasası 13 mayıs 1937 
perşembe günü saat 15.30 da İstanbulda Tophanede satın alma ko
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
beh!!r makine İstanbul için 3000 lira. Bursa için 3200 lira, Erzincan 
için 3<t0'.'l liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İstekli!c:rin 
kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat tvel komisyona vermeleri. Hepsinin teminatı 1620 liradır. 

(709) 1-1240 

İLAN 
Tekirdağ kıtaları için 125000 kilo ve Malkaradaki kıtaat içın 

70000 kilo sığır eti kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 
Tekirdağ etinin beher kilosuna 24 kuruş muhammen bedel muvak
kat teminatı 2250 liradır. Ve Malkaradaki kıtaat etinin beher kilo -
suna 22 kuruş muhammen bedel üzerinden muvakkat teminatı 1155 
liradır. Tekirdağ etinin ihalesi 10. Mayıs. 937 pazartesi günü saat 
11 de Malkara kıtaat eti ihalesi aynı günde saat 16 dadır. Şartna
melerini almak istiyenler her gün münakasaya iştirak edeceklerin 
teminat mektuplarını ihale zamanından bir saat evvel komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri. (988) 1-1717 

şı,menhklı mOcıdıle edl· 
"'ı ve bunun en iyi çareıl 
olın SHORT LllllA yı 9ıyl· 
nlı. D•lrnl mıııJınıft l•ıl· 
rllı yoJh tıbıkayı giderir. 
Huıuıl elhtıkl bir triko· 
d•n yapılmı' olen SHORT 
LINIA adi bir kOlot gibi 
yık•"·'· 

Fiyatı : 10 lira den lllbaren. 
Sat•• yeri yalnız ı 

.J. ROUSSEL 
-~-ı Parlı, 166 Bd. Hı.,.amtın11 

ISTAftBUL, Beyaglu 
TO~el mıyd .. ı 12 No, lu, 

~ı§ıumır• rlyeret edinir vıyı 
ili lllo. lu tırlfemlıl btıyinlr, 

İdrar yolları hastalıkları 
mütehassısı 

DOKTOR 

Mecit Sayan 
Muayenehanesini Çocuk 

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

Telefon: 1769 

YENIŞEHİADE KİRALIK 
ODA 

Ayle yanında, banyolu ve 
möbleli bir oda. Sıhhiye Veka
leti arkası Tuna asfaltı bitişi
ğinde Yiğitkoşun sokağı, No. 15 

1-1765 

NASlll ilACl 
KANZUK 

En eski nasırları bile pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kôkün· 
den çıkarır. . 

U mumt deposu: İngiliz Kar.
zuk eczanesi, her eczane:ie t.ulu
nur, ciddi ve müessir l>iı nasır 
ılacıdır. 

Satılık Hane 
Yenişehirde İnkılab sokağın· 

da beş odalı 13 N • hane satılık· 
tır. İstiyenler içindekilere mü
racaat edebilirler. 

Telefon No. 3231 1-1753 

ULUS'un iLAN ŞARTLARJ 
Beher Beher 

Santimi Santimi 
Sayfa Kuruş Sayfa Kuruş 

2 300 3 200 
4 150 5 100 
6 80 7 ve 8 30 
1 - Hayır işierine ve yeni 

çıkan kitaplara aid ilanlardan 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür. ev
lerıme, vefat ve kati alaka 
ilanlarından maktuan beş lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 Aylığı 9 ,, 16 .. 
3 Aylığı 5 ., 9 .. 
Te lefon : 
Başmuharrir: 1063 
Ya.zı işleri: 1062 
Abone ve ilan: 1064 

ZAYi 
Ankara belediyesinden aldı

ğım (2264) numarah kamyon pla
kasını kaybettim. Yenisini ala
cağımdan hükmü yoktur. 

Sabri 
2-1776 

TEZELDEN SATILIK 
Sekiz yaşında 

Saf kan arap kısrak; sahibi 
Telefon: 2831 de Burhan Eren 

1-1774 

MÖBLELİ BİR ODA 
Yenişehirde bir ecnebi aile 

yanında möbleli bir oda kiralık
tır. Almanca bilenler tercih olu
nur. Müracaat; Ulus'ta Nr. 

1-1769 

BRESLAU SERGiSi 
ve 

ziraat makineleri panayırı 

BRESLAU 5-9 Mayıs 1937 

IGralıli Ev , 
Kavaklıdere Sümer Bank ev

leri yanında yol üstünde su elek
trik mevcut bağlı ev kiralıktır. 

Taliplerin Dahiliye Vekale
ti mutemedi Ahmed Hamdi Yağ
cıoğluna veya Kağıtçı Halil Na-
ci'ye müracaatları. 1-1722 

Y E Nt 
BUGÜ N BU GECE 

M. M. V: deniz merlcez 
satınalma k.omisyonundau: 

1 - İstanbul ve İzmir limanldrı hududu dahilinde batık deınif 
ve zincirlerin denizden çıkarılma işi M. M. V. binasında müteşeıt; 
kil komisyonumuz tarafından 3 - mayıs - 1937 pazartesi günü ı;aa 
14 de kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. _..ı 

2 - Umumi kıymeti takriben elli bin lira olan ve şartnaa>C"'" 
dahilinde çıkarılıp teslim edilecek bu zincirlerin beher kiJosuoJ 
yedi kuruş kıymet takdir edilmiştir. 1 

3 - Eksiltmeye gireceklerin dalgıç ve tahlisiyecilikle meşf'. 
ve mütehassıs olduklarına dair İstanbul ticaret bahriye müdürlU 
ğünden müsaddak vesikayı hamil olması şarttır. 

4 - 250 kuruş bedel mukabilinde şartnamesini almak istiyeıı 
lerin her gün Ankarada komisyonumuza müracaatları. SO 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun mucibince 37 '1 
liralık ~Ik teminatları ve üçüncü maddede yazılı vesikalarını h! f 
teklif mektuplarını tesbit olunan günde azami saat on üçe ıcau• 
komisyona vermiş bulunmaları ve bundan sonra verilecek mekt\lf" 
tarın kabul edilmiyeceği ve postadan mütevellit gecikmelerin ~ 
zarı dikkate alınmıyacağı (971) 1-1686/ 

l(ültür Balianlığından: 
Zatişlcri dairesine imtihanla 14 lira aylıkla bir memur altnac~~ 

tır. Memurlar kanunundaki evsafı haiz bulunacaktır. Memur 0 ,, 

duktan sonra hiç bir yere devamına müsaade edilemiyecektir. $31 
zananlar arasında daktilo bilen tercih edilecektir. İmtihan 2s-4·9 , 
günü saat 13 de yapılacaktır. 27-4-937 akşamına kadar şehadettt!il' 
me ve diğer evrakı müsbiteleriyle birlikte Zatişleri Direktörlug 
ne müracaatları. (1027) 1-~ 

l(ocaeli Vilayeti 
Daimi EncümenindeJJ: 

Vilayet dahilindeki bataklıkları kurutmak için iki adet SlıS~ 
vatör makinesi satın alınacaktır. ~ 

İhale haziranın onuncu perşembe günü saat on beşte kapalı iP'• 
usuliyle vilayet makamında yapılacaktır. Muvakkat temi.na~ b\lçıt" 
kinelerin muhammen bedeli olan (35000) liranın yüzde y~ 
ğu (2625) liradır. ıııJ 

İsteklilerin bu mikdar teminat mektubu veya banka ınatd'ill -
ile teklif mektuplarını 2490 numaralı kanunun 32 inci ınadde:,S
deki tarifat dairesinde ihale günü saat on beşe kadar vilayet 0~ 
kamına vermeleri lazımdır. Postada vaki olacak teehhür nazarı ,Jt' 
kate alınmaz. Şartnamesi vilayet encümen kaleminden parasıı ~ 
nabilir. (1026) 1-1772 ~ 

Cenıal Bürün 

Ankara Palas Oteli salonlarında 
yaı 

29 ve 30 Nisan günleri saat ondan itibaren ilkbahar ve ~jrJ 
111 EL B 1 S E ve ~ A P K A modellerini teşhir edecej11t 

sayrn müşterilerine arzeder. ı-

Si NE MALAR HALI\ 

E MLA K - ARAZ I 
Almak ve satmak istiyenle

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

Macaristan 
Gec e l eri 

BU GECE 

Ölmeyen Melodiler . 
• nefıt 

Zengin ve muhteşem sahnelerı. bir 
dans ve musikilerile baştan başa 

zevk ve neşe filmi 
1-1333 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare e:den 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Gayet müessir bir mevzu çerçevesi 

dahilinde yaşatılan ihtiraslı 
bir aşk romanı, 

Ba§ Rolde : 
maskeli kadın filminin unutulmaz yıldızı 

PAULA WESSELY 

llaveten: 

EN SON DÜNYA HABERLERi 

GÜNDÜZ 

T .. k .. l" 'k" f"lm birden ur çe soz u ı ı ı 

1 - HALK KAHRAMANLA.Rl 
ta ı;il• 

. ·1 . . b"ır heyecan . 
seyırcı erını sonsuz filı:tlı. 

rükliyen meraklı bir macera 
··z;liİ) 

(Türkçe 60 

2 - CANLI FİLM 

! 


