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Ba~bakanımız Belgrada gitmek üzere 
b~ akşam İstanbula hareket ediyor 

• : Suriye Başvekili ile : 
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: Inönü arasında 
• 
: telgraflar • • 
: Başvekil İsmet İnönü ile Suri- : 
: ye Başvekili Mardan Bey arasında : 
: aşağıdaki telgraflar teati olunmuş- : 
: tur : 
• • • • 

Ekselans lsmct lnönü 

• • • • • v Başvekil • • • ANKARA • • • 
: Suriye seyabatindl' müstacel bir : 
: surette durmadan devam eden Su- : 
: riye heyeti, kendisine karşı göste· : 
! rilen hüsnq kabulden dolayı en har : 
: ( Sonu .S. inci sayfada ) : 
.:: ........................... . 

Suriye'lilerin fikri 

Dr. Tevfik Rüştü Aras'm B. Litvinof'Ja beraber çıkarılmış bir resmi 

Vataniler 
arablığı 

mahvediyor -
Gündelik 

z 
Komşularımız 

Son zamanlarda, bazı vilayetlerimiz· 
de soyguncu çetecilerın tekrar ettikleri 
hadiseleri, 1ç tiakanımızın, evelki gün 
Kamutay'da nasıl izah ettiğini ve bu 
münasebetle söz alan mebuslar.mızın da 
bu hadiseleri ne suretle te sir ettikleri
ni iç ve dış kamoy öğrenmiş bulunuyor. 

Atatürk Türkiyesı içerde ve dışarda 
barışı kendine başlıca prensip edinmiş 
nadir memleketlerden biri:lir. Biz, ken
di aramızda bütün anlaşmazlıkları gi
dermiş olarak şahsi ve milli refah ve 
saadetimizin azamisini elde etmek gaye
siyle sükun içinde çalışmak azminde 
bulunan insanlarız. Her düşünen türk 
vatandaşr kendisinin, ailesinin ve kom
şularının huzuru hakkında ancak bu ar
zuyu beslediği gibi, cumhuriyet hükü
meti de, bu umµmi vifakı bozmak gaf
letinde bulunabilecek olanları yola ge
tirmekle mükellef bulunan asayiş me
kanizmasını bu fikirle teçhiz etmiş bu
lunmaktadır. Ve, bunun içindir ki Tür
kiye sınırları içinde, yıllardanberi, bu 

gibi hadiseler hemen hiç görülmez 01• 
muş. hatta alelade zabıta vakalarının 
nisbeti bile azalmakta bulunmuştur. 

Hudud ve hudud civarı hadıselerine 
gelince: şarkta, şimalde ve gaıb~aki 
binlerce kılometrelik hududumuz uze
rinde bu gibi hadiselerin vukuunu, se-

• 1 oruz Yalnız neler var kı hatır amıy · 
komşu millet;er hakkında değil, b~tü~ 
cihan hakkındaki en samimi dileklerımı
zi dünya bilmekte ve Türkiyenin umdu· 

• . d • ·1ııer arasın a mı sulhunu ıdame e en am 
ismini saygı ile anmaktadır. 

Halbuki Suriye hududlarına yakın 
·1• . . 1 da 1936 yılı-

vı ayetlerımızden bazı arın · 
nrn son yarısında ve 1937 denberi hır· 
sızlık, kaçakçılık ve soygunculuk vaka

larr sıklaşmağa başlamıştır. 
t h ta Kamuta-
ç Bakanımızın, bu usus 

Ya verdiği malUmat sarihtir: . 
"Bu mütevali ve maddi mısallerle 

cenub hududumuz haricinde kolaylık ve 
c d v ta ~saretle çete hazırlığı yapıl ıgı ve 
kıb harekatımrzdan kurtuldukları ve sı

(S on ı 5 inci savfada) 

Yugoslav Baş ve Dış bakanı B. Sto. 
yadinoviçin memleketimize yaptığı zi
yareti iade etmek için Başbakan Jsmet 

İnönü ve refakatindeki zatlar Belgrada 

gitmek üzere bu akşam İstanbula hare
ket edeceklerdır. 

Dış İşler Bakanı B. Tevfik Rüştü 
Aras dün akşamki eksprese bağlanan 

hususi vagonla İstanbula gitmiştir. 

Başbakanımızla orada buluşacak ve 
birlikte Belgrada harket edeceklerdir. 

Dış bakanı istasyonda, kordiploma
tik, Dahiliye vekili ve Parti genel sek
reteri Şükrü Kaya, bir çok mel>usl;n:a 
dış bakanlık erkanı tarafından selam· 
lanmışt:r. 

Aynı trenle dış bakanlık siyasi müs
teşarı B. Numan Mencmencioğlu da İs
tanbula hareket etmiştir. B. Menemen

( Sonu S. inci ~yfada ) 

Halep, 8 (Hususi) - Kmkhandan 
süngülülerin nezareti altında kamçı ile 
Halebf! evlT,.rlilen türklerc yapılan :ı:u
JUmJer, Hatayda yepılan 90ygunlar ve 
propagandalar arap halkı arasında tesir 
uyandırmııtır. Araplar kanunsuz ve hi~ 
bir vicdani esasa uynuyan bu hareket
lerin mesulü olarak kendilerinin gös
terilmesi ihtimali ile muztariptirler. 

Arab ileri gelenleri şu düşüncede
dir: 

.. .:_ Vataniler arablığı mahvedi. 
yorlar. Ha.tayda olmadık zulüm yaptılar. 
Şimdi de Cebelidüruzda isyana sebeb ol
dular. Bunlar arab kanını, malını fe. 
da etmeyi sadece kendi mevkilerini mu. 
hafaza için bir vasıta olarak tanımak. 
ta.dırlar.,, 

Van Zeland lngilizlerle 
Almanların arasını 
Bulmaya çalışacak 

Dr. Saht Van Zelandla ,, görüsecek . 
Cenevre, 8 (A.A.) - Muhtemel bir enternasyonal ekonomik kon

feransın hazırlanması için B. Van Zelandın nezdinde yapılan İngiliz_ 
fransız teşebbüsü neticesinde doğan hareketler, burada büyük bir ala-
ka uyandırmıştır. 

Van Zeland 

Cenevreye gelen haberleı den anlaşıl
dığına göre son günlerde ifşa edilen bu 
hareketın başlangıçr ilk kanunda Lond
rada B. Van Zeland ile İngiliz ileri ge
lenleri arasında yapılan bazı mülakat. 
lara kadar çıkmaktadır. Bu görüşmeler
den haberdar tutulan fransız hükümcti 
biraz sonra Lond°ra ve Brükselin arzu. 
larına ve niyetlerine tam mı.izaharetini 
bildirmiştir. 

Amerika birleşik devletleri hükü. 
metinin B. Van Zelandın gayretlerine 
elinden geldiği kacl.ar yardım edeceği 
hususunda herkes emindir. 

F ranıız gazetelerinin yazdıkları 

Paris, 8 (A.A.) - Matbuat, alakası· 
nı Belçika üzerinde toplamaktadır. 

( Sonu 5. inci sayfada ) 

I ngilizlerin Rep ulse diutrwtları 

Akdeniz Eğemenligi 

ltalyan basını lngiltereye 
karşı meydan okuyor 
Roma, 8 (A.A.) - Dün neşredilmiş olan İtalya bahriye büdcesi 

hakkında İngiliz gazeteleri tarafından yazılan yazılar dolayısiy)e Tri. 
buna gazetesi, diyor ki: 

"İngiltere'nin Akdeniz' deki hegemonyası tarihen sona ermiştir.,, 

Bu gazete ilave ediyor: 
"Manş'ın öte tarafında gösteril .....-ıs .-u _.............. 

mekte olan bu heyecanlı asabiyet, 6 1 n c 1 da 
lngiltere'nin İtalya ile olan müna
sebetlerini istinad ettirmekte ol
duğu ruhi, manevi ve politik mu- \ 
kadderatm ne kadar kolaylıkla kı-
ılabilir )l1 r olduğunu göster

mektedir. 
Akdenizde ingilterenin yerine kaim 

olmağa azmetmiş genç bir devlet orta
ya çıkıyor. Dünyanın bütün denizlerin. 
de daha geniş bir takım zaruretlere kar· 
şı koymak mecburiyetinde bulunan in. 
gilizler için bu devlet ile çarpışmak çok 
çetin bir teşebbüs olur • 

l\IEMLEKET RÜPORTAJLARI 

Bu sene yapacağı mallan 
bile daha şimdiden satan 
bir fabrikamız: 

KAVSERi 
Konıbinası 

Kuraklık tehlikesi kalmadı 

v lYI ırcdJ cdJ a lb> aha ır 
~lkömö lb>©ı~Dacdlı 

.. 

Son bir 

yurdda 

Toprağa 

kare 

hafta 

her 

içinde bütün 

rretrelik 

10 - 50 ki< gram 

ı 
' 

Çiftçinin ilkba
har ekimine başlı
yabilmesi ve bu 
ekimin verimli o· 
labilmcsi için mem
leketin birçok yer
lerinde • sabırsız
lıkla beklenen 

--------------------
Yağmur 

mevsim yağmur-

lan, nisanın ilk haftaı.ı içinde çok dü· 
zenli ve köyhiyü sevindirecek kadar bol 
olarak yağmıştır. Devlet meteoroloji 
işleri genel direktörlüğünden aldığımız 

... 

suyu düştü 

malumata göre memleketin bazı krann
larına düşen yağmur mikdan, bir kare 
metreye 50 kilogramdan fazla su yap-

( Sonu S. inci sayfada ) 
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Politika bahisleri: 

lskenderiye ve Kahireyi gördül<ten sonra Pire limanı ile Atinayı 
hatırlamak hafızaya kolay gelmiyor. Göz, küçükten büyüğe alışıyor 
da hafıza büyükten küçüğe kolay inmiyor. lskenderiye Pireden şüphe 
yok ki çok daha büyük Kahire ise Atinadan elbette ki çok daha mo
menentaldır. Ancak her iki çift de Akdenizin ikliminde doğarak geliş
mektedirler. Nasıl denizlerin kendilerine mahsus balıklan varsa ve na
sıl memleketler biribirlerinden insanlann derisi yahud hayvanlarmın 
nevi yahud coğrafyalarının başkalığı ile ayrılırlarsa; tarihin p.hid 
göstermiyen günlerindenheri, Akdeniz adiyle tanıdığımız bu en gü
zel, en hususiyetli ve en medeniyetli denizde yıkadığı ve kucakladığı 
yerlere öylece kendi damgasını vurmaktadır. Onun için Pire ve Atina 
çifti ile lskenderiye Kahire çifti arasında, aranırsa, çok benzerlikler 
oldu~u görülür yahud duyulabilir. 

Pireye ayak basarken eski medeniyetlerin en mükemmeli ve en ta
mamı ile karşılaşacağınızı bilirsiniz. Çölün soluğu lskenderiye lima
nında elinizi okşadığı ve ısıtbğı dakikada, hatırlamama:mza imkan 
var mıdır ki, Nil boyunda başlamış bitmiş ve yeniden başlayarak tek~ 
rar bitmiş medeniyetler zincirinin yatbğı yer burasıdır. • 

Pirede gözleriniz Akropolu arıyor. lskenderiye Kahire yolu üze
rinde ise, yolculuğunuz eğer benimki gibi tayyare ile ise ehramları, a-
şağ,larda küçülmüş ve çelimsizleşmiş olarak görüyorsunuz. . . 

Pireye vardığımız gün yunan dostlarımızın milli bayram.ı ıdi. Bü
tün halk sokaklarda, bütün sokaklar bayraklarla donanmış, bütün bu 
bayrakların rengi gök mavisi idi. 

Büyük, güzel ve muntazam kesilmiş, asılmış bayraklar, Pireden A
tinaya. giden asfalt cadde, ke7a c.İonanmışb. Atinaya bir şehirden bir 
diğerine gibi değil de bir mahalleden şehrin merkezine girer gibi gi
riyordunuz. Atinada kalabaMdar daha büyü~ caddelerin donanma
sı daha azametli idi. Asker, mektehler, esnaf ve renkli gömlekli bazı 
~"'nçler geçid resminde .• dönüyorlardı. Lokantalar, kahveler kapalı 
idi 

Böyle bir günde bir kaç saatlik bir misafirlik Akropolun Y U'Ilanis~ 
tanı hakkında değil ancak Ceneral Metaksasın Yunanistanı hakkında 
bir fikir edinmeğe müsaiddi. Misafir nasıl umduğunu değil bulduğu
nu yzrse, bizler de sevgili dos~~.ı~ ımızm bu güzel bayramlarını tl.:yar 
ak, kısa süren misafirliğimizi bıtirdik. 

Genel idhalat rejiminin 
kağıda dair maddeleri 

Genel idha1at rejiminin kağıda da.ir 
maddeleri Bakanlar Heyetince değişti
rilmiştir. Bu değişikliğe göre gümrük 
tarifesinin 324 C pozisyonuna giren 
maddelerden san saman kağıdı, esmer 
hamur kağıdı,karbonıa boyanmış siyah 
kağıdlar GİRİN KL listesine alınmış. 
bunlardan madası Ekonomi Bakanlığı

nın müsadcsine bağlanmıştır. Tarifenin 
328 A pozisyonuna giren terkibinde as
gari yüzde elli odun hamuru bulunan 
kabıtıı.. ~ .. J listesine aiınmı" terki
bind~ yüzde elliden az odun hamuru 
bulunan ka~ıdlar l-,Konomi Bakanlığının 
müsaadesine bağlann:r§tır. Aynı ııun~a
ranm B. pozi:syonuna giren terkibinde 
asgari yüzde elli paçavra hamuru bulu
nan kagıdlar Ki listes:ne alınmış. terki
binde yüzde elliden az paçavra hamu
ru bulunan veya yalnız sellülozdan 
mamiıl olan kağıdlar Ekonomi 
Ba 1~anlığm n nı ıadesile ı .ır<la 

idhal olunabilecektir. Tarife pozis
yonun 341 C pozisyc,nuna giren metre 
murabbaı 800 gramclan ağrr olan düz 
mukaqvalar, her ağırlıkta sarı saman 
mukavvasr, esmer hamur mukavvası, her 
nevi oluklu mul;avvaL r ve mensucat ar
tıkları ile yapılan elestiki mukavvalar 
KL listesine alınmış metre murabbaı 800 
grama kadar oluklu olrruyan mukavva
lar Ekonomi Bakanlıgınrn müsadesine 
bır<krlmrştır. 342 A pozisyonuna giren 
eşya ile 342 B pozisyonuna giren met
re murabbaı 300 gramdan 600 grama 
kadar olanlar Ekonomi Bakanlığının 

müsa:lesiyle idhal olunacak ve 342 B 
pozisyonunda bıılıınan metre murabbaı 
60ü gramdan fazla oianlar KL listesine 
alınmıştır. 

İzmir genel meclisinin toplantısı 
İzmir, 8 (Hususi) - Genel meclis 

vilayetin varidat ve masraf büdcelerini 

mütevazin bir şekilde tasdik ettikten 

sonra büdce nizamnamesini tesbit ve 

beş yıllık kültür kalkınma proğramırun 

mUzakeresini ve encümen intihabatmı 

yaparak toplantdarına son vermiştir. Ü

yelerin şerefine ak~ C. H. P. tarafın
dan İzmir palas salonu:-ıda bir şölen ve-

rilmişt~r. Şölen geç vakte kadar sami

mi hasbihaller içinde devam etrni§tir. 

Terazi sahtekar Iğı tahkikatı 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Ekonomi 

Bakanlığı müfettişleri Bembosat fabr.i
kasmda yapılan terazi sahtekarlığına 

aid tahkibatı bitinnişler, dosyayı adli· 
yeye vennislerdir. 

Burhan Belge 

Çamaltı tuzlan piyasaya 
çıkarıldı 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1zmi
rin Çamaltı memlehasmda kurulan ince 
tuz fabrikasının sofra ve mutbah tuzla
nm piyasaya çıkarmıştır. Mutbah tuz
lan 10, 25 ve 50 şer kiloluk kağıt kaplı 
çuvallar İ!iinde bulunmaktadır. Sofra 
tuzlan birer ve yanınşar kiloluk paket 
halindedir. Sofra tuzlan kilo hesabiyle 
Çamaltında sekiz kuruş otuz para:lan 
lstanbulda Kasımpaşd anbannda dokuz 
buçuk kuruştan, mutbah tuzlan Çam
altmda dört kuruş otuz paradan, Kasun
paşa anbannad bef kuruş on paradan 
satılacaktır. 

Fiuan!l bakanlığı müste§arhğı 
Finanı; bakanlığı idari müsteı;.arlr -

ğına, mali tetkik heyeti reisi B. Cezmi 
Erçinin tayini yüksek tasdike iktiıan et
miştir. 

Karaya çıkmamağa 

mahki'ım olan adam 

Amerikada bir bankayı soyduğun

dan dolayı otuz beş yd hapiı cezası giyen 
İrlandalı Frank Kelley mahb.-funiyetin
den yedi &ene sonra, bir daha Amerika 
topral-larına ayak basmamak §m"tİyle, 
affedilmi~tir. 

İrlandalı memleketine dönmcli iizere 
vapura binmiş, fakat lrlandada kara
ya çıkmasına izin ve.-:ilmcnü~tir. Bu su
retle bütün dünya iskelelerine uğraya.,, 
fakat hiç bir memlekete kabul olunmı
yan Kelley iki yıldanberi deniz iizer!n
de dolaşmaktadır ve: 

- Amerika cezamı affetmedi, beni 
denizde ya~amağa m..'lhküm elti, de.~ek
tedir. iyi ki denizlerde soyulacak ban
ka yok! 

Y danlann hücum ettiği tehir 

Keinberley, cenub Afrikasnıda al
tm arayıcılarının kurdukları bir ~e-

hil'dir ki civarındaki altın madenleri• 
ne rağmen, bugünlerde. sakinlerinin 
adeta nefretine maruzdur: o nunta-

kada, bir kaç zamandanberi hüküm 

&Üren şiddetli kurak, kırlarda yiyecek 

bulamıyan büyük yılanların şehre hü

cum etmelerine sebeb olm~tur. Şura

da burada sık sık görünmeğe başla

yan zehirli kobra yılanlarına karşı za-

b.ta mücadeleye ba§lamı§ ve bu hay. 
vanlarm ne kadar tehlikeli oldukları· 

Bugünkü 
Kamutay 

Kamutayın bugünkü ruzname
si şudur: 

1 - 1936 yılı umumi muvazene ka
nununa bağlı bir kısım daire büdcele
rinde münakale ve munzam tahsisat ve
nl.mesi ve Kamutay büdcesine konulma
sı hakkındaki kanun projesi, 

2 - Deniz hastahanesinin tamiri 
için 937, 938, 939 senelerine sari teah
hüde girişilmesi hakkında kanun layiha
sı ve milli müdafaa, büdce encümenleri 
mazbataları,• 

3 - Vakıflar Umum Müdürlüğü 

büdcesinde 7000 liralık münakale yapıl
masına dair kanun layihası ve büdce en
cümeni mazbatası. 

4 - İcra Vekilleri heyeti karariyle 
tayin olunacak yerlerde tatbik olunmak 
üzere ceza muhakemeleri usulü kanununa 
müzeyyel kanun Jayıhası ve adliye en
cümeni mazbatası, 

5 - Ankara şehri imar müdürlüğü 
933 senesi son hesab kanunu projesi ve 
Divanı Muhasebat en('Ümeni mazbatası, 

6 - Radyoloji ve rddiyom elektrikle 
tedavi ve diğer fiz;yonerapi müessesele
ri hakkında kanun layihası, sıhat ve iç
timai muavenet ve adliye encümenleri 
mazbatala~ 

7 - Bazı mebuslarımrzm teşrii ına

suniyetlerinin kaldırılması hakkında hü
kümet tezkeresi ve adliye ve teşkilatı 
esasiye encümenlerinden mürekkeb 
muhtelit ~ncümen ıtıalbata.sı, 

Büdce Encümeninde 
görüşülecek meseleler 

Bugün toplanacak kamutay büdce 
encümeninin görüşeceği mühim kanun 
layihaları şunlardır: 

ı - Askeri orman teşkilatı koruma 
kanunu layihası, 

2 - Ziraat bakanlığı vazife ve teş
kilatı hakkındaki kanun layihası, 

3 = Satın alınan şark demiryolları 

imtiyazı şirketine aid malların tesellüm 
ve işletme muamelelerine d.:ıir lranun 
ıa.yihası, 

4 - Ziiaatı takviye için 1337-1341 
seneleri maliye, iktisat ve ziraat vekii. 
Jetleri büdcelerinde açılan fasıllardan 

çiftçilere tavizan yapılan yaıd.mlar 

dan mütevellit bor~ların taksite bağlan
masına ve faizlerinin affına dair kanun 
layihası, 

5 - Devlet memurları tekadül kanu
nunun bazı maddelerinin tadili ve ha. 
zı hükümler eklenmesi hakkındaki ka
nun layihası. 

nı bilmediklerinden çocukların evler
den ı;ıkmamalarını temin maksadiyle 
mektebler kapatılmıttrr. (Eschar Tağ
blatt gazetesinden) 

Yaz saati 

Yaz geliyor; bazı enternasyonal 
mukaveleierin icablarından olarak 
artık bir çok memleketlerde tatbik e
dilmiyen yaz &ati, diğer bir çok mem· 
lehetlcrde de gene tatbike başlana
caktıı·. 

Yaz saati, muayyen bir tarihte, bü

tün bir memlekette, saatlann bir saat 

geri alınmasından ibaret olan fayda· 

lr bir ekonomya tedbiri idi ve bu usu

lü, 1916 da, yani amwni harb e$na

sında Andre Honorat adında bir zat i

cad etm.İ§tİr • 

Yaz saatinin ekonomik bir tedbir 

olmasına gelince: Bu, muayyen bir 

zamanda iılemeğe başlayan nakil •a

utalarmın, elektrıik. fabrikalarının ve 

bunlara benzer mjiesseaelerin yazın, 

uzun günlerden istifade olunmak mak. 

sadiyle, bir saat sonra İ§letilerek mu
harrik kuvvetin o nisbette tasarruf e
clilmesinden ibaretti. 

Enternasyonal bir cuker 

Paris - Soir gazetesi şu tarihi ha· 
diseyi naklediyor: ''On al tınc:ı asırda 
Arthur O'Toole adında İrlandalı bir 
subay vardı ki bütün dünya ordula
rında çalı§mı§ olarak bir rekor kur-

9-4-1937 == 

Vakıflarda yeni" tayinler 
-

Vakıflar genel direktörü 
yapılan işleri anl&tıyor 

Genel direktörlük muavinliğine muamelat 
direktörü B. İsmet Berkil tayin edildi . 

Vakıflar genel direktörlük muavinliğine muamelat ve mülhak va· 
kıflar direktörü BB. İsmet Berkil, muamelat ve mülhak vakıflar di
rektörlüğüne Beyoğlu vakıflar müdürü Halim Baki Kunter Beyoğlu 
vakıflar direktörlüğüne varidat müdürü Cemal Gezmen, varidat di-

. rektörlüğüne varidat müdür muavini Mehmet Ali, İzmir vakıflar di
rektörlüğüne Edirne vakıflar müdürü Esad Serezli, Edirne vakıflar 
müdürlüğüne İstanbul vakıflar l ııdirektörlüğü muhasebecisi İbrahim 
tayin edilmişlerdir. 

Musevi vatandaslar 1 
~ 

türk. adları alıyorlar 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Son gün

lerde şahsi hükümler davalarına bakan 
beşinci hukukta bir çok yahudi vatan
daşlarımız adlarını değiştirmişler ve 
türk adları almışlardır. Müıacaatlar de
vam edivor. 

Köylerde salma yükünün 
hafifletilmesi çareleri 

İç bakanlık, tuğla. kiremit, kireç 
gibi taş ocaklarının hususi idarelere 
mühim bir gelir temin etmediğini, bu 
ocaklara aid resim ve harçların gelir 
kaynakları az, hizmetleri çok olan köy 
idareleri tarafından almnıası suretiyle 
salına yükünün hafiflemesi ve köy hiz
metlerinin programlara uygun şekil
de görülebilmesi imkanlarının teminini 
düşünmüştür. Bakanlık bu hususta a.. 
lakalılardan mutalea ve düşüncelerini 
sormuştur. 

iç Bakanlığının anketi 
İç bakanlık belediyeler ve köyler a

rasında bir anket açmıştı. Ankete ce -
vahlar gelmeğe başlamıştır. Gelen ce
vablar ve resimler kitab şeklinde bası
lacaktır. 

Kamutay Çağrıları 
* Arzuhal Encümeni bugün Umu

mi Heyet içtimaından sonra toplana. 
caktır. 

* Milli Müdafaa Encümeni bugün 
Heyeti Umumiyeden sonra toplanacak
tır. * Dahiliye Encümeni bugün saat 
10 da toplanacaktır. 

:_...,...__ _____ _......_........ ......... . 
f Hatırlıyor mmrunrız? 
i --1-= ;;inıayei Etfal cemiyeti 

; ne .zaman kuruldu ? 
i 2 - Ölçülerde metre, kilo ve 
~ santim ne zaman kabul edildi ? 

i.: 3 - Türk tarihi telkih cemiye-
ti ne zaman kuruldu ? 

4 - Fevz.ipaşa - Malatya hattı 
f ne vakit ifletmeye açıldı ? 
i 5 - Dördüncü büyüll millet 
l meclisi ne zaman açıldı ? 
: 
! Dünkü sualleı·in cevablarr 

i S - Selçuk türkleri ne zaman 
i Bağdadı alıp islam dünyasın? ha
~ kim oldular ? 
i C -1059 da. 

i S - İstanbul ne zaman türkler 1 
•i tarafından alındı ? • : i C - 1453 de. •

1
• 

: i S - Cengiz ne zaman öldü ? ı 

~ C - 1226 da. ! 
! S - Antebe (Gazi) ismi ne za- İ 
i man verildi ? 1 
! C - 8 şubat 921 de. ! 
i S - Türkiye ile Rusya arasın· i 
~ da Moskova anlasması ne zaman 1 
~ yapıldı ? • i 
j C - 16 mart 921 de. ı 
: i 
muştu. Ba zat. lngilterede yüzbaşı, 
Hollandada binbaşı, Fransa ve Avus
turyada Albay, Osmanlı ordaaunda 
mü§İr, Venedik ve papa ordularmda 
general olm.U§tur. Nihayet Hindistan· 
da, O'Toole raca ilin edilmi§tir." 

V aıkıflar genel direktörü B. 
Fahri Kiper, genel d~rektörll _:Hn 
türlü işleri hakkında kendisini zi
yaret eden bir muharririmize şu i· 
zahatı vermittir: 

"- Genel direktörlüğün teşkilat ka-
nun projesinin hazırlığı bitm~ştir. Pro· 
je Kamutaya verilmek üzere bugünler• 
de Başbakanlığa verilecektir. Vakıflar; 

kanununun yürürlüğe girmesinden b.l• 
bassa İstanbulda büyüle faydalar tem:ı, 
ettik. Yurdumuzdaki vakıfların üçte bi
rini teşkil eden İstanbul, vakıflan iti .. 
bariyle bir baş direktörlüğe bağlı üç di· 
rektörlüğe ayrılmıştı. Bu direktörlükler, 
ihtiyaçları, işleri daha yakından görerek 
İstanbul vaiaflan işlerine lazımgelen o
nemi vermişlerdir. Hasılı İstanbul te~· 
kilatım:z kendisinden beklenen hizmeti 
tamamen yerine getirmiş bulunuyor. 

Bu sene olduğu gibi 1937 mali se• 
nesinde de abidelerimizin tamirine ça .. 
lışacağız. Bu hususta daha verimli bir 
program tatbik etmek emelindeyiz. 193' 
finans yılında bilhassa 1stanbulda Sokul· 
lunun mimar Sinanm kıymetli eserlerin• 
den olan Kadırga ve Azabkapı'smdaki 
camilerini tamir edeceğiz. Genel direk· 
törlüğümüz vakıflara aid bulwıan Ta§• 
delen suyu, orman, zeytinlikler için bir. 
kanun projesi hazırlamaktadır. Proje ile 
bu işler için bir mütedavil sermaye a• 
yrrmaktayız. Bu para ile fabrika ve mü .. 
csseseler vücuda getirerek işletmek eme• 
lindeyiz. 

Umum direktörlüğün üzerinde ehe• 
miyetle meşgul oldugu işlerden biri de 
Ankaraya naklolunan vakıflar arşivinde 
lnılunan kıymetli tari'.ıi vakfiyele ·n tas
nifidir. Şimdiye kadar tetkik edilen vak· 
fiyeler<len dedelerimizin insanlık ve me• 
deniyet için ne kadar yüksek hislerle 
çalıştıklarr meydana çıkmaktadır. 

Tarihin en eski devirlerinden beri in
sanlık ve medeniyetirı yükselmesine ça
lışmış olan büyük ınHletimizin, bu tari
h! eserleri bizim için çok kıymetli birer 
vesikadır. Tasnifini ikmal ettikten son• 
ra bunları kitab ve mecmua halinde ta
bctmeği düşünüyoru". Sözümü bitirme
den ·evci şunu da söyliyeyim ki vakıf• 
lar büdcesi devletin diğer bütün tcşkila· 
tr gibi muvazenelidir.,, 

Yalova kaplıcaları açılıyor 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Yalova 

kaplıcaları on beş mayısta açılacaktır. 

Akay, Yalovaya gidip dönecek olan yol• 
cu1arın eşyalarından ücret ah;..1yacak

t1r. 

Sovyct viskonsolosunun ö iimÜ 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Bir haf~ 
ta evvel ölen Sovyet Rusyanın İstaobu 
v·s J.onsolosu K .nal Kitabof un ccnn· 

. . .. .. t•· l kaldırıla· 
zesı cumartcsı gunu oren e ,-. 

k P .. .. • ~ :r. :> ca tır. azar guııu \ .,ı,urıa ~ u • ı · 

yaya gönderilecektir. --........................... ~.~t 
~ HAVA ~ 
~ ~~ ......................... .,,,..,. .,, dı 
Bayburdda kar ya~eıle 

Dün şehrimizde hava umuınıY fr• 
bulutlu geçmiştir. Dün gece .. xsı .. ;:

6
,. 

ım altında 3 dil en yüksek gundu oro• 
. · J\{etc 

sı 11 derece kaydedilmıştır. eri .. 
loji işleri genel direktörlüğünden ~ge. 
len malılmata göre dün yurdun aıariyl6 
Trakya ve sarki Anadolu ınıntak , .. 5• 

~ d ha"a ... 
Karadenizin şark kıyıların a purt· 
men yağışlı geçmiştir. Yağış ~ayde ol· 

ekhn 
ta kar, Sarıkamışta dolu ş altırıda 
muştur. dün en düşük ısı sıfırında ı, Si .. 
olmak üzere Konya ve Erzur~ En yvk'" 
vasta 2, Eskişehirde 3derec~~:·1 1, p.o· 
sek ısı sıfırın üstünde tzınır ceciir. 
talyada 18, Adanada 21 dere 
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rı DJIJlitlli11I Son ın uhar ebelerde as il er f!7Jjjııl!iıztflı7"' 
H.t~er -Ludendo.rf barışı 

1 
k Sivil havacılık 

B
irkaçgünevelB r d · ··h·m şey er aybett•ı TAN'daB.Ahmed Emin Yalm.ın, 

dorf ;ı~·~~;;,.~;;:;~~r~~~.~~;~7!7~ ın u 1 1 er :::~,.::~:.~~~=~~.:::;~~;: :.,'. 
de Ludendorlun telk;nab alt•nda Al- • hyo<. Bmm, dünya hava anlaıma.,ruo 

Cumhuriyetçi tayyareler asileri tesirli bir !:~:-;,.~~:~;.~:·~~:.:·~~k:;:~; 
manyanm sovyetlerle anla§ntaya 
meylettiğini bazı Lehistan gazeteleri· 
nin yazdıkları haberi geldi. Alnıı-n· 
yanın sovyetlere kar§ı dört seneden· 
beri takib ettiği siyasetten ayrılırı~k 
Üzere bulunduğu hakkındaki baberın 

w tdugwu ına· 
ne dereceye kadar dogru o · b .. -k harb· 
him değildir. Maamafıh uyu ) 
ten acı dersleı· alan Ludendorf, A • 

. d f d hı- iki cephe a· 
manyanın hır e a a · r verilınemesı 
rasında sıkışmasına ye 

f
'k . . müdafaa etmi~tir. 
ı rını •. 

. k d bu noktcıya çok ıtına 
Bısmar a ettiği içindir ki daim,. Rusyanın dost-

. · rdu Luden· 
luğuna ehemıyct verıyo . 

d f
, n Hitlcr ile anlaşır anlaşmaz, al-

or u ~ •1 I 
man dış siyasası üzerine amı o maya 
baıtlıHlı - ı hakkındaki iddia azıc~k 

• ·b' .. ·· ··yor Mııamafıh 
mcvs·ıns z gı ı gorunu . 
Hitlerin Ludendorf ile barışm~.sı d.n 
Almanyanın iç ve dış p~li~ilrn~ı uzerı
n• müessir olacak bir hadıscdır. 

Lud n orf, mallımdur ki. ~Ü~~ 
harbın kahramanlarından bırı. ıdı. 
Hincleııbur"' ile beraber barbın ılk .n: 

. • d Tannenbc ·g muh:ırebesını 
yı ıçın c 

1 

lmz nJ et n sonra 1915 i_1k bn~arın· 
d R 

n ma ';Jubiyeti ılc netıcelc· 
a. u • • 

b
- .. k taarruzu idare etmıştı. 

nen uyı;. .. 
Bundan sonra da hıırbın sonuna ka-
dar Hındenburgun sağ kolu olarak 
kaldı. Maamafih harbten sonra yapı
lan neşriyat göstermiştir ki harb hare· 
katını iclare eden Ludendorf imiş. 
Lu' ndorf, harbten sonra yazdığı e 

serlerin birinde diyor ki: 
- Hindenburg, harbı dört sene be

nim direktifim ile idare etti. Kendisi· 

ne her söylediğimi yapmıştır. 
Harb b:ttikten sonra Ludendorf, 

kaleme sarıldı ve mağlubiyetin mesu· 
liyctini sosyalistlere ve yahudilere yük
letmeğe çalıştı. Hitler hareketi, Luden
dorfuu bu yazılarından mülhem olarak 
ba§lamış '\·e kuvvetlenmiştir. 1923 senesi 
ıonbalınrmda Ludencforf ile Hitler, bazı 
arkadaşlariyle beraber Miinih'te bir 
darbe yapmaya çalışmışlardı. rakat 

bu darbe neticesiz kaldı. Hi•'t!r yaka

lanarak hapse atılc!ı . l ıılendorf kur
t~l~u. Fakat yahudiliğin, ve sosyalist
l~i•n aleyhinde çalışmakta devam et
tı . 

1923 senesindeki darbenin yapıl
dığı gündenberi Almanyada vaziyet 
çok deği~miştir. Hitlerin fikirleri ga· 
lehe çaldr. Milli sosyalist partisi i1 

;. 

dara geçti. Versay muahedesi yntıl· 
dı. Almanya silahlandı. Fakat J.uden• 
dorfun Hitler ile ara51 açık kalmıştır. 
Hitler Ludendorf ile anlaşmaya bir 
kaç defa teşebbüs etmiş ise de Luden
dorftan mukabele görmediğinden ge• 
ri Ç<?kilmiştir. İki sene evel Ludendorf 
yetmi§ yaşına bastığı sırada Hitler 
kendisine mare§aJlık rütbesi vermeği 
teklif etmiş ise de Ludendorf re('lrlet· 

mişti. 
Aralarının açık olmasına rağmen, 

Hitler • '_r : ' akkın ':ı d. · 
saygı göstermiştir. Milli soyalist par· 
ti~i iktidara geçtiği gündenberi, hü
kümet tenkid men edildiği halde, Lu· 
dendorfun ''Alman kuvvetinin kay· 

nağı" adlı' haftalık mecm~asında ~ü
kümeti açıktan açığa tenkıd temesı~~ 
müsaade edilmiştir. Ludendorfun h· • 
kümet hakkındaki son tenkid)ef'İ, İs· 
panya harbına karı§ması no.ct· .. sında 
toplanmıştı. Bu itibarladır ki liie.;en 
haftaki anlaşmadan sonra Lı:den~o~· 
fun alman dış siyasası üı:aine amıl 
olar.:ağınd&n bahsedilme?ctedir. 

A. Ş. ESMER 

Korada 500 kişiyi öldüren 
bir çete yakalandı 

T k 
8 

(A.A.) _ Kcırada kain ke. 
o yo, ·~· b. 

yo şehri polis dairesinin gönderdıgı ır 
rapora na ... aran, bir cinayet çetesi ele 

geçirilmis ve bu çetenin az bir müddet 

J• • d b.' · ·· 1 u··rpertı.ci cina
çın e ır sen tuy el" 

. . t. 500 
}'etler yaptığı tesbit edılmış ır. 
den fazla insan bu çetenin kurbanı ol

tnuş, bu zavallıların evleri soyulmuş ve 

cesetler Keyo civarındaki bir ormana 

gömülmüştür. Dini tarikat kisvesi al
tında iş gören bu çetenin elebaşları tev· 
kif edilmiştir. Bu şakiler, suçlarını ta· 
n... le itiraf mecburiyetinde kalmış
lardır. 

mesele olduğunu ve bu mevzu üzerinde 

s u r e t t e b o m b ar d 1 m a n e t t il e r :::.:~:ı:.:•db;,ıcr almak •• re.ı.ı;ğ;.ı 
"- Eğer bunda askeri mahzurlar 

varııa, bu, her mem'eket için vıık.idir. 

Askeri bakımdan İcab eden ihtiyat ted· 
birlerimizi almalı ve i>iz de herkesin git· 
tiği yoldan gitmeliyiz.." diyor. 

Valansiya, s (A.A.) - Andujardan 
bildiriliyor: Dün Villaharta bölgesin· 
de son günlerdeki muharebcleruen son· .. 
ra nisbi bir sükun hüküm sürmüştür. 
Cumhuriyetçiler dün Chimorra dağın· 
da yapılan muharebeden sonra asilerin 
terkettikleri malzemeyi toplamaya de· 
vam ediyorlar. Şimdiye kadar, toplar. 
dan başka, 19 mitralyöz, 2 havan topu, 
40 makinalı tüfek, 800 tüfek, bir hava 
topu, 7 seyahat otomobili, 8 kamyon, bir 
alman ve iki italyan tankı ve mühim 
mıktarda kurşun ve obüs toplanmıştır. 
Ele geçirilen arazi üzerinde 500 asi ce· 

sedi bulunmuştur. 

Cumhuriyetçi tayyarelerin 
bombardımanı 

Bilbao, 8 (A.A.) - Bu sabah saat 
8.30 da bazı keşif tayyareleri, Bilbaoya 
dogru ilerlemekte olan bir kaç asi tay· 
yareye rastlamıştır. Bu si tayyareler, 
cumhuriyetçi tayyarelerin yaklaşmaga 
başlaması üzerine, Viltoriaya doğru ge

ri dönmüştür. 
Saat 10.45 de cumhuriyetçi tayyare 

filoları, Ochandiano cephesini bombar
dıman etmiş ve duşman mevzileri üze
rine elli kadar bomba bırakmıştır. Ay
nı saatte iki cumhuriyetçi avcı tayya
re filosu da, bir düşman bombardıman 
tayyaresini kaçınağa mecbur etmiştir. 

Bir kaç cumhuriyetçi tayyare bir 

asi gemiyi bombardıman etmiştir. 

lngiliz torpidoıunun bombalanması 
Londra, 8 (A.A.) - Bildirildiğine 

göre, İngiliz makamları Gallant ingiliz 
torpido muhribinin hava hücumuna ma
ruz kalması dolayısiyle Byrgos makam

larından istizahda bulunacaktır. 

Bir İngiliz destroyeri Majork 
- adasına gitti 

Londra, 8 (A.A.) - Daily Telegraph 
gazetesine göre, İngiliz Gerland destro
yeri, Gallant destroyerinin milliyetper· 
verlcrin tayyareleri tarafından bombar
dımanı meselesi hakkında izahat ist~ 
mek için Majorka adas ndaki Palmaya 
gönderilmiş ve milliyetperver İspanyol 
hükümetine ayrıca bir de nota verilmi~-
tir. 

lngilterenin protestosu 
Londra, 8 (A.A.) - İngiltere hükü

meti tarafından Salamanka hükümeti 
nezdinde evelce yapılmış olan protes· 
toların ce\absız kalmış olduğu ma!Cım· 
dur. 

Resmi mahfiller Hendaye'de oturan 
ingiliz elçisi Chieton vasıtasiyle yakın
da Salamanka hükümetinden yeniden 
kati izahat istiyeceğini söylemektedir. 

Tokyodan 
Londraya 
Bir uçuş 

Londra, 8 (A.A.) - Londraya git
mek üzere salı günü öğleden sonra Tok· 
yodan hareket etmiş olan Vent Divin 
adındaki japon tayyaresi, bu sabah !
randa Dask üzerinden uçmuş ve bu su
retle 8.800 kilometreden ibaret olan ka
tedceği mesafenin yarıı.ını uçmu~tur. 

Tayyare, bu mesafeyi 57 saat 45 da
kikada ve saatte vasati 320 kilometre 

süratle ve bazen bu sürati saatte 400 ki· 
Iometreye çıkarmak suretiyle katetmiş· 

tir. 
Tayyare, biraz sonra Bağdada hare-

ket etmiş ve oradan kalkmıştır. 
Tayyareciler 5.400 kilometre daha 

katedeceklerdir. 
Tayyareciler, Kroydon tayyare mey

danına yarın öğle vakti vasıl olacak· 

tarını ümid etmektedirler. 
Bu havai sefer, bir japon tayyaresi 

tarafından bu suretle yapılan ilk teşeb-
büstür. 

ispanyada asilerin mahvet t 
0

kleri medeniyet eserleri 

• anya m cıs ş a 
ve bir heyet P~ · ste 

Is 

Martinez Baryo diyorki: 
Şimal cephesinde yakında sizi 
sevindirecek lıaberler alacaksınız 

Paris, 8 (A.A.) - Pöti Jurnal, İspanya meclisi başkanının Paris 
seyahati hakkında aşağıdaki malumatı vermektedir. 

Yanında mebus Gasset ve Pascual Leono ile şahsi dostları ve muh-
telif sol cenah partilerine mensub yedi mebustan mürekkeb bir parla· 
mento heyeti bulunan B. Martinez Baryo, Pariste üç gün kalacaktır. 

KÜÇÜK DIŞ HABERLER 
X Lord Lanso&Jrİ: - İııgılız işçi 

partisi liderlerindım Lanslıuri, bu ay 
isinde, bir tetkik &eyahati yapmak 
üzereı Almanyaya gelecek ve Al· 
manyadaki ikameti esnasında muh· 
temel olarak B. Bitler tarafından da 

kabul olunacaktır. 

X Amıterdamda taksi grevi: -
Amsterdamda yevrniyelerinin arttı· 

rılmasıru istiyen 600 taksi şoförü 
grev ilan etmişlerdır. Taksilerin sey 
rüseferi hemen karnilen durmuştur. 

X Göring Romaya gidiyor: -
General Göring'in başvekil Şuşnig'
den evel ltalyaya geleceği söylen· 

mektedir. 

X fransada garson bahşiıi: -
Otel, kahve ve lokantalar sendikası 
aşağıdaki isteklcnn yerine getiril
mesi için 20 nisanda bütün Fransa 
şehirlerinde milli eösteri yapılacağı· 
nı bildirmektedir. 

Bahşişlerin ilgası, müstahdemin 
idarehanelerinin lağvi, 40 saatlik 
hafta kanununun tatbiki. 

X Lehistanın nufusu - Lehısta· 
nın nufusu, 1 ıkincikanun 1937 ta· 
rihinde 34.221.01)0 kişi ol:ınık tes· 
bit edilmiştir .. ı ~31 de yapılmış 0 • 

lan son tahrırı nufusa nazaran 
2.078.000 ki i fazladır. 

X Hohenzolleı·n hanedanı - Ber· 
tinden bildirildiğıne göre eski al
man veliahdinin üçüncü oğlu prens 
Friedrich. Hohenzollern hanedanı· 
nın mümessili sıfatiyle İngiltere kı
ralı altıncı George'un taç giyme me· 
rasiminde bulunacaktır. 

X Lehistanda komünistler -
Lehistanda hükümct memurları, 
Dombrowa mıntal:asında komünist· 
ler arasında yeniden tevkifat yap· 
mağa başlamışlardır. Tevkif edilen· 
!erin mikdarı 150 ye baliğ olmuştur. 

X Doların kıymeti - Nevyork
ta iyi malQmat alan mahfilJer, do· 
ların altın kıymetini değiştirecek 
mali tasavvurlar hakkında dolaşan 
şayiaların doğru olmadığını bildir· 
mektedirler. 

1 

Bugün elçilikte öglc yerncgini ye. 
dikten sonra müttefikler malıfılinde 
şerefine hazırlanan resmi kabulde ha
zır bulunacak ve orada MiJletr Cemiyeti 
dostları adına B. Pol Bonkur tarafın
dan karşılanacaktır. Bundan sonra Şimi 
enstitüsüne giderek "İspanya ve kollek
tif emniyet., hakkında bir konferans ve. 
recektir. 

Popüler gazetesi, B. Baryonun şu 
sözlerini naklediyor: 

İspanya, hürriyeti için cumhur baş. 
kanı B. Azana ile başvekil sosyalist Lar
go Kabelleronun otoritesi altında bir
leşmiştir. Düşmanlarımızın komünist 
hükümetimizden bahsettiklerini biliyo. 
rum. Biliyorsunuz ki, hal böyle değil
dir. hükumet bütün cumhuriyetçi par. 
tileri ihtiva eden ve İspanyayı müdafaa 
eden ve onu kurtaracak olan bir halk 
cephesi hükümetidir. 

B. Baryo her şeyden cvel cumhu
riyetçilerin muzafferiyeti hakkında mut 

l~k surette nikbin olduğunu söylerr.iş. 
tır. 

"Bütün maddi kuvvetlerin üstünde 
cu'.11huriyeti ve meşru hükümeti için 
mucadele eden bir milleti maglllb edil
mez hale koyan manevi bir kuvvet mev. 
cuttur. bırkaç gün evvel Guadalajara 
cephesinde olduğu gibi, Kordoba cep. 
besinde de fevkalade mühim muzaffe. 
riyetler elde edilegelmi tir. Merkez ve 
şimal cephesinde de pek yakında sizi 
memun edecek haberler alacaksınız. 

Londra, 8 (A.A.) - Nevs kronikle 
gazetesinin Valansiya mu' "!biri İspan
ya hükümetinin M dride dönmek tasav
vurunda bulunır .kta oldugunu bildir
mektedir. Bazı elçilikler Madride dön. 
megc hazırlanmaları ıçın talımat 
gelmiş olduğu rivayet olunmaktadır. 

Almanyada mahkemeye verilen 
katolik efleri 

Berlin, 8 (A.A.) - Vatan hiyane. 

ti ile ve komünist mahfiller ile müna

sebetlerde bulunmakla itham edilen 
katolik gençligi şeflerinden ve kilise 
mensublarndıan yedi kişiye aid büyiık 
muhakeme başlamışt:r. 

BENEŞ NIÇlN BELGRAD'A GIITI? 

Kurun'da B. Asını Uı Ç koslovakya 
Cumhur Reisi Bcneş'in Bclgrnd'a ynp
tıfrı ziyaretten bahsediyor: "- Malum
dur ki İtalyan Ba§vckili B. Musolini. 
1-üçük antant dcvletler:i arasındaki d -
yanı madan memnun deg.Jdir. Fakat 
küçuk antant ve Balkan antantının b • -
ları gün geçtikçe kuvvetlenmektedir. 

SURiYE HARiCiYE NAZIRININ 
SÖZLERİ 

SON POSTA'da Bay Muhiddin Bir
gen, Ccnevrcdcn dünüşünde Toros eks
presiyle momlcketlerine dönen Sur·ye 
Hariciye Nazınnın Iııt. nbu!dan g ç • 
k n gazetelere söylcdıgi sozleri b his 
mevzuu etmeldedir. Bay Bircen diyor 
ki: ''- Biz Suriye Hariciye Nnzınnın 

sözlerinde hiç bir samimiyet görmedik. 
Nasıl görelim ki, Suriye gnzetelerinin 
hakkımızda ynzdıklnı ını vaktiyle Taş
nak ve Makedonya matbuatında dahi 
okumamıştık. Kavil ile fiil arasında 0 • 

zun mesıı.feler vardır." 

ORTA AVRUPADA TUNA BIRLIC! 

AKŞAM'da Nccmcddin Sadık, Orta 
Avrupanm balkanlaımasından bahsedi
yor: "Bugünlerde Oı la Avrupada bct 
devletin bir Tuna birliği vücuda getir

mek istediklerinden sık 11k bahsediliyor. 
Bu fikir eıki gayretlerin tam zıddına 

olarak, Orta A nupadan fU veya bu bii
yük devletin tesir ve nüfuzunu kaldır
mak gayesine matuf olabilir. Balkanlar. 
da olduğu gibi ... Orta Avrupada her 

türlü tesirden sıyrılnıı~ bir anlatma ol
ması, bütün sulh dostlarını &evindircçek 

hadisedir." 

BAŞVEKiLiN SEYAHATiNDE GÖZE• 
ÇARPAN iKi MOHfM NOKTA 

CUMHURIYET'te B. Abidin Daver, 
Baıvekilin son seyahati münasebetiyle 
iki noktaya dikkati çekiyor: ''Halkıo bii. 

yük önder Atatürk' .. ve ismet lnönü 
bükü.meline beslediği derin ıevgi bir 
kere daha tezahür ctıni§lİr. Karabü.k'c.e 

türk - İngiliz itbirliği kurulmuıtur. İn
giliz Buyük Elçisi Karabük nutkunda 
çok samimi sözler söyledi. El~inin mo-

rasime ve seyahate ittirakinden çıkua 
mana, lamet lnönü hul<ümetinin Kar .. 

bük İ§İnde, hem siyasi, hem ıınai çifte 
bir muvaffakıyet kazandığının delili

dir." 

Elen 
l\lora 

lcıralının 

eyahati 
Atina, 8 (A.A.) - Atina Ajansı bil

diriyor: 
Başbakan B. Metaksas, Tripolisten 

Atinaya dönmüştür. Kırat Morada sc. 
yahatine devam eylemekte ve gerek şe

hir gerek köylerde her sınıf halkın te

zahürlerıyle karşılanmaktadır. Kıral se

yahati vesilesiyle moralı birkaç • .ı.. 

nist ile devlete b ı cu dolayısiyle mah. 

pu bulunan l.ıazı diger kimseleri affet. 

miştir. 

N asyonal Sosyalist 

partisi teşkilat şefi 
İtalya'ya gitti 

Münih, 8 (A.A.) - Nasyonal Sos

yalist partisi teşkilat şefi B. Ley, bu

gün tayyare ile İtalyaya gitmiştir. B. 

Ley. İtalyada on gün kalacaktır. 

B. Ley, bu seyahatini İtalya hükü

metinin daveti üzerine yapmakta ve 

aynı zamanda İtalya amele te i..il ti rı 

şefi B. Cianetti'nin Ahnanyava ydpuuş 

olduc:u z.ivareti iade edecektir. 



ULUS====================== 9 - 4. 1937 rRh i< 1 a oteJindc Po
lon, a ll1s Hal\.anı \l-

nıı ao;;ı}ı.;ız olduğunu 

hildirnıi~tir. 

bu sıralarda, casu ·tar
la doludur. 

nand Tuoby~ bu mii· 
naschetle Deyli Meyi 
gazetesinde ''Kadın
lar -;ok iyi casmı olu
yorlar'' ha,lığı altın

cla entl're~au bir ma
kale yaznu~tır. Bu 
mak.ale}i abyonız: 

. ,, 
ha) Bek'in oda~ına Bununla heraher İngiliz İntclicens 

lıırs1z girnıi~, hnnun 
iizcriıw f ran •l l •lı"' ba-• 
kam hu ara•la "'İ) asi 

hugiinl(•J•de Avı·upa

cla bu Hirlii esrarlı ha
ıliscler 'ukua gelmek
tedir Vt' Avrupa, hc·r 
zanıankindc·n ziyade~ 

seni.sinde eskiden ça
h~nıış ''e ''gizli or<lu
lar''. "dimaulann mu-

~ 

'e.ı ikal:ırın -.:almtlı ~ı
ııa clai r .-ıkaıı a' iala-

1 L '" il • k' b ıare"P"'ı g n ıta -
Jar ya7.nuş olan Ff'.rdi-

.~·--·~·~·~·~·~·~ ................................................................ ~.4a·--·--·~ .......... .., ..................... , . 
; Bir casusun nıüşahedeleri i 
'-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 

A vrupa satlınıın alt~nda gizli ze~lann deh~etli 
bir muharebe halınde bulundugunu yemden 

söylemcğe lüzum } ok. Bu yüzden birçok gerginlikler 
meydana çıkmakta, korku hüküm sürmektedir. 

İngilterede ve İngiltere dışında ne tipte er:kek ve 
kadınlar casusluk işini Üzerlerine alırlar? Casusların 
başlıca y:-.pacakları işler nelerdir? 

Bu bakımdan casuslar dört büyük kategoriye ay
rılırlar: 

Birinci kategoriye mütehassıslar, konsolosluk. 
memurları, mühendisler ve fen adamlariyle tatil za
manlarını geçiren profesörler, diplomatlarla ala' ""SI 

Kadınlardan 
çok iyi 

casuslar 
olan turistler, kanuni şartlar altında seyahat eden t e b • ı • 
memurlar v.s. <lir. ye ışe 1 ır 

Bu vaziyette bulunanlar arasında muayyen mese-
leler hakkında tahkikata gidenler, bunları gizli ya1.1- , 
larla bildirenler, yeni makineleri gizli
ce tetkik edenler, tayyarelerin gizli te
sisatını öğrenenler vardır. 

Yukanda anlattığımız işler erkekle
rin yapacağı işlerdir. Fakat gerek sulh, 
gerek harb zamanlarında erkeklerin lıır 
takım temasları yapabilmeleri imkansız 
veya çok tehlikeli bir hale girince bu 
'hususta kadınlardan büyük istifadeler 
temin edilir. Bu bak mdan kadınların 
yapacaktan fevkalade hizmetler söz gö

tünnez. 
Sulh zamanında katiblik yapan ka

dınlar bir takım vesikaların kopyaları
nı çıkarabilirler; kendileri gibi ayni 
hizmetlerde çalışan öteki ajanların te
mas ve bayatları hakkında raporlar gön
derirler; genç zabit ve memurlardan 
bir tak m haberler sızdırabilirler. 

Bugün Avrupada erkeklere yardım 
etmek üzere bir çok kadınlar bu kabil 
hizmetlere alınmışlardır ve hizmetleri· 
ni de mükemmel bir surette görmekte
dirler. 

İki büyük memlekette zekası, dira
yeti, karakteri ve vücud kabiliyetleri 
yolunda olan genç kızlar, "yardımcı in
telicens" memuru olarak okutulmakta, 
yetiştirilmektedir. Bunlar, bu sahada 
muvaffakiyet gösterdikleri takdirde ca
susluk işinde sırtına büyük yük
ler yüklenmiş olan erkeklerin hizmet· 
lerini haylıdan hayhya kolaylaştır.r

lar. 

R ivierada kendi başına oturan bir 
iskandinavyah kadın vardır k.i 

işi gücü daima gayet iyi tahkim edil. 
miş olan dağ yollarında kendi otomo
biliyle dolaşmakt:r. 

Bu kadının, bir fotograf makinesi 
vardır ve daima tek baııoa kalmaktan 
hoşlanır. Benimle birlikte kokteyl içti
ği olmuştur; fakat her zaman uzun müd
det yan mda kalmayı reddetmiş; hele 
kendisine fotografı çekilecek güzel 
manzaralar göstermeyi vaadettiğim hal
de bunlara aldlTlJ ctmemif. yanaşma
mıştır. 

·Geeçn sene Mayorka'cb bir latin ka
dını ile karşılaştım. Bu kadın, fazla şüp· 
he uyandırmıyordu. Zaten vazifesi de 
kendi memleketinin o adada bulunan 
casusların: kontrol etmekti. 

[~~~!.(~~!!~~~~-~~ ~·:! B:::::k~:;~~~~=~:l~;:: 
de tehdidler yapmak, göz dağkma ~ur. 
Bu ıt;Lar ile bu.ı1ara intelicens işçileri 
adı verilebilir. 

Eski bir intelicens zabiti oldugum i
~in kendisiyle biraz alay ettim. O da 
şimal Afrikasındaki kızıllar hesabına 

benim bir takım işler yapmak istediği
me kati olarak kanaat getirdi. 

M odern bir casus, aşagıdaki esas
lara göre hareket etmelidir: 

Asla acele ve telaş etmeyiniz. Her 
şeyi tabii ve kolay telakki ediniz. Bildi
ğiniz dilleri saklayınız. Hiç bir zaman 
esrarengiz görünmeyiniz. 

Kayıdlarınızı gayet masum bir tarz
da yap nız. Misal: Filan yerde on ta
ne top bulundugunu yazmak isterseniz, 
orada on şilinge yemek yediğinizi kay
dediniz. Yırtılmış vesika ve kağıdları 
yaktıktan sonra küllerini karıştırınız, 
ayrı ayrı yerlere dökünüz. 

Hiç kimseye itimad etmeyiniz ve mu
kabil tarafa mensub ajanların sizi hiz
metiniıden ayırabilmek için gösterecek
leri hayranl·klardan çekininiz. 

Beraber çalıştığınız kimselerle asla 
beraber bulunmayınız. Bu ögüdler, bil
hassa satın alınmış hainlere, fabrika 
planlarını gören ve ikinci kategoriye 
mensub olan casuslar içindir. Bu saha
da bir ~ok ajanlara tesadüf olunur ki 
bunların vazifesi sabotaj yapmakt:r. 

Bunlar ziraat, su işleri, fabrikalar, 
elektrik merkezi, telsiz telgraf, telefon, 
ve telgraf işleri, tayyare meydanları, 

motor parkları, huliisa bir memleketin 
harb kuvvetini gösterecek olan bütün 
müesseselerde bulunurlar. 

Bu sahada kadınlar biraz şüpheli 
gözle görülür. Böyle bir oyun oynar
ken yakayı ele: veren bir leh kızı on beş 
sene hapse mahkum olmuştur . a ~üncü kategoride ticaret seyahat-

leri yapanlar, bar sahibleri, otel 
kapıcıları ve katibleri, kuriyeler ve 
ekspres trenlerinde çalışan memurlar, 
seyyar tiyatrocular ve bu kabil meıle!<· 
lere mensub olanlar bulunur. 

Bu sınıf içerisinde bir tak·m deje
nere ve avantüriyelere de rast gelinir. 

Dördüncü kateoride ise en çirkin iş
leri görenler bulunur. Bunlar, mültc:i-

Müşterek neşriyat için büdceye 
para kondu 

İç bakanl.k hususi idareler ve bele
diyeler tarafından müşterek neşriyat 
için büdcelere konulacak tahsisatın nis
betini tesbit etmiştir. Buna göre tah
min edilen geliri 500.000 liraya kadar 
olan büdcelere binde 1, bir milyona ka
dar, beş yüz bin lirası için binde bir, ka
lanı için binde yarım, iki milyondan 
fazla olan biıdceler için kesin olarak 
bin lira neşriyat tahsisatı konulacaktır. 

ULKU 
H>.LKEVLERI DERGiSi 

ULKÜ'nün 50 inci sayısı çık
mıştır. Bu sayıda : Atatürk'ün has
bibali. (17.3.937), Mimar Sinan gü
nünde. (şiir) Nihad Sami.- Felsefe 
kongrelerinde Türkiye, Ziyaeddin 
Fahri. - Memelekt coğrafyası hak
kında bazı görüşler, Besim Darkut. 
- Osmanlı imparatorluğunda çift
çi sınıfların hukuki ıtatüsü, Ömer 
Barkan. - XVII inci asır halk şair
lerinden keşfi, Fevziye Abdullah.
Orta ı:amdn türk - islam dünyasında 
idere, teşkiliitı, Almancadan çe
viren Cemal köprülü. - Dede Kor· 
kut kitaıbına aid notlar, Abdülkadir 
inan. - Halkevleri .•. - Haikevle
rinde çalışmalar ve beliren değerler 
- Bir fransız edebiyat tarihi, Ami
ralm rapor1an, İki müverrih, Ku
yucaklı Yusuf, Tenkid kürstileri, 
Bir tiyatro biyoğrafisi, Nahid Sır
rı. - (Mogolistana' aid yeni türk 
Runası: 1 - Mogotiııtan'a aid yeni 
türk Runası: il - Zwei neue Turki· 
S<:he Runeniıchriften -, Türkische 
Turfantexte -) A. Caferoğlu. -
( - Yeni tercüme eserler) F. A. ya
z.lan vardır. Sayısı 25 kuru~tur. 

Markoninin son keşfi· 
telsiz enerji nakli 

, .... ,... ................................................. ~ ....... -eıı .... . ..... ..,. ............................. , 

i Eski Mısırlılar bu sırn l 
. ! 

l biliyor, kullarnyorlar mıydı? 1 
• • ..................................... 1 .................... ._. .... ._. ............................ ..,. ......... -

Havas ajansının bir telgrafı, geçen yor. Gerçi, o umanlardan bize intikal 
hafta bize, italyan alimi G. Marlroni'· etmiş olan vesikalarda bu abiudcıin in-
nin unsasiyonel diye tavsif edilmek· p tarzları hakkında mallımat aranmış 

te haklı olan yeni bir keşfinden bahse- fakat bulunamamıştır. Her halde şurası 
diyordu. Branly ile beraber Hertz dal- muhakkaktır ki, bu büyük eserleri mey· 
galarınm telsiz telgraf naklinde kulla- dana getirmek için tek başına insanın 
nılmasını tahakkuk ettimıi' olan Mar- beden kuvveti ve hatta lıugiin kulanı· 
koni, şimdi, kısa dalgalar vasıtasiyle lan vinçlerin kafi geleceği hususunda 
geniş ölçüde enerji nakli gibi büyük teknisiyenler şüphelidirler. Bundan şu 
IJir keşfin µ<:sindedir. netice çıkarılmak laz:rndır ki firavnlar 

Söylendiğine göre, bir alman profe- zamanının mısırlıları, bize meçhul ol:ın. 
sörü, doktor Scheidcr, 1935 de kısa ve daha doğrusu Markoninin son keşfino 
dalgalarla tecrübelerin yapılmış olduğu gelinceye kadar meçhul kalan bir vası-
Rapallo yakınındaki radyo istasyonunu taya maliktiler. Buna şu diğer esraren-
ziyaret ettikten sonra, bu 1iyaretinden giz noktayı da ilave edelim: Eski za-
hayran dönmüş ve Mar1<oni'1ıin el:>l:- manlardan kalma bazı mezar • mabed-
trik enerjisinin lıavadan n'\kli .nesclesi- lerin eşiklerine konulmuş olan öldürü-
ni filen ha1lctmi' olduğunu söylemiştir. cü kutublar, bazı fazla mütecessis kil.-

Gerçi Popolo Di Roma gazetesi, şiflerin ve arkeoloğların ölümüne se• 
doktor Scheider'in bu sözlerine telmih bebiyet vermiştir. Bir elektrikli rayın 

ederek, Marko- La Trihiin d~ Na İJOD üzerine basana-
ni'nin yapmakta • d dam nasıl kendi gazt·tcsm c 
olduğu tecrübe· vücuduna cereya-
lerden bahset • Henri Lesneven nı geçirir ve bu 

mek salahiyetini ) azı) ür: s e b b e t e n ya-

kimseye vermemiş olduğunu yazmışt.r. narsa, bilenlerin verdikleri i ahata gö-
Fakat ayni gazete, alman prof~örünün re, Mıs:rın mezarlarına girenler de. tc-
sözlerini tekzib eder gibi görünürken, masiyle iki cereyanı harekete getimıek-
fizik aleminin yeni keşfinin yak.oda ha· te, o zamana kadar menfi kalan cere-
kikat sahasına çıkacağı ümidini izhar yanlar, bu yabancı temasla canlan-
etmektedir. maktadır. Böylece husule gelen ve ek· 

Dalgalarla kuvvet nak!i ! bu, yarın 
ekonomik hayatı kökünden sa'"uLll:&~ 
muazzam bir keşif olabilir. Ve belki bu 
keşif, mal~inedcn dah.ı fazla, sayısız iş
çilerin elinden işlerini alacalttrr. l\tu· 
a~yen bir istikaı!ıete tevcih e<lileıı kısa 
dalgaların teışıdıkları ceı-c"} an ~ u netiy
le, dünyanın bir ba~ka köşesinde en a
ğ r, en hacirnli cisırul '!rin kaldırılarak 

yerlerine yerleştirildikleri görülecek· 
tir. 

Bu muhtemel keşif, bize bazı arke-

oloğların, Mısır ehramları gibi bazı es

ki abidelerin yapılış şekilleri hakkında 

ileri sürdükleri faraziyeleri hatırlatı· 

Doğum 
İş bankası Ankara merkez müdürü 

B. Sadi Batunun evvelki akaşm bir kı

zı dünyaya geldiğini haber aldık. Yav· 

ruya Belkis Batu adı lronmu1tur. Ana 

ve babasını tebrik eder, küçüğe uzun 

ve mesud bir ömür dileriz. 

Acı bir ölüm 

Darülfünun eski profe1Mirlerinden B. 
Mehmed Ali Ayninin oğlu Te Sıhat 

Vekaleti hıfzınıhha daires.i reisi B. Dr. 
Asım Arar'ın kayın biraderi İktnad ft· 

kileri i~ dairetıi memurlarından Sırrı 

Ayni genç yqında ansızın vefat ı::t

miştir. 

Cenazesi bu gün saat 11 de Nümune 
hastahanesinden kaldırılarak Hacı · 

bayramda namazı kılındıktan sonra def· 
nedilecektir. 

seriya gecikme ile ortaya çıkan tesirin 
sebebleri son derecede çapraşıktır ve bu 
hususta havai mevce1erin tesiriyle mey
dana gelen enerji kaziyesi daha varid 
görünmektedir. 

B. Markoni'nin yeni keşfinin kulla· 
nılmasiyle yarın nelerin mümkün ola· 
cağı üzerinde fikir beyan etmeyi baş
kalarına bıraka1:m. Fakat bu keşfin e
hemiyetine işaret etmekte de tereddüd 
etmiyelim. Bunlar, asırlarca müddet, 
medeniyetin fen sahasında, içine gö
müldüğü kal'anlıkları delen ışıklar olsa 
bile, bunları yeniden canlandıranları 

selamlayalım ve içtimai sahada yapa
cakları kuvvetli akisleri bekliyelim. 

Havacılık ve Spor 
Her ayda biraz daha güzelleşen ve 

olgunlaşan (Havacılık ve Spor) un 
(188) inci sayısı, en zor beğenen okur
larının bile hoşuna gidecek kadar nefis~ 
tir. Türkkuşu'nun (1750) kilometrelik 
turnesine aid otuzdan fazla resimle süs. 
1ü olan bu sayıda on beş günün bütün 
havacılık hareketleri toplanmıştır. Mec. 
mua, abonelerine Server Ziya Gürevin' 
(Göklerin kızı) adındalli bir romanı· 
nı hediye edecektir. Bu roman, para ile 
hiç bir tarafta satılmıyacaktır. Havacı
lık ve Spor'a abone olmanızı tavsiye e. 
deriz. 

Çocuk Haf tası 1 
23 Nisanda başlıyor 

...______ 

lefrika No. 2 nu kendi ispat etti de) kardeşime bırakm.s- Miranda dedi ki: Prospero. Ari el· e: 
- Benim cesur Ruhum, dedi, vazifeni na• .......................................... 

j Şekspırden Hikayeler i 
Y9Y99Y•Y•••.-..•~T ..... TYYYY~••VYY•TYTY 

Yazanlar: r Çeviren: 
M ary ve C lıarlcs Lamb Nurettin ARTAM 

Fırtına 
- Bu, bana bir rüyayı hatırlamak gibi 

geliyor. Fakat bir zamanlar etrafımda dört, 
beş kadın bulunmaz mı idi? 

- Daha da çoktu. Fakat nasıl olmuş da 
bunlar aklında kalmış? Peki, buraya nasıl 
geldiğini hatırlıyor musun? 

- Hayır babacığım, hatıramda bund 'tn 
fazla hiç bir şeycikler yok. 

Prospero anlatmağa başladı: 
- Bundan oniki yil önce ben Milan dükü 

idim; sen de benim biricik varisim olan bir 
prensestin. Antonio isminde bir küçük kar
desim vardı ki ona emniyet ediyordum. Ben, 
kendi halimde yaşamaya ve derin mütaleava 
çok düskün olduğum için bütün devlet isle-___ _ ._. ______ ....__,·,_...,;ı,·;.o.·---ı..-- 1 •. 

tım. Bütün dünya işlerinden kendimi çeke
rek kitablar arasında gömülmüştüm. Ve bi:· 
tün vaktimi kafamı biraz daha ge1itşirmeye 
hasrediyordurn. Böylece bütün nüfuz ve il<ti
darı eline alan kardeşim Antonio, kendisini 
gercekten dük saymağa başlamıştı. Onun te
baam arasında tanınması ve sevilmesi husu
sunda kendisine verdiğim fırsat, onun, kötü 
yaradıhsında beni düklüğümden mahrum et
mek gibi kötü bir ihtiras uyandırmıştı. Bu 
~ğurda benim düşmanım olan Napoli kıralı 
ıle de ~irleşti. 

- Öyle ise neden, dedi Miranda, o saat· 
te bb:i mahvetmediler? 

Babası cevab verdi: 
- Cocuğum, buna cesaret edemediler; 

cünkü milletim beni çok seviyordu. Antonio, 
bizi bir gemiye bindirdi ve birkaç fersah a
çıldıktan sonra ne dümeni, ne küreği, ne de 
direği olmayan küçük bir kayığa zorla soktu 
ve mahvolacağımızı sanarak orada bıraktı. 
Fakat sarayımın lordlanndan birisi, beni se
ven bir Gonzalo, gizlice bu kayığa su, azık, 
elbise ile benim düklükten daha üstün tuttu-

- Oh babacığım, kimbilir o zaman ben 
sana ne kadar sıkıntı vermişimdir. 

- Hayır sevgilim, sen o zaman beni ko
ruyan küçük bir melek gibi idin. Senin ma
sum gülümseyişlerine bakarak ben kötü tali
imi yeniyordum. Yiyeceğimiz bu ıssız adaya 
çıkıncaya kadar yetisti. Ondan sonra benim 
biitün zevkim seni okutup bilgini artırmak 
olmuştur. Sen de benim öğrettiklerimi, ask
olsun, iyi öğrendin. 

- Allah senden razı olsun sevgili baba
cığım; ta.kin lıu deniz fırtınasını niçin çıkar
dın? Yalvarırnn sövle bana. 

- Öyleyse biİ ki bu fırtına yüzünden 
düsmanlanm N apoli kıralı ile hain kardeşim 
bu adada karaya düşüyorlar. 

Prospero, bunları söyledikten sonra elin
deki sihirli değnekle Mirandaya dokundu ve 
kızcağız derin bir uykuya dalıverdi. Cünkü 
tam o sırada Ariel, fırtınayı nasıl çıkarıp ha-
21rladığ1m anlatmak üzere üstadının önüne 
gelmişti. 

Ruhlar, Miranda'ya gözükmedikleri için 
Pro pero, kızının önünde boş havaya sözler 

sıl başardın bakayım? .. 
Ariel, canlı bir tasvirle fırtınayı, gernıcı· 

lerin telaş ve korkularını, kıralın oğlu Fer• 
dinand'm en önce denize nasıl atladığını v( 
babasının onu dalgaların içinde nasıl kaybo • 
du sandığını anlattı ve dedi ki: . a· 

- Fakat şimdi adanın bir köşesınde 5 
8 

pasağlam, kollarını kavuşturup oturuyor ~r. 
boğuldu sandığı babası icin ağlayıp dunıY.c.-

. ·mernı ... Başının bir tek kılma bıle zarar gc. 
15

• 
tir; sırtındaki prens pelerini dalgalarla 
landıktan sonra daha yeni imis gibi oldU· nsi 

- Pekala şirin Ariel'im, getir b:1.Prep~ 
buraya; kızım onu mutlaka gönne1ıdır. 
ki, kırana kardeşim neredeler? i.iJ11id· 

- Onları, bulacaklarından pek az Fet· 
leri bulunan, boğulup gitmiş.s~ndıklr:~arına 
dinand'ı arar bıraktım. Gemının taY k ndisi
gelince, bunlardan her birisi yalnız beraber. 
nin kurtulmuş olduğunu sanm~~a. e GeJ'Pi 
iclerinden hiç birisi eksilmiş degıldı~~raber, 
de, onların gözüne görünmemekl.e 
limanın bir köşesinde seıamettedır. ar) 

(Sonu v 
• ·~ ~~ . ..... 'U./ ·o:nJcJ,QJ""-·--~-------1~·~· 11.u·.l.'· ıuıı:n:lll!i _ örünmek istememi ti. 
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doktor Aras arasında Huzurumuz ve y . Tfük;y~~!€:~~,~~~. do•tl•k Komşular.mız Ba~~:~~~~.d" ikiye ara hulm:!ya 
'te ikamet muahedel~rı ile tabiiyet mu· te§ekkürlerinin kabulünü ekse/an- ayrı I mas 1 calışıyor lra.cıc.......ınhı imzas< münUebet;ylc, ( Baf' ı. iaci ,.7fad•) s.mzdan rica •dor, bey«, saad" ~ 
hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüş!ü Aras kıttık)an vakit budud haricinde melce ve re/ıh temenni ettiğimiz büyük 
ile Mısır Hariciye Nazm arasında aşa· buldukları kanaatine vardık." komşu ve dostumuz Türkiye'yi su-
ğıdaki telgraflar teati olunmuştur: Hadiselerin en ciddi tarafı da budur, reti hususi yede ziyaret şerefine na-

Ekselans Rüştü Aras, her türlü tabii arızalardan mahrum iliyet için en yakın frrsattan isti. 
Hariciye Vekili =~~ kilometrelik bir budud üzerinde iadeyi ümid eylemektedir. 

ANKARA muhtemel şekavet hadiselerinin önüne MARDAN BEY 

İmzalanmış bulunan dostluk ve ika- eçecek olan mukaveleler ve protokol- Ekselans Mardan Bey 
illet muahedeleri ile tabiiyet mukavele- ~ yaktinde tamim edilmiş ve budud Başvekil ŞAM 1 
Dalneai. memleketlerimid biribirille bağ· bidiselerinde, iki taraf mcmurtannm 
byan itimadh münaKbetlerin devamı· elbirliği etıneleri derpi• olunmuş iken 
ilin bir bilrbam ve Tdrkiye ile Mısır •· bu -ukaveleleri ialetmek maksadivle 

k il 
kültür ve - ..,. raamdaki ananevi d~tlu e vaki tqebbüslerin. kaf1l taraf ınal.:ılli 

tiQret münasebetlerinin inkişafının e- memurıannca zamanında ve müabet ob· 
min bir rehinesini teşkil eylemektedir. rak kaqılanm•mı• olması ise bu ciddi-

Bu hisaiyatla mütehassis bulunarak ek· etı" ----'"'tadır. 
ki 

. . yol- y tu uanııtu" 
aelansmıza en saınimı tebri ertnıı d k bulilnÜ }lataY davasının mey ana çı masın-
lar ve yüksek hürmetlerimin ka dan beri suni ıurette körüklenen türk 
ricı. eylerim. düşmanlığı propagandasının bu vazi-

Hariciye Nazın et üzerinde müessir olduğu ve bu pro-
VASIF BOUTRAS OHALİ ~gandanın da bizi, enternasyonal usul-

Ekselans Vasıf Boutras Ohalı, lerle ortaya koyduğumuz bu davamızın 
Hariciye Nazın müteselli ve kanaatkar bulunduğumuz 

MONTREUX neticelerinden vaz geçırmek istiyenler-

:&>ostluk ve ikamet muahedelerile ta· ce yapıldığı aşikardır. 
biiyet mukavelenamesınin imzası müna- Ancak, Türkiyenin herhangi bir hak-
aebetiyJe gönderdiginız dostane telgraf· kından vaz geçeceğini ummak Atatürk 
dan dolayı ekseJanstnıza hararetle te· Türkiyesini tanımıyanlann vehmi veya 
tckkür ederim Bu mu ·hedelerin akdi, onunla komşu ıuriyeliler arasında an· 
mem1eketlerimiz arasında mevcud ol- laşmazlıklar ih::las ederek bulanık suda 
maktan hali kalmamı~ ananevi dostlu- balık avlamak istiyen bir takım politi· 
ğun bir ifadesidir ve iki memleket ara- kacıların manevrasıdır. 
sındaki dostane ve kü'tür münasebetleri · f Sonkıinunun on ikinci günü Başba-
ve ticaret müoa ebetlerinin ınkışa ına · Ek kanımızın Ankara Halkevinde, suriyeli-

mesud bir surette yardım edecektır. • 
kon

• ler hakkında söylediği sözler bizim ka-

selansınızın çalı!;malannın Montrö 
k 1 

dar cenub komşularımızın da henüz ku-

feransıoda pek yakında muvaffa ıyet e · kal laklarında çınlamak lazımdır: " .•. Suri-
tetevvüç et "ni gormeyi bütiın • bimle temenni eder ve yüksek hürmet· yeye biz kıymetli bir komşu gözü ile 
terimin kabulünü rica eylerim. bakmak istiyoruz. Suriyelilerin istiklali 

RÜŞTÜ ARAS ihtimalinden bahsedildikçe biz, bunu, 

======-======== daima, aşikar bir sevinçle karşıladık. 
Cemiyeti Akvamda Fransamn suriyeli-

Dış Bakanımız 

Bağdad, Tahran., 
(fi.eliyor Moskovaya :ı-, ~· 

(Başı ı. inci sayfada) 

cioğlu on gün kadar İstanbulda tedavi 
~ ul olacak ve 18 nisan aı. .,1 

pcrler ~leai.ni müzakere edecek 'eb-

e 
mıtesıne işt· Ak k .. ere 

enevre h ıra etme uz 
ye areket edecektir. 

Bağdad, Tahran ve Moskova 
•eyahati 

.. Haber aldıgımıza göre, Hariciye Ve
kılı Dr. Tevfik Rü,tiı Aras, mayıs so
nunda Milletler cemiyti toplantısına 
iştirak ettikten ıonra, ziyareti iade i· 
Çin Bagdad'a gidecek ve oradan Tah· 
ran'a geçecektir. Tevfik RüftÜ Arasın 
temmuz iptidalarrnda Moskovayı ziya• 
ret edceği de haber alınmıştır. (A.A.) 

B.T ataresko'mm Ankara ziyareti 
Öğrendiğimize göre, Romanya baş· 

bakanı B. Tataresko'nun Ankarayı zi

yareti tarihi, 29 teşrinievel olarak tes

bit edilmiştir. Başvekil lsnıet .~nönü ~le 
Hariciye vekili Dr. Arasın Bukreşe ıa· 
dei ziyaretleri, B. Tataresko'?un An
karayı ziyareti esnasmda tespıt oluna· 

caktır. (A.A.) 

Kont Ciano'nun Ankara aeyahati 
Aldığımız maliirnata göre, Türki~e

nin Roma büyük elçisi, iadei ziyaretı .. e
•ascn iki hükümet arasında tekarrur 
ttıni' olan İtalya Hariciye nazırı Kont 
Ciano'yu, B. M. Meclisi açıldıktan son· 
ra sonbahar içinde memleke~im~ze. gel
lrlek için davete memur edılmıştı~. !· 
tal~a hariciye nazırının bu z~~~r.~tının 
katı tarihi, Kont Ciano ile goruşulerek 
~ür ettirilecektir. (A.A.) _ 

uı · · 
11' tercümeler kiitüphaneıının 

13 üncü cildi 

Her münevverin okuı ... ası 
lazımgelen bir eser 

1ilinmiyen insan 

Çıktı 

ı-~ Yazan: Doktor Aleksi J{arel 
llrkçeye çeviren: Nasuhi Baydar 

Ulus B · b .. ··k asımevınde ve uyu 
kütüphanelerde satılır. 

leri istiklal yolunda inkişaf ettirmek 
için bulduğu her fırsat bizim tarafı
mızdan büyük bir stayişe uğradı. Son 
defa resmi notalar teati ederken ve Su

riyede siyasi adamlar, türkler için hoşa 
gitmiyecek her türlü sözleri söyledikleri 

vakitler dahi suriyelileri müstakil bir 

devlet olarak inkişaf ettiren Fransaya 

kal'fl tebrik duygillarını ve auriyelilere 
karp sevıOerimisi 'ff iyi koquluk his
lerini tebarils ettirmeğe çabttık-·" 

Başbakannnmn bu aözleri dün için 
olduğu gibi, bugün için de, yann için 
de aynı kuvvetle doğrudur. 

Haklarım ve haysiyetini korumağa 
daima hazır ve kadir olan türk milleti 

komşularının da hak ve haysiyetine ria
yetkar olduğu içindir ki bazı politikacı-
larla sömürge memurlannın ihdasından 
çekinnıedikleri hidiseler kartısında çok 
baMaS davranarak ıereken her tedbiri 

alınq butunmaJrtadır. ** 
İngilterede buğday 
fiatlan yükseliyor 

Londra, 8 (A.A.) - Uretimin talı. 
didi ve stokların yavaı yava, surette 

tükenmesi yüzünden buğday f iatınm pek 

fazla yükselmeıine mani olmak için hü· 

kümetin ileri sürmekte olduğu tedbir
ler hakkında bugün Avam Kamarasın
da sorulacak ıual, ingilizlerin gıdasız 
kalmak ihtimali kar§ısında hissetmek· 

te oldukları ananevi korkunun tezahü

rüne vesile verecektir. 
Piyasadaki bu vaziyetin en miıhım 

amillerinden biri ispanyanın ve ıhtimal 
harb için ihtiyat stoku hazırhyan Al

manya ve İtalyanın mühim miktarda 

bugday satın almakta olmalarıdır. 
tngilteren·n bugday ıhtiyacının mcm-

leket dahilindeki miktar ile ancak on 

yedi gün temin edebıleceğini söylemek· 

te ve hiç olmazsa şimali Amerlka re 

koltelerinden istifade anına kadar bu 

vaziyetin devam edeceği ilave olunmak· 

tadır. --- 23 Nisan 
Yraını haftasının ilk gü-

çocuk ba . · 
nüdur. Yavrularınızın bayramı ıçın 

bazırlanınıı. 

6 nisan tarıhli telgraflarında i-
fade buyurdukları hissiyattan dola- f 
yı ekselansmıza en har teşekkürle- 1 

rimi bildirir ve ekselansınızla Tür
kiyede görüşmekten bahtiyarlllc 
hissedeceğimi arzederim. Dost Su
riye milletinin daima saadet ve re

fahını temenni eylerim. ~' 
iSMET INôNO -------

Fransada 

DölaRok'un 
protestosu 

Paris, 8 (A.A.) - B. de la Rok, is
tintak hakimi B. Beteille"in kendisini 
mefsuh birlikleri yeniden teşkil etmiş 
ve halkı toplanmaga tahrik eylemiş ol· 
mak cürmü ile ceza mahkemesine sev
keden kararını istinaf etmiştir. 

B. de la Rok, gazetelere göndermiş 
olduğu bir yazısında hükümeti, Kliti 
hadiselerinden mcsul olan sendikalar 
birliği ile komünist fırkasının emirle· 
rine itaat ederek ceza muhakematı usul
leri kanununu ihlal etmiş olmakla it-
ham eylemektedir. · 

Fransada ncuyonal sosyalizm aley
hindeki hareketler ve Almanya 

Paris, 8 (A.A.) _ Havas ajansına 

Berlinden bildiriliyor: İstintak baki· 
minin albay de la Rok ile fransız sosyal 
partisi aleyhinde takib yapıımaaına ka· 
rar vermesi nasyonal sosyalizme yeni 
bir fnuıauı aleyhtau mücadele fırsatı 
vermittir. 

F611dter Bcobahter psetesi. Franu-
da her dakika bir lbtiW kopabileceğini 
ihaaa ediyor ve Fransanın timdi Al· 
manyada B. Hitler iktidar mevkiine 
gelmeden önceki ..uiyette olduğunu i· 
live ediyor. 

Basın, Franaada fiatların arttığı ve 
bunun doirudan doğruya ekonomik bir 
felaktle nihayet bulacağı hakkında D. 
N. B. ajanıı tarafından verilen haber

leri de ne9retmektedir. 
Rurarbayter pzetesi, demokrat mem

leketlerdeki amele TUiyetini Almanya
daki vuiyetle mukayese ederek diyor 

ki: 
"Grev dalıaları. fırtınanm mukıd· 

demeaidir. Ahnaııyada iıe fiatlar ve Uc· 
retler istikrarlıdır.,. 

Polonyadaki 
alman 
aleyhtarlığı 

Varıova, 8 (A.A.) - Polonyanın 

garb cemiyeti tarafırıdan 3 nisanda 
Grandziads'de tertib edilen ve alınan 
basınının şiddetle neıriyatına aebeb o
lan gosterıler hakkında Pat ajansı aşa
gıdaki tebligi ne;retm.ştir: 

İyi malamat alan mcıhfillerde soylen

dibine göre bu gösteriler bazı cihetler

den cemiyet tarafındaıı tesbit edil n pro

c-raını taşımı§ ve gerek Almanyada ge

rek Polonyada kamovu istenmiyen bir 

şekilde heyecana getirecek bir mahiyet 

almıştır. Almanyadaki polonyab ekalli

yetlerin vaz~eti Pomcranya halkını 

muteessir etmiş olabilır. Ne de olsa p 0 • 

lonyanın iyi komşuluk münasebetleri 

idame ettigi bir devlete karşı dostça ol
nuyan bir eda kuJlanmak Polonya hu
kumetinin siyasetine muhaliftir ve bu
na katıyen cevaz verilemez • 

Ne arablar ne yahudiler 
buna razı değil 

Filistin büyüle müftüsü 

Kudıis, 8 (A.A.) - Gerek sionistler • 
gerek muslümanlar Londradan gelen 
ve Filistinin biri yahudi, biri arab ol· 
mak üzere iki devlete ayrılması ihtima. 
tinden bahis olan haberler karşısında 

fena sinirlenmişlerdir. 
Büyük miıftünün dediği gibi, müs

Himanlar, Filistini arab memleketleri· 
nin teşkil etmekte olduğu büyük aile
nin ayrılık kabul etmez bir parçası te
lakki etmektedirler. 

Sionistler ise, Şeria nehrinin iki kı
yısında bir yahudi devleti vücude ge
tirilmesi programını müdafaa etmek-

tedirler. 

Yahudi partisi bClfkanının sözleri 
Londra, 8 (A.A.) - Deyli Herald, 

gazetesi, dün Filistinden Londraya ge
len yahudi partisi başkanı Grossmannın 
Filistinin yahudi ve arab kısımlarına 
ayrılmasına itiraz ettiğini ve hiç bir 
siyonist şefin böyle bir tarzıhalli ka· 
bul etıniyeceğini bildirdiğini yazıyor. 

"Yahudiler ıırf kendileri tarafın
._ jdare edilen bir Fili•rin için milca• 
dele etmektedirler • ., 

Kuraklık tehlikesi 
kalmadı 

(Bap J. inci say/ada ) 

mı,tır. Bu saha Akdeniz kıyılannda An

talya ve Muğla bavalisidir. Bir kare 
metresine 50 kiloıram kadar yafmur 

suyu düflllÜf olan yerler Marmara hav

zasının İstanbul Juyılariyle Bandırma 

çevresidir. 
Kare metresine 40 kiloıram kadar 

yafmur Mlyu iılabet etmif olan yerler 
Trakya ile orat Aııadolunun bir lnmu 
ve Karadeniz kıyılarının prb bölgesi
dir. Gene bir bre metresine 30 kilo-

cram kadar su isabet eden yerler Orta 

Anadolunun çok genİf bir kıımı ile Ça

nakkale bölgesi ve Trakyanın bir kıı

mıdır. Orta Anadolunun diğer bir kıı. 

mı ile Karadeniz bölgesinin şark kıs. 

mına da bir kare metreye 20 kilogram 

ıu düşnıüttiır. 

Nihayet yurdun prk cenubu tarafı

na duşen yagmur mikdarı, en çok bir 

karemetreye on kilogramdır ki, en az 
yagış bu bölgededir. 

Doğu vilayetlerimizde de bır kare 

metreye 10 kilogram kadar su du muş 

tür. Bu bolgede urun henuz daha 

fazl suya muhtaç vaziyette de ıldır. 

Genel olarak nisanın bu ilk hafta

sında çok duz nli bir surette ve topra

gın isteklcrıne uygun olan bir d ıl a 

du en bu ya murlar, memlekett k ' k 

ekınlcrin ve bilhassa bugda Urunune 

en faydalı oldu u bır zamana ra tlama 1 

bakımından büyiık bir deger taşma .ta

dır. Bu bir haftalık yagmurlar, bazı 

böl elerin rutubctsizligi yüzünden baş 

gostermış olan kuraklık kaygusunı.ı da 

ortadan kaldırmış bulunuyor . 

(Başı 1. inci sayfada) 

Sen Bris, Jö Jumal'da tu satırları yazı
yor: 

B. Van Zeland'a verilen vazife, ha
kiki ismi ile söylenmek İcab ederae, an
glo saksonlarla almanlar arasında bir 
uzlaşma vazifesidir. Eğer hakikaten uz
laşma ve işbirligi isteniyorsa, bunun 
şartlarını başarmak icab eder.,. 

Pöti Jurnal diyor ki: 

'"Dr. Şaht salı guniı B. Zeland'ı zi
yaret edecektir. Bu ziyaretin mevzuu 
tamamen ticari olacaktır. B. Şahtın AI
manyanın silahlanmak için muhtaç ol
dugu Kongo bakırını tedarike çalışa
cagı bildirilmektedir. Fakat B. van Ze
landın enternasyonal bir ekonomi kon
feransı için hazırlıklar yapılması hak· 
~'.nda tetkikler yapılmasını kabul ettı• 
gı de biliniyor. 

Pcrtinaks, Eko dö Pari gazetesim'e 
yazıyor: 

Rayşbank direktörü, lngı·ıtere Fran-
sa A "k ' ' men a, Belçika, şimal dcvkf . . ı 
;~ saır.enın ayn işbirligine mani ol • i< 

ıçın elınden geleni yapacaktır. Fa at 

Doktor Şaht 

en muayyen hedefi Kongo bakmna ve 
Almanyanın barb ha:.:ırhkları için ihti

yacı olan diğer ham maddelere el koy

maktır. 
Londtadan Figaro ıue-teaine tclgtaf· 

la biJdinHyor 
ônümüadeki imparatorluk konferan-

amdan evel bıç bir e:Conomik müzake· 
reye batlanmıyacaktır. Bu konfcranı 
aklın kaldıgı, yani logiltere dominyon
lardan beldediiini alamadığı takdırde
dir ki hukumet gümrük tarifelerini in
dirmek için Avrupa)& ve Amerikaya 
donecektir. 

Eden, Briilı..le gitliyor 

Brüksel, 8 (A.A.) - Haber ahndı
fma gClre, İngiliz hariciye nuın B. E
den Brükaeli ziyareti 25 nisana dotru 
vukubulacaktır. Belçika siyasi mahfil
lerinde aClylcndiğine nanran, Belçika
nm beynelmilel vaziyetini tesbit edecek 
~lan melctublan teati için franaıı, ingi
bz ve Belçika billdimetleri Eden'in 
Bniksel'i ziyaret ~tmcsini bekliyorlar. 

Royter Ajansının öğrendipne cl.;r: 
Eden Brükıelde hiç bir müzakerede bu
lunmayacaktır. Maamafib günlük mese· 
leler hakkında faydalı noktai narar te
atileri yapacaktır. 

Diğer taraftan alman ekonomi ba
kanı Şaht da Brükaele nisanın ı 3 ünde 

gelecektir. 

ISTANSULDA 

--

ULUS her sabah tayyare ·1e I 
bula g ndenryor ög· ı . l ı ilan-. eyın ıtanbulda 
n n yapıldıgı yerler: 

~ÖPRO: Kadıköy iıkeleıi 
YOuLU: Haşet iUb leri 

- YAZIT: Tü üne~ H d. 
5ULTANAHMED: Tü "::c: Kamil 
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Vekiletindeo: 
Kütahya Orman 

Direlitörlüğünden · 
-==-

ıı!!eye konulan iş (Başvekalet ve eski gümrükler Veka
ı,;;., çatı aktarılması ve su derelerinin tamiri). 

led qif bedeli (1902 lira 27 kuruştur.) 
: _ Bu işe ait şartnamel~r ve evrak şunlardır: 
A _Eksiltme şartnamesı, 
B _ Muka'l'Cle projesi. 

Adet 
Mubanuneıı )Jedeli IJ Ku. 

Li JCaı., ------ Cinsi 

12
1 Ceviz kapla:na çc:çeve 

Tam takım perde 
: Ceviz kaplama yaı:ıhane 

--
Ceviz kaplama dolap 

1 Ceviz kc..plama telefon ...-r 
4 Ceviz kaplama ıigaralılı: 474 00 
1 Ceviz kaplama paravana 
1 Ceviz kaplama ee11Jt;8 __ 1..ır 4 n. · llllur kaplam• sagı--;.. .... 
2 Ihlamur Jı:ap:ıa-ıı tele oa 
~ Ihlamur kapiaına paravana 
30 -

Cimi Adedi 
---_:__~----~-~---------
1 Maruken yazıhane koltuğu 
4 Maruken koltuk 
2 Manıken kanape 
1 Ptfanıkcn kanapc 
4 Maruken koltuk 
2 Ihlamur kaplı yazihane 
l Maruken sandalya 
2 Portatif minderli yaa:ıhane 
1 Maruken sümen -18 

Adedi Cinsi 

Maden kömürü sobası 

Muhammen bedeli 
Li Ku. 

499 00 

koltuğu 

Muhammen bedeli 
Li Ku. 

s 
3 
3 
4 
1 
1 

Standart masa telefonu k" • 
Mersedeııı selekta yazı ma ınesı 484 75 

! 
1 -19 

Adedi 

4 
2 
2 
fi -14 

Kumpas 
Dereceli minkale 
T. cetveJi . 
Münhani çizme alet• 
Çelik şerit 

Cinsi 

Dosya dolabı 
l{ütüphaneli gardırop 
J.nlamur kaplama çerçeve 
Hezeran sandaiva 

Muhammen bedeli 
Li Ku. 

226 00 

71 10 

Muvakkat 
teminat 
Li Ku. 

74 85 

Muvakkat 
teminat 
Li Ku. 

71 63 

Muvakkat 
teminat 
Li Ku. 

33 90 

1 _ ~ _ •• ....ı c.nsleri yuıh d~t parti eş.ya ayrı ,ayrı. ve~a top-

1 kla mübayea edilecektır. Muhammen bedellen hızalarıtan pazarı 
na konulmuştur. "d 1 1 . 1 . b 11. .. d 2 _ istekliler bunlara aı şartname er e resım en e ı gun en 
evet Kütahya Orman direktörlüğünde görebilir ve her türlü izahat 
alabilirler. 

3 - ı'azarlık 15 nisan 1937 perşembe günü saat 15 de Ki.itahyada 
Orman direktörlüğünde müteşekkil komisyonda olacaktır. 

·-...;ı1ı1•1111"'4ıuvakkat te:ninat mikdan yukardaki cetvelde her pir parti 
• 881,?da gösterilmiştir. 

1 .Pazarlıga ayrı, ayrı veya hepsine birden lttirlk edecek i.teldi
erın~ 2490 numaralı kanun mucibince ve .,artnamede de açıkça ya-

,! ldıf{ı şekilde bu teminatı vermeleri lbnndır. 1-1492 

Askeri F ahrikalar umum 
müdürlüğü ticaret kaleminden: 

A.la ı<la mikdar ve cinsi yazılı malzeme satın ~l~~~tır •.. 28 
nisan 9j7 tarihine kadar fiatlı tekliflerin um~m m~?ur~uge g~~
derilmesi lazi\ndrr. Bu malzemenin şartnamelerı hergun tıcaret -
leminden al nabilir. (804) 

200 Ton Gliserin. 
16 ., Glikol 

1000-110'.> ,, Nitrat dö sud 
30 ,, Nitrat damonyak 
12 ,. Odun selilozu 
2 ,, Dinitrotoloul 

40 ,, Kalsine soda 

12 ., Parafin 

6 ,, Silikat dö sud 
Sud kostik 

2~ " Kükürt (çubuk haJinde) 
2
(i " Pamuk ipliği (beyaz) 

50<' 
lOOOı.00 

500 
8 

14 
2 
2 

Kiİo Pamuk ipliği (sarı~ ·~· 
Metre Beyaz şerit (Pamuk ıplıgınden mamul) 
Metre Saf kurşun boru 

Ton Kuışun levha 
,, Meksifalt DX 
,, Zift 
,, Talk 1-1404 

J d Genel Komutanlığı an arma -
A 1 bnalma komisyonundan 

n {ara sa . il (2300) tane vasıf ve ör-
kıymet bıç en f 

Bir tanesine (340) kuruş be günü saat onda kapalı zar 
lleğine uygun kilim 15-4-937 perşe~namesi parasız komi~yondan 
eksiltmesiyle satın al ınacaktır. ~rmek istiyenlerin (586} lıra (50) 
alınabilecek olan bu eksiltmeye gı 1 belgeleri muhtevi teklif mek· 
kuruşluk teminat ve şartnamede~~~: komisyona vermif olmaları 
tııplarını belli gün saat dokuza 1-1304 

...... (727) 

Devlet Hava Yol )arı 
tdaresin den: 

t~letme . edilrnis bir halde 
t binasında tesıs V A 10 taka-

teıl· darenin Ankara telsiz istasyo~O peryotluk ve K. · · 
ti lttı ~dilmek üzere 220-380 volt alınacaktır. .. .. azatlık 

"de bır elektrik grupu p~rlıkla. üddeti 45 gundur. p , ue 
12 ~uharnmen bedeli 3750 lıra, teslı; ID:darenin Ank~a t.ı~J gi
tlle;~an 937 pazartesi günü saat ı4 p:oj:si postahaned~ ·~~nat 
teaitı lttnda yapılacaktır. ŞartnaJDC. 80 lira 25 kuruşu .. en 
tlle1t~en bedelsiz verilir. lste~lile~·~e! gün ve saatte söz:-ı~~ 
'da.Pldarı ve belgeleriyle taY1~. e 1 tıarı (856) 

n a Umum Müdürlüğe muracaa 

c - Fenni prtname 
D- Keşif cetveli 
tıtiyenler bu evrakı görmek ve izahat almak için Maliye Veka

leti Milli Emlik Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
3 - Eksiltme 22 nisan 937 peqıembe günü saat ıs de milli Emlak 

müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık eksiltme suretiyle yapılacakttt. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 142 lira 67 kuruş mu

vakkat teminatı yatırm:ş olması ve bundan başka Ankara Nafıa mü
dürlügünden bu it için verilmif ehliyet vesikasını göstermesi li -
zımdır. (847) ı-1464 

M. Kemalpaşa Belediye Reisliğinden : 
Elektrik tesiıatı 
ı - Kasabanın 1933 senesinde yapılan ve Nafıa vekile~inc~ tas 

dik edilmiş bulunan proje ve şartnamesi mucibince "125,, bın lıral k 
keşifli elektrik tesisatrnın yapılması ve işletilmesi imtiyazı 20 sene 
müddetle talibine verilecektir. 

2 - Kasaba ıs bin nüfuslu ve 4 bin küsur haneden ibarettir. 
3 - Belediye kendi umumi tenviratı için kilovat itibariyle ma

hiye parasını verecektir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için Bayındırlık Vekaletinin ol bap

taki tamimlerine tevfikan kanuni vesaiki haiz bulunmak şartt r. 
S - Şartname ve projeyi görmek istiyenlerin Belediye kalemi

ne müracaatları. 
6 - Talip olanlar müzayede ve münakasa kanunu mucibince ka· 

palı zarfla yapacakları tekliflerini nihayet 1937 nisanının 30 uncu 
günü akşamına kadar belediye riyasetine vermeleri ilan olunur. 

(1838) 1-1409 

Nat"ia V Pkaletinden: 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlam· 

l - Eksiltmeye konulan iş: Diyarbekir Nümune hastanesi pav· 
yon inşaatıdır. -

Keşif bedeli: 111634.03 liradır. 
2 - Eksiltme 15,4,937 tarihinde perşembe günü saat IS de Nafıa 

Vekaleti yam işleri umum miidiirlüğü eksiltme komisyonu odas n
da ka'lalı za:f usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksıltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 558 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Ek~iltmeye girebilmek için talihlerin 6831.70 liralık ~u
vakkat temınat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış ve en az yüz
bin liralık bir iş vanmış oldui!unu gösterir müteahhitlik vesikası ib-
ra" "'tmesi laz mdır. ' 

İsteklilerin te!tlif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon reisliğine ver • 
meleri muktazidir. 

Postada olacak ~ecikmeler kabul edilmez. (739) 1-1320 

Sivas Bayındırlık Direktörlüğünden : 
Koyulhisarda yapılacak olan tam devreli ve beş sın flı ve 14284 

lira 42 kuruş keşif bedelli ilk mekteb inşaatı 15.4.937 perşembe günü 
saat 14 de Sıvas daimi encümeninde ihale edilmek üzere kapalı zarf 
usuliyle 24.3.1937 gününden itibaren eksiltmeye konulmuştur. Mu
vakkat teminat 1071 lira 33 kuruştur. Proje, keşif ve şartnamesi her 
zaman Sıvas nafıa dairt>sinde görülebilir. 

EkaiJtmeye gir~b.Umek isin iateldilerin müteahhitlik vaailaw ib
ru veya bir teahhUtte en u 1iUiö Jliabk VDi bflftj 1-Jn.r inta
atı iyi bir surette yapnllf oldatlanıu lsbllt etmeleri .. rttır. Talip
ler teklif mektuplannı tS-4-9S7J per;embe ifıntı aait on ilçe kadar 
daimi encümene vermeleri llz:mdır. (1148) 1-1348 

Nnfia V Pkal.-tind~n: 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilam : 

1 _ Eksiltmeye konulan i•: Ankara Merkez Ziraat Mücadele 
Enstitüsü tatbikat binası inşaat·dır. 

Keşif bedeli 11000 lirad:r. 
2 - Eksiltme 14-4-937 çarşamba günü saat 15 de Nafıa Vekaleti 

yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usulivle yapılacaktır. 

3 _Eksi.itme şartnamesi ve buna müteferri evrak S5 kuru, be • 
del :n.ıköiJinde yapı işleri umum müdürlüğünden aı nahi'ır 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 825 liralık muvakkat 
teminat vermesi ve Nafıa Vekiletinden ahnmıt ve en az ıoooo lira
lık inşaat yapmıt olduğımu gösterir müteahhitlik vesikası ibr1z et· 
meıi lurmdır. 

tste!d. -:rin teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar koinisyon reiıli~ine makbuz r.~ukabilinde 
vermesi muktazidir. P08tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(731) 1-1307 

Aukaı·a Vilayetinden: 
(3226) lira (55) kuruş bedeli keşifli Orınan Çiftliğin e yapıla -

cak merinos koyunları için uyuz banyosu 16-4-937 cuma günü saat on 
altıda vilayet baytar di ektörlügilnde açık eksiltmeye konulacağın· 
dan isteklilerin k:şif ve şartnameyi görmek üzere her gün baytar 
direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. (748) 1-1306 

P. T. T. Levazım 
Müdürlüğünden: 

Kumaşın 
Miktarı 

Cinsi 
Posta grisi 
Polis grisi 

metre 
4500 
3600 -8100 

Muhammen 
bedel 
18000 
16200 

Muvakkat 
teminat 

ı350 
1215 

Münakasa ,ekli 

Kapalı zarf 
Kapalı ır:arf 

1 - İdare ihtiyacı için cins, mikdar muhammen bedel, mavak· 
kat teminat ve 111ünaJrau tekli yukarıda yazılı iki cina kumat ayrı 
ayrı münakasa ile sattıı alınacaktır. 

2 - Ebiltmeler 19 nisan 937 pazartesi günü aaat (15) de P. T. 
T. Umum müdürlüğü satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 _ İstekliler teminatlarını idare veaneaine teslim edecekler, 
alacakları makbuır:, veya kanunen muteber banka teminat mektubu
nu ve prtnamede yuıb vesikalarla 3297 sayılı resmt guetede yazı
lı ~üteahhitlik ehliyet vesikasını. ve teklif mektubunu ihtiva eden 
kapalı ve mühürlü ır:arflarını o gün saat (14) e kadar mezkQr ko
miayona tevdi edeceklerdir. 

4 _ Şartnamelv AnJrarada P.T.T. Levazım müdürlüğünden, lı
tanbul Beyoilunda P.T.T. Ayniyat tubesi Driidtlrlüftinden verile-
cekti1' 1-1372 

İMTİHANLAR YAKLAŞIYOR ! ! ! 
Ecnebi lisanlardan zayıfsanız 

derhal BERLİTZ M,gKTEBİNE koşunuz 
Fransızca, inrilizce, almanca lisanları için bıJıusi ve umumi dersler 

Tecrübe dersi meccanendir. 
ANKARA: Saylavlar caddesi İSTANBUL: 373, İı:tiklal Cd. 

1-1''14 

Dahiliye Vekaletinden: 
1 - Yenişehirde Devlet mahallesinde vilaye." -· evının harici 

projeKtör tesisat: kapalı zarf usulU ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 14-4-937 tarihinde çarşamba günü saat 15,30 da Ve• 

kalet binas· içinde toplanan satın alma komisyonunca yapılacaktır. 
3 - Muhamın n keşif bedeli 11276 lira 90 kuru,tur. 
4 - Muvakkat teminat 845 lira 77 kuruştur. 

~ 5 - İstekliler bu baptaki şartnameyi ve sair fenni vesaiki Ve " 
ki! Levazım bürosundan bili bedel alırlar. 

6 - lsteklile.fo 14-4-937 tari:1inde çarşamba gününde saat 1 ı,30. 
za ka?ar teklif mektuplarını satın alma komisyonu reisliğine ver· 
me1erı ve makbuz almaları icabeder • 

7 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının altıncı madde~!': 
yaz~h saate kadar r~isliie gelaıit bulunması şarttır. Postada . c k 
gecıkmeler muteber değildir. Dı11 zarfların mühür mumu ile iyı P. 
l:apatrlmış olrn~sı ıprtt r. (750) 1-1305 

-.asıı1ı1H- Ankaranın her tarafında 

1 SATILIK ARSA, EV ve APARTIMANLAR tel: l .:!'7 ~ 
lıum111msııısı11111111111ımı11Hımr:n•""rzı'"'m•11uaat11 l-1333 ~ 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
İcarca 

Mevkii Cinsi Muhammen 
kıymeti 

Ankarada tamet- Aı;.artıman 17000 lıra 
paşa mahallesinde 
Ulucak caddesinde 

Evsaf ve mU,temilitı 

tki kısım üzerine kar"ir 
o • rak inşa edilmiş olup 

uç kat ve altı daireden · 
ibarettir. Her dairede 
üçer oda birer mutbak 
birer hela ve yalnız b"r 
dairede banyo ""rriır. 

Bankamıza ipotekli bulunan evsafı yur ıa yazılı apartmıan 
Ankara İcra dairesi gayri menkul satış memurluğu tarafından mü
zayedeye çıkarılmış olup ilk müzayedesi 12.4.937 pazartesi ve ikin
ci müzayedesi 27.4.937 salı günleri saat 14-16 da mezkur icıa me• 
murluğunca yapılacağı ve ihale edilecek talıbine mezkur apartrma· 
na bankaca takdir edilecek olan k •rn1etin } l.ızde ellisine kadar ik-
raz da bulunulabileceği ilan -olunur. (807) ı-1439 .. 
'fosya Bel~Alivesinden: 

• 
Açık Eksiltme İlanı : 

ı - Eksiltmeye konulan iş- Tosya kasal..ıasında yeniden yapıla
cak yirmi yataklı hastanenin kc~f ve ~rojesindeki k 'l·ınn inşaatına 
aittir. Bu inşaatın keşif bedeli (7495) hra (53) kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename 
C - Nafıa işleri genel şartnamesi 
D - Fenni prtnamo 
B - HusUtll ..-ame 
F - Ketif cetveli, ıUıilei fiat cetvel1, metnl cetveli. 
O- Proje 
İstekliler bu evrakı Tosya belediyesinden görebilirler. 
3 - Eksiltme 23-3-ı937 den l<M-1937 tarUtinde çarşamba günU 

saat 14 de Toayada belediye dairesinde belediye encümeninde açık 
eksiltme uıulile yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 562 lira 17 kurut 
muvakkat teminat vermesi ve fenni ehliyet vesikası ile 937 sicilli 
ticarette kayıtlı olduğuna dair T. C. vesikası ibraz etmesi 'arttır. 
İsteklilerin mezkur günde belediye encümenlriae hazır bulunmalarr 
ilan olunur. (755) 1-1298; 

Kars Cwnhuriyet llalk 
Partisi Başkanlığından: 

Karı şehrinde yapılacak 49323.62 lira bedeli keşifli Halkevi in
patı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

ı - İhale 22-4-937 tarihine müsadif perşembe günü saat ı5 de 
Kars Cumhuriyet Halk Partisi binasında toplanacak İlyönkurul 
huzurunda yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 3699.27 liradır. 
3 - Bu işe aid proje, keşif evrakı, münakaııa şartnamesi ve fen

ni şartname Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığından bedelsiz ola-
rak verilecektir. ~ 

4 - lstekliolanlar teklif mektuplarını 2490 numaralı kanuna uy
gun şekilde hazırhyarak teminat mektupları 9.e ehliyet vesikalarmı 
havi bir zarf içinde olarak muayyen saatten pir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinpe Parti başkanlığına vermtferi il&n olu ur. 

(1856) l-1422 

Sivas Bayındırlık Direktö·Iüğiinden: 
Sivasta yapılacak olan 28493 lira 53 kuruf keşif bedelli vali evi 

15-4-937 per,embe günü sat 14 de vilayet daiıp.i encümeninde ihale 
edilmek üzere 24-3-937 den itibaren kapalı ıı:arf u.ulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. Muvakkat teminat 2137 liradır. Proje, keşif ve şart
namesi her zaman Sıvas Nafıa dairesinde görülebilir. El,.. e 
girebilmek için iıteklilerin müteahhitlik vesikbını ibraz ve b"r t ... h· 
hiltte en az 15.000 liralık bina ve buna mUmtı'il intaatm iyi bir su
rette yapm" olduklarını lıpat etmeleri şarttır. 

Talipler teklif mektuplarını 15-4-937 perteP\he gilnti saat 13 çe 
kadar daimi necUmene vermeleri liaımdır. (1747) 1-1349 

--·YENi AÇILAN--• 
Sakarya Eczahanesi 

Uluı meydanı: Halk ıinemaıı ııraıında. 
Reçeteleriniz dikkat ve ihtimamla ihıar olunur. Fiatlar 

mutedildir. Rontken filimlerl lstanbul fiatınadrr. 

Satılık 
BUIK SPOR OTOMOBiLi 
"2004" telefondan arayınıa. 

l-1311 

Mül'.ellid aranıyor 
Cild itlerinde çalıtmıll tecrü

beli itçi lazımdır. Derhal (1064) 
telefona müracaat 



ULUS 9 - 4. 1937 

p ILCO radyolarını bizden a ayın Halil Naci Anafartalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~--=~~~~~~~~~~~~~~~~--

1 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma ı 

Komisyonu ilanları 

----------------- -----------------B 1L1 T 
1 - 44 aclet Baroğraf pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 8000 lira olup ilk teminat parası 600 

liradır. 
3 - İhalesi 12 nisan 937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayıl kanunun 2, 3 üncü mad

Öe!erinde istenilen belgelerile birlikte ihale giin ve saatinde M. M. 
y, Satın alma Komisyonunda hazır bulunmaları (710) 1-1241 

BİLİT 
273 kilometre galvanizli demir tel 

ıı5o tane mücerrit fincan 
2250 tane düz fincan demiri 

Yukarda yaz : lı üç kalem muhabere malzeme müteahhit nam ve 
hesabına açık eksiltme ile satm alınacaktır. Hepsinin tutarı (3260) 
liradır. Fenni şartname ve resimleri muhabere şubesinden alına
caktır. İhalesi: 21 - IV - 937 çarşamba günü saat on birdedir. tık 
teminatı: 244 lira 50 kuruştur. 

Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birlikte eksiltme gün ve 
vakt·nda M. M. V. satın alma komisyonuna gelsinler. (825) 

1-1428 

1LAN 5800 liradır. 
1 - Her bir metresine biçi

len ederi 26 kuruş olan 200 ila 
350 bin metre çamaşırlık bez ka-

4 - İhalesi 26-4-937 pazarte· 
si günü saat 11 dedir. 

5 - Münakasaya gireceklerin 
2490 sayılı kanun. 2 ve 3. madde· 
lerinde yazılı vesikaları ilk te· 
minatlarr ile birlikte teklif mek
tublarmr ihale saatmdan en az 
bir saat evel M.M.V.Sa.Al.Ko. 

palr zarfla alınacakt r. · 
2 - SartnJ.mesini 455 kuruşa 

almak ve örneklerini görmek isti
yenleri.n hergün komisyona gel
meleri. 

3 - İlk teminat mikdarı na vermeler.L (845) 1-1499 

Ankara Be1ediye Rei~Jiği ilanları 
---------------~- -----------------· 

lLAN 
ı - Yen~sehirde 1080 inci adada 11 parselde 66.20 metre mura· 

bbaı arsa 15 f,ün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 331 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 24.5 Hradrr. 
4 - &artnamesini görmek istiyenler hergün Yazı işleri kalemine 

ve isteklilerin de 16 Nisan 937 Cuma günü saat on buçukda BeledL 
ye Encümeni ıe .,..;;.-... ~::ıatları. (792) 1-1367 

1LAN 
· 1 - Yenışehirde 1038 inci adada 8 numaralı parselde 131 metre 

ınuraLb'.' • arsa 15 gün müddetle aç k artırmaya konulmuştur. 
2 - r ~ uhamen bedeli 327 .5 liradır. 
3 - uvakkat teminatı 24.5 liradır 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler hergün yazı işleri kalemine 

ve isteklilerin 16 Nısan 937 cuma günü saat on buçukta Belediye 
Encümenine mi;pM-.+hrı. (793) 1·1368 

lLAN 
1 - Ycnişt~ıit c.le 1171 inci adada 17 parselde bulunan 173 metre 

murabbaı arsa 15 gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 432.5 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 32.5 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler hergün Yazı işleri kalemine 

ve isteldiJerin 16 Nisan 937 Cuma günü saat on buçukda Belediye 
Encümenine~- -· - ~·~·· · (794) 1-1365 

İLAN 
1 - Yen..,.ı: .... 1..e ıuö2 inci adada 10 parselde 78.20 metre murab-

bar Belediye malı arsa 15 gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 156.40 liraddır. 
3 - J.Iuvakkat teminatz 11. 73 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler hergün Yazı işleri kalemine 

ve istekliler;n de 16 Nisan 937 Cuma günü saat on buçukda Belediye 
Encümenfrıe T:l"İ;r_,r..,,.,t]an. (795) 1-1366 

--~--

lle\.' let UeıuiryoJJarı ve Limanları Umum 
J'Hii<l;irfiitt-ii Sntm::1ln'la Komisyon u ftuularr 

LLA~ 

Muhammen beı..~u p~/ı8,50) lira olan bakır ve pirinç levha, ba
kır boru ve pirinç çubuk 18-5-1937 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alrnacaktrr. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1479,64) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun t::ıvin ettiği vesikalarr, resmi gazetenin 7-5-936 gün ve 3297 
No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alm -
ınış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon re· 
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay
aarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(783) 1-1375 

İLAN 
Mııhammeo bedeli (5.003,30) lira olan kaynak telleri ile muham

men be-leli 12.173 59 lira olan elektrotlar ayrı ayn 6.5.937 perşembe 
günü kaynak telleri saat 15 de, elektrotlar da saat 15,15 de kapalı 
zarf usuli ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kaynak telleri için 375,25 ve elektrot
lar için de 913,02 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları, resm1 gazetenin 7.5.1936 gün ve 3297 No. lu nüshasında 
intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınm:ş vesika ve teklif· 
lerini aynı gün saat 14 ve 14,15 e kadar komisyon reisliğine vermele
:ri lazrmdrr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay
Öarµaşada tese1Iüm ve sevk şefliğinden dağıtxlmaktadır. 

(791) 1-1394 

DEVLET DEMİR YOLLARI UMUMİ İDARESİNDEN: 
Ankara deposuna (31-5-1938) sonuna kadar gelecek takriben 

~(20,000) ton maden kömürünün boşaltılması ve makinelere yükletil
rnesi işi (30-4-1937) cuma günü saat (15) te ihalesi yapılmak üzere 
ikapah zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
:(4000) liradır. Bu işe girmek istiyenlern (300- liralık muvakkat te-
ntlnat yatırarak kanunun tayin ettiği vesika ve beyannameleriyle 
birlikte aynı gün saat (14) e karlar komisyona müracaatları lazım . 
chr. Şartname ve mukavele projeleri komisyonca parasız olarak gös-
t eriTmekterlir. (828) 1-1421 

Anl\:ara Defterdarlığından: 
Dosya numarası: 3145 - 3146 

932 • 933 takvim yıllarına aid muamelat hesabiyesine dair defati.r 
.'i'e kuyudatının tetkikine lüzum hasd olan ve mahalli ikametleri bi· 
linmiyen Yeğenbey şubesi mükelleflerinden müteahhid Hayri ve 
~ızı:Ibey şubesi mükelleflerinden Aydın oteli sahibi Hüseyin Avni· 
:nın ışbu defatir ve kuyudatmı 15 gün içinde defterdarlrğa ibraz et~ 
medikleri takdirde haklarında 2395 numarah kanunun 41 inci mad· 
<J.esine tevfikan resen tarhiyat yapılacağı ilan olunur. (797) 

• 1-1496 

Ankara Piyango 
Sayın Yenişehir müşterileri~ 

ne kolaylık olmak üzere 

Atatürk Bulvan 
Kızılay karşısı 

Güven Apartrmanı 
altına bir şube daha açtı. İkra
miyelerinizi ve 23. üncü tertip 
biletlerinizi 14. nisan 1937 den i
tibaren oradan alabilirsiniz. 

1-1481 

BAHÇ E 
meraklılarına ve 

Bahçevanlara 
Bir seneden altı seneliğe ka

dar yanmış at S!ğır göbreleri 
vagon ve ton hesabiyle istenilen 
-şekilde verilir. Hal No. 3 Ti. 1425 

1-1004 

Mecit ~ayan 
Muayenehanesini Çocuk 

Sarayı caddesinde Niyazi Ka
' suk apartımanmda 3 üncü da
~ ireye nakletmiştir. Hastaları
~ m pazardan maada hergün J saat on yediden yirmiye ka- ~ 

dar k~bul ve tedavi eder. 
Telefon: 1769 

Ankara birinci sulh hukuk 
hakimliğinden: 

Ankarada posta telgraf ida
resi vekili avukat Saim Hüsnü
nün İtfaiye meydanında Kırşehir 
hanrnda 5 no. da mukim Ziya a. 
leybine ikame eylediği alacak da
vasının cari muhakemesinde da· 
va olunanın bulunduğu yer meç
hul olduğundan kendisine müte
addid defalar tebliğat yapıldığı 
halde bulunamamıştır. Usulün 
141 inci maddesine tevfikan 20 
gün müddetle ilanla davetiye 
gönderilmesine mahkemece ka
rar verilmiş ve mahkeme de 30-
4.937 cuma günü saat 9.5 ğa bıra
kılmış olduğundan o gün mahke
mde bizzat hazır bulunmadığı 
veya bir vekil göndermediği tak
dirde gıyaben mahkemesine ba
kılacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere i:.:n oJunur. 

1-1512 

Büro Teknik 
Yol ve inşaata müteallik her 

nevi hesabat. proje, şartname 
tanzimi fenni maliimat ve istişa
re kontrol ve işçilik teahhüdatı 
Telefon: 2006. Posta kutusu: 
Ankara. Yenişehir No: 17 

1- 1471 

Güzel bir oda 

Satılık Piyano 
(Rozner) marka bir piyano 

satdıl~tır. Eti P-las'a müracaat. 
Tel: 3840 1-1449 

Kiralık Küçük 
Apartrman 

2 oda 1 hol kalörifer ve tefer
ruatı kooperatif arkası Ali Naz
mi Aparatımanı No. 2 Telefon: 
3290 1-1495 

iLAN 
11-3-937 tarihli Ulus ve 13-3-

937 tarihli Tan ve Son posta ga
zetelerinde zayi olduğunu ilan 
ettiğim ruhsatnameleri buldum, 
o ilanların hükmü yu'.<tur. 

Müuir Şahin 
1- 1511 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı AT AY 

Umumt neşriyatı idare t:den 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Ankara Levazım Amir- ı 
liği Satınalma 

Komisyonu İlanlar ·---
lLAN 

Ordu hastahaneleri ıçın 38 
bin metre yatak kılrflı~ı bez ile 
9600 metre elbise tortialığı bez 
26 nisan 937 pazartesi günü saat 
15 de İstanbulda Tophanede sa
tın alma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 19516 
lira ilk teminatl 1463 lira 70 ku
ruştur. Yatak kıhfhğı ayrı ve 1 

elbise torbalığı ayrı ayrı olarak 
ihale edilecetkir. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin kanuni vesikala
riyle beraber teklif mektublarını 
ihale saatinden bir saat evvel ko
misyona vermeleri. (867) 

1-1508 

İLAN 
1 - Ankara garnizon kıtaat 

ve hayvanatı için 550 dönüm ça
yır 24.4.937 cumartesi günü saat 
11 de açık eksiltme ile alınacak
tır. 

2 - Çayırın tutarı 4125 lira 
olup muvakkat teminatı 309 lira 
38 kuruştur. Şartnamesi komis
yonda görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 
3 üncü madd~lerindeki vesika ve 
teminat makbuzlariyle yazılı 
gün ve saatte levazım amirliği 
satın alma komisyonuna gelme· 
leri. (871) 1-1510 

Kiralık Daireler 
Kavaklıdereye giden asfaltta 

macar sefarethanesi karşısında 
bakanlıklara on dakika mesafede 
kain tahta köprü başındaki yeni 
binada her türlü konforu olan 
3 - 6 odalı ve güzel manzaralı ba~ 
zı daireler çok ehven fiatla ki
raya verilecektir. İçindekilere 
müracaat. 1-1504 

ZAYİ 
1931 yılında Konya askeri orta 

okulundan aldığım 4840 numara
lı tasdiknamemi zayi ettim, Ye
nisini alacağımdan skisinin hük
mü yoktur. 

Ömer oğlu Mustafa 
Sungurlu 

328 

Ş. Koçhisar sulh hakim
liğinden: 

Şerefli Koçhisarin Feyzullah 
oğlu Raşitin ölümü üzerine mi
rascılarrnrn isteğine binaen mal· 
larmm defteri yapılmağa baş· 
lanmıştır. Kefaletten dolayı a
lacaklılar da dahil olduğu halde 
borçlu ve alacakhlarımn ilan ta
rihinden itibaren bir ay içinde 
alacak ve borçluları varsa vesi
kalariyle birlikte Şerefli Koç
hisar sulh hakimliğine kayıd et
tirmeleri. 

2 - Alacaklarını vaktiyle 
yazdınmyanlarxn mirascıları ne 
şahsan ve ne de terekeye izafe
ten takib edc.niyecekleri ilan o-
lunur. 1-1505 

Askeri Fabrikalar Umum Müdüdüğü Satıoalma 
Komisyonu tlanları 

MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA MUHTELİF 
CİNS MAKKAPLAR 

Tahmin edilen bedeli (17200) lira olan yukarda yazıh malzeme 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü satm alma komisyonunca 
24-5-937 pazartesi gün üsaat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir,. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (1290) lirayı havi teklif mek· 
tuplarınx mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve ken• 
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaiklo 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (811) 1-1455 

MÜTEAHHİT NAM VE HE- be günü saat 14 de açık eksilt-
SABINA 1000 KİLO KİBRİT me ile ihale edilecektir. Şartna~ 

ANTİMON me parasız olarak komisyondan 
verilir. Talihlerin muvakkat te• 
minat olan (112) lira (50) kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki vesaikle 
mezkUr gün ve saatte komisyo
na müracaatları. (859) 1-1501 

Tahmin edilen bedeli (1.500) 
lira olan yukarıda mikdarı ve cin
si yazılı malzeme askeri fabrika
lar umum müdürlüğü saıtın alma 
komisyonunca 15-4·937 perşem-

IGralıli apartman: dairesi 
Emlak ve Eytam Bankasından : 

Işıklar caddesinde kain bankamıza aid Turhan apartrmanmrn 
bodrum katındaki 14 numaralı daire açık artttrrma ile kiraya verile-ı 
cektir. 

Budaire: Bodrum katın sol kısmında dört oda bir matbah ve bir 
hela.'dan ibarettir. 

Odalardan yalmz bir tanesi kapıcıya ve diğer üç oda bir mat .. 
bah bir hela kiracıya aiddir. 

İhalesi: 15.4.1937 perşembe günü saat on birde bankamızda icra 
edilecektir. 

İstekli olanların yirmi lira dipozito parasiyle birlikte ihaleden 
evel bankamız muamelat servisine müracaatları. (869) 1-1509 

Hariciy·e Vekaletinden: 
Hariciye vekaletinde münhal fransızca daktiloluk için bilimti• 

han iki Bayan alınacaktır. Muvaffak olanlara imtihan neticesinde 
gösterecekleri liyakate göre olgun ücret verilecektir. !stenografi 
bilenler tercih edilecektir. Talib olanların, imtihanları yapılmak 
üzere, hariciye vekaleti umum evrak müdürlüğüne müracaatlarr. 

(864) 1-1502 

Jandarma g·enel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 

1 - Polis mktebi ihtiyacı için yaptırılması gerek demir mobil
ya 26-4-937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ·eksiltmesivle iha~ 
le edilecektir. 

2 --- Tamamına 11513 lira kıymet takdir edilen bu mobilya çeş.tt 
ve her çeşitten yaptırılacak mikdar beşinci madrlede gösterilmiştir. 

3 - Şartnameler, plan, resimler ve mukavele projesi 58 kuru' 
karşxlxğında komisyondan alınabilir. 

4 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin şartnamede yazılı belge 
ve 864 lira 47kuruşluk teminat makbuz veya banka mektubunu muh· 
tevi teklif mektubunu belli gün saat 14 e kadar komisyona vermiş 
olmaları. (837) · 

5 - Yaptırılacak demir mobilya 
Plan No. Cinsi 

1416 Elbis dolabı 
Demir sıra 

1412 Kimya masası 
1410 Masa 
1413 Dolab 
1414 Dolab 

734 Ecza dolabı 
1415 Masa 

Adedi 
194 
ıoo 

2 
1 

1'-1498 

16 
8 
1 
1 

23 Nisan: Mutlu tarih. 

i : 
t:ll 

Ankarayı, 

kömür 
Ankaranın 
şenlililerini 

baharını ve .. .. .. ' gorunuz. 

\'EN i SiN .EM AI .. AR HALK 
BU GECE SAAT 21 DE 

ŞEHİR TİYATROSU 
TARAFINDAN 

Ayak Takımı Arasında 
( P iyes 4 perde ) 

Gündüz 14, 16, 18 seanslarmda 
Shirley Temple'in canlandırdığı 

KIVIRCIK BAŞ 
İlaveten: En Yeni Dünya Haberleri 
18 de programa ilaveten: Gazino de 

Paris yıldızlarından Valaria Ellanskaia 
tarafından yeni yeni numaralar 
Dıikkat: Temsillerin devamınca 

seanslar: 14, 16, 18 dedir 

BUGÜN BU GECE 
Büyük bir muvaffakiyetle tetosil 
edilen ve Ankara sayın halkının 

sabırsızlıkla beklediği 
emsalsiz şaheser 

RAMONA 
Baş Rollerde; cflJU 

LORETT A YOUNG - DON AM:E 
Ayrıca: • 

En Son Foks Dünya Haberlerı 
HALK MATİNESİ 

12.15 de 

Şeytan Maskeli l{adırı 


