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· .Son haberler ü<·üncü 
sayf amızdad_ır 

--··-··------- --------

Kıral Fuad ağır hasta Kızday umumi heyeti dün top a 
Ağız iltihabı ihtilat yapmıştır. Çok 

kaybeden kıralı kurtarm.ak 
Yepyeni cal!snıu mevzuları ü.zeı·incle basarılı neticelerl 

> ~ • 

kan sonuçlanan bir yıllık fa"1i1ıet takdirle karşılllııdı-
Delegeler gaz nıasJ,esi fabrikasıııı gezdiler çalışılıyor 

• • 
ıçın 

A;; r '1mıfq olan dost Mrsrr Kıralı Fuad 

Lonch-a, 25 (A.A.) - Kahire -
. den gelen bir habere göre, Kıral 
Fuad "ın sıhi durumu endişe uyan
dırmaktRdır. Sari ağız iltihabı o-

. lan hastalık ihtilat göstermit ve 
basta ehemiyetli mikdarda kan 
kaybetmiştir. 1922 denberi Mısır 
KırCcth "'"n Fuad 68 yaşındadır. 

(Sonu 3. üncü saylada) 

---~-------------

"Mekıuplm:: 

Giindelik 

l\JEŞlJi\I FiKiRLER 

F.R.ATAY 
19 Nis:m 

Milletler Cemiyeti ilk kuruldu
ğu vakit , Mercure de France 
mecmuası bir makale neşretti. 
Muh~rrir diyordu ki: ''Eğer bu ce
miyet, bütün milletleri biribirine 
eşid tutmak, ve hepsinin bir ara· 
da h::\klarmı müdafaa etmek için 
kl1,. .. 1,.,1y~, bir rüyadan ibarettir. 
Mm .. tler Cemiyeti ancak beyazla
rm sancağı olabilir. " 
. Ni•ekim ilk zamanlarda cemi -
yet, Avrupa milletlerini bile biri
birine e~id tutnuyan, ve bin türlü 
oyunlarla, A vrupah devletlerin 
Avrupa - dışı milletleri üzerinde 
hil..ıi,..,iyetini k;:,.nunlaştıran bir kuv 
vet gibi göründü. Manda usdü, 
esasında, milletleri idare edecek 
VP ~d~re Pdilcc,...k. yani ileri ve geri, 
daha açığı, egemen ve kölemen 
]u.,.....,J"ra ayırr"akdı. Fakat son
rahrı cemiyet havası biraz değiş
\;. Oit...,V"''TI düzeltemedi İse de, 
daha fazla bozulmaz bir hale ge
tirecek P.ibi göründü. ilk darbe Ja
po:ııvı\' ch.n pe}<li. Cen h Amerika
sındaki harb, ikinci darbe oldu. 
Sonuncu darbe de, kendisine Av· ! 
rupa'dan vurulmuştur. 

Ev ... li gün Fransa'dan çıkar
ken, Paris gazetelerinden biri di
yordu ki: "Eğer Milletler Cemi • 
yeti yaşamak İstiyorsa, avrupalı 
miltetlerin cemiyeti olmalıdır. Ve 
avrupalı milletlerin Avrupa dı'}m
daki harb1arına, barısli'\rına ,,~da
valarına karışmamalıdır. Zaten 
başka türlüsü hayal değil midir? 
Japonva cemiyetten cekilmiştir; 
A "k . kt ,, mert a cemıvette yo ur. 

Mercure de France'm muh,,,..ri -
ri seneler sonra hakir r.ıkıyor. Fa· 
kat mesele Milletler Cemiyetinin 
nilf uz vı:- salah;vet hududunda de
ğildir: c~miyetin prensipindedir. 
F ~ r '1•, ('~mi ye , Avrupa dı!'.ı dev
letleri istifaya çağırarak, kendi 
bao::ına kalacak olursa, Mcıcaris
r ... nla Romanya, Lehist~nla Çeko
slovakya. Alm:-nya ile diğer dev· 

(Sonu 5. inci ıayfad a) 

Biikresteki tentaslarda S<ln ra 
-> 

B.. Menemencio21u 
.... 

Bi.ikreş, 25 (A.A.) - Anadolu ajan. 
sının hutusi muhabirinden: 

Dış işleri bakanlığı genel sckı·eteri 

B. Numan Menemcncioğlu bu akşam sa
at 1~ ekspresiyle Bükrcşe gelmiştir. 8 . 
Numan Bükı-eş İstasyonunda romen hü-

J\fosk:ova va !ridivor 
ol ~ • 

kümeti adına dış b"ka11l k müsteşarı ve 
dış b2lk.:nlık ile i gelenleri, sovyct elçi
si, iş güderimiz ve elçiliğimiz mem:ır!arı 

tıwafından karşdanmıştır. 

Bükr~şte bulund•ığu müddetçe, B. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

/1ir mayıs şenliklerinin yapılacağı Moskovada Kızıl mc3ıdan 

Türkiye Kızılay gene! meclisi 1936 
toplantısını dün, saat 10.30 da cemiyetin 
Y eni~chir me! kcı:inde yapmıştır. 

Kongı·e:;i, sağ) k ve sosyal yard~m 

buk ınımız Dr. Refik Saydam açtı. An-

v
0

e ~enel merkez raporlar. oknclu. lda 
Önce, genel meclis tetkik !t0misyo 

heyeti brı rkanr Dr. Rdilr Saydamın ve 
eliği ba? i-..<ıhl:ırdttıı sonra, raporlıu • 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Dün t.oplanan Ku;ıF ay umumi h~,ydl 

ta]ya saylavı ve C. H. P. kamı.atay gru

pu başknm Dr. Cemal funt:a başknnh. 
ğa, kamutay asba.kam ve Konya say
lavı B. Tevf,k Sılay ve İzmir saylavı B. 

_Rahmi Köken asba~knnlığa, Edirne say. 
lavı Dr. Fatma Memik ve lstanbul mu
rahhası B. Atıf Ödül katipliklere se. 

çil diler. 

Cumuriyet Merkez Bankası 
Umumi hissedaı·lar heyeti yarın· .toplanıyor 

Bankaııı1ı son bir yılı, · sağlam 11aramız ve her •• gu11 
gelişen dış tica retinı izin uerdiği geniş i~ hacmi 

!çinde verimli olarak · geçmiştir ı Mas/le fobr·ikasında biı- mcıl~ine brı;•nrfo 

Tüı·kiye Cumuriyet Merkez Ban- bn durumu· izah edilerek, 935 de 
kası dördüncü hesab devresi hisse • memleketimizin finansal ve ekono-
darlar umumi heytei yarın topl"na • mik gidişi gözden geçirilmektedir. 

caktır. Ruznamede id1tre meclisi ra . 
porunun tetkiki, pilançonun tasdiki BfZDE GENEl DURUM: 

Raporda geçen yıl içindP yurdu

muzun genel durumu şöyle anlatıl· 

maktadır : 

ve karın teklife göı·e d:ığıtılm;t~ •r·m 

tasvibi, idare med;si .. in ib!'~~·. müd

detleri biten murak p 1anJan B ve C 

Cumuriyet Merkez ban!uısı bincısı 

smıf hisselerine sahih bankalar ve 
şirketler tarafından bir ve D sınıf his

selerine sahih hissedar!ar tarafından 

bir mürakip seçilmesi vardır. 
ldare Meclisi raporunda, cihanın 

umumi vaziyetini anlatmakta, 935 yı· 

lında dünya stoklarının azalmasına 

ve bellibaşlı memleketlerde istihsal 

endekslerinin canlanmasrna ve şid -
detli buhran senelerine göre işsizle

rin mikdarımn azalmasına rağmen 

gerçek bir genlik devresinin başla -
mış olduğunu göstercek hadiselerin 
mevcud olmadığına işaret olunmak -
ta ve sonra Merkez Bankaları ve al·. 

" Cihanda gÖl·ülen nisbi düzelme 

ve kalkınmayı, biikümetimizce alınan 
tedbirler yardımiyle memlektimizde 
daha canlı buluyor, buhran seneleri -
ne ve bir sene evvcl;ne nisbetle 1935 

senesi vaizyetini daha verimli ve fe • 

yizli görüyoruz : 
Türlü all\nlardaki takyidattan. ti

caretin sıkınh çekmesi tabii olmakla 
bearber, 1935 dış ticaretimiz, gerek 
ithalat gerek ihracat itibariyle bir az 

dah"l düzelmiştir. 

l 
Zirıiat, bu sene"bir az d"aha geniş 

nefes almıştır: .1934 rekolte~· :le nis • 
ı (Sonu 6. ıncı sayfada) 

''Ulus,. un Dil Y ??.• arı 

VAR 
Sözüyl~ llPD7.~rlerin;n «G ··" ~~ 

esaslarına !! Öre aııaliLi 
il. 

);i» 

AJ'OIR 

F ransrzca ( avoir) kelimesi de 
iki türlü kullanılır: 

1. Fiil olarak ''malik olmak, sa· 
hip olmak'' manalarma ge1ir. 

il. İsim olarak ''mamelek, mev
cut" demektir. 

Kelimen;n ori.iinini Fransız eti
molo1i lugatinde arayalım: 

« Avoir. - Latince "hahere", 
« ltalyanca "avere", lspanyolca 

"h b " k. I '' '' « a er es ı provansa ca a ver 
« ayrıca J spanyol ca da "tener", 
« Portekizce "ter", Latince "tene
« re" kelimeleri de "malik olmak" 
« manasına . her dilin ke~di kai
« delerim• göre - mazi sıygaları -
« nın tasrifinde yardımcı gibi kul
« lanılır f 11 · Bu fiilin gelecek za
« man sıygası olan "aurai" kelime· 
« si _ ki orta çağlardaki arai şek • 
« linin yerini ancak 16 ıncı asırda 
« tutmııstur. (bunun "avrai'' ve 

(Sonu 2. inci sayfada) 

[Jl Bunlar Fransızca ·"teniru 
yani "tutmak" sözüyle karşılaşır. 

Yanlış olarak H atıuzb rışı den il •; ~ ·ui 

dün yaz.dığınlız. Güvenlill anıtının :i-
z.el bir resmini okurlarımıza sunı uı 



L & 

"Ulus,, un Dil Yazıları 
(Başı 1. inci sayfada) 

« "averai" §ekilleri de vardır) • 
«iyi iz.ah edilememektedir. 13 Ün· 
« cü asırda bir pikar metninde 
« "orai'' şekli vardır ve §İmal viUi
« yelleri konuşma lehçelerinde 
« hala bugün dahi "arai" şekli 
« kuvvetle kullanılmaktadır. » 
« kuvvetle kullanılmaktadır. » (2) 
Şu izahları okuduktan sonra 

( Avoir) sözüyle bunun Latin, 
İtalyan, İspanyol ve Provansal şe
killerini, Türkçe (var) ile birlikte 
analiz edelim : 

Var 
A.voir 
Habere 
.A. vere 

Haber 

(IJ (2) (3) (4) (5) 
: ağ + av + . + ar _ı_ 

: ağ + av + uğ + ar + . 
: ah + ah + eğ + er + eğ 
: ağ + av + + er + eğ 
: ah + aı'b + . + er + . 

Aver : ağ + av + . + er + . 
Bu tablo, bütün bu kelimelerin 

hep bir kökten geldiğini göster -
meğe kafidir : 

(1) Ağ, ah: Ana kök, yahut 
onun doğrudan doğruya yerini 
tutmut prenıipal kök olarak ''car
lık'' anlamınadır. ı 

(2) Ao, ab: Ana kök manasını 
üzerine alarak temsil eden, yahut 
- ana kök yerine onun mümessili 
olan birinci derece prensipal kö
kün geçtiği yerlerde - bu mana • 
nm süje veya objesini gösteren 
elemandır. {3j. 

(3) Uğ, eğ: Yalnız (avoi1') ve 
(habere) kelimelerinde, ( oi) mü
rekkep vokalinin ve ( e) uzun vo .. 
kafinin bir cüzü olarak görünen 
bu eleman, sadece ana kökün tem- ' 
sil mefhumunu tamamlamakta • 
dır. 

( 4) Ar, er: Mefhumunun bir 
nokta veya sahada tekarrür ve te
merkii:rlinü anlatan(.+ T) ekidir. 

( 5) Eğ: Yalnız Latince ve İtal
yanca şekillerde kelimeyi tamam • 
lıyan ektir. 

Görülüyor ki bütün bu kelime -
ler, esas itibariyle, "var~ık'' mana
sına gelen bir kök ile onun temer
küzünü gösteren bir ekten ibaret 
bulunuvor. Bunların en basit şe -
killeri Türkçe (var). provansalca 
( aver) ve İspanyolca (haber) ke
limelerindP görülür. Fransızca 
( avoir) ve İtalyanca (avare) söz
leri bir az daha mürekkep, Latin
c~ (habere) en mürekkeo şekille
ri gösteriyor. Bütün bunların an -
lattığı mefhum "varlığın bir süje 
veya objede tekarriir ve temerkü
zü" manasından ibarettir ki (var) 
kelimesinin medlulil de bundan 
ba~ka bir ~ey d~ğildir. 

Haben. Have 
Not: 1. - Almancada "malik 

olmak'' manasına gelen ( haben) 
ile Latince (habere) ve İspanyol -
ca (haber) hep bir asıldan görü
nüyor. Yalnız Alman kelimesin -
de "tekarrür ve temerküz" anla
tan ( r) elemanının yerine Alman
cada fiil mastarlarını teşkile yara
yan ( n) elemanı gelmiştir. Fars 
ve Alnan dillerinde mastar teşki
line hizmet eden bu ( n) ler, keli -
meyi tamamlıyan ve isimlendiren 
bir fonksiyon gördüklerine naza . 
ran bir ( ğ) yerine gelmiş olmak 
1azımdır. 

İngılizcede "malik olmak" an -
lamına gelen "to have'' kelimesin
de de yine aynı asıllar görülmek
tedir. 

Bu iki kelimenin etimolojik ;e
killerini altalta yazalım: 

(1) (2) (J) 
flaben : ah + ah+ en (ğ) 
H ave : ah + av + eğ 
(1) Ah: Varlık anlamına ana 

kök yerine geçen birinc.i derece 
prensipal köktür. 

(2) Ab = av: Kökün ıüje veya 
objesini gösteren elemandır. 

[2] Dictionnaire etymologique 
de la langue lrançaise, par Oscar 
Bloch. T. 1., P. 57 

[3] Dikkate değer ki yukarıda 
doğrudan doğruya ana köke yapı
şan (av) /ar, ana kök yerine (ah) 
geldiği zaman (ab) şekline gir
mektedir. 

( 3) En, eğ: Kelimeyi tamamfı
yan ve isimlendiren sonektir. Bu
radaki (n) nin (ğ) den değİfme 
olduğu bu karşılaşma ile de te
eyyüt ediyor. 

Not: 2. - Almanca (haben) 
şeklinde görülmiyen ( r) elemam, 
bunun tasrifinde (Wörde) teklin
de kendini göstermektedir. Ayuı 
fiilin bir sıygasında şu şekli alışı, 
fU noktaları aydınlatmaktadır : 

1. (Haben) in başındaki (h) 
düsmektedir. 

il. (Haben) deki (b) konsonu 
- Almancada ( v) koıuonu ( F) gi
bi okunduğundan, asıl ( v) sesini 
veren - (w) ye çevrilmektedir. 

111. (Haben) de görünmiyen 
(r) unsuru kelimeve girmektedir • 

Bu (Wörde) kelimesinin - ki 
(verde) ~bi okunur - (vardı) ile 
yakmlıh her ~öze ve her kuJaia 
kendini ifta edecek kadar mey. 
clandadır. 

Bir itiraz ve Cevabı 
Not: 3. - 16M alik olmak,, md: • 

naama gelen '•avoir", 11haben'' ve 
''to lıaoe" ile "vm'' ı kal'Jd&fbr • 
nuunrza itiraz edilebilir. Denebi
lir ki: 

- (Var) sadece mevcudiyet mı 
diren bir kelimedir. Halbuki "ma
lik olmak" anlamı, hir fa)um bir 
seve tasarrufunu bildiren ayn fi.. 
illerdir. 

Buna verilecek cet'ab sadedir : 
- Avrupa dillerinde bir yar -

dımcı mı sribi kullanılan ve "ma
lik olmak" sözüyle tercüme edi -
len fiillerin manaları, mesela "pos
seder" gibi, hakiki tasarruf ve 
mülkiyet anlamiyle karıştmlma • 
maltrlır. "A •ıoir" fiilinin sıygal1tn 
tasrif edilirken çıkan mana he
men hemen sadE>ce uvar'' manası
dır. Mesela "j'ai'' d~rnek. ''ben
de var" demektir. Halbuki "je 
posseJP" demek. "l-- 0 nim tasal'l'uf 
ve mülk yetime lahik olmuştur" 
elemektir. 

}'ine bir itiraz ve cevabı 
Not: 4. - Almancada ''idi" 

manasivle ~ecmi~ zamandaki olu
şu anlatan (War) kelimesi de bi
zim (var) sözüne şeklp.n benze -
mektedir. ''Güneş. Dil" teorisin;n 
geniş ve derin buluşunu kavramı 
yanlar söyle Hl' itiraz daha iler: 
si.irebiHrler : 

- Almancada ''idi" demek olan 
"W ar" ve İngilizcede "harp" ma
nasına gelen - ve yazılı~taki ( a) sı 
(o) gibi okunan - ''W ar" keHmele
ri, kurulu1ıça (var) m aynı iken 
m$\naları başka başkad1r. 

Bu itiraza cevap vermek te gliç 
değildir : 

1. Almancadaki (W ar) sıyga
sı ( sein) denilen ve "olmak'' anla
mına gelen fiilin geçmiş zaman 
sıygasıdır. Fakat fiil şekliyle mü
nasebeti yoktur. Bunlan da anla
şılır ki bu (W ar) gene bizim ( v2r) 
dır Yalnız manası halden maziye 
do~ru kaymıitır. 
Tür~~ede (idi) kelimesinin de 

hem "sahip, malik, al.lah", hem de 
geçmiş zamaııdaki of ıs anlamlan
na gelmesi gibit (var) kelimesi de 
hem bu zamandaki, yahut her za
mandaki mevcudiyeti, hem de 
geçmiş zamandaki varlığı anla.ta
liilir. 

il. lngilizcf"de (Wcu) kPlinıe
sine gelince, bu kelime bizim 
(vur) kelimesinin mukahilidir. 
Arapça denilen (harp) ve F ran -
sızca ( guerre) kelimeleri de gene 
im köktendir. 

EtimoloHk şekiJleri şöyledir : 
(1) (2) (J) (4) 

Vur : uğ + uv + ur + . 
War : ağ + av + ar + . 
Harp : ağ + ah + ar + ap 
Guerre : eg + eğ + er + eğ 

(1) Uğ, ağ, eg: "haTeket'' anla
mına köktür. 

(2) Uo, av, ah, eğ: Ana kök an
lamım üzerine alarak tecessüm et· 
tiren süie veya objeyi göıterir ele- j 
m,.nlardır. 

(3) Ur, ar, en Tekarrür ve te-
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ISTANBUL TELEFONLARI: 

l(ömür depoları 
Bir aya kadar kaldırılıyor 

latanbul, 25 -Temyiz mahkemesi 
Kuruçe§me kömür depolarmm ka· 
pablınaaı hakkındaki mahkeme ka

rarını tasdik ettiği için bugün Kuru
çeıınedeki alb depoya depoları bir 
ayda boşaltmak için tebligat yapılmı§ 
ve icra memurları depolarda aabşın 
men edi)diŞ-ini depo sahiplerine 
bildirmi§lerdir. Kendilerine tebligat 
yapılacak daha 18 depo vardır. 

Depocular pazartesi günü toplanıp 
Ekonomi bakanlığına, aynı zamanda 
belediyeye müracaat ederek kendile
rine limanda bir yer gösterilmesini is
tiyeceklerdir. 

Madcµn Sellier şerefine 
ziyafet 

İstanbul, 25 - Madam Sellier ıe
refine yarın T okatliyanda bir çay ve
rilecektir. Pazartesi günü de Halkevi 
Macla.mm terefine Perapalasta bir çay 
Yerecektir. Madam lstanbulda ziya
retler ve tetkikler yapmaktadır. 

İzmir limanında tetkikler 
İstanbul, 2S - Haziranda Ekono

mi bakanlıfma geçecek olan lzmir li
manını tetkik ebnek üzere ekonomi 
bakanlığı bat müstqan ile liman u
mmn müciürü B. Raufi bugiin lzmire 
•ittiler. 

Denizyollan tarifesi 
latanbu1, 25 - Geçen ay latanbul

da hazırlanan deniz yolları yolcu ta
rifelerini Ekononıj bakanlığı tasdik 
ederek alakadarlara gönderdi. Ba
kanlık tarifelerde yeniden tenzilat 
yapmıftıT. 

Bu yıl İstanbul mektep

lerine yazılacak talebe 
İstanbul, 25 - Önümüzdeki ders 

yılında lstanbulda liselere 23888, or- · 
ta mekteplere 6000 talebe yazılacağı 
tesbit edilmiş ve bu talebenin yerle§• 
tirilmesi için tedbirlere başlanmıştrr. 

Tramvay işçilerinin derdi 
İstanbul, 25 - Tramvay VE'.tman 

ve biletçilerinden bir grup Bayındır
lık bakanlığına, bayındırlık tirketler 
komiserliğine baş vurarak Şi~hane fa· 
ciasmdan sonra ken'1ilerinden alınan 
cezaların tahammül edilemiyecek ka· 
dar ağırlığından şikayet etmişlerdir. 

Sanatkar Küçük Kemal 
gömüldü 

lstanbut, 25 - Küçük Kemahn ce
nazesi bugün kaldll'ıldı. Cenaze çok 
kalahalıkb. Şehir liyatroau Kemalin 
ölümü münasebetiyle cuma ve cumar

le.si temsillerini vermedi. 

Hayvanlar ve nebatlar 
enstitüsü 

lst.anbul, 25 - Üniversitede yeni 
yapılan hayvanlar •e nebatlar ensti
tüsünün inıaab biıtti. Önümüzdeki yıl 
baımda enstitü tedrisata bqlayır.c.ı!<· 
tır. 

Belediyede bir komisyon 
latanbul, 25 - Hava gazı, elek

trik ve telefon ücretlerine yapılacak 
zamla görülecek işleri tespit etmek j. 
çin belediyede bir komisyon toplana
caktır. 

merküz manasını veren ektir. 
(4) Ap, eğ: Kelimeyi taınamlı

yan ve isimlendiren ek1erdir. 
Bütün bu keliınelerin manası, 

"hareketin bir süje veya obje üze
rinde tekarrür ve temerküzünün 
ifadesi" nden ibarettir [ 4]. 

1. N. DİLMEN 

[ 4] "Var" kelimesiyle ilişikli 
sözlerin analizine yarın devam 
edeceğiz. 

"-· AR 
-===ıı 

E 
Vilayet ve kaza isimleri 

Yeni bir kanun projesi hazırlandı 
Vilayetler idaresi kanununun 2 

ve 71 inci maddelerinin değiştiril
mesi baklandaki layihayı hükümet 
Kamutaya vemıittir. Hükümet layi
hanın hazırlanması sebeplerini es
babı mucibede §Öyle izah etmekte· 
dir: 

"Her hangi bir sebeb ve mülaha
za ile değiştirilmesi gereken vilayet, 
kaza, nahiye ve köy adlan için yapı
lacak muamele hakkında idari mev-
zuatta bir kayıt yoktur. Türk harsi
ne ve kültürüne aykın ve yabancılık 
ifade eden köy adlariyle birbirine 
benzer isim taşımalarından dolayı 
f erd ve devlet işlerinde bir takım yan
lışlıklar ve geçimsiz)ildere yol açb
ğmdan bunun önünü almak için vi
layetler idaresi kanununda değişik
lik yapılması lüzumlu görülmüştür." 

Layihanın ihtiva ettiği esaslara 
göre: 

Vilayet t~ıki1i veya mevcud 
vilayetlerden birinin kaldınlma11 ve 
yahud vilayet merkezinin veya adı
nm değiıtirilmesi devlet fUl'Umm 

Türk bayrağı 
Kannn projesi Kamutay 

ruznamesine alındı 
Türk bayrağı kanun layihası 

dahilye ve milli müdafaa encü
menlerinden geçerek Kamutay 
ruznamesine alınmıştır. Dahiliye 
ve milü müdafaa encümenleri türk 
bayrajına layık olduğu yüksek 
şerefin ve verilmesi gerekli olan 
büyük eherniyetin her yerde bir di-
siplin altında aynı tarz ve sistemde 
olması için hazırlanan bu layihayı 
esas itibariye kabul ebnişler yal -
ruz milli müdafaa encümeni şek -
lin tedarikinde zorluk olursa en 
büyük mülkiye memurunun izniy
le rengi al olmak üzere bayrağın 
başka bir kuma~tan yapılabilmesi 
kaydını layihaya ilave etmiş ve 
bayrak tedarikinde yurdda!jm za
rard<!n korunması için de kanuni 
evsafa uygun bayrak tedariki 
müddetini bir seneye çıkarmıştır. 

Muğla'da yağınurlar 

Muğla, 25 (A.A.) - Bugün faydalı 
yağmurlar yağmıştır. Bu yağmurlar her 
ürüne yarayacak bir yağmurdur. 

Milletlerarasr sergiye 
gidecek eserler · · 

İstanbul, 25 - Maarif müdürlü

ğünde bir komisyon Pariste açılacak 

milletlerarası resinı ve elifleri aergi

sine gönderilecek eserlerin tetkikine 
batladı. · ,.. 

Profesör Bakster'in kazısr 
latanbal, 25 - Profesör Baksterin 

Arasta sokağında yapacağı hafriya
tın plam tespit edildi. Ba plana göre 
bu aeneki kıızı yeri Ayasofya cami-

inin arkasına düıen mmtakada • ki j 
burada geçen yıl mozayikl~r bulun· l 
muştu - diğeri aygır depolarına giden 

yolun yukarr kısmında olmak üzer<' i
ki yerde ~apılacaktrr. Bur.ıtlski kl\Z• 
tecriibe mahiyetindedir. 

Teşekkür 
Biricik evladımız on beı yaşında 

kıznnız Seyhun Aktuna'nm ölümün· 
den doğan sönmez ve derin acmuzı 
paylaşanlara; izci ve sporcu arkadq
larma ve Türk maarif cemiyetine; ce
nazesini göz yaşlarıyla karıılayan 
Ankara halkına candan te~kkür ve 
saygılarımızı ıunanz. 

Anası Babası 
Ferdane Aktuna Ali Cemal Ak.tuna 

müta1eası alınarak kanunla yapıla· 1 
cakbr. Kaza teşkili, kaldrrılması ve 
bir kazanın bir vilayetten başka bir 
vilayete bağlanması vilayet idare he
yeti ve umumi meclisinin mütaleası 
alındıktan soma yine kanunla yapı
lacaktır. 

Vilayet amnlarınm, kaza mer • 
kez smırlannm ve adlarının değ'if
tirilmesi, nahiye teşkili veya kal"' 
dmlması ye bunların merkez ve 
sınırlarının değittirilmesi, bir ka. 
zadan bqka bir kazaya bağlan"' 
mau alakadar vilayet idare heye
tinin kararı ve Cumur Reisinin 
tasdikiyle olacaktır. 

Nahiye ve köy adlarının deiit
tirilmesi, yeniden köy te§kili, köy• 
lerin birleflirilmeıi, ayrılması v~ 
ya bir nahiyeden başka bir nahi .. 
yeye bağlanması vilayet uoıumi 
idare heyeti Te umumi meclisleri .. 
nin mütalaası alındıktan sonra iç 
Bakanlık ta.rafından yapılabile • · 
cektir. " 

B. Tahsin Uzer 
Rize'de tetkikler yapıyor' 

Rize, 25 (A.A.) - üçüncü umumi 
müfettiş Tahsin Uzer yanındakilerle be. 
raber Rizeye geldi. Rize vilayetine aid 
ekunomik, idari, içtimai meseleleri tet .. 
kik eden -ye nahiyelere kadar gidereli 

1 

halkla temaslar yapan umumi müfettif 
her yerde çek eaııdan kar§ılandı. Ve 2~ 
nisan bayramı vesilesiyle yapılan top.. 
lanhda ve belediyede verilen ziyafette 
bulun~u. 

Finans tayinleri· 
• 

Elaziz merkez malmüdürü 
1 Burhan Divrik malmüdürlüğüne, 

Canları merkeb malmüdürü Ziya 
Elaziz merkez malmüdürlüğüne, 
tapu ve kadastrn muhasebe direk- ı 
törlüğü memurlarından Remzi 
Çankırı merkez malmüdürü Ziya 
Ceyhan malmüdürü Said Ilgın 
ma1müdürlüğüne, Afyon kazanç 
tahakkuk memuru Cemal Tunceli 
mabnüdürlüğüne, Yusuf eli mal • 
müdürü Mustafa Lütfi Rize vari .. 
dc:.t direktörliiğüne tayin edilmiş .. 
ler Finans Bakanlığı kavanin 
ve muamelat direktörlüi!fi memur
larından Osman aynı direktörlük 
mümeyizliğine terfian tayin olun
muştur. 

Muvazenei wnumiyeye 
alınan daireler 

Hükümet Konya ovası sulama 
idarsi, Ankara ıehri İmar dd-ektörlü .. 
ğü, Yüksek mühendis mektebi ve 
Ankara Yüksek ziraat enstitüsünün 
1936 fınan• yılından itibaren müva~ 
zenei umumiyeye alınması hakkında 
bir layihayı Kamulaya vermiştir. 

Satranç 
müsabakaları 

·-
Ankarada bütün satranç meraklı

larmı etrafına toplıyan Satranç ku
lübü üyelerinin iatekleri üzerine ya
yalouda müsabakalar yapılacaktır. 
Kulüp üyeleri en iyi oyun}ann1 bu 
müsabakalarda oynıyacaklardır. Mü .. 
sabakalar neticesinde Ankaranm en 
kuvvetli oymıcuları sıra ile tesbit e
dilmiş bulunacaktır. 

Müsabakalara mayısın dokuzuncu 
cumartesi günü saat 15 te haşlanıla
cek ve bu mÜiabakalar her hafta 
cumartesi ve çar§amba günleri ayni 
saatlerde devam edecektir. 

Müsabakalara kulübe aza olıwyan 
bütün s~ merakbları seyre gele
bilir. Kulüp merkezi Şehir lokantası 
içindedir • . 
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Habeşler cenupta mıı '·l'lr"f•nnıof ediyor 

Londra, 25 (A.A.) -Ogaden cep- 1 

helinde habeıistanın son ümidi olan 
Naaibu orduau adım adım mukavemet 
göstermekte ve her karıf topraiı çetin 
bir tarzda müdafaa etmektedir. Fa
kat italyanlann iki cenahtan daggah
medo Ye saısabeneh'den merkezin ge
rilerine doğru sarkmaya başladıkları 

zannediliyor. 
~imal cephesine habet takviye kıt

alan gönderilmeye devam ediliyor. 
ltalyanlara adisababa yolunu kapa- ' 

mak için habetler varrahailu'nun ce
nubunda çok kuvvetli mevziler tut-

mutlardır. Bütün takviye kıtaları bu 
mevzilere gönderilmektedirler. 

Çana gölü bölgesine gelince burada 

İtalyanların bakardar mevkiini ele 

geçirdikleri söyleniyor. Mavi nil bu 

Çana gölünden çıkarak akmaya bat· 

tar. Gocam bölgesinde İtalyanlar he
men hemen hiçbir mukavemet gör
mekııizin ilcrlt•mektedirler. 

Cenuptaki kanlı. çarpışmanı1ı tafsilatı 
Londra, 25 (A.A.) - Somali· 

den gelen haberlere göre, Nasibu
nun askerleri büyük bir kahra
manbkla harh etmekte, mevzileri
ne sıkı sıkı tutunarak her İtalyan 
taa:rruzuna bir mukabil taarruzla 
cevab vermektedirler. Birçok kan
lı süngü hücumları olmuş ve ital -
yanlar silahça çok üstün bulunma
lanna rağmen merkezde ancak 
pek cüzi ilerliyehilmiılerdir. 

Buna mukabil iki cenahlarda 
tiddetli bir tayyare bombardıma
mndan ve topçu ateıinden sonra 
İtalyanlar hiaaolunur bir ilerleme 
göstermişlerdir. İtalyan kolların
dan biri Saaaabeneh'i muhasara 
ve Lücum ederken motörlü diğer 

kol F af an nehri üzerinde ve Sassa
beneh' in elli kilometre kuzay ha -
tısında kain Daggahmedo'ya giri· 
yorlıudı. 

Ogaden cephesinde İtalyan hat
tı şimdi bir hilal şeklindedir. Ve 
müstahkem habeş mevzileri çev • 
rilmek tehlikesine maruz bulun • 
maktadır. Eğer bu hilalin iki uç
ları kapanırsa Nasibu ordusu da 
çevrilmiş olacaktır. Bundan dola· 
yı Nasibu'nun böyle bir ihataya 
uğramaması için geri çekilmesi 
bekleniyor. 

Muharebenin ba!ladığı 24 ni· 
aan sabahından beri her iki taraf 
da daha timdiden binlerce ölü ve 
yaralı vermiş bulunmaktadır. 

Almanyadan sorulacak sualler 
Berlin, 25 (A.A.) - Havas ajan· 

sı mahabiri, çarşamba ıünü Fransa 
eJçiai M. Korben tarafından M. Van 
Sittart'a tevdi edilen •e bununla be
raber bir gıina reami mahiyeti haiz 
olmayan ufak muhhra apiıdaki nok· 
talarm aydmlahlmasmı istemektedir: 
. 1. • B. Hitler, kendisini Almanyada 
sakia olan alman milletinin lideri mi 
addediyor, yoksa AYUaturya, Memel, 
Danlzil' ve Çekoslovakyada oturan 
bütün alman azınhklarmm lideri mi 

B. Eryo seçim 
Liyon, 25 (A.A.) - B. Eryo, ıeçim 1 

dolayiıiyle yapılan bir toplanbela dün 

aktam uzun bir nutuk IÖyliyerek son 
le1rii devre eınuında radikal hükümet 
lerin amumi finanıı idare editlerini mü. 1 

sayıyor? 

2 .• B. Hitler, Almanyanın istemiş 
olduğu hak birliğini elde etmit oldu
ğu fikrinde midir, bu fikirde değil ise 
bu müsavatı ne gibi bir vasıta ile elde 
etmek istiyor? 

3 .• Almanya karşılıkla yardım sis· 
temine girmeie hazır mıdır, yoksa 
kar,ılakla yardam miaaklarmın ademi 
teca'YÜz misakları ile olan ahengi hak
kmda yeniden bir münakaıa kapısı 

açmak fikrinde midir? 

nutkunu verdi 
dafaa etmittir. 

Sözü harici siyasete nakleden B. Er· 
yo, fran11z - çekoılovak andla,rnalı.rının 

Franaanın son ümidi olduğunu söyle. 
mittir. 

Japon dış siyasasının ana hatları 
• Tokyo, 25 (A.A.) - Japon dıt 

bakam Arita l'azetecileri kabul ede
rek ezcümle demittir ki: 

"- MilJetler cemiyetinin devlet 
adamlan ıulhun temini makanizmaıı 
ile o kadar ufraımıılardır ki, anlaş
mazhklann asal sebeblerine dikkat 
etmeye vakit bulamamıtlardır. 

Japonyanm dış sıyaaaaı bütün ıa· 

B. Numan Seyman 
İki konferansta hüküm e

timizi temsil ediyor 
CeneYre, 25 (A.A.) - Miletler ce. 

miyetinin hazırladığı kadın ve çocukları 

konma konferansına CeneYH bq kon. 

ıolosumuz B. Numan Tahir Seyman İf

tiralı etmektedir. 

Bundan batka B. Seyman çocuklara 

~cbm milletleraraaı teıkilihnan bugün 

'-tlıyan konferanımda da çocuk esir 

aeme teıkilitunızı temıil etmektedir. 

Muhaf azakiirların 
yeni bir grupu 
Londra, 25 (A.A.) - Parlamento. 

OUn muhafazakar az..ıundan bir çoğu, 

"ieni bir l'J'UP kurmaya karar vermitler
lir. Bu l'"JPUD ıayesi, manda altındaki 
IDemleketlerin menfaatleri ile uğratmak 

Olacali:bl'. Grup, manda sahibi olan dev. 

letlerie ba memleketler üzerinde ege
lbenlik haklannı tam olarak kunnaya 
Y• bu lialdun batkalarına devredilmesi 
İ5in girifilecek her türlü te19bbüıleri 
t•rıtla blraknuya çalıımaktaclır. 

halarda uzlatma ve diğer bütün dev
letlerle itbirliii yolu ile barıtÇıl ge· 
liımeyi hedef tutuyor. Eter .Jarb dev
letleri kendilerini bizim yerimize koy
salar herhalde Çin hakkındaki hattı 

hareketimizi anlar ve tasvib ederler. 
Japonya, bütün garb devletleriyle 

bilhassa Pasifikde dostça münasebet· 
ler sürdürecektir.,, 

Kıral Fuad ağır hasta 
( BOJı 1. inci saylatla) 

PRENS FARUKA GEi.EN 
TEl,GRAI<' 

Londra, 25 (A.A.) - Saat 
14,30 da burada bulunmakta olan 
Prens Faruk'a gelen bir telgrafta 
Mısır kıralının vaziyetinde bir de· 
ğitiklik olmadığı bildirilmektedir. 

J'eli.ahı istendi mi? 
Kahire, 25 (A.A.) - Bugün 

öğleden sonra kıral Fuad'a yapı • 
lan kan enjeksiyonundan sonra 
ahvali sıhiyesi biraz eyileşmit iae 
de vahim olmakta berdevamdır. 

Veliaht Prens Faruk'un tayya • 
re ile Kahire'ye gelmesinin iste • 
neceği yayıntıları dolaımaktadır. 

Niyabet meclisinin lmrulmusı için 
Kahire, 25 (A.A.) - Siyasi 

mahfiller, Kıral Fuad'ın hastalığı· 
nın vahamet kesbetmesi dolayısi
le niyabet meclisini nkurulmaaı la
zım olduğu fikrindedirler. 

Meclisin, Prens Mehmet Ali, ea· 
ki başvekil Nesim Paşa ve Mısı • ı 
rın Paris elçisi Fahri Papdan mü· 
rekkeb olacağı sanılıyor. •· · 
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DIŞ HABER.LER 

B. Çemberleyn in 
Viyana yolculuğunun 

sebebi 
Viyana, 25 (A.A.) - Oaten Çember. 

leyn'in Viyanayı ziyareti bütün tekzib • 
lere rağmen açıkça ıiyasi mahiyette ol. 
muştur. Çemberleyn, yalmz Avusturya 
hükümeti ile temaslarda bulunmakla kal
mamış kıralcı reislerden Viesner ile de 
görüşmüştür. Vienı1er, kıralcıbğın Avuı

turyada iadesi lüzumuna muhatabını 
kandırmaya çalışmıştır. 

B.ÇEMBERLEYN PEŞTEOE 
Bu<lapeşte, 25 (A.A.) - Osten 

Çemberleyn bugün buraya gelmiş
tir. İngiliz e!çisi Knox'un misafiri 
olacakhr. "' 

f ngiliz mahfillerinde bu yolcu
luğun yalnız malumat edinme ma· 
hiyetinde olduğu söylenmektedir. 

Filistin l{arışıklık ları 
YABANCI PARA VE NUFUZU 

iLE MI OLMUŞ? 
Londra, 25 (A.A.) - Deyli Teleı· 

raf ıazetesinin Kudüıten alclıiı bir ha. 
bere göre, Filistin kanııkbldan dış bazı 
nüfuzlu tarafından teıvik edilmittir. 
Gazete, dıtardan ehemiyetli mikclarda 
para gelerek daiıhldığını ve bazı arab. 
larm birdenbire zengin olmalan sebebi 
hakkında yapılacak tahkikatm enteresan 
iftalara yol açacağa ıüphesiz bulunduiu
nu kaydediyor. 

Yafa, 25 (A.A.) - Havaı ajansının 

muhabiri, Yafa tehrinin ölü bir belde 
manzara11 arzetmekte oldufunu haber 
vermektedir. Ticaret, Yafa'cla tamamİY· 
le durmutlur. 

Süküna doğru 
Kudüı, 25 (A.A.) - Hava• ajan11-

nın mahabiri, dünkü günün ıükin içinde 
ıeçmit olduğunu haber vermektedir. 
Müslüman liderleri, tarafclarlamu süku
netlerini muhafazaya tefYİk etmiflerdir. 
Arablar, camilwde ........... lulddc
tan sonra biç bir hidi.eye meydan Yet'· 

meden clairlnuşlardar. 
Hayfa, Tulukaram ve Amman'da bir 

takım gösteriler yapılmıt ise de ciddi 
hiç bir kariaıalık olmanufbr. Hayfa'· 
da yahudi mahallesinde çıkan yansın 
zararlara aebeb olmuttur· 

Yahudi mahfilleri. nziyetin ıükuna 
dotna ı~mekte olduğunu IÖylemekte.. 
clirler. Fakat arablar. talebleri tamamiy. 
le yerine ıetirilimeclikçe ıilablaruu bı
rakmamaia azmetmİf olduklanndan ya
hudi liderleri, ıiditlerini tesbit etmek Ü· 
zere bugün bir toplanb yapacaklardır. __ ... 

Hindistan da 
Müslümanlarla mec_usiler 

arasında çarpışmalar 
Londra, 25 (A.A.) - Poona'da Me

cuıilerle müılümanlar ara11nda kanla 
çarpıtmalar olmuf ve 12 1İ çok ağır ol· 
mak üzere 78 kiti yaralanmıttır. lnciliz 

. kıtaları güvenliği iade etmittir • 

--···~ 
Bulgar bakanları 
Kırala izahat verdiler 

Sofya, 25 ( A.A.) - Bugün saat 10 
da krral, batbrtkan ve diğer bütün ha· 
kanları sarayda kabul etmittir. Ba
kanlar, dört Hat kral•n yanında kal· 
mı.cılar ve k--ndi bakanlıktarınca ,imdive 
kadar yapılan ve vapılacak itlere aid 
tafsilat ve""i,!erdir. 

ESTO YA GENEL KURMAY 
BASKA 'J SOVYET RUSYADA 

Reval 25 (A.A.) - Eatonya 
genel kurmay reisi General Huk, 
Sovyet Ruıva genel kurmayının 
daveti üzerine yanında kurmay 
erkanı ve sovyetlerin Estonyada· 
ki ala!emiliteri oldv~u hald,. Rus· 
yaya gitmiştir. Orada bir hafta 
kalacaktır. -----
B. KOIITA SOVYET 

• RUSYADAN AYRII.DI 
Moıkova, 25 (A.A.) - Norveç dıt 

bakanı Leningrad' ela 24 saat kaldıktan 
aonra SoYJet Ruı1adan aynlmıfbr. 

SEÇiM BAŞLARKEN 

Halk ceplıesi ve Ateş haçlılara göre 

Fransanın istediği sulh 
Paris, 25 (A.A.) - Ateş haç 

teşkilatı Şefi Albay dö La Rok 
tunları söylemıştir: 

" - Bizmi uzlaşma için yükselt
tığımız sesi taklid etmeğe çalı~an 
ve fakat ona kin velveleleri karış
tıran, vatan için çalışmak iddia· 
sında bulunan ve fakat onu 
bilmem ne çeşid bir dikta • 
törlüğe doğru götüren ah
laktan bahs etmeğe cesaret 
eden ve fakat sabıkalılarla ve mil
letlerarası aleminin kendilerine is
temediği bir takım kimselerle bir
leşerek bir takım tecavüzlerde bu· 
lunan ihtilalciler, bizim ateş haç 
idealine olan bağlılık ve sevgimi
zi kuvvetle belirtmekten baş-ka bir 
fey yapmış olmıyorlar.,, 

Albay dö La Rok, ilaveten de · 
mittir ki: 

" - F ranaa, bolşevik diktatör · 

lüğü istemed:ği gibi faı;izmi ve 
hitlerizmi taklid etmek de isteme· 
yız.,, 

Paris, 25 (A.A.) - Halk cep -
hesi umumi sekreteri Bay Gaston 
Berjöri, radyo ile neşredilen bir 
nutkunda şöyle demiştir : 

" - Biz, köylü, amele, bur juva
dan mürekkep otuz se"d z milyon 
fransızın tröstlerin menfur ve bu
dalaca gaddarlıklarına karşı uz -
la~malarını istiyoruz. 

Jç reiimleri ne Q)ttr sa olsun bü
tün mHletlerle sulh halinde yaşa
mak arzusundayız. Biz, silahlan -
ma yarışının durdurulması, karşı
lıklı yardım yapılması ve milletlel' 
münasebetlerinin Milletler Cemi
yeti andlaş111asının on dokuzuncu 
maddesine göre tensik edilmesi su
retiyle hak birliği dairesinde vü • 
cude getirilecek bir sulh istiyoruz. 

Almanyaya neleı· sorulacak? 

Bugünkü tahminlere göre Alm1ınya, 
görüşmeyi kabul edecektir. Bıı 

takdirde Almanyayı Cenevrede fon 
Ribbentrop temsil edecektir 

Londra, 25 ( A.A.) - Royter 
ajansı, B. Hitler' e gönderilecek 
suallerin franıız muhtırasından 
daha yapıcı bir şekilde olacağını, 
zira, B. Eden'in görüıme esasları 
bulunmasına elverişli iyi bir neti
ceye varabilmek için mümkün 
olan her şeyi yapmayı şiddetle is
tediğini bildiriyor. 

Bununla beraber, İngiltere, Al
manya'nın andlaşmalarla güvenli
ği tekrar kurmak için daha fazla 
yardımda bulunmak lüzumunu 
gözden uzak tutmamıştır. 

CeneVrl!rle Almnnynyı temsil edeceii 
söylenen B. Ribbentrop 

Sayfiyede bulunan B. Eden sa • 
lı günü buraya gelecek ve sualler, 
çarşamba günü fransız seçiminin 
ilk neticeleri belli olduktan sonra 
kabineye verilecektir. Zannedildi
ği ne göre, sualler, Berlin'deki İn
giliz büyük elçisi tarafından ya • 
zılı muhtıra seklinde verilecek ve 
sonra neşredilecektir. 

Alman cevabının Milletler Ce • 
miyeti konseyinin 11 mayısta top
lanmasında tetkik edilecek ve bu 
ıuretle Ren meselesi ruznameye 
gireceğinden bu toplantı için Al • 
manya'ya da davet gönderileceği 
zannedilmektedir. Almanyanın bu 
daveti kabul edeceğini gösteren 
belgeler vardır. Bu takdirde Al
manya'yı Cenevre' de Fon Ribben· 
trop temsil edecektir. 

J'nm.'4t1. !mal li1elf•ıii etrafında 
malu.maı istedi 

Londra, 25 (A.A.) - Fransa 
elçisi İngiliz drt bakanlığı daimi 
sekreterini ziyaret ederek Alman
yaya verilecek sual listesi hakkın· 
da bükümetinin bazı temennileri· 
ni bildirmiıtir. ~--

İyi haber alan m~hfillerde söy
lendiğine göre, franıız elçisi, no
ta vermit olmayıp, uzun bir görüt- , 
mede bulunmuştur. Eden, fransız 
hükümetinin arzularını büyük bir 
özenle tetkik edecektir. 

Lord Hali/aks Berline mi gidiyor! 
Londra, 25 ( A.A.) - İngilizle

rin hazırlamış oldukları sualler 
Berlin'e gönderilmeden evvel fran
aızlarla İngilizler ve İngilizlerle · 
belçikalılar arasında yeni göriit- · 
meler yapılmıştır. Öğrendiğimize · 
göre dün sabah B. Korbin ile 8. 
Van Sittar arasında bir eörüıme 
vuku bulmuştur. Bu görüşme sıra· 
aında dıt bakanlık müstepn, sual
ler hakkında ve bilhassa Avuatiır· · 
ya, Çekoılovakya, ve Litvanya'JI 
ilgilendiren noktalarına dair iste- · 
nilen izahları vermiştir. 

lngiliz notasının fransızlann 
kaygularından ilham almıt olma
sı ihtimali vardır. Bununla bera • 
her nota yalnızca İngiliz görütü • 
nü göstermektedir. 

Bundan başka notanın bir hava 
paktı vücuda getirilmesi zarure
tini de ileri sürmekte olduğu ri
vayet edilmektedir. 

Lord Halifakı'ın Berlin'i ziya
reti hakkında ıimdiye kadar he • 
nüz bir karar alınmış değildir. 

B. Hitler bazı 
suçluları affetti 
Berlin, 25 (A.A.) - B. Hitler, bir 

af kararnamesi imnlamıtbr. Affedilecek 
olanlar ıunlardır: 

1. - Nazi idealine karşı fazla gay
retketlik göstermek için kanunlar hü
kümlerini bozmuş olanlar ve yalnız a. 
elam öldürmüt bulunanlar müıteınadar. 

2. - Nazi teşkilatları hakkında li
sanla tecavüzde bulunmut olduklanndaa 
dolayı mahkum edilmit olan kimseler. 

3. - Bizzat B. Hitler ve nazi reis. 
lerine hakaret etmit olanlar, 

Emden subaylarına 
Vaşington'da verilen 

ziyafet 
Vatington, 25 (A.A.) - Alman Em. 

den kruvazörünün aubaylan, tehri res
men ziyaret ebnek üzere buraya gelmit
lerdir. Şereflerine deniz bakanlığı tara. 

fmelan bir ziyafet verilmiıtir. 



SAYFA 4 ULUS 

Türk hekimleri ve Sovyet 
dostlarımız ıg ze ler 

--- --- ---~-::ı 
m~~ 

- - ~---~ ------ -- - -

Son ıünlerde, Moskova'da yaban-
.. c:ı memleketlerle kültür münase1'et • 
!eri cemiyetinin tertip ettiği bir ilmi 
ınüsamerede söz alan Profesör Danİ· 
;evski, Profesör Burdenko ve Profe
sör Lurya, Altıncı Türk Tıp Konırre· 
sindeki Sovyet delegelerinin faaliyeti 
lıakkmda izahat vermişler ve türk 
lababetinin bugünkü Önemli vaziyeti 
Üzeimde bilhassa tevakkuf etmiıler-

Profeıör Danİ§evski, türk topnk • 
larma iJk ayak basbklan dakikadan 
ıtibaren sovyet delegelerinin karşılaş· 
bklan samimi dostluk ve anlaşma ha· 
~asmı tebarüz ettirınit ve bunun, 
Türkiye - So.,-yetler Birliği arası tıp 

hbirliğ'i için atılan ilk adnnı ne dere
ce kuvvetli bil" hale sokmak fırsatım 
:vermİ§ olduğunu kaydeylemittir. 

Bundan sonra, Türkiye Cumuriye
linin beı· türlü milli ekonomi ve kül
'tiir alanlarmda:ki büyük yapıcı faali
'$'etini anlatan Profesör Danişevski, 

milli sıhhati koruma alanındaki yÜk· 
aek gayretler hakkmda ezcümle de· 
miştir ki: 

Türl<lye'de bu alanda bilhassa, 
tifüs ile, sıtma ve sıcak memleketler 
hastalıklariyle, romatizma ile, züh -
revi hastalıklarla ve trahom ile mü • 
cadelc teşkilatına çok büyük bir ehe· 
miyet verilmektedir. Kronik romatiz. 
ma ile zehirleyici maddeler istimali 
İptilası, al tmcı türk tıp kongresinde 
bilhaııa üzerinde durulan meseleler • 
Clendir. Türk doktorlarının bu mesele
ler üzerindeki cidden dikkate d<!ğer 

raporları, türk doktorlarının çok ge
niş nazari bir bilgiyi haiz olduklarını 
'Ve aynı zamanda hastalıklarm tedavi
si ve klinik metodlan hakkmda en ye
'llİ metodlarla mücehhez bulundukla· 
nnı göstermi§tir. 

Sovyetler Birliği tıp aieminin me· 
lodlarma gelince, vakıa romatizma 
bahainde bazı Sovyet alimlerinin var
ôıkları neticeler mevzuu bahsedilmİ§ 

iıe de bu ilim ada.mlarmm en son ça· 
lışmaları Türkiye'de az bilinmekte · 
dir. 

Sovyetler Birliği delegeleri, gez • 

mit ve tetkik etmiş oldukları bp mü

esseseleri arasında, teknik malzemesi 

bakımmdan Avrupanın bu alendaki 

her hanıi en iyi müessesesi He aynı sıo· 

yiyede bulunan ve model bir tarzda 

yijcuda ıetirilmi§ olan pek çok mües· 

aeaeler l'ÖJ'nıÜtlerdir. Ankaradaki has

tane, Sıhat enstitüleri, sağlık bakan • 
lığmm enstitüleri, lstanbul belediye 
hastoınesi ve daha bir çok müessese -
ler bu nev;dendir. 

Profesiiı Danişevski, bundan son -
ra tıp tedrisatını mevzuu bahselmiş 

'Ve demiştir ki: 

- K~mmi.yet bakımından dok -
lor kadro1arı umum nüfusun ihtiyacı
na tarn telabül edecek deJ"eceyi bul • 
mamı' clmakla beraber, Türkiyede 
tıp tedrisatı çok yüksek bir derecede
dir. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakül -
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lesi bu bakımdan model teşkil edebi· 
lecek bir haldedir. Bilhassa morfolo
ji kürsüleri, birinci sınıf teknik leva • 
znnı ile, insan üzerinde büyiik bir te• 
.sir hasıl etmektedir. Sovyet delegele· 
ri Üzerinde bilhassa çok mükemm~I 
bir tesir hasıl eden müesseseler ara· 
sında, lstanbuldaki hastabakıcı hem
şireler mektebini de ayrıca kaydet -
mek lazımdır. 

Moskova Banyolar ve Sağlık istas
yonları merkez enstitüsü direktörü 
olan Profesör Danİşenki, aynca, 
Tiirkiyenin banyolarından da baheet
miş ve bunlarm gerek keyfiyet gerek 
kemmiyet bakımından zenginliğini 

tebarüz ettirmi§tir. 

Nihayet Profesör Danişevski, Tür· 
kiye • Sovyetler tıp işbirliğinin inki .. 
şaf ve tarsinine temas ederek bu mak
sat için Ankara ve lıtanbula gönderil• 
mekte olan iki bp kütüphanesinden 
batka, Türkiyenin bütün tip müesse
selerine de ayrıca ve muntazam aa • 
rette Sovyet trp mecmuaJannm irsali
ne başlanacağını bildirmiştir. Bun
dan başka Sovyetler Birliği itim Aka
demisi tarafmdan neşredilmekte olan 
ilim mecmuasına türkçe ve ruaça ola· 

rak bir tıp kısmı ilavesine çalışılmak
tadır. Ayrıca Sovyet ilim adamları, 

türk doktorlarının çalqınaları ve al -
dıkları neticeler hakkında Sovyet 
mecmualarında izahat vereceklerdir. 

Profesör Danişevski'den sonra söz 
alan Profesör Operatör Burdenko, 
Türkiyede tıp ilim müesseselerinin 
yÜksek derecelerini mevzuu bahset • 
miş ve demiştir ki: 

- Y a.lnız, lstanbul bp fakülte • 
sinin yenileıtirilme&İ, bu f akü itenin 
en yeni ve en iyi Avrupa levazımı ile 
teçhizi, ihtisas için AVl"upaya munta
zaman talebe gönderilmesi, Türkiye 
Comuriyetini milli sıhat koruma işle -
rine verdiği çok büyük ve kıymetli 

ehemiyeti göstermeğe kafidir. Başla

rında yüksek kültürlü ilim adamlan • 
nm bulunduğu her türlü türk tıp mü
esseselerini bizzat ve yakından tanı· 
mış olmakla Sovyet delegeleri, yeni 
Türkiyede ilmi terakkilerin ne dere
ce seri bir ıuretle inki§a.f ebnekte ol· 
duğuna kanaat getirmişlerdir. 

Profesör Burdenko, ayrıca, gerek 
Sovyet delegelerine gör.terilen yÜk • 

sek türk misafirperverliğinden ve ge
rek bilhassa kendi son çalı§malarınm 
türk operatörleri arasında yayılmıı 

olmasından dolayı Türkiye Cumuri • 
yeti Sağlık Bakanhğma ve Türk Tıp 
alemine teşekkür ve minnettarhğm1 

bildirmiş ve kendi son eıerinin türk • 
çeye çevrilerek basılacağını haber veT

mittir. 

Profe"sör. Lurya ise bhbi çahtma
lar içinde her türlü Jiizumlu un • 

surlann bulunduğu Ankara hastanesi 
hakkında rapor vermistir. 

Profesör Lurya ayrıca, lstanbulda 
yeni kurulmakta olan Radyoloji Ens
titüsünden de bahsetmiş ve, bu mü -
essese pek yakında muhakkak suret-

Boğazlar eselesi ve Türl{İyen ·n müracaatı .. 
Türkiyenin, Lozan anlaşmasmrn 

boğazları askerlikdışı tutan hüküm
lerinin kaJdırdmaıımı resmen istediği 

§U sırada, Osmanlı imparatorluğunun 

dağılışından doğmut aon devlet olan 

yeni türkiyenin İstiklal ve tam haki
miyetini tasdik eden bu anlaşmanın 

ne gibi hadiseler neticisinde ve ne şart· 
lar içinde imzalanmış olduğunu ha
tırlamak faydalı olacaktır. 

Türk tarihi araştırma kurumu ta
rafından yazılmıt ve yeni cumuriye
tin inkişafına tahsiı edilmiş olan en· 
teresan eseri okuduk. Bu, harbden İ· 

tibaren türkiyenin tarihini çizen ve 
bu memleketin, şefi Gazi Mustafa 
Kemalin idaresi altında, bir kaç sene 
içinde tarihte eşi olmayan bir kalkın-

ma yapılmış olduğunu gösteren çok 
mükemmel ve çok canlı bir eserdir. 

Dört fehir ismi, dört tarih, bu in
kilabm büyük merhalelerini ifade e
der. 

30 ilk te§rİn 1918 de Mondros mÜ· 

tarekesiyle, 10 ağustos 1920 de Sevr 
anl~masiyle, osmanh imparatorlu· 
ğu, parçalanmasını, dağılmasını, kendi 
mahvını kRbul ebnişti. 10 ilk teşrin 
1922 de Mudanya mütarekesiyle ve 
24 temmuz 1923 de Lozan anlaşma
siyle, yeni bir türk devleti mevcudi· 
yetini dünyaya kabul ettiriyordu. 

Türk devleti, sultanların ve gözde· 
terinin ellerinde, Mondros ve Sevr'e 
kadar alçaltdmııtı; fakat Mustafa 
Kemalin ve arkadaşlarmın ellerinde 
kati olarak yeniden dirildi. 

Lozan anlaşmasının İmzalanma

siyle neticelenmit olan istiklal savaşı
na b!lzı muharrirler "Türk mucizesi" 
adını vermi9lerdir. Gerçekten, harbm 
ertesinde osmanh imparatorluğunun 

umudsuz vaziyeti göz önüne getirilir
se hn i i ir mucize vu ua gelmit ol

duğu görülür. 

Şefinin idaresi altında, genç Tür -
kiyenin, Sevr andlaşması gereğince yu

nan kıtalan tarafından işgal edilm.iş 

olan Anadolu'da nasıl yeniden c~n · 
lanmıt olduğu malumdur. 

Türklerin kati zaferinden sonra, 
21 ilkteşrin 1922 den 24 temmuz 

1923 e kadar devam eden bir konfe· 
rans, Lozan'da, bütün alikalı devlet-

te kendi geniş sahasında Avrupanm 

en mühim tıp merkezlerinden biri 

olacaktır, demiştir. 

Profesör Lurya Ankaradaki Ziraat 
Enstitülerinin çok mükemmel vaziye

tinden ve başardığı büyük itlerden 
de bahsetmiş ve nihayet, Türkiye ve 

Sovyetler Birliği hp adamları arasın· 
daki münasebetlerin daha ziyade sık· 
laşhrılmasmm iki memleket için de 
çok menfaatli olacağını bildil"erek, 
sözlerine nihayet vermiştir. 

Tas ajansı bülteninden 

leri bir araya topladı. İngil tere, Fran· 
sa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Ro -
manya. Yugoslavya ve Türkiye, Sov
yetler Birliği ve Bulgaristan, Karade
nizde sahileri olan birer devlet sıfa
tiyle bo<Tazlar hakkmde.kj görfütmele. 
re i~tirak ettiler. Birleşik devletlere 
ge!ince, o. y0tfnız bir miişahid tarafın
dan temsil ediliyordu. 

Kanferansm müzakere mevzuu 
yalnız türle - yun;ın meselelerine in • 
hiMr etmiyordu. Gerçi, devletler, frr
sattan istifade ile 1914 den b~ri iti -
laf devletleriyle Tiil"kiye arasında de
vam edegelen harb haline bir son ver
mevi lüzumlu buluyorlardı. 

Bu uzun konferans esnaamda pek 
çok meseleler münakl\şa edildi. Os -
mıınlt devleti tarafından yeni türk 
devlefine terkedilmiş kanşık borçlar 
meselesini ve İmparatorluk tarafın • 
dan yab"ncı te§ebbüslere vet"İlmit 

olan zararlı imtiyazları yeni esaslar 
üzerinde tanzim ve halletmek icabe -
diyordu, 

Bu meselelerin hepsi bir arada hal
li kolay bir i' değildi 1 Türkler haki
ki bir diplomatik savaş yapmak mec
buriyetinde kaldılar. ismet İnönü, bu 
uzun görüşmeleri, büyük ihtiyat ve 
zekayla idare etti. 

Konferansm, iki ay sürmüş olan 
ilk toplantısında, müstakbel sulh and
laşmasının esaslannı te~lcil eden bir 
proje hazırlandı. 

Aynı zamanda hem Tyrkiyeyi, hem 
d e itilaf devletlerini alakadar eden 
en mühim meselelerden biri Boğazlar 
meseleıiydi. 

Büyük barbın tecrübeleri isbat et
mi~tir ki bofazların müdafaasında 

gizli bataryah:t ile torpiller, ıabit 

batrayalardan daha ehemiyetlidir. 
Konferan~ esnaıunda kabul etfilmiı 

ola n formül, Türkiye'n in de içine ka· 
rışacaih bir harb, yahud bir harb teh· 
tikesi halinde Türkiyenin müdafaa 
hakkını teyid ediyordu Boğazlar uz
lasmasrnın umumi hükümleri, ihtiyaç 
halinde, Türkiyenin acele müdafaa 
tedbirleri almasına müsaade ediyor· 

du. 

Öte yandan, uzla§maya ilave edil
miş olan maddeler, sulh ve harb za • 
manında boğazlardan y&bancr harb 
gemilerinin g·eçi.~ şa,·tlar •nı tesbit edi 

yordu. 

{17\aşman imzab.nus olan devlet 
lerin delegelerinden mürekkeb bir bo
ğazl "r komisyonu, \:o;\ı\zlardan ge • 
çecek yabancı devletler harb gemile· 
riyle meşgul c.lmak \i7u e teşekkül et· 

ti. 
Uzlaşma maddelerinden biri, bo· 

ğaz kıyılarında askerlik dışı bölgeler 
ihdas ediyordu. Komisyonun bu ara
:r.i üzerinde hiç bir kontrol hakkı yok
tu, fakat tecavüz veya hıırb tehlikesi 
h:ı !inde yüksek akid taraflar asker 
lik dışı bölgelerin emniyetini teahhüd 

ediyorlardı. lıte, Lozan andlaşması, 
boğazlar rejimi hakkındaki uzlaşma 
lahikaJariyJe birlikte 24 temmuzda, 
bu şartlar içinde imzalandı. 

Bugiin, bula nrk olan milletlerara• 
11 vaziyet ve bazı masabaklar dol11yı
siyle, Türkiye, bir tecavüze maru:ı 

kaldığı takdirde, ıraran devletlerin, 
askerlik dışı bölgelerin ve türk top • 
raklarının emniyeti hususunda, kafi 
derecede süratli ve fııvdalı bir yar • 
dnnda bulunnmıyacakları kanaatin
dedir. 

Türkiye, topraklarını emniyet al • 
tında bulundurmak arzusundadır ve 
bu itibarla uzlaımanın boğazları aı • 
kertik dışı uyan hiikümlerinin kaldı· 
rılmasmı istemektedir. 

Tül'kiye bu müracaab yaparken. 
Cenevre'nin gösterdiği yoldan gİtmİf 
ve isteğini uzlaşmayı imzalamış olan 
bütün devletlere diplomatik yoldan 
bildirmiştir. 

Türk ticaret gemilerinde 
can kurtan tertibatı 

Türk ticaret gemilerinde bulunma· 
P gereken ean kurtaran vaaıtalaril~ 

muktezi ean kurtaran tedbirleri hak• 
kındakiı talimatname bakanlar mecli-c 
since kabul edilmiştir. Talimatname .. : 
ye göre J 2 ve daha fazla yolcu ta§t• ' 
yan deniz nakil vasıtalarına yolcu l 
gemisi denilmektedir. Yurd İçi ve yurd 
dı~ı çalışan her deniz yolcu gemisin .. ' 
de can kurtaran, filika, sal, siınid, 

yelek ve aletleri bulunacaktır. Ayrı• 

ca her yolcu gemisinde çıkacak bil' 
yangını vaktinde görebilecek ve bildi• 

re'ı'>ilecek daimi hır yangın vatd&vanı 
bulunacaktır. Ta!iına'nclmedc can 
kurtaran aletlerinin vasıfları ı:-amİ• 

lerin tonajına göre bulunacak mikda• 
n ayn ayrı gösterilmiıHr. • 

İpek böcekçiliği için kurs 
Uzunköprücle bir ipekböcekçiliği 

kursu tören1e açılmı§tır. Bu kursa 
Jstanbul ve T rakyanm bir çok yeri~ 
rinden talebe gelmiştir. 

Gürbüz çocuk 
müsabakası 

Çot'.uk Esirgeme Kurumu Ge-. 
nel Merkezinden : 

28 nisan 936 sair günü öfleden 
sonra saat 14,30 da Çocuk Esirgemd 
Kurumu Genel Merkezinde gürbüz 

çocuk müsabakası yapılacaktır. Ço-c 
cuklarmı müsabakaya katmak isti• 
yenlerin 27 nisan pazartesi günü ÖJ• 
leye kadar hergün 9,30 dan 12 ye ka• 
daJ' çocuğa aid 3 fotoğrafla Genel 
Merkeze başvlll'malarr rica olunur. 

ANKARA 
tan bir şahid ve hatta mavi boğazların üze -
rinde dolaşan bir hayal, büyük milli şerefin 
çiğnendiği günleri hatırlatan bir diğer şa • 
hid olmasa idi .. 

İstanbul'un indirildiği taht'a başkasının 
değiJ de Ankara'nm oturtulmasına gelince, 
bu bir kere, onun, Anadolu yaylasının bağ • 
nnda bulunmasından, bundan sonra da, uza
nan demiryolunun nihayetinde bulunmak 
itibariyle, kurtuluş harbmm epik kahraman
lık günlerinde, hem ordu karargahı olmağa 
hem de ihtilalin politik sevk ve idaresine 
yetmekte, hem sosyal hem de teknik bir ki
fayet göstermesinden ileri gelmiştir. An • 
kara bununla öyle bir itibar ve şan kazan
mıştır ki, yeni devlete merkez olmak ve mil
li ruhun ateşini barındırmak isinde, hiç bir 
şehir onunla derecede ve şerefte, yanşa çı
kamazdı. 

manzarayı manzaraya yetistiren bir hususi -
yet taşımaktadır. Değişik iklimler ve man • 
zaralar memleketi Anadolu'da, çeşid toprak
larla ayn iklimlerin merkezi de, Ankara'dır. 

Anadolu'nun cenubtan şimale, doğudan 
batıya giden yolları, Ankarada kesişmektedir. 
Kapadokya,nm Bağdad tarlaları, Likaonya
nın çöllerine. burada ulaşmaktadır. Bitniya 
ile Paflagonya'daki ormanlarla şarktan ge
len asık suratlı cıplak dae:l~nn uc,lan, bura· 
da birleşmektedir. Ve sahillerdeki bağ'lık 
bahçelik mübarek manzaralara has yeşillik 
ve gölgeliklerin bir serpintisi gibi parc.alar, 
kadiri mutlak bozkırların nemli bağrında 
burada yeşermektedir. 

Ankara icin harcanan fedakarlıklar, paralar 
ve enerjil.er Bursa, Konya yahud Eskişehir 
için harcanmı!i olsa idi, bu üç şehir birer 
c~nnete dönerdi. l 

Türkiye'nin merkezini meydana getir • 
mek için corak ve çetin bir toprak ile yapı

lan bu mücadele ile dünyanın en çok Uvey .. 
ana muarr.elesine tibi tuttuğu bir memleket 
parçasını ileritiğe ve asalete götürmek ve 
ondan bir milli yuva yapmak arzusu, türlC 
milletinin. asırlarca bakımsız bıraktığı türlt 
memleketi namına yaptığı bir kefarettir. 

-Yazan: tvoroerr von BISCHOFF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE 

Tali bu şehre, bulunduğu nokta itibariy
le, öyle geniş ufuklar vermiştir ki, bunların 
hiç bir mitli sınır içinde kaJmasma imkan 
yoktur. Bugünkü fukaralığına ve bakrmsızh-
ğma rağmen, İstanbul, bir dünya şehri, dün
yanın şehridir. Sokaklarında türlü diller çın
lamaktadır, insanları türlü kaynaklardan 
gelmektedir, havasr da üç ayn alemin ihti
rasları, arzulan ve ihtilatları yüzünden ağır
dır, bunaltıcıdır. 

Böyle bir havada ve böyle bir toprakta, 
türk mim ruhunun fidanı, sürüp gelişemez
di. Ona daha sağlam, daha azad, daha sert 
bir hava ve daha eldeğmemis, daha kuvvetli 
bir toprak lazımdı. Hatta İstanbuldaki her 
taş ve her saray. türk kudretinin gerilemesi 
ile inkırazını ve yabancının gururunu anla• 

Buna bir de şunu ilave etmek lazımdır ki, 
tabiat, Ankara'nm, daha doğrusu onu kucak· 
lıyan Galatya'run manzarasında, Anadolu' • 
nun özmanzarasmı yaratmıştır. Sade geog· 
rafik değil, her bakmıdan, Anadolu'nun bu 
parçası, manzaralar arasında ara bulan ve 

Buna rağmen, halbuki Ankara'nın hükü
met merkezi değil de türk devletinin ve mil
letinin merkezi ölçüsünde inşasına girişil · 
mesi, Anadolu türklüğünün yeniden doğma
sına yol açan kahramanlıklar arasında dahi 
diretti bir teşebbüstü. Çünkü susuzluğu. sıt
malık civan ve ekonomik kifayetsizliği ile 
Ankara, birçok şehirler arasında her halde 
en elverişsizi idi. Modem bir şehrin ihtiyaç
larına cevap veren hususları yaratmak için 

Bugün su tesisatı. barajlar, yollar, meK-· 
tebler, hastahaneler ve saraylar şeklinde 

yalmz Ankara vilayetinde yapılmış olan 
esrler, bütün bir türk hakimiyeti zamanın • 
da bütün Anadolu'da yapılmış olandan daha 
çok, daha büyük ve daha ehemiyetlidir. Bu 
yapıcılık, Selçuk devletinin yapıcılığı aya • 
nndadır. Onunla bunun arasmda ve Selçult• 
lardan öte tam bin senelik bir devre içinde, 
Anadolu topraklan böyle bir inşa fırtmasmt.( 
takribi olarak dahi, şahid olmamıştır. 

(Sonu vat)'. 
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futbol ma.çı Dünyanın 
Mchıuplar: 

I\1EŞU1\I FİKİRLER 

Güncleüh 

Arıadolu Çankayayı 1- 2 yendi En büyük zeplin balonu 
yapılıyor 

(Bap I. ;,,ci 911Q'lada) 

Jetler, ltalya ve Yugoslavya ara
amda :ıDeS"ele bitecek midir? Büyük 
Rusya ikiye bölünüp, bir lasmmm 
emniyeti sağlanacak, ıve öbür kıs
mmm emniyeti han.ya mı bırakı
lacaktır? Milletler Cemiyeti bil' 
Avrupa cemiyeti olmakla, Avru
pa Birle,ik cumuriyetleri kurul • 
muş mu olRCakhr? Hatta, iki Av
rupa devleti arasında bir A.frika 
anlaşmazlığı ohırsa, A vropa top • 
raklarmda kan dökülmemek şar • 
tı ile, bu iki devletin krta.nuzın 
kara sulan dqında ve baska kıt&· 
ların topraklan üzerinde h~t -
m P'"'.;illf'! ned"'" k11rışrr.,tlrdır ? 

Ur. Milletler Cemiyeti eksik, ku •' 
surlu olabilir: F akat,kariktürler .. 
de bir eli taflan dalı bir eli kılıç 
tutan türedi kahramanlar gibi, 
ikiz mantılcJı, ikiz görünüşlü ola
maz. Milletler Cemiyeti, bütün 
dünya için ban!ÇI olmağa ve az.ı 
lannı biribirlerinin haklannı ta .. 
nımağa cebretmeğe mahkUmdur. 
Bunu tamamen yapamazsa, yavq 
yavaı, tamamen yapabilir bir im,. 
biliyete cıkarılmahdrr. Milletler cıtt 
miyeti, kuvvetlerin emirberi ola
maz. 

ilk maçını Attınordu ile yapan ve 
2-1 yenilen Anadolu tak1m1, dün, An
kara gücü atanmda, Çankaya ile kar
§ılaştı ve maçı l -2 kaundL 

Hııva yağış1ı ve hatta birllz d:ı se· 
rince olduğundl\n, a1an tenha idi. 

iki takım tnn sa.a tinAe ala.na çık· 

tılcr. Hnkenı es i fenerlilerden B. Ô · 

rnerdi. 

Olooyd sayıfon g ,J: 
Oyun aen b~ladı. Cankayı1lıbr a· 

trl..-an oyaayor]ardı. Anadolu takımı · 

ıarn. ıol atmakt:ın :ıivade teknik bir O · 

yun <:Ö:5tenne~e çalıatı<·ı görülüyor. 
da. flk on bes dakikanın en mühim 
hadise.si. fsken!f er"n nl~ultra ıu%ak hir 
tnesafr.den attı~ ~ofün rfsnyd sayıl. 

m11.sıdır. Bunda n ba ... ka. ;ki tıılı:nn da 

eol at ıv·nk bir vazivet ihdas edeme· 
dil er. Devrenin ortalarına doM-u, Çan 
kayanm ah1ı?anlıiı ve sürati, Anado· 
lunun teknik -,11ıomak ve taktik kur
mak teşebbüsleri ortadan kalkh. Bu· 
nun ıyerine «'efüıi ~:ıel •uru,tarla, 
topdan ziyade adam tututlarla, çok 
eski bir oyun tarzı kaitn oldu iki ta· 
raf da biribirinden farksız oynadılar. 
Ancak forma renklerinin ayrı olu,u 

ile ;lci takımr tanıvllbildik. 

Devre sonlannda an3.dolulular bir 
az daha iyi OV1'Rdrlar. <'ankaya kale· 

sine aoldan b~P.enilebilf"cek "kmlar 
yaptılar. Bilhassa S:-lih v~ Mustafa 
Çankaya k"Jecİ!!İnj birlcac ,.le fa mü~ 
kili vaziyette bıraktılar. Devre, 0-0 

bitti. 

ikinci devre: 

Bu devreye Çankaya çok iyi baş· 
ladı. Fakat sonunu geitremedi. Or· 
ban, Fethi, Mustafa birkaç kere kale· 
ci ile karıı karfrya kaldıkları halde 
bundan istifade edemediler. 

Anadolunun birinci golü: 

7 inci dakikada Çankaya müdafi· 
leri arasında fırsat bekliyen anadolu· 
)ular, bek hatlarından gelen bir topu 
kaptılar ve ileir atıldılar. H;lminin a· 
celesi, Cemalin acemiliği yüzünden 
bir karışıklık oldu. Şevketin şutü ka· 
lecinin yanmdnn geçerek golle neti· 

celendi. 
Oyunu kazanını' vaziyete geçen 

anadolulular, topu dıtan abnağa, va
kit geçirmek İ<:İn ellerinden geleni 
j'apmağa baıladılar. Çankayahlarm 
Üstün oynamalarına rağmen st'OI yİ 

diklerinden sıkıfmıt olmalılar ki çolr 
çalı~aia buladılar. Fakat bm;ok 
defalar güzel akınlar boşa gitti. Bu
gün, Çankaya forvedi sayı yapmama· 
ğa ahdetmi, gibi oynuyordu. 

Çankayanın golü: 

Orhan topu sağ'a sola abyor. Attı· 
iı yerde kimseler yok .•. Mustafa ve 
Osman topu sürüyorlar; fakat kale· 
ye yakm bir yerde kapMıyorJar. Pas 
•ermek akıllarma gelmiyor .. iki defa 
da kornerden istjfade edemediler. 

Tam 22 inci dakikadayız .. lıken
derin ayağına gelen top Nevzada geç· 
ti. Nevzad tüt çekti. Kaleci karşıladı 
ve top 2-3 meter öne düştü. Küçük Ö · 

Tefrika: No: 43 

mer koştu ve Çankayanm biricik go· 
lünü yapb. 

Maç bundan sonra beraberlikle bi· 
lecek zannını veren bir duruma girdi. 
iki takımda da derman kalmadığı gö
rii1üyordu. Akınlar ahenksi7., vuruşlar 
g ayri muntazam ... Artık gol değil. o· 
yı:nun ne ticesini bekliyorduk. Fakat 
'lnadoluhdar, Çankaya müdafaasmm 
bir 1hata .. ı Yii7.üı1dcn 25 inci dakikada 
" ' evhlcnn; bir got daha kaydettirdi-

1er. 

Son dakikalar 
lki dakikada bir hakemin düdüğü .. 

Yan hakeminin lüzum~uz yere !\alla· 
d ğı bil :Tl'lk .. Favul, taç, fi.rikik. kor· 
"er .. . 20 dakikalrk zaman heo böyle 
gecti. Ha.kem bir aralık yaa hakemi
a?.11 ( ! ) e tti. Onu dışan c.ıkarmak 
bir meı1ele oldu. Maç biteceğe yakın. 
Anadolu santrhafı Liva hakeme iti· 
raz etmek iıtedi. Arkadatlarmın rica 
ve ıararJar:na rağmen alanı terketmi-
7orda.. Nihayet tribünlere gitti. maç 
da biraz eonra Ana dolunun 2-1 ka· 

7.anmasile bitti. 
Netice 

Anadolu, şüphesiz, birinci maç so
nunda da yftzchğnnız gibi, birçok me· 
'Ziyetleri olan bir takımdır. Gelecek 
ka~ılatınalarda kendilerini daha çok 
ilerlemit görmekle övüneceğiz. 

Çankaya, hu maçta, iyi bir tak011 
kuramadığı için yenilmiıtir. Öğrendi· 
ğimize göre bazı imkansızlıklar buna 
sehb olmuştur. Fakat birinci safta 
bulunan bir kulüp için bu mazeretleri 
kolay kolay kabul etmek biraz müş
kiildür. 

Bugünkü maç 
Beşiktaş - Ankara Gücü 

karşılaşıyor 
Birinci maçında Muhafız gücü ile 

berabere kalan Beıiktat takımı, bu
g i;n, saat 16 da Muhafız gücü atanm
da, Ankara 8'ÜCÜ ile kartıl&flYOF
Bundan evelki seyahatinde aldığı gü
zel neticeyi ve perşembe günü Muha
f ı:ı Gücüne karşı fena oyununu göz Ö

nünde bulunduracak olan Bqiktaı ta

kımının, bugün, kudretinin azamisini 

göstereceğini fÜphwz .ayıyoruz. Be
sikta1' Türkivede birinci sınıf bir la· 

lum sayılmaktadır. Bunu bilfiil iapat 
eden maçlarına da çok defa phid ol· 
duk. Bugün eğer bu vasıflarını bize 
tasdik ettirecek kadar güzel oynarsa, 
memleket sporu namına sevineceğiz 

ve kendilerini alkışlıyacağız. 
Fakat, Ankara Giicü kulübümüz· 

den de çok şeyler bekliyoruz. Sistem
li bir çahfma sonunda, tampiyonla
ğun kapı e~iP,inde bulunan san • laci
•ert takım, Fenerbahçe kartısında ol
duP,undan dl'!ha ivi oynamalıdll'. Çün
kü bugün alacaiı netice, bu takım 
hakkmda kati bir hüküm vermeie ya· 
rıyacaktır. Ankara Gücü, bugün, bir 
imtihan vermekt~dir. Galibiyet, ça· 
lı§anın hakkrd,r. Onun için iki ta.rafa 
da ıimdiden yalnız başarı diliyoruz. 

1..ondra, 25 (A.A.) - Obioda11 bil
dirildiğine göre, gud yir zeplin Korpo. 
renin :ralanda dünyanm en büyük balo
nunu yapacaktır. 

.Şirketin müdürü Liçfield, ıhazırlamm 
planlara göre, balonun boyunun 260 
metre, yani Hindenburc balonundan 2ô 
metre daha uzun ve kutrunun da 44 
metre olacağını aöylemiıtir. 

Balon, Hindenburc seferlerini ta
mamlamak ınaksadiyle atJantik aeni
sinde kullanılacaktır. 

AI.1\IANYADA YENİ BiR 
ZEPI.lN YAPILIYOR 

Bertin, 25 (A.A.) - Almnııya, yeni 
hir zeplin i~a edecektir. Ba zeplinin adı 
131 Lz olacaktır. 

Fı-iedrichshafen'in hava tezgahları, 
bu zeplinin inşasını kolaylaştıracak -te
kilde tanzim olunmak üzeredir. 

Almanya, bu suretle dört hava gemi
sine sahih olacaktrr: 

Graf zeppelin, Hindenburg, 130 Lz, 
ve 131 Lz .• 

Bugiinkü konser 
Cumur başkanhğı filarmonik or

kestrası bugün müzik öğretmen oku
lunda halk konaerlerinin 19 uncusuna 
•erecektir. Program ,udur: 

Şel: Ernst Praetorius 
1 • Richard Strauaıı: Serenade 2 

flüt, 2 ohuva, 2 klarnet, 4 komo, 2 
fagot ve kontr • fagot için Op. 7 

2 - Richard Wagner (1813 • 1883) 
Sigfried - Ldyll 

10 dakika dinlenme 

3 • Johaımes Brahma: Birinci sen-
foni Do minör, Op. 68 

a) Un poco Sostenato • Allegro 

b) Andante Sastenuto 

c) Un poco Allegretto e grazioso 

ç) Adagio • Allegro non troppo, 
ma con brio 

Straau Ye Brahms'ın eserleri An

karada birinci defa olarak çalma
cakbr. 

ölüm 
Merhum topçu Albayı Abf 

refikası ve tüccardan Bay Ö
mer Lütfi Alevokun kayın va
lidesi, öğretmen Bay Nejdet 
Y ener'in validesi Bayan Fer
ruh Allahma kavuşmuştur. 

Bugünkü pazar günü cena
zesi Havuzbaıında Bay Ömer 
Lütfi apartımanından kaldı
nlarak ikindi Takti Hacıbay • 
ram camisinde namazı eda 
edilecek ve lstanbul'a nakle
dilecektir. Allah rahmet eyle
ıın. ................ ~ 

nm koluna girdi. Bir tarla boyunca uzanan 
keçiyolundan yürüyorlaf'dı. 

MeAele, Milletler Cemiyeti fik
rini ilham eden dan.ya bağlılık
ta, Teya o dan.dan ayr:dıktadır. 
O ~an.va bağb olanlar için, ba • 
n~ hir dünya nizamı premipidir: 
Davadan anı olanlar için. '-arb, 
f...,t;J. ve heke.,,.,onv" "rensipi T&r

dır: Bu prensip, Afrika ~uzu 
P"İymek. VJthnd smoki" tasmıak
la, cinsi deii$tirmez. Bu prensip, 
komıusuna brp memleket ~ 
Ye bir menfaatte memleketlerle 
ittifaklar, bnıllldı saflar, deniz
de; b.rada ve han.da silih nnsı; 
hu orensin her zaman ve her yer· 
de harp demektir. 

Milletler V.mivetinin süratle 
ideal bir insanlık hali kuramıva • 
caj'!ına §Üphe voktur. L~kin bövle 
hir hale ancak böyle bir vasıtayı 
tek~mül ettinn~k T1i1fı•zunu artt•r
mak. ona yeni imk~nlar vermek, 
onu inkitaf ettirmekle vanlabi • 

Daha knuı, Milletler Cemiyeti 
ya kalll', ya gider. Onun blmaa, 
yüzde yüz bant nizammm lmnılac 
fU demek olmadığı meydandadır. 
ADf".ak buna ü111it: -..erdirici tek çaot 

n de odur. Millet1e1' C~iyetinİll 
gidisi, had>, ber yerde harb, her 
yerde kun'el yanp Te çarpqm& 
demektir. 

Gerçi, bırakmız milletleri dö • 
rissünler, tarihi ve tabiatı siz mi 
değiıtirecehiniz, diyenler var. 
Y apyan Ye düsünen imanlarm 
ekserivetinia iradesi bu ise, ne ,... 
pılabilir? Yok eğer. bu fikirler bil' 
ta1mn ihtırularm hastalık nöbeti 
üe, nhati yerinde olanlarm dava
lannı yürütmeğe çalıtmak gereli • 
tir. ' 

T"arnız edenlerin h~rh a7.mİ Jia,. 
dar "'""etli, bir barı$ı müJalaa 
azmi ve hu azimde h11lunanlann 
elbirliğidir ki yinninci asrın ta• 
rihte terefli bir ıöhret almasına 
hizmet edecektir. 

F.R.ATAYı 

Bük.resteki temaslardan sonra 
-> 

B. Menemencioğl11 l\f oskova ya gidiyor 
(Bap l. inci «1:yla4«) 

Numan ve yamada bulunan arkadaJlan, 
romen bükümetiııin müafiri oMıe•klar
dır, 

Dq qleri ...... aelrreterinme, dost 
romen lıükümeti pyet parlak lliır 'Pl'OC

ram hazn-lamıştır. 

B. Numan Menernencioilu yarm öğ. 
lede it güderimizle dıı bakanlık müste 
tarına çağnlıdırlar. Bu davetle Roman

yanın Ankara elçisi, hariciye umum mü- ı 
dürleri, protokol ve basm umum mü
dürleri hazır bulunacaklardır. Aynı ak. 

f&ID genel eekreterimizle İş güderlerimh 
B. Titüleakonan evinde hususi ziyafet~ 
davetlidirler. 

Pazar günü dıt bakanlıiın. B. Nu ... 
manın terefine vereceği resmi öğle ziya• 
fetinde Balkan Ye küçük antant ile in. 
siltere, F....a, Sovyet, ltalya •e Poloa. 
ya elçileri ı.zo. bulunacaklardır. 

B. Numu Menemencioilw pazartal 
aababa Moskova1a hareket edecektir. 

Bükreı, 25 (A.A.') - 8. Titiileslrıai 
saat 21 de ainaiaya relıniıtir. Bu..W. 
kıral tarafmdan kabul eclitecddir. 

B. Blum'u döven 

Aksiyon Fransezciler mahkum old11 
Paris, 25 (A.A.) - Onuncu ceza 

mabkemeai, kırat tanfdarlarmdan kur
tuwm'ı ~ ay •• Andurad'ı oa bet gün 

hepse mahlnim elmİf " R cezalan te.. 
cil etmemiıtir. 

MahkUmiyetlerinin aebebi, .bdemi 
azasmdan Jak BenYil'in cenaze törenin
de B. Leon Blum'a taarruzda bulunmuş 

1 

olmalandır. 

Hatırlarda olduğu gibi o gün B. Le_ 
on Blum'un binmiş olduğu otomobil 

mumaı1eyhi evine götürmekte iken Se&. 

Jermen bulvarında inzibab temin ile ui

r&f8D aksiyon fransez azalarına teudiif 
etmi§tİr. 

Kıral tanldarlan, B. Le°" Bl•m'u 

tanımışlar, otomobilinin camlarmı ta.... 
mışlar, içincle bulunan mebuslardan B. 
Monne ile karııını ve bilhasa Leon Blum'· 
u döğmüılerdir. B. Leon Blum, baıından 
oldukça ağır suretle yaralanmışb. 

bir fenerle aydınlanan ellerini görüyordu. 

Yazan: fak ŞARDON 

Tlirkç~ye ı,;evrr~n: Na:suhı BAYDAR 

Eduar demin kesmiş olduğu sözlerine 
devam etti : 

- Bir kaç tetkikler yapmadıkça en sade 
suallerin cevabı verilemiyecektir. Neden bü
tün kuşlar ilkbaharda, çiftleşme mevsimin -
de öttükleri halde saka kışm öter? Saka çif
ti sonbaharda büsbütün ayrılmaz; kışın, öte
ki kuşlar gibi sürüye katılmaz? Erkek saka, 
dişisinin bulunduğu yerler yakınında kalır. 

Arkasma mantosunu alır, başına kırmızı 
beresini giyer, sık sık yürümeğe çıkardı. 
Sentiler yolu üzerinde, büyük bir çahhğa 
yaklaştığı sırada bir serçe sürüsü fırlar, gi
der ilerideki ceviz ağacının üzerinde topla • 
nır ve Bert yaklaşınca uçar ve gene bir baş
ka ağaçın üzerine tekrar konardı. Bert, bula
nık sulara. alçak çayırlarda toplanmış sel 
sularının soğuk parlayışlanna, sürülmüş 
topraklara, şeffaf ağaçlıkların ince dallarına 
bakardr. Bu kurş,unileşmiş, daha sessiz, da -
ha yoksul, fakat daha açık, daha düsündürü
cü olan, terkip edici ve sağlam şekillerine 
rücu etmic;e benziyen manzara içinde Bert, 
eski ve sudu saadetten kendini daha çok ay
nlmıs his;ederdi. 

Adam, nihayet, bir davet mektubunu bu· 
lup uzattı. Mektup, Mösyö Pakari'nin öldü
ğünü bildiriyordu. Bert, mektup zarfmm 
üzerinde Alber'in yazısını tamdı. 

Bert, hızlı hızlı eve doğru yürürken, ina-. 
nılmaz bir haber vermek için acele cdiyor
muşcasına tekrarlıyordu: "Mösyö P akari öl
müş !" Fakat eve gelince, doğru odasına 
çıktı. 

_ ,,... ..... ____ _ 
- Her zaman .. vakıa sürü hemen dağıl

maz. Mayısta, küçük sürüler gördüğümü ha
tırlarım. Cemiyet insiyakı ile ondan ayrılıp 
münf erid yaşamak istiy.en çiftin temayülü 
arasında acaip bir mücadele vardır. · 

Birden bire sustu; bir işaretle Emma'yı 
ve Bert'i bulundukları yerde durdurduktan 
sonra kendisi, elinde gözlükleri, dikkatli 
dikkatli yürüdü. 

Avcılıktan vaz geçmiı ve güvercinlikleri
ni bırakmıştı. Fakat kırlarda dolaıırken gö
züne iliıen mini mini bir otu eline alrr, kü
çük bir çam ormanında durur, şafakta kamış
lar ara&ına gizlenir, bir serçeyi, bir saksağa
nı, bir an kuşunu gözetliyerek böylece, bu· 
lunduğu yerden, büyük beşeri istifhamın 
halline iştirak ederdi. 

Emma ile Bert, Eduar'in geldiğini gö • 
rerek yoldan ayrılıp onunla birleştiler. Tam 
ufukta hareketsiz bir takım bulutlar batan 
güneşi gıözden saklıyorlardı. Emma kocası -

Tabiata aid düşüncelerini her vakit Ber
tin yanında açıkça söyliyen Eduar bu sefer, 
nedense, kapalı anlatmak istiyerek ilave 
etti: 

- Bu hususta belki sakanın kışm ötme
si sebebini de bulmak kabildir. 

Bert, bu yerlerde geçirmiş olduğu çocuk
luğuna aid intibaları düşünerek, şimdi bula
madığı güzel kokulan, çiçeklenmeleri, ak • 
ıam ve sabah saatlerini hatırlatıyordu. San
ki tabiat, en tatlı mevsimlerinde bile, eskisi
ne nisbetle daha az sarhoş edici ve daha çok 
çıplaktı. Bununla beraber Bert, şimdi daha 
şuurlaşmış olan zihninde başka çeşid zevk· 
ler keşfediyor, mesela bir kış manzarasının 
güzelliğini daha kolay anlıyordu. 

Akşam üstü, kı~ yağmurlan altında ye~e
ren bataklıklar tarafından Södr çayına ka
dar yürüyordu. Çamurlu sular çayı şişirdiği 
zaman eve dönerken, postacının siluetini gö
rür görmez ona yetişmek için adımlarım 
sıklaştırır ve sanki hala bir mektup bekli • 
yormuş gibi yüreği daralırdı. 

Bir akşam, postacıyı durdurarak sordu: 
- Bizim için bir şey yok mu ? 
Postacı, Şappüi'lere mahsus mektuplan, 

kutunun içinde ararken, Bert onun, küçük 

Mösyö Alber Pakari, Mösyö Artür Paka• 
ri. .. Dutasta Pitavi aileleri ... "; Bert'in gözle· 
ri hep Alber adı üzerinde duruyordu. 

Alber'in acısını anlıyan bir dost gibi ona 
yazmağa karar verdi. 

Masasının önüne oturdu. Alber'e ilk melt~ 
tubunu, yaklaşan ayak seslerinden korkup 
kaygılanarak, işte bu kü~ük sıra sıra çckmC"" 
celer önünde yazmıştı. Bu mektubu hatırlı • 
yor ve Alber'in yiizü aklına ~eliyorctu. Fakat 
şimdi mektup yazmak istediği o adam de~il
di. O artık hayatından çekilip gitmisti. Ken• 
disine yazmak istediği babasını kavbetmit 
olan bahtsız bir insandı. Bundan bac:tta, b~ 
yıldanberi rle deği şmiş olmak tazımdL Bel•, 
ki de artık Bert için hiç zihnini yormıyordu.ı_. 

(Sonu vra) 



Kızılay umumi heyeti 
Yıllık toplantısını dün · yaptı 
: (BQfı 1. i.nci aaylada) 

bul ve genel merkez ibra' edildi. 
· 1936 - 1937 büdçesi ve büdçe tali. 

matnamesi de fasıl fasıl okunduktan ve 
ba:u maddeler üzerinde malumat alın
ch&rtan sonra, 821 bin 801 lira üzerin
'1en tasdik olundu. 

Nizamnameye göre, bu yıl idare he. 
yetinden çeki.lmesi İcab eden üyelerin 
isimleri okundu. Gene nizamname, bun
lann tekrar seçilmelerine müsaid bu
lunduğundan genel meclis kendilerinin 

' 

hücumları tesirlerinden kurtarmağa maıı
sus maske ve aair'levazon imali için hü
kümetimizin büyük ve çok ehemiyetli 
yardımı ile cemiyet tarafından Mamakta 
inşa ve tesis olunan gaz maske fabrikası 
geçen sene başbakan ismet lnönü tara
fmdan cumuriyet bayramında açılmış ve 
o zamandanberi fasılasız çalışmakta bu. 
lunmuştur. 

Fabrika henüz yeni açılmış olmasına 
ve elde lüzumu kadar mütehassıs işçi 

bulunmamasına rağmen günde 150 mas-

Jfamak gaz maskesi fabrikasının yaptığı maskeler tetkik edilirken 

vazifelerine devamlarını tasvib etti. Yal
nız, Çoruh valiliğine tayin edilerek An. 
kaTadan ayrılan, B. Refik Karaltan'ın 

·yerin& Ziraat bankası genel direktörü 
B. Kemal Zaim seçildi. 

Tetkik komisyonu üyeleri, BB. Sa· 
lah Yargı (Kocaeli). Kazım Ckay 
(Konya), Faik Soylu (Niğde) de üyeJik
leı·de ~ka edildiler. 

Kongre, cemiyete büyük himayele
riyle, sonsuz bir vari.k ı.eren Atatürü'e, 
Kamutay başkanı B. Abdülhalik Ren. 
da'ya "e Başbakan İsmet lnönü'ne say
gılannm arzını sür-ekli alkışlarla ve sa-

. m:mi t~ahürle·.f~ kararlaştırdı. Bundan 
· sonra, kongre, genel merkezin isimleri
ni verdiği sekiz zatın fahri azal klarmı 

· tas:!ik etti ve 1936 toplantısına son ver. 
• di. 

On yıl devamh surette ve fahri şekil
de Kızı.laya hizmet eden ve fahri aza
lık' an · alkışlarla kabul edilen yurddat

' larrn isimlerini ve adreslerini yazıyoruz: 
Ordu merkezi başkanı Dr. M. Dev. 

'riş Kuntman 
l Balıkesir merkezi 'eski baıkanı Dr. 

Emin Çudri 
Babkesir merkezi idare 

B. Veli Uzgören 
Balıkesir merkezi idare 

B. lsmail Tiridoğlu 
İstanbul Fatih şubesi 

Abdullah 

heyetinden 

heyetinden 

başkanı Dr. 

Koçhisar merkezi veznedarı B. Meh
med Koçak 

Akseki idare heyetinden B. Ahmed 
Hamdi. 

Kızılay genel merkezi, kongre huzu· 
nına, 1935 yılı içinde üzerine aldığı yep 
yeni ve muazzam hizmetlerle birlikte ve 
önümüzdeki sene için de çok yüklü bir 
proğramla çıkmıştır. 

Büyük Atatürkün ileri.... İşaretine, 
bütiin memleket gibi, uyan Kızılay, cu
muriyet hükümetimizin yüksek himaye 
ve yardımı ile seneden seneye daha yük
sek bir inkişaf ile kendisine verilen in· 
sani vazifelerini zamanında tamamiyle 
yapmı§tır. Bir senelik idari ve muamele 
ve icraat raporlarını gözden geçiren ge
nel meclis de buna tamamen kani olmuf 
ve büyÜ)derine ıükran ve tazimlerini ar
zettikten sonra, başta idare heyeti baş
kanı ve sağlık ve sosyal yardım bakanı
mız Dr. Refik Saydam olduğu halde ge
nel merkeze teşekkür ve tebriklerini 
sunmuştur. 

Cemiyetin 1935 yılı içinde, imkan ve 
kudreti nisbetinde başardığı çalışmaları-

nın değerli neticelerini mütevazi rapo
rundan hülasa ediyoruz: 

Harb hizmetleri: 

ke yapılması imkanı temin edilmiıtir. 

Bu mik~ar gittikçe artacaktır. 

Sulh hizmetleri: 

Kızılay Üzerillf! düşen sulh hizmet
lerini de her yd olduğu gibi mutad şef
kat ve hıı.yırhahlrğı göstererek yap
mıştır. Yangın, su baskrm, kuraklık, 
zelzele, hastalık ve iaşe darlıklarına 
uğrayanlara el uzatmı§trr. 

Göçmeı:ı aş evleri: 

Göçmenlere yardım servisi, büküme· 
tin maddi ve manevi yardımı ile bu işi 
muvaffakiyetle başarmaktadır. Siıkeci

deki aşevi lstanbuJ limanına ge[en göç
menlerin iaşelerini temin etmektedir. Ay
nı zamanda açıkta kalanları da kapalı 
yerlere yerleştirmektedir. Bu evde 2018 

göçmen iaşe edilmiştir. Gelibolu lzmit 
ve lzmirde de aıevleri teıkilitı vardır. 

Sıtma ue lirengi ilaçları monopolü: 

Dünya iktısadi buhranın devamı 
dolayisiyle cemiyetin gelirlerinde 
gün geçtikçe artan eksikliklere vakıf bu
lunan hükümetimiz, hem cemiyete gelir 
bulmak ve hem de memleketimizde is. 
tenilen mikdarda bu ilaçlan bulundura
bilmek maksadiyle Kızrlaya monopol 
vermiştir. Satış gün geçtikçe artmakta
dır. 

Oyun kağıdları ue maden sulart 
monopolü: 

Oyun kağıdlarından mühim karlar 
temin edilmektedir. Halkımız maden 
sularının faydalarını gijn geçtikçe anla· 
dığından satış her gün yükselmektedir. 
Karahisar maden suyunun yakın bir za. 
manda cemiyetin esaslı bir varidatı ola· 
cağı anlaşılmaktadır. 

Hasta bakıcı mektebi: 

Şimdiye kadar 211 hasb bak(cı yetiş. 
tiren mektebin bir aynının Ankarada a
çılması için tetkikler yapılmaktadır. 

Gençlik derneği: 

Yavrularımızı mekteb sıralarında ve 

küçük yaşlarmda şefkat ve hayırhah 

lık hisleriyle yetiştinneğe çalışan genç

lik derneği dört yaşını bitirmek üzeredir. 

Temenni edilen semerelerini vermeğe 

başlamıştır. Aza mevcudu bugün, 32 

bine çıkmıştır. 64 şubesi ve 444 dernek 

kolu vardır. 

Saat 14.5 da Mamak gıoz maskesi 
fabrikasına gidilmiş ve fabrikanın 

çalışması Üzerinde delegelere izahat 
verilmiştir. 

Pf>T l8'ffi:: 

Ta~la ha~mr yarın•~ 
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Merkez Bankası Cumuriyet 
Umumi hissedarlar heyeti yarın toplanıyor 

(Başı 1. inci sayfada) 
betle zirai mahsullerimizden buğday, 
arpa, mısır, pancar, zeytinyağı, pa • 
lamut gibi bir takım mahsuller nok -
san vermiş ise de, afyon, üzüm, pa -
muk, yapağı, tiftik gibi diğer bir ta -
kım mahsullerimiz de fazlalık göster
miştir. Memlekt ziraatı itibariyle 1935 
sensinin bir sene evveline ve daha 
evvelki buhran yıllarına göre farıka
sı, zirai mahsuller fiatlarında kendi-
ni gösteren ehmiyetli fiat yükselmesi 
olmuştur. Buğday, arpa, çavdar, yu • 
laf, incir. fındık, pamuk, zevtinyağ1, 
tiftik, yün, hayvani mahsuller gibi 
mallarımız e~nslr y:'kse1meler kay -
deylemiştir. Bu fiat yiikselmelerin • 
den dışarıya satrlarımız da ş',iphesiz 
ha••lt müs,.,.fid olmuştur. 

Beş senli!< sı>navi programı tatbi
katına, knvda de~er bir gi)yret ve 
h~·""'sivefl.,. devam edilmi~tir : 

Sihner p ...... 1nn Ka••seri bez kom

binPsınm 16 EyliHde küşadı yapılmış 
Ereğli p->muk ve hmit kağıt fabrikası 
nın vapıl;:orı 19::t5 senesi içinde bit

mil'tir. Yine pamuklu istihsa]atına 

iştirak ede('ek olan Nazilli fabrikası
nın ve yünlü mens.ucat istihsaline ay
rılacak bulunan Bursa Merinos fabri-
kasrmn temelleri 1935 içintle atılmı§· 
hr. Sümer Bankla iş Bankasmın 

müştereken kurmuş oldukları Keçi
burlu Kül<ürt fabrikası nisanda, Ispa
rta Gülyağı fabrikasr da mayısta iı· 

lemeğe, lı Bankasının yalnızca kur
duğu Paşabahçe Cam fabrikası ile 
Zonguldak'ta Sömikok fabrikası yine 
1935 senesi içinde çah§maya başla· 

mışlardır. Bir memleketin refahında 

ve hatta müdafaasında ehemmiyetli 
rol oynayan maden serveti noktasın
dan tetkike değer zenginlikleri olan 
memleketimizin bu servetlerini araı
tırmak ve valorize etmek ve bu suretle 
mübadele vasıtalarımızı genişletmek 
emelleriyle bir "Maden tetkik ve ara
ma en&titüsü" ve yurdu ucuz elektrik 

enerjisine kavu~turmak ve bu İ§leri 
verimli ve rasvonel bir yola sokmak 
maksatlariyle bir "Elektrik i§leri E

tüd idaresi" kurulmu' ve bu iki mev
zuu finanse etmekle de uğraşmak Üze
re kurulması kararlaşan "Eti Bank" 
sene nihayetine doğru faaliyete geç

mi,tir. 
Türk ziraatini Türk senayiiyle ta

mamlryarak türk ekonomisini iki a
na temel Üzerinde muvazeneli bir §e

kilde kurmak, türkiye cwnuriyeti e
konomi siyasetinin bat ,iarı olarak ta
nınmış bulunmaktadır. Ziraatle sena

yii bir hızda olarak ilerletmek yolun• 
da güdülen bu siyasetin l 935 senesine 
ait tatbikatı cümlesinden olmak Üze-
re: Bez fabrikalarımızın muhtaç olduk. 

ları uzun elyaflı mütecanis pamuk Ye· 
tiştirilmesine, Kamgarn fabrikası ih
tiyacını temin için, yeniden getirilen 
damızlıklarla Bursa karacabey çevre

sinde merinos üretilmesine daha hızla 
çalıfılmış, bina ve hayvan vergilerinin 
indirilmesi, zirai borçların taksitlere 

bağlanması kanunları ile tarım satış 
kooperatifleri için yeni ve tarım kredi 
kooperatifleri icinde değiştirilmiş ka
nunlarm çıkarılması, tuz fiatının u
cuzlatılması, üzüm mahsulü fiatlarmı 
korumak gayesiyle bir teşekkül kurul

ması, 1935 senesinde devletin zirai 
mevzudaki yardımlarını tesbit eden 

harliselerin başlıcalarıdır. 

Ekonomik politikada hedef, hem 
istihsal ve hem de istihlaki muvazi o
larak artlırmakdır. Milli endüstri
n :n satış fiatları bu bakımdan büyük 
bir alaka ile takib olunarak, şeker 
fabrikaları bir elde toplanmak ve hü
kümetçe de fedakarlık gösterilmek 
suretiyle ~ekerin ve bundan gayri kö
mürün, çimentonun fiatları hayli u

cuzll\~tırılmışhr. 

Memleket dış ticareti 1935 de ge
rek ithalat ve gerek ihracat bakımın
dan genişlemekle beraber, ticaretin her 

safhasında da az çok bir hareket ve 

faaliyet görülmüştür: 

tutmuştur. 

Artış, hem ithalat, hem ihracat 
cihetindedir: 

İthalat 
1933 de 74.676.000 
1934 de 86. 790.000 
1935 de 88.823.000 

idi. 

İhracat 

96.162.000 
92.149.000 
95.861.000 

Ton itibarile ihracat ve ithalat 1935 
senesinde ilk defa bir duraksama ve 
hatta bir azalış gösterir. Netice itiba
rile beher tona is~bet eden kıymet

lerin seyrinde de buhrandan sonra 
1935 yılında ilk defa bir artış kayde
dilmiştir. Bu artışın sebebi, kömür gi

bi ağ2r eşyada bir duruksama hasıl 
olduğu halde tütiin, üzüm, fındık, 

pamuk, incir, ceviz, afyon gibi diğer 
nevi eşya mikdarlarmdaki artmalar 
dır. 

1935 mayısında biten 1934 - 1935 
yılı devlet bütçesinde, 184 milyonluk 

tahminlere mukabil 196 milyonluk 
bir tahsilat yapılmış, 1935 - 1936 büd

cesine aid sonraki aylarda da bu tah

silat tahminlerin üstüne ve aynı hızla 

yÜrümekte bulunmu,tur. 

Erzurum - Sıvas hattı borcunun ilk 

iki milyonluk kısmı, senenin ilk ayın

da, ikinci 4,5 milyonluk kısmı da ikin
ci teşrin - birinci kanun içinde ihraç 

olunınuş ve derhal kapatılmıştır. 
Memleketin müdafaası kadar ba· 

yındırlığmı da temin etmekte olan 
demir yo)u siyaseti çok feyizli faali-

yetlerini 1935 de de devam ettirmiş. 
tir. Yıl içinde Çankırı. Eskipazar hat-

tı bağlanarak kömür yolu ta -

mamen i11letmeye açılmış, Yol -

çatıdan aşağıya doğru inen ba -

kır hattı Diyarbekiri tutmuş, ce -

nupta Afyon • Isparta arası ikmal e

dilmiş~ şarkta Sıvas - Erzurum güzer

gahında İnşaat ve demir döıemesi e· 
peyce ilerlemİftİr. 

AL TIN VE DÖVİZ V AZlYETl, 
TEDAVÜLDEKİ 
BANKNOTLAR: 

Bilhassa kliring usulünün 1935 se
nesinde daha baıka devletlerle yaptı
ğımız anlaşmalara da teşmil edilmesi 
üzerine gerek memlekete giren döviz. 
ler ve gerek döviz muamelatı bu yıl 
bir az daha daralmıştır. 

1 l numaralı döviz kararname.r.ine 
1935 te ilave olunan takyidat da, dö
viz kaynaklarının genişlemediğini 

göstermeğe kafidir. Esasen 1934 teki 
49 milyonluk döviz müsaadelerinin 

1935 de 35,7 milyona inmesi bu tak
yidatın tesir derecesini gösterir. 

1934 sonunda elimizde 27,5 mil
yon liralık, 19.522 kilo altın vardı. 

Sene içinde gelen altınlarla bunların 
mecmuu sene sonunda 29,5 milyon li-

raya varmı§ ise de 1935 de de mez
kur altmlardan bir kısmı vakit vakit 

terhin edilmek suretile döviz tedari
kine tahsis olunmuıtur. Altın terbini 
suretile yaptığımız istikrazlarrn en 

yüksek seviyesi 9 ikinci teşrinde gÖ· 

rülmüştür ki miktarı 5,65 milyon lira-

dır. Borçsuz kaldığımız devre ancak 
senenin ilk ayında olmuıtur. Sene 'loO

runda borcumuz 663.349,92 lira itli. 
1934 sonunda kasalarımızdaki 

banknotlara da şamil olmak Üzere: 
Mevcudu bulunan 164.613.285 li

ralık tedavüldeki banknotlara 1935 

içinde 14.006.324 liralık daha inzİ· 

mam ederek hasıl olan 1 78.619.609 li
rahk yekuna mukabil gene 1935 için-

sonunda 162,8 milyon lira olarak gÖ

rüJür. 1935 te, 1934 e göre 4,6 mil
yon liralık bir fazlalık vardır. 

BANKANIN MUAMELELERi: 
Sene İçinde bankamızın muamele

lerine gelince: 

Aktifimizde: 
KASA MU AMELA Tl 
1934 sonu mevcudu 26.773.105,90 

lira olup 1935 içindeki makbuzat 
594.283.529,56 liraya baliğ olmak SIA· 

retiyle sene sonundaki zimmet Y"'ku
nu 621.056.636,46 lira olmuş ve sf'ne 
içindeki 58~.354. 759,30 liralık med· 
fuat neticesiNle 1935 bakiyesi 32 mil
yon 701.877, ! 6 liradan ibaret bulun· 
muştur. 

İSKONTO CÜZO \Nr: 
1934 scnunda mevcut olan 13 mil

yon 046,484,30 liralık senedlere l 935 
içinde 82.147.411,77 liralık senet İn• 
zimam ederek sene sonunda ye1 .. in 

95.193.896,07 liraya varmış ve sene 

içinde 68. 766.445,80 liralık tahsilat 
neticesinde sene sonu bu hesap 26 
milyon 427.450,27 liralık bir bakiye 
bırakmıştır. 

Senedat cüzdanı geçmtf senelere 
nisbetle 1935 de daha fazla hareketli 
çalı~mış ve sene sonunda daha mühim 
bir bakiye vermiştir. 

İHTİYAT A KÇESt: 
Bankanm ihtiyat akçesi 1 l\.,r- 756 

lira 67 kuruş olarak göriilür. 1935 ka
rının paylaş:lması Üe ilgili teklifler 

kabul olunduğu takdirde bu fasıl 

1.551.182,53 liraya varacaktır. 

Mevcut ihtiyat akçesi 1.026.756 67 

lira, sene karından ayrılan kanuni ih· 
tiyat akçesi 419.589,90 lira, sene ka· 
rmdan ayrılan fevkı-lade ihtiyat ak· 
çesi 104.835,96 l!ra. Yekiin 1.551.182 
lira 53 kuruştur. 

TEVDl.ı'~T: 

1934 sonunda 17 891 456 61 f:rft

dan ibaret tevdiat 1935 içinde 771 

milyon 682.578,03 liralık teslimat ile 

789.574.034,64 liraya varmı§ ve sene 
içinde 775.010.858,35 liralık istirdı-t

lar ile sene sonunda bakiye 14.563.176 

lira 29 kuruştan ibaret bulunmuştur. 

KAR VE ZARAR: 
1935 senesi muamelelerinin ban

kamız için bırakmış olduğu 2.097 919 

lira 50 kuru~luk karın, kanunumı•:run 

88 inci ve nizamnamemizin 94 Ün('d 

maddeleri mucibince paylaşma şekli 

aşağıda gösterilmiştir: 

1935 senesi karı olan 2 097.91fl,,.O 

liradan yÜzde yirmi nisbetinde ihtiy~l 

akçesi olarak 419.589,90 lira ve his· 

sedarlarımıza yÜzde 6 kar olar 't 

630.000 lira ki ceman 1.049.58e 90 

liradan tenzil edildikten sonra geriye 

kalan 1 .048.359,60 liradan memur

lar hissesi olarak 39. 178,03 lira ve 

yüzde 10 fevkalade ihtiyat akçesi o

larak 104.835,96 lira ki ceman 11' t. 
bin 013,99 liranın ayrılması gere1· ·r. 

Bunlardan sonraya kalan 90" ~ ·5 

Hra 61 kuruşun yarısmı teşkil ed ·n 

452.l 72,81 lira ha7.İneye ve diğer ya• 

rısı olan 452.172,80 lira da hissedar• 

)ara aiddir. 

Bu hesapla hissedarlara isabPt e· 

den meblağ yÜzde 10,30 nisbetinde 

olarak ( 452. 172,80 + 630.000) = 
1.082.172,80 lira eder. 

Bundan tevkifi lazım gelen kazan\ 
ve buhran vergilerinin çrkarılmasm• 

dan sonra kalan 937.118,22 lira (ge

çen sene karından müdevver 631, 10 
lira ile birlikte) her hisseye 625 ku
ruş dağıtılmasına müsaittir. Beher 
hisseye küsuratsız tevziat yapılmak 

için 249,32 lira da gelecek sene he· 
saplarına devredilmiştir. 

Atinin hiç temenni edilmeyen, en u
zak ihtimallerini bile bir an bile gözden 
kaçırmayan Kızılay, bütün barb ihtiyat 
malzemelerinin eksiklerini lamamlamrş· 
tn. 1 cahmda heınen emre amade bulu
naf' k kafi adedde her tüı·lü vesait ha
zırıl.r. 

Aralarındaki bir alış ver;ş yüzGn
den Bendderesinde amele Emrullah 
ve Tosun kavga etmişler ve Emrullah 
Tosunu taşla başından ve iki yerin· 
den yaralatn[ştır. Emrullah yakalana
l"ak adti/eye verilmiştir. 

1 nr" TfC:\lET: 

de 6.779.031 liralık banknot piyasa
dan çekilmiş ve sene sonunda bakiye 

olarak l 71.840.578 lirahk banknot 

kalmıştır. Bilfiil piyasada banknotla
rı tesbit edebilmek için yukarıki ba

kiyeyi teşkil eden 171.840.578 lira· 

dan sene sonunda kasalarımızdaki 

9.086.95 l lirayı tenzil edersek sene 
sonunda bilfiil tedavülde 162.753.627 

liralık banknot bulunduğu neticesine 
varırız. 

Karın bu suretle tevziine müsaade· 
nizi ve ruznamedeki diğer madde!er 
hakkında yüksek kararlarınızı saygı• 

larla bekleriz.,. 

Ma .. 'le lab, i!:nst: 

Ordu ve sivil 1.alkımızı zehirli gaz j 
1933 de 
1934 de 

1935 de 

l 70.838.000 
1 78.939.000 

184.68'5.000 

lira 
lira 
lira 

Sene içinde, asgari had, l 7 ağus· 
tosta, 137,7 milyon, azami had, ıene 
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1 iYE REISLlct ll..ANLARI ı ı Gümrük Muhafaza kıtalarında su-j An cara E ektrik T... ı~ 
ANKARA BELED h Im • il li A • s· ı . ..ı tUN __ ayo akis iyensıv se 1 nom ,ırcet ııueıı: 

--
Mevkii Dükkan Muvakliat 

Hal 1 

Nr; 

2 
3 

1 ıenelik 
kirası 
Lira K. 

360 
280 

teminatı 
Lira K. 

27 
20 dükklnın ,, 

ön kımu 

" 
4 702 52 65 
6 490 36 75 
7 400. 30 
8 500 37 50 
9 400 30 

10 501 37 51 
11 400 30 

,, 
,, 
" ,, 

12 500 37 50 
" .. 13 480 36 
,, 14 400 30 
.. 15 480 36 
.. 17 480 36 
.. 18 480 36 
,, 19 480 36 
.. 20 480 36 
.. 21 480 36 
.. 22 480 36 
.. 23 480 36 
.. 24 480 36 
.. 25 560 42 
,, 26 560 42 
,, 27 560 42 
.. 29 560 42 
.. 30 560 42 
,, 31 560 42 
.. 32 560 42 
,, 33 110 53 ıs 
.. 34 560 42 

Hal 35 640 48 
.. 36 560 42 
,, 31 640 48 
,, ~ ~o ~ 
.. 39 640 48 
.. 40 640 48 
,, 41 6M ~~ 
.. 42 640 48 
,, 1 43 640 48 
.. 45 720 54 
,, 46 985 73 87 
.. 47 640 48 
.. 49 640 48 
.. 52 1600 80 120 60 
,, 54 480 çayhane 36 
,, 65 1505 112 88 

Samanpazan cad. 12 800 60 
.. " " 5 1600 120 
Ulucanlarda 4 120 9 
Saraçlarda 40/38 150 11 25 
Paçahane 2205 165 38 
Atpazarı 24/23 1oc 7 50 

.. .. 196/120 105 7 88 
,, ,, çayhane 140 10 50 
.. " depo 51 25 3 85 

Atpazarı çayhane altında 51 25 3 85 
.. .. 51 25 3 85 

1 - Yukarda yazılı dükkanlar 1/6/936 tarihinden 31/5/937 tari
hine kadar kiraya ve.rilecektir. 

2 - Bu dükkanların muhammen kira bedeli ve muvakkat temi • 
nat mikdarı hizalarına yazılmıştır. 

3 - Şartnamesini görmek ve daha ziyade izahat almak istiyenler 
her gün Hesap lskri Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - !hale 12/ 5/ 936 salı günü saat 10,30 da Belediye Encümeni.o.
de yapılacaktır. 

5 - Arttrmaya iştirfk edecekler ihale saatinden ebvel teminat
larını Belediye Veznesine teslim ile mukabilinde alacakları makbuz 
ilmühabriniencümene verecekl~rdi.r. 1-1623 

İLAN 
1 - Yenişehirde Şehit Fethi, !zmir. Fevzi Çakmak, Menekşe, 

konur ve Hamamönünıle Nişantaşı sokaklarına parke taşı döşen
mesi on beş gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Bedeli keşfi (22207,50) liradır. 

2 - Şartnameyi görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale-
mine miiraca1tlarr. • 

3 - İhale günü 5 mwıs 936 salı günü saat on buçukta Belediye 
Encümeninde yapılacakttr. 

4 - Teminat bedeli keşfinin yüzde yedi busuğu olan (1665,5) 
liradır. 

5 - Teklif mektuplarının 5 mayıs 936 günü saat 9 buçuğa ka-
dar Yaı:ı isleri kalemine verilmesi Jaınmoır. (902) 1-1620 

Ankara Valiliğinden : 
Kmlcahamamda hususi idareye ait 2160 lin l:ledelli iki kapl~ca

nın Mayıs 937 sonuna kadar bir senelik icarı a~•k artırmaya konul
muştur. 

İhale ı 1 Mayıs pazartesi günü saat 5 de mahallinde müte~kkil 
komisyonda yapılacaktır. 

Artırmaya girmek .istiyenler 162 liralık muvakkat teminat itası
na mecburdur. 

Şartnameyi görmek istiyenlerin Ankara hususi muhasebe mü
dürlüğü ile Kızılcahamam hususi muhasebe memurluğuna, istek
lilerin ihale günü mahallinde m~teşekkil komisyona müracaatları 
ilan olunur. (90) 1-1622 

Ankara İnhisarlar 
Başmüdürl~Oünden : 

Ankara inhisarlar Basmüdürlü~ü namına şimendiferle gele
cek olan tütün ve içki sandıklari1e ispirto bidonlarının istasyondan 
gazhaneye ve gazhaneden ve istasyon civarındaki eski depodan 
Başmüdürlük satıs deposuna ve boş sandıklarla bidonların istasyo
na taşıması açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bir yıllık taşıma bedP.li (3500) lira tahmin edilmistir. Bu taşıma 
işi bin dokuz yüz otuz yedi senesi Mayısının otuz birinci gününe 
kadar devam edecektir. Açık eksiltme 11 mayıs 936 pazartesi günü 
saat (15) de Başmüdürlükte yapılacaktır. 

İsteklilerin şartları anlamak üzere Başmüdürlüğe gelmeleri. 
(856) 1-l.'i2.'i 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUÖUNDAN: 

Ankara •ilayetinde Sanayi caddesi semtinde Baklacı mahalle
sinde Semerkant sokağında 61 numaralı evde oturan ve T. C. teba· 
asından olup Ankarada Sanayi çarşısında 61 numaralı mahalli ika· 
~e.tgihı ticari ittihaz ederek tarihindenberi Kahvecilik ticaretiyle 
ıştıgal eden ve Ticaret Odasının 1772 töicil numarasında mukayyet 
bulunan Demirci oğlu Ahmedin unvanı ticareti Ahmet Özdem.ir 
olarak tescil edildiği gibi bı,Vfınvanrn imza şekli Ticaret Kanunu
nun 42 inci maddesi mucibince daire~e 25-1-936 tarihinde tescil e-
dildiği ilan olunur. 1-1616 l 

mezunlarına t Satın alınacak ğaç di ·e 
G·iimrükler Muhafaz 
Genel Komutanlığın -
dan: ( 

l - Sivil liselerden şehııdetname alarak çıkacak ve çıkmış olan
lardan geçen vıl olduğu gibi Gümrük Muhafaza subayı yetiştiril
mek il.zere bu vıl da Harp Okuluna sekiz okur alınacaktır. 

ı - Subav olup muhafaza kıtalarına gelinceye kadar (orduya 
vetben ıubavlara vapıldığı gibi) her masraf ve mektebe kabul dei
lecclr sekiz okurun mektebe gelinciye kadar yol masrafları hükü
metçe verilecektir. 

3 - Muhafaza kıtalarına böylece subay olarak f!elenler yalnız 
muhafaza kıtaları içinde rütbe alarak ilerliveceklerdir. 

4 - Harp Okuluna giriş şartlan şunlardır: 
A) T.iselerden bu sene ve ~eçen sene olgunluk (bakalorya) im

tihanı vererek mezun olanlıırdan müracaat edenler imtihansız; 
R) İki ve iki senenen d:ıha evet mezun olanlardan müracaat 

edenler olursa bunlar As. liselerden birinde olgunluk (bakalorya) 
imtihanına tahi tutularak harp okuluna kabul olunurlar. 

5 - Gümrük Muhafaza örg-üdü için subay olmak istiyenlerin bu 
defa Harp Okulu 'Knm•ıt~nltğmrhn gazetelerle vantlan giriş ila
nındaki vazılara ~öre Teınmuz 936 sonuna kadar doğrudan doğru
ya Harp okulu Komutanlığına ve İ!'tanbul dışında bulunanların da 
bulundukları verlerin en hfivük ac;keri komutanına veya Askerlik 
Şubesi Baskanltğına aı:ıı/!ıda vazıh belgeleri istidalarını bağhya
rak müracaat etmeleri ilan olunur. 

A) Nilfus tezkeresi veya tasdikli bir örneği, 
B) Mütehassıs tam bir sıhhi heyet tarafınr'lan tasdikli raoor ve 

•ıı kSğıdt ( A~ı belgesi olmıvanlara askert hekimlerce aşı yaptırılır). 
C) Mezun hutnnduğu okulun şehadetnamesi ve okulun verece

ği hü~nühal kağıdn 
D) Okuta kabul olunduğu takdirde askert kanunlar, nizamlar 

ve talimatları tamamen ve avnen kabul ettiğine dair velisinin ve 
ken-iisinin birer teahhüd senedi; 

E) Sar'alı, uvku halinde gezer, sidikli, bavılmak ve çrrpmmak 
bastalı~ma müott'1~ olmadıklarına dair istl"\ttilerin velilerinin te-
11hhiltnıımeleri. (798) 1-1445 

Nafıa Vekaleti 

Sular Umum Müdiir lüiünden: 
15-5-936 tarihinde cuma günü saat (15) de Ankarada Naha Ve

kaleti binasında Sular Umum Müdürlü~ü odasıniia su e'ksiltme lro
misyonunna (549983) lira (63) kuruş keşif bedelli Bursa ovası fs
lahat ve İnşaat işlerinin geri kalan kısmı kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

Mukavele projesi, şartname ve inşaat projelerile buna müteferri 
diğer evrak (27) lira (50) kuruş mukabilinde Sular Umum Müdür
lüğünden verilecektir. 

Muvakkat teminat (25749) 1ira (34) kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını ve 2490 sayılı kanunda yaulı 

vesikalarla beraber bu işin keşif bedeli miktarında veya buna yakın 
Nafıa işlerini yalnız h2 ma veya şeriki ile birlikte teahhüt edipte 
muvaffakıyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmış olduğuna 
dair, eksiltme gününden en az sekiz gün evel müracaat edilmek su
retile Nafıa Vekaletinden münh:isıran bu işe mahsus olmak üzere 
alınacak e-hliyet vesikalarını 15-5-936 cuma günü saat (14) de ka
dar Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

(837) 1~1521 

PIYANGOSlJ 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Yeni tertip planını görünüz 

l cİ keşide 11 • mayıs· 1936 dadrr. 

Büyük ikramiye 25.000 liradır 

Ayrıca : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye. 
lerle (20.000) liralık bir mükafat vardır. 

Anl{ara Vilayetinden : 
• 

1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak Ü7.ere satın alınacak 32 ta
ne iki demirli pulluk ve 35 tane üç demirli sandıklı ekici pulluğun 
7-5-936 perşembe günü saat 15 d~ açrk eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Pullukların tutarı 3850 lıradır. 
3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul Ziraat direktörlüğünde gö

riilebilir. 
4 - İsteklilerin pullukların "1t: 7,5 tutarı olan banka mektubu ve

ya hususi muhasebe direktörlii~ü veznesine yatırılmış makbuz ve 
teklif mektuplarile birlikte elcsıltme günü saat 14 de Vilayet dai-
mi encümenine gelmeleri. (862) 1-1571 

Kocaeli Valiliğinden: 
İdarei hususiye ve köyler birliği için alınacak bir adet ekskava

tör makinesi kapalı zarf usutiyle eksiltmeye konmuştur. İhalesi 
mayısın S. inci sah günü saat 15 de vilayet makamında vapılacak • 
tır. Muhammen bedeli "17,000'' muvakkat teminatı (1275) liradır. 

İsteklilerin arttırma ve eksiltme kanunundaki tarifat dairesin
de teminat mektupları ile Ticaret Odası kayıt vesikalarını teklif 
mfktupları içine koyarak ihale tarihine kadar vilayet makamına ve 
şaı tnamesini görmek ve tafsilat almak istiycnlerin de her gün vili· 
yet birlik kalemine müracaatları. (2042) 1-1491 

1 - Direklerin cinsi ve evsafı 
a • Kuru çam ağacı 
h - Uzunluk: 8 metreden aşağı olmıyacakbr. 
c - Ba~ tarafının kutru: 14 santimetreden aşağı olm•ya-

caktır. 
d ·Yere gömülecek kısmın kutru: 18 - 22 santimetre 
e - Budaksız çatlaksız ve eğri olmıyacaktır. 
2 - Evsafı yukarıda yazıldığı vechile 150 adet direk af&• 

ğıda yazılı şartlar dahilinde satm alınacaktır. 
a - Mahallinden Ankara istasyonuna kadar navlun ve sa 

İr masrafları satana ait olmk üzere Ankara istasyonunda 
vagon içinde teslim olunacaktır. 

h - Direklerin Şirket tarafından teslim alındığı il:inci 
gün bedeli fatura mukabilinde derhal tediye olunacaktır. 

c • Müddeti teslim ihale tarihinden itibaren azami on 
gün zarfında vukubulacaktır. 

3 - Yukanda evsafı ve satın alına şartları yazılı 150 
adet direk için beherinin fiatı ile birlikte mecmuunun fiatı
nı bildiren ve direklerin evsaf ve satın alma şartlarının ka· 
bul edldiği hakkında yAntlac~Jc teklifin nisan 1936 aymın 
30 uncu güniine kadar Şirket Müdürlüğüne h;t~hen gönde-
rilmesi lazımdır. 1-1626 

Ankara Belediye~i Reisliiind~n : 
4,50 · 6 beygir kuvvetinde bir motopomp alınacaktır. lstek'iler 

şartnamesini belediye su i !eri direktörlqğünde J?:Örebilirler. Mu.. 
hammen bedeli 850 liradır. Muvakkat teminatı 63 lira 75 kuruo:tur. 
Eksiltme 27.4.936 da saat 15 de Belediye su işleri direktörlüğünde 
olacaktır. (797) 1-1400 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUÔUNDAN: 

Ankara vilayetinde Çankaya semtinde Ayrancı mahallesinde 
sokağında 141 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasından olup An
karada Mimar Sinan çarşısında 52 numaralı mahalli ikametgahı ti
cari ittihaz ederek tarihindenberi Manifatura ticaretiyle işti!>'al 
eden ve Ticaret Odasının 108 sicil numarasında mukayyet bulunan 
Dökmeci zade Halilin unvanı ticareti Ham Uyar olarak tescil e
dildiği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret kanununun 42 inci 
maddesi mucibince dairece 25. 4. 936 tarihinde tescil edildiği 
ilan olunur. 1-161~ 

ANKARA İCRA DAİRESi GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MURLUÖUNDAN: 

Ankaranın Katolik Ketbuda mahalles\niıı ışıklar caddesinde 
kain ve elyevm Müteahhit Kayserili Muswfanın işgali altında bu
lunan 5 Kapı numaralı hane 1. Haziran 1936 tarihinden 31 mavıs 
937 tarihine kadar bir seııe müddetle ve açık artırma suretlle .kira
ya verilecektir. Talip olanların müzayedeye iştirak etmek illere 
25. 5. 1936 tarihine müsadif :Jnartesi günü uat 14 16 ya kadar .An
kara 1cra dairesi gayriıı.ıcrkul satış memmluğu dairesinde hazır 
bulunmaları ve izahnt almrık :dn de me7ki'ır tari'ıe kadar her gün 
mezkfir memurluğa miir.ıcaa 'ı-u lüırnn.u ilan c·~nur. 1-1615 

Mili l\fü 
• 

c!eı • • 
CuT.huriyct kara ve deniz ordusunda kullanılmak üzere 1455 

sayılı askeri memurlar kanununa ve buna ait talimatı hükümlerine 
uygun olarak aşağıdaki sartlarla yedinci smıf (Aslceri bareme gö
rr. 3U lira maaşı asli) Askeri adli hakim alaıacaktır. 

1 - Hu uk mekteb;ni en aşağı eyi derecede bitirmiş olmak. 
2 - İhtiyat zabiti olmak. 
3 - 35 yaşından yukarı olmamak. 
4 - Başkasına ~e~r hastalığı ve vazifesini gereği gı i yapmağa 

m;ıni olabilecek vücut ve akılca bir arızası buhtn!l"<'mak. Tam te
şekkülatlı bir askeri hastanede muayene ettirilecektir. 

5 - Yabancı ile evli olmamak. 
6 - Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan mutlak surette bir cü

rümden dolavı üç ay veya daha ziyade hapse mahkum veya böylt. 
bir suçtan takio altında bıılunmamak. 

7 - Sarhoşluk kumarbazlığı adet etmis kumar oynatmış ahlak: 
ve sairece Hakimlij!e varamıyaca\c bir hal ile dile geçmiş olmamak. 
ve bunları polis tahkikatile tevsik etmek. 

8 - Nüfus kağıdı sureti ihtiyat zabit terhis tezkeresi. 
9 - Diolomanın tasdikli sureti muhtasar hal tercümesi. 
10 - Bu şartlar dahilinde istı•klilerin vesikalarile dörder adet 

de fotoğraflarile birHkte bir istida ile en geç 15 mayıs 936 gününe 
kadar en yakın ask•ri komutanlıklara veya askerlik fUbeleri.ııc mü-
racaat etmeleri. (880 1-1:575 

ANKA~A TİCARET ODASI sıctLLt ~tCARET MEMUR
LUGUNDAN: 

Ankara vilayetinde semtinde Tabakhane mahallesinde Akdtmir 
sokağında 9 numaralı evde otur:ın ve T. C. :tebaasından olup An
karada Çıkrıkçılar çarfrsında 3S numaralı mahalli ikametgahı ti
cari ittihaz ederek taribindcnbcri Manilatnra ticaretiyle iştigal 
eden ve Tica.ret Odasının 17 sicil numarasında mukayyet bulun"'n 
Karlo Serçenin unvanı ticareti Karlo Serçe;. olarak tescil edildiği 
gibi bu unvanın im~a şekli de Ticaret kanununun 42 inci maddesi 
mucibince dairec~ 25-4·936 atirhinde tescil edildiği ilan olunur. 

1-1614 

Nallıhan Kazası Be celiye 
Reisli aintl~n : 

Nasuhpaşa mahallesinin Han ardı sokağında 183/16 numaralı 
evin maili inhidam olduğu raporla anlaşılmış ve yol üzerinde oldu
ğu için ani bir tehlike zuhur edeceği pek açık bulunduğundan ika
metgahı meçhul lıulunan Zeynel Karısı Nuriyenin on beş güne ka
dar evini yıkmadığı veya tehlikesini ortaClan kaldırmadığı takdir· 
de Belediye tarafından yıktırılarak masrafının enkazından alına
cağı ve işbu ilanın ihbar mahiyetinde olduğu için alikalıların he-
men Belediyenin isteğinin yerine getirilmesi. (903) 1-1621 

Adliye Vel{aletind•·n : · 
Afyon Noterliği açılmıştır. İmtihansız Noter olabilmek şartla

rmı haiz taliplerin bir ay içinde Adliye Vekaletine müracaattan 
ilan olunur. (892) 1-1608 
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62 inci Ziraat makineleri cenubu şarki. § 

BRESLAV 
7 ilô. 1() Mauıs 

Seı·1!isi 

7936 

~ 
§ 

i ----
iHRACA T MALLARI: her nevi ziraat makine alat = 

ve edevatı - zürrai ve sınai -
müesseıeler alat ve edevatı ~ 
• gübrecilik sanayii ·kuvvet 5 
ınerkezleri • bilumum maki- := 
ne - iş aletleri - yük ve insan := 
nl' kil arabaları - motörlü a- = 
rıı1balar - su nl'\kil vasıtaları - 2 
h 0 r nevi sıhhi teıisat - itf aİ· ~ 
ye ma'k;ııeleri . elektrotek· = 
~:k . radvo leva7.ımatr ve = 
P.adyn . inşaat malzemesi - ~ 
1'iiro lev1'.zımatı = 

-
:= l1HALAT: Her nnvi mevı\clı İptidaiye - zürrai ma

mulat ve mahsulat. Almanyada Türk ıi
pari<ı:leri vekili. -------

--------------
~ ---------

B "tün seyahat bürolarında ucuz seyahat 
b"letteri. 

-
-
---

Müracaat mahalli: Natta Milli seyahat ~=-
acentası. -

Galatasaray . İstanbul = -
ıfofasnl :l'~.!tmt'l için Breslaueı Messe - Und Ausstel- §S 
lungsgeıellsc. haft. ~= 

Breslau 16. 

• ııııııııııııı ııı1111nıııııııı1111mııı Müracaat edilmelidir. lllllllllllfll 

l wınn MİLLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

-BİLİT-
Türk kodeksi evsafında ve nümunesinc göre yarım ve bir kiloluk 

paketler içinde safi olarak 495: 522 kilo İdrofil pamuk pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

İstekliler pazarlık günü olan 28 - Nisan - 936 sah günü saat 14 
de M. M. V. Satın altna Ko. da bulunmaları. (894) 1-1610 

- BİLİT-
Aşğıda y"\zıh beş kalem malzeme pazarlıkla satın ahna~ktır. 

Nümune ve vasıflan görmek üzere M. M. V. satın alma komıay_o· 
nuna müracaat pazarhğa gireceklerin belli gün ve aaatmda komıs· 
yona gelmeleri. (893} 

muhammen bedel 
Lira ihalesi sa. 

ıo ile 22 metre mikabı çam ve göknar ambalaj tahta 900 27-4-936 9 
JOOll ile 3coo kilo muhtelif kalınlıkta saç 470 27-4-936 10 
292 ile 350 kilo sabunlu beyaz kösele 700 27-4-936 11 
noo ile 1200 kutu ka.. 950 29-4-936 10 
4 kalem sıhhi ilaç 530 29-4-936 11 

1-1609 

B!LlT 
273 FHometre gal'lanidi demir 

tel 
22.'iO Tan,. miicı-rrit fincan 
22 r;o .. düz fincan •emiri 

y.,tr~r.\;1 cinı ve mikdarı yazılı 
üç k~1em mnhahere malzemesi 
s~t,., almml\k iri"' acık c1".siltme· 
ve 1'-"'"Tltı<ı:tur. Heosinin tutan: 
3278 lira 40 kuruştur. Evsaf ve 
"'l\rt .... .,.,.cıi mırıısr:r. kmnisyonu -

muzdan verilecektir. İhalesi: 
11 • 5 • 936 pazartesi günü saat 
on birdedir. İlk teminatı: 245 li· 
ra 88 kuruştur. Eksiltmeye gire
cekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddeleriyle ilgı1i olanlar 
belgelerite birlikte ihale gün ve 
nktında M. M. V. Satın alma ko
misyonuna gelıinler. ( ( 866) 

Pazarlık İlanı 

Malive Vekaletinden : 

t-1546 

1 - Pazarlığa konulan i• (Maliye Vekileti Varidat Umum Mü· 
'Jiirliik binasındaki odaların boya ve badana ifi). 

Keşif bedeli (328) liradır. 
2 - Bu işe ait .şartname ve evrakı 'unlardır. 
A) Keşif cetveli. 
B) Şartname 
1stiyenler bu cvrakr gö~k ve fazla maliımat almak irin Ma· 

tiye Vekaleti Mim Emlak Miidürlüğüne müracaat edebilirler 
3 - Eksiltme 30 Nisan 1936 perşembe günü saat on be,te Ma

liye Vek5leti Milli EmHik Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık usulile yapılacaktrr. 
5 - Eksiltmeye gireı d.lerd~n Ankara Nafıa Vekaletinin eh

liyet vesi <ası aranacaktır . nu vesikayı hamil olmıyanların ihale 
taril inden en apğr sekiz gün evel mezki\r Müdürlüğe ehliyet ve· 
sikası almak ıçin müracaa• etn:deri lanmdır. Daha ~ nra vapıla· 
r.ak müracaatlar üzerine vesika verilmivecektir. (897) 1-1617 

Güzel manzara, bol güneş ve temiz havalı 
Arsaları ehven "fiyatla satın almak istiyenler Beşiktaşta Suen· 

cebeydeki Ebülhtida ars,,larını ziyaret etsinler. 1-1607 

~'#TıfLT.LTıf.J.fOl=tLfıTLTıTLTıTıT#LTL~lTfWffŞ.~ 

A TKARA-PAIAS 
CU (;ON 

THE DA. NSANT 
"Th~ six Funny Fellows" orkestrası 

"1 v _ " h d ·· gne n.arena meş ur ansoz 
ve "Sora von Lazewsk:.l" ses 

harikası ittirikleriyle. 
l - 1E0 'l 

t . 

Satılık arsalar 
Yenişehird~ Atatürk bulva

rındıa eski Sıhhat yurdu bitişi

ğinde ve Selanik caddesinde 
Malıye şubesi karşısında. 

'Telefon. 2123 e müracaat. 
1 - 1155 

Daima sabit 
Daima tabii 

Juvantin 
saç boyaları . 

İngiliz kanzuk eczanesi labo
ratuvarlarında hazırlanan Juvan
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabit renk üze. 
rinde tertib edilmiştir. 

Gayet tabii ve sabit olarak te· 
min edilen renk yıkanmak ve 
tulemek hatti denize girmek 
suretile de çıkmaz. En ciddi ve 
emniyetli markadır. Ezcanelerde 
ve ıtriyat mağazalarından arayr· 
nrz. 

Yol ve köprü 
mühendisi 

Alman hükümeti işlerinde 
nazari ve ameli "çalıpıf, beton 
anne veya dcmiryollar (Autos
trade allemande) köprü ve ti· 
mendifer inşaatında mütehassıs 
diplomalı bi.r mühendis Türki • 
yede it arıyor. Tekliflerin '(B. 
O. 4074., rumuziyle aşağıdaki ad 
rese gönderilinesi : Rudolf Moue, 
Bale 1. Suiıse 1-1619 

iLAN ŞARTLARI 
Beher Beher 

Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi 

z 300 3 
4 ıso s 
6 80 7 
8 30 kuruştur. 

200 
' 100 

40 

1 - Hayır itlerine ve yeni 
çıkan kitaplara aid ilinlardan 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilin bede11eri 
maktu yüz otuz kuruştur. 

3 - Tebrik. teşekkür, ev- ~ 
lenme, vefat ve katı alaka 
ilanlarından maktuan beş lira 

,. alınır. ,, .. 
ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Seneli~i 17 Lira 30 Lira ._• 
6 Aylıgı 9 .. 16 ., ~ 
3 Aylığı 5 ., 9 ,, ~ 

Posta ücrc: ti RÖnderilmiyen 1~ 
me1ctublara cevab verilmez. 

~ 

ammam1111amaa111.m .. m11~1mm11 11 
w 

Satılık arsa 
İtibarlı ver • Müsaid fiat. 
Bakanlıklar yakını • Aktay so· 

kağı 

400 ır.etre murabbar 
Müracaat: Leblebici mahalle· 

si • Yenişar sokak • 53 numara 

imtiyaz sahibi ve Başmu· 
harı·iri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neıriyatı !:iare 
eden Yazr lşlPrİ Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çaakırr cadden ciuanndn 
Ulu• Ba•ınNuinde buılmlftır 

• 
• 

Günlük kasa mevcudunuz Kıym etli eşya ve evrakanız için 
Her boyda kiralık kasalar - Se neJik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahrem daire!er" 

1 EZE L caı tat&•••: 

Müjde 
Bugün ve yarın Meşhur 

Şapkacı Madam ZOE'nin ye
ni modellerini ANKARA PA-
LASTA GÖREBiLiRSİNİZ. 

1-1624 

Zayi 
Askerlik vesikamı kaybetti • 

ğimden yenisini alacağım cihet· 
le eskisinin hükmü yoktur. 

Ankara Atıfbey mahallesin
de 143 No. evde İskilipli M. 
Arıkan.. 1-1606 

Kiralık Daire 
Havuz ha§ında Atatürk bul. 

varı üzerinde Hilaliahmer bahçe
si yanındaki apartmanda bir dai· 
re kirahktrr. 

\ 

Kapıcıya müracaat ------
l{iralı { f'V 

Yenişehir Demirtepe Akbıty. 
sokak No. 4 evftt dört oda bir 
hol antre ve banyoyu havi birin
ci katı kiralıktır. İçindekilere 
müracaat. 1-1591 

Tasfiye halinde İstanbul 
leri İnhisarı 

Liman lş-

Türle Anor·rn Şirketi Tasfiye' 
Heyetinden : 

17 Şubat 936 tarihinde içtima eden münfesih Lirmıın Şirketi hi .. ı 
sedarlar umumi heyetince ittihaz olunan karar mucibince zikrı ge• 
çen şirketin Sirkecideki Liman banr pazarlık suretile satılığa çt
karılmıftır. Almağa talip olanların (132.500) lira kıymeti muham
menenin % 7,5 ğu olan (9.938) liralık banka teminat mektubu ile 
beraber 26 mayıs 936 tarihine tesadüf eden sah günü saat on dört• 
te Sirkecide Liman hanının dördüncü katındaki .. 51" numaralı o
dada toplanmakta olan tasfiye heyetine, gelmeleri, hanı ge~mek 

kirası ve sair hususlar hakkında daha fazla malftrnat almak istiyen
lerin rle tatil g:inlerinden maada her gün sabahları saat dokuzdan 
akşamları saat on yedi buçuğa kadar mezkur odada bulunmakta 
olan heyet katibine müracaatları ilan olunur. (895) 1-1611 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUÔUNDAN: 

Ankara vilayetinde Tabakhane semtinde Boyahane mahallesin· 
de Royacı soka~ında 3 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasrnd2.n 
olu Ankarada Çıkrıkçılar çarşısında 50 numaralı mahaJli ikam"t• 
gahı tirari ittihaz ederek tarihindenberi Manifatura ticaretiyle iş· 
tir-al eden ve Ticaret Odasının 1793 sicil numarasında mukayyet 
bulun:m Şevh o*lu Piyer'in unvanı ticareti Piyer Elgün olarak 
tescil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret kanununun 
42 inci maddesi mucibince dairece 25. 4. 936 tarihinde tescil edildi· 
ği ilan olunur. 1-1613 

öksürPrıleı·e· KATl{AN H~t\KKI ~~KREM 

( YENi 1 SİNE&1 
BUGÜN GÜNDÜZ 

KARYOKA 

GECE 

LAR f KULÜP] 

BUGÜN GÜNDÜZ 
AŞKUGRUNDA 

Muvaff akiyetle devam ediyor. 

GECE 
MASKELi BALO 

j--------------------~ 

HALK uPERETI TARAFINDAN 

SEVDA OTELi 

OPERET 3 PERDE 
Güıtav Freohlich - Lyda Barrova 
mevsimin en nefis filimlerinden 


