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Yugoslavya 
Başbakanımızla Dı3 Bakaıuınız, dün 

akşamdanberi, dost ve. müttefik Yugos
lavya'nxn misafiridirler. 

Başbakanımızın İstanbuldan hare. 
ketinden önce türk ve yugoslav basm
lan mümessillerine vc.ı diği bc.;yanat ve 
Yugoslav basınının bu ziyaret münase
beti ile yaptığı neşriyat gözlerimiz Ö· 

nündedir. O beyanat ve bu neşriyatta
ki samimiyet ifadesi her tarafta en mil
said tesirleri icra etmekten hali kalmı-

j'acaktır. 
Başbakammızrn tebar~z. ettirdikl~ri 

gibi Büyük Şef'in, kendtsını Ankara ıs
tasyonunda uğurlamaları ve bu sırada, 
Yugoslavya ile Türkiyeyi biribirine ba~
hyan rabıtaların sağlamlığından bahıs 
buyurmaları İcra V ~killeri heyetinin, 
fevkalade 'toplantısında, Türkiy.enin 
Yugoı;ılavyaya candan bağlılığının ıhla· 
ğını istemesi ve türk halkının Başbakan 
Ankaradan !stanbula ve lstanbuldan 
'Yugoslavyaya hareket ederken geniş 
tezahürlerde bulunmuş olması iki millet 
arasındaki dayamşma ve anlaşma fikri· 
nin Türkiyede ne kadar kökleşmiş bu
lunduğunu gösteren canlı delillerdir. 

Aynx anlasma ve tlayanışma fikrinin 

~ugoslavyad~ da aynı kuvvetle ~evc~d 
Oldug~u b·ı· Dost ve muttefık nu ı ıyoruz. 

tnillet basınının yazdiklarz yazılar kalb· 
lerinıı'zı· d . b" k ve nese ile dol. . erın ır zev , 
~~racak kadar içten, dostça, kardeşçe· 
dır: 

''Hassaten bugünkü Yugoslavya 
ile bugünkü Türkiyeyi biribirine 
hağJıyan şeyler, mütehalli bulı:rıd~k= 
la;ı demokratik zihniyet ve ııııllı 
devletleri teskilatını halkın milli 
lılenfaatlerı'ne .mutabık bir hale koy. 
lılak hususundaki hakiki ve samimi 
arzularıdır. Her iki millet de, asır• 
larca mim bir devletin kendi miJ/e· 
tine vermek mecburiyetinde bulun· 
duğzı her tiirlü sosyal ihtimamdan 
lılahrıım bulunmuşlardır: Mazideki 
sosyal mukadderatımızın bu bera· 
h~rliği, muhakkak surette bugünkü 
sıyasi hedeflerimizdeki birliğin esa. 

(Sonu S. inci sayfada) 

f, 

B. Pesmazoğlu. türk gazetecilerle 
beraber evinin balkonunda 

Bay Pe~mazoğlu, ıırkadaşınuz Neşet 
At türk ve türk inkllabı hakkın· 

Ataya, a . • l 
daki düşüncelerini ve tanhı habra :"'~nı 

Arkadaşınuzm yazısını ıkin· 
anlatmıştır. 
ci sayfada bulacakıırırz. 

ADIMIZ, ANDIMJZDIR 

Alınan ileri gelenleri 
bir toplantı yaptılar 

Londra, 11 (A.A.) - Bir aiman • sov
yet ittifakına doğru mu gidiliyor ? 

Sunday Kronikl gazetesine göre ba
zı alman subayJarı gizlice sovyet subay
lariyle görüştükten sonra gidip Hitle
re bu mülakatın neticesini bildirmiş· 
]erdir. Hitler ile general Ludendorf, 
Blomberg ve Göring arasında yapılan 
bir müiakat esnasında askeri şefler sov
yetler birliği Almanyaya karşı cephe 
aldığı müddetçe memleketin emniyeti
ni tam olarak temin etmeğe imkan ol. 
madığmı söylemişlerdir. iiitler ise bu
na mukabil bir alman • japon itilafını 
tercih ettiği hakkındaki kanaatini te
yid ederek bu takdirde sovyetlerin fa. 
aliyetine sed çekilmiş olacağını ilave 
etmiştir. Bununla beraber Sunday Kro· 
nikl gazetesinin yazdığına göre Hitler 
neticede askeri şeflerin fikrini kabul 
etmek mecburiyetinde kalacaktır. 
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6 ıncıda 

Dün çekilen Tayyare 
Piyangosunun tam 
Listesini neşrediyoruz 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Mısır delegasyonu reisi Nahas pa~a ve İngiliz dış işleri bakanı B. Eden ~e 

Fevka/6.de komiser Sir Miles Lampson Londrada mısırlı talebeler. arasında 

Mısır kapitülasyonları 
konferansı bugün açılıyor 

Montrö'de 
anlaşma 

dost Mısırı memnun edecek bir 
yapılacağı tahmin edilmektedir 

Montrö, 11 {A.A.) - Kapitülasyonlar konferansı yarın lıviçre 
cumhur reisi B. Motta'nın fahri başkanlığı altında toplanacak ve cum
hur reisi açılıt nutkunu ıöyliyeceM~ir. Bu nutuktan sonra Nahaa Pa
ta izahat verecektir. 

Van Zelandrn kar.şısında yenilen Dögrel 

Delegasyonların çoğu buraya 
gelmişlerdir. Diğerleri bugün ge
leceklerdir. 

Sanıldığına göre delegasyonlar ka.. 
pitül5syonlar rejiminin kaldırılması i
çin mrsır hükümetinin istediğini k~bul 
ederek prensip itibariyle kolayca bir 
anlaşmaya varacaklar fakat birçok nok· 
talar da nazik görüşmelere yol açacak· 
tır. 

Delegeler bütün yabancılar hakkın. 

da tatbik edilecek bir birleşme anlaş
masi.yle seri halinde iki taraflı itilaf. 
!ar yapılması şıklarından birini tercih 
etmek zorunda kalacaklardır. 

"Yabancı,, tabirinin tarifi meselesin
(SonJ 5 inci sayfa.da) 

300 rntihab bürosu hazırlan
mıştır. Bugün hadiseler çıkacağı
na ihtimal verilmemektedir. Fil
hakika ufak tef ek bazı arbedeler 
istisna edilecek olursa intihabat 
hemen tam bir sükilnet içinde c~ 
reyan etr.ıektedir. 

Dün: "Leon Dögrcl'e rey veriyorum" 
iba.resini taştyan levhalarla birçok eşek· 
lerın ve katırların uzun bir kafile ha· 
linde sokaklardan geçmesi hiç bir hadi· 
seye meydan vermemiştir. 

Van Zeland lehinde bir propagan. 
da kamyonu balık p;uanndan geçerken 
Si\tıcılarm tahriklerine ugv ramı . de 
had· ·k· ş ıse 

v ıse ı ı taraf arasmda küfürler ve 
bagrışmalara inhisar et . tı' mış r. 

Fransızlar Van Zela.ndı tutuyor 
Paris, 11 (A.A.) - Van Zeland 

kazanıyor. Bugün Bı ükselde Van Ze
land ile Leon Dögrel arasında yapılan 

( Sonu 5. inci sayfada ) 
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At:ina Met:kupları: 17 

B. Pesmazoğlu diyor ki: 

fl .. tatürk, bu devre ha im 
bulunan şahsiyetlerin 

en kuvvetlisidir 
Atina, - Türk - yunan dostluğu 

yüksek kıymet ve man.asrnı tarih işti

nld erinden, siyasi, iktisadi menfaat· 
lerden olduğu kadar, Atatürkün müs
tesna şahsiyetinden alan bir eserdir 

de!. 
Türk - yunan dostluğu, Balkan ant· 

antı ve bunlarla muvazi olarak şarki 
Avrupa milletlerinin g;ittikçe inkişaf 
eden maddi, manevi buyük inşa devri. 

Atatürk bu devre haklın şahsiyet

lerin en kuvvetlisidir. 

Ankaraya gidinceye kadar ben u· 
mumi ·tarihin bu müstc&na insanı hak. 
kında pek az şeyler biliyordum. Vata· 
rum umumi harb galiblerine karşı mu
vaf fakiyetle müdafaa ettikten, ingiliz, 
fransız, italyan, yunan istila kuvvetle
rini ve bunlarla beraber imparatorluğu 
biribiri peşine memleket hududlnı dı
şına ~ıkardxktan sonra, türk toprakla· 
rnda dünyanın en mütekamil kanunla· 
riyle mücehhez, modern layik devleti
ni tesis eden Atatürk, bir kumandan, 
bir devlet reisi, bir milli şef olarak mı 
tetkik e<lilmel: idi? 

An.karada ben onu, iki defa asker 
olarak gördüm; 

Bir harita üzerinde sert ve kudretli 
çizgilerle bize sulh planını anlatırken, 

Ve, 
Büyük bayram günü, içinden geldi· 

ği askerlerini teftiş ederken. 
Tatlı, halim, nazik, zarif ve necib 

Atatürk i~ başında ve mesai arkadaş. 
lariyle konuşurken mükemmel bir dev· 
let reisi idi. Kendilerine vazife ve sa
lalliyet verdikleri arkadaşlarının kana
at ve salahiyetlerine Atatürk kadar hür
met etmesini bilen, hususi, resmi ha
yatında söz ve vicdan hürriyetine A· 
tatürk kadar kıymet veren devlet reis
leri • hatta insanlar _ nadirdir. 

İnsan onun yüzünde tabii azamet ve 
haşmeti, sade ahlakında - tarihte ge. 
çen bütün büyük hükümdarların edin
meğe çalıştıkları • milli şefliğin haki· 
ki ve ebeı:li tezahürlerini görür. 

Konuşurken mevzua cesaretle giren 
Atatürk fikirlerini pek parlak müda
faa eder ve söylediği her şey.i hisse
der. Müdahane bilmez. Onun için ba. 
na bir defa; 

- Askerleriniz yiğit adamlardı, 
Dediği, bir defa da muhterem ar

kadaşım Celal Bayar vasıtasiyle gön• 
derdiği mektubu okuduğum zaman ha· 
kikaten müteheyyi~ o.muştum. 

Atatürkün, imparatorluğun son ytl· 
lan tarihine kar~an talebeliği, gençli
ği, siyasi hayatı, kanaatleri, mücadele
leri, harbleri, kararları, sonra ihtiLfil· 
ciliği, kumandanlığı, devlet reisliği, i· 
liın adamlığı, hususi hayatı; bilhassa 
onun bütün içini veren ve iltifatlı te
bessümlerle mütemadiyen yumu şayan 

mavi gözlerinin şedid, sabit ve nafiz te· 
sirleri ... 

Ben müstakil Türkiyeyi, milll hu
dudları içine yerleşen türk milletinin 
kudret ve hayatiyetinin olduğu kadar, 
bu yüksek fıtratrn hep bu, biri ötekini 
tamamlayan hariklıliide vasıflarının bir 
eseri telakki ediyorum. Atatürk olma
saydı, imparatorluğun kül haline gel· 
miş enkazından bu kadar kısa bir za
manda Türkiye kadar mütekamil me
deni bir devlet çıkarılamazdr. 

Atatürk bana siyasi hayatmm tat· 
min edilmez bir hüriyet hasretiyle baş
ladığını, ve imparatorluk Türkiyesinde 
terakk.i için eksik olan şeylerdC!1 biri· 
nin bu; hürriyet-sizlik olduğunu söyle
diği zaman bana, yeni Türkiyenin mad. 
di, manevi istiklalini tamaJayan ve; 

Teokratik devlet ve trebiye siste
minin terki, memlekd içindeki iktisadi, 
mali, harsi yabancılar nüfuzunun tas• 
fiyesi ve Türkiyenin • kelimenin tam 
manas.iyle • her sahada millileşmesi gi· 
bi bütün ileri hareketlerinin bu hürri· 
yet hasretine dayanan hakiki sebebleri
ni, 

- İmparatorluk hakiki türklere ve 

16 ıncı mektuhtui notların devamıdır: 

memleket menfaatlerine yabancı bir te
§Ckkül .idi. 

Dediği zamanda, 
İmparatorluktan maziyi tam bir şu

urla tasfiye bahasına kurtulan memle· 
ketinin, Akdeniz ve Balkanlar siyase
tini Yunanistanla sıkı bir ittifak esası· 
na istinad ettiren, büyük ve insani sulh 
idealinin hareket noktasını öğretmi~ 
oldu. 

Ankaradan şu ilci kuvvetli kanaat· 
le döndüm: 

1 - Siyaseten, iktisaden, maddeten, 
ve manen müstaıkil Türkiyenin yakm 
zamanda bugün bütün dünya demokra
silerinin model diye gösterdikleri İn

giliz demokrasisine hasreti olmıyaca.k
tır. 

2 - Türk • yunan dostluğu zaman 
geçtikçe ve şartlarım ikmal ettikçe Ak
deniz ve Balkanlar .. ulhuaun parlak; 
milletler teşriki mesaisi ideal inin bel. 
li başlı garantilerinden biri haline gele
cektir. 

Ziyaret maksadunIZI unutmuş gibi 
idik. Muhterem Pesmazoğluna bir su· 
al sorduk., Ekselans dedik, 

- Türkiyede ve burada mübhem 
bir şekilde s.izin reisi bulunduğunuz 

bir Anadolu cemiyetinden bahsedili
yor. Bize bu cemiyete niçin bu adı ver· 
diğinizi ve bu cemiyetle neler yapmak 
niyetinde olduğunzu söyliye bilir mi
siniz?. 

Basit 1. dedi. 

- Bu cemiyeti 1890 da babam, A
nadoludan Yunanistaııa hicret eden 
rumlarla Ana.doluda mevcud rum hayır 
müesseseler.ine yardım için kurmuştu. 
Aradan seneler geçti. Rumlar Anado
ludan çıktılar. Yuna.nistana gelip yer
leştiler ve cemiyete yapacak bir iş kal. 

madı. Statüyü değiştirmeği ve cemi. 
yete bu Türkiyeden gelen yeni ele· 
manlarla, türk • yunan dostluğunu tak~ 
viye edecek yeni vaz.ifeler vermeği dil· 
ıündük. 

Yirminci asır Romeo'su 

Geçen gün, Fransada, 24 yaşında 
bir genç, bir kız yatı mektebinin dıva· 
nru a§m&k isterken düşüp ölmüştür. 

Romeo ile Jüliet devrinde dıvarlar 

alçak ve merdivenler ipektendi. Za
manımız İJlf& malzem~ ince dıvar
ları kale burçları haline getrimiştir. 

Böyle drvarları hiçe saymak istiyen· 
lerin vay haline! 

Kira meselesi 

Paris kiracıları sendikası rei .. i ''ki· 
ra me:selesi0 adiyle 150 sayfalık bir 
kitab neşremtiştiT. 

Kira meselesine dair nasıl 150 say
fa yazı yazılabilir? 

Bizim bildiğimiz bir tek lcira me
selesi vardır ki her ayuı muayyen bir 
gününde in,anm zihnine bir ok gibi 
saplanır: kirayı ödeyebilmek mese• 
lesi! 

Gazeteler naad bedava okunur? 

Bir dişçinıin bekleme odasına, üç 
haftadan beri hergün gelip gazete o
kuyan ve sırau gelince yerini kendin
den sonra gelmiı olan müşteriye bıra· 
kan bir zat, nihayet, di§çiniu hade
mesinin dikkatini celbetmiştir. 

41>işçi bunu haber aldığı zaman: 
- Belki korkuyor, gidip bir göre

yİln, demiştir. 

Yerini daima bafkalarma terke
deın müıteriden bu hareketinin sebebi 
sorulunca ıu cevab almmııtır: 

- Hayır korkacak bir §ey yok. 
Ben kabinenize ÜÇ hafta evel başladı· 
ğan meraklı bir tefrikayı takib mak· 
&adiyle geliyorum. 

Ne dersiniz böylelerine? 

Eksperler Komitesinde 
türk delegasyonu 

22 , İ$C&Dda Cenevrede toplanacak 
eksperler komitesinde bulunacak heyeti
mizden Ankarada o~anlar 17 nisanda 
hareket edecektir. B,J defaki heyetimiz 
Dış Bakanlık Siyasi Mistqan B. Nu
man Menemencioğlu' nun reisliğinde Sı
vas Mebusu B. Necmedclin Sadık, Sıya
sal Bilgiler Okulu H ulmku Dii•el Pro• 
fesörii B. Etem, Üniv.e-rsite Hukıık Fa· 
kültesi Hukuku Esıısıye Profesörü B. 
Ali Fuad, Adliye Bakanlığı Hukuk iş
leri Direktörü B. Şinasi, Yarbay B. Sa· 
lihaddin, İstanbul Meı kez Bankası Di
rektör Muavini B. Nilzif, Dış Bakanlık 
H1::ktık Müşavir Mua\İni B. Fatin, mÜ· 

şavir ve elçilik katib~ BB. Abdullah, 
Cemil, Şemseddin ve Muhiddin' den mü
rekkebtir. 

- İsmi niçin değiştirmediniz? 

- Mahzur varsa değişelibir. Esa-
sen statü hakkında atakadarlarla muta
bık kalmadan ve cemiyetin türk - yu. 
nan dostluğuna hakikaten yardım ede· 
cek bir şekilde tanzimi imkanlarını te· 
min etmeden hiç bir şey yapmak niye· 
tinde değilim. Bir miıleti tahakkuk et· 
miyecek hayaller peşiııde caniler sürük
leyebilirler. Bizim biribirimiz aleyhi
ne ve harble temin edeceğimiz hiç bir 
menfaatimiz yoktur. 

Sonra bize kısaca aile tarihini an
lattı: İstanbullu bir rum ailesi. Günün 
birinde sarayla arası açılıyor. lzmire 
oradan İskender,iyeye gidiyor. 1824 de 
atin.a.ya gelip yerleşiyor. Atina banka
sını kuruyor, Yunanistanın ekonomik 
inkişafında büyük vazifeler alıyor. Fa. 
kat bir türlü Türkiyeden maddi ve ma
nevi bağlarını çözemiyor. Ve madde 
bittiği zaman his iştirakleri devam edip 
gidiyor_ 

.İşte yep yeni bir yazı mevzuu daha f 
başlığı da şu olabilir: 

Şarki Akdeniz sahillerinde bir da· 
ğılma ve bir toplanma 1 

Giderken parkta muhterem Pesma
zoğlu bizi madam Pesmazoğlu ile ta· 
ruştırdı. Balkonda hep beraber, bah· 

çede ikisinin bir arada resimlerini al
dım. Ve kendisinin. dostlarım türk ga. 

zetecilerine • diye imzalayıp bana ver· 

diği, fotografiyi bu en güzel Atina 

günümüzün hatırası olarak saklama ka· 
rariyle otomobile bindim. 

Ne§et Halil ATAY 

Doğumu teşvikin yeni bir şeMi 

Polonya adliye veıkileti hapis.ha
nelerde gebe kalan kadınlara, doğur
mak iç.in. izin verilmesini ve bu suret
le hapishanelerde doğwn bidiseai ol
mamasım karar altına alınışbr. 

Doğmıı gibi sosyal ehemiyeti ve 
kudsi mahiyeti ii.~kar olan bir hadi
senin hapishanede vukuuna mani ol· 

mak kararı çok yerindedir. Ancak, 
bu kararın ·metni bundan ibaretse, 

n:ıahpus kadınların hapisten kurtul
mak için nelere baş vurabileceklerini 
akla getirmek yanlış mı olur? 

Beşizlerin hekimi 

Knnadalı beşizleri. Rİnema sayesin

de, görüp tannnıyan kalmadı. Bu kü· 

çük beş kız kardeşin bi.ı· de bekiı:nleri 

vardır. Dr. Allan Roy Dafoc. Bu za. 

tın çacuklara gösterdiği itinayı tak· 
dic eden Kanadadaki North Hinıs 

worth beldiyesi doktonm aylığını 75 

dolardıuı 150 dolara çıkanm~tır. Kadir ve 

kıymet bilmenin bu tecellisine bir di
yecek yoksa da beşizlerin hekimi ol

mak esasen o kadar §Öhret temin et

mİ§tİr ki bugün zengin ve refah İçin.· 

de bulunan doktorun maqına zam e· 

dilen yetmiş beş dolar, bir babıiş bile 

sayılamaz. 

Fakat bunu parayı sevenlere IOI"• 

malıl 

Otomobil vakaları 

Suçlu - ''Fakat bay bakim, bu a• 

dam otomobilimin önüne çıktığı za• 
man topu topu sekiz kilometre hız· 
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Fiziyoterapi müessesesi 
devletin esaslı bir 

kontrolu altına alınıyor 
. Radyom, rontken ışığı ve diğer elektrik vasıtalarının tedavi ve teş-j 

hıs vasıtaları olarak kullanılması tekniğinin aon zamanlarda çok iler.ı 
· lemesi yüzündeo, her yerde olduğu gibi memleketimizde de bunlara; 
aid tesisat çoğalmıt ve çok kullanılan bir vasıta teklini almış hulun1 
maktadır. Bu va..rtalann zaman zaman ihtısaslan olmayanlar tarafm.. 
dan eksik teknik veya tesisat ile kullanılması, hastanın hayatma çoK 
tehlikeli tesirler yapmakta ve hatta ölümlere sebeb olmaktadır 

Bugünkü 
Kamutav 

Kamutayın bugünkü ruznamesinde 
birinci görüşmesi yapılacak maddeler 
şunlardrr : 

1 - İcra vekilleri heyeti karariyle 
tayin olunacak yerlerde tatbik olunmak 
üzere ceza mahkemesi usulü kanunun. 
na müzeyye kanun layihası ve adliye en
cümeni mazbatası. 

2 - Radyoloji ve radyum ve elekt· 
r.ikle tedavi ve diğer fiziyotiropi mües
seseleri hakkında kıa.nun layihası ile si-

hat ve içtimai muavenet ve adliye en· 
cümenleri mazbatası • 

3 - Başbakanlık teşkilat vazifeleri 

hakkında kanun layihası ve büdce en-
cümeni mazbatası. 

Kömür sergisi için 
trenlerde ucuz tarife 

An ıcara beynelmilel kömür sergisinin 
açılına gününün 23 nisana bırakılması 
<lolayısiyle devlet demiryollıa.n sergi 

münasebetiyle tathik edeceği tenzilatlı 
tarife müddetlerini değiştirmiştir. Eşya. 

Jara aid müddet 23 mayıs 937 ye kadar, 
sergiye gitme müddeti 23 mayıs 937 ye 
avdet ve eşya iadesi müddeti 23 hazira· 
na kadar uzatılmıştır. 

23 Nisan 
Çocuk bayramı haftasının ilk gü
nüdür. Yavrularınızın bayramı i~in 

hazırlanınız. 
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: landı ? i . . . . 
: 5 - Bakır yolunun açılı§ ta- : . . 
! rihi nedir 1 ! . . 
: : 
i Dünkü saallerin cevabları : : : + • . . . . 
: S - Birinci Viyana muhasara- : 
: : : sı ne zaman yapıldı ? : . . i C - 1529 da. i 
• S - İkinc.i Viyana muhasarası • : : 
: ne zaman yapıldı ? : : . 
: C - 1683 de. i 
! : : S - Saman oğulları devleti ne : 
i zaman kuruldu ? : 
! t 
• C - 874 de. : 

ı.· S - Alp Arslan ne zaman öl· i 
müştür ? İ 

1. ; = ~::::;.. imparator oıuş ·:~· 
• tarihi nedir ? 
: C - 1206 da. i . : . . ... -........... .__ ........................................ . 
la gidiyordum." 

• 
Davacınm avukatı: - "Suçlunun 

bu ifadeai kabahatini büsbütün artb· 

rıyor. Dü§ününüz bir kere: Otomobil 

bu kadar az aüratle üzerinden geçti• 

ği zaman zavallı müvekkilim nasıl is· 

tirab çekmiıtir !,,, 

Modem trbbm bu en değerli 
vaatalanıun kullamlma.sını ihtısas 
aahiblerine hasretmek, arızaları 
önliyecek tertibatın yapılmasını 
mecburi kılmak ve tesisatı kontrol 
albnda bulundurmak üzere bükü. 
metin hazırladığı kanun projesi 
Kamutay ruznamesine alınmıştır. 

..Projeye göre ,yalnızca rontken şuaı 
vasıtasiyle teşhis veya hem teşhis hem 
tedavi, radyom veya her türlü elektrik 
aletleriyle tedavi yapmak için müesse• 
se açmak Sıhat ve sosyal yardım bakan• 
lığının iznine bağlı bulunmaktadr. Bıı 
müesseesler ihtısas vesikalarr almış dok• 
torlar tarafından açılacaktır. Bu dok
torlar açacakları müessesenin adresini 
ve kullanacakları cihazların marka ve 
nevilerini ve radyom mikdarını ve şek• 
lini bildiren bir istida ile bakanlığa mil• 
racaat edecekler ve yazılı izin vesikası 
alacaklardır. İzin alınmamış bu gibi 
müesseseler açıla."?lıyacak ve hasta ka• 
bul edilmiyecektir. Bakanlık, bina, e~ 
lektrik ve ra<lyom şualarından k<>ruma 
tertibatı ve aletlere aid vasıf ve şartlar 
hakkında bir nizamname yapacaktır. 

Rontken ve radyom ve her nevi e• 
lektrik aletleri ile tedavi an~ak müesse• 
se mesul mütehassısı tarafmdan veya 
kontrol altında yapılacaktır. Hastalar j. 
çin doldurulacak müşahede kağıdları en. 
az üç sene saklanacaktır. 

Doktorlarla diş do~orlan muayene• 
hanelerinde yalnız tedavileri altında 

bulunan hastalarda teşhis için kullanıl· 
mak üzere rontken teşhis aletleri veya 
tedavi için kalvanizasyon, d~yartermi giı 
bi cihazlar bulundurabileceklerdir. Bu 
cihazlar ve bulundukları yerler, yaptla
cak nizamnamedeki şartlara uygun ola
rak her türlü arızaları önliyecek şekil· 
de tertibatı havi olacaklardır. 

Doktor ve diş doktorları muayene• 
hanelerinde .bulunduracakları ve kendi· 
}erinin kullanacakları cihaz ve aletleri 
iyi kullanmaya iktidarı olduklarını bir: 
vesika ile isbata veya bir mütehassıs 

yanında en az üç aylık bir kurs veya 
staj yapmaya mecbur tutulmaktadırlar. 

Her türlil rontken, radyom ve elek
tro terapi müesseseleriyle tabıb ve diş 
tabibleri muayenehanelerindeki teşhise 
mahsus rontken ve diğer elektrik teda· 
vi cihaz ve aletleri ve fiziyo terapi 
müesseseleri Sıhat ve sosyal yardım ba· 
kanhğınca teftiş ettirilecektir. 

Ceza hükümleri: 
Mütehassıs olduğu halde bu projede 

yazılı müesseseler _için izin almayanlar 
50 liradan 100 liraya kadar ve izinsiz 
bu müesseseleri açan mütehassıs olma· 
yanlar 200 liradan 500 liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılacaklardır. 

İzin almaksızın evelce müracaat edip de 
müracaatları reddedilenler, böyle bir 
müessese açarlarsa kenclileıinden alına· 
cak para cezası mütehassıs oldukları 

takdirde 75, olmadıkları takdirde 300 Ii· 
radarı aşağı olmıyacaktır. Yapılacak ni
zamnamedeki vasıf ve şartlara uygun 
olmayan cihazları kullananlar 100 lira· 
dan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle 
cezalandırılacaklardır. 

Kanun, neşri tarihinden yürürlüğe 

girecektir. 

~ ................................................. ~ ...• ~ 
~ ........ ':!.~.~.~ ...... : 

Dün hava açık ve rüzgarlı geçti 

Dün şehrim.izde hava açık ve sertçe 
rüzgarlı geçmiştir. Gecenin en düşük 
ısısı sıfırın altında 3, en yüksek ısısı da 
sıfırın üstünde doku.z derecedir. 

Yurdun Trakya ve Kocaeli bölgesin• 
den başka diğer kısımları yağışlı geç• 
miştir. Yağış Kütahya, Emet, şarki ga• 
rahisar, Bayburd, Sarıkamış, ErzuruıJJı 
Erzincan, Sivas, Ulukışla, Kayseri ..,e 
Karsta kar şeklinde olmuştur. Yağışl~~. 
rm bir kare metreye bıraktıkları su tıl1 

tarı Dörtyolda 103, Diyarbekirde ~a· 
Elaziz YC Kiliste 33, Erzurumda 31, • 1'•· tahya, Eınt, Karsta, 11, Kayıoeride 3 
logramdır. 
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rtLn ·fi?/lllj:Milisler Madridde asi rHi~d·i~f~~··d~i l!~!~iiltfJ 
aMpit:~:sryo~~~~~~::d~ so .. •· saflarını yardllar 1 Muharebe 1 yıldönümü K : : CÜMHURJYET'te Yunus Nadi, bü-

mesele~:j~~;~:::~i~e:ed~:~~:~ıı~· Ası·lerı·n bı.lbaoya yaptıkları : : y~~- ehserJeril ve ondla." yaratanlan say-~ k f ns bugıJD : ipia fakiri mukaddes.: m;;ı.:ı;, atıra arını aıma yaşatmak fBzıın 
rafından çagrılan on era Mı geldiğini ve bu itibarla mimar Sinan gİ• 
Montreux'de içtima1arına başlıyor. • : cı·had ··1a""n ettı• : b' b" d"-L" 

L · .. k barba kadar t• • k 1 d • . ı ır anı için yaprldığı gibi ihtifaller 

ısır, ·lı 882 ~enefü~.indl~n . .-;ua:de kalan bir hu·. c um ne 1 c es iZ a 1 : . tertip temenin Cümhuriyet devrUıe ~ 
ngı tererun zu ı ış,~ b l : Londra, 11 ( A.A.) - Neu-Del· : ref veren kültüreJ h~diseler olduğunu 

osmanh mern!eketi ;lr,en, harb a~ ar • hiden alınan haberlere göre, Hin· : 
. · ltma aıın- H · h b' · b'ld' · • belirttikten sonra, Sinamn, büyük mİ· 

başlamaz, İngiliz h9ı2~ayesıneası·nde do·"rt M drid 11 (A.A.) - avas a.ıa '1Stnın mu a ırı ı ırıyor: • distanın batı şimal hududunda .: marlıkta tek olmadıgvıru, bu itibarla b;:.... ı ·' se A-saı"ler d'u··n Madrid cephesinde \.ıilhassa öğleden sanra .Kasa deJ : ..... rnıştı. İngiltere .. •·ı di. 1 H d d h cuma günü şiddetli harbler ol· • tün eski mimari dahiltrmizin hatıralan. 
b v lı 1 k Mısıra istihla ver K o'da mukabil taarruza geçm!ş erdir. arh bütün Ma rı cep e- : • 

~arta ag 0 ara Mı ·ıe Jn aınp J ~ ( d K d l K 1 ,. h • muş, 6 İngiliz zabiti ölmüş ue 5 : 
Fakat on beş senedenberi sır 1 

• • • d bilhassa eski mezar ıgın etra m a, asa e ampo, as cerı as- • 
giltere arasındaki miinasebetler tam:am :ııha~e Karabanşel ve Kasa del Kampo'ya hakim olan Garabitas tepe- : zab;t yaralanmıştır. • 

Mı ın uıilletlerarası 6aı'nde b'u··tu··n !l.t'ddetı.yle devam etmeL-tedi: . pia fakiri Çoktu bölgesinde : edilemedi .;.inden sır .. l' • • 

'" . 'lİ d: mübhem ıdi. Mısırın tecavu- . : mukaddes cihad ilôn etmiştir. : 
- Süvey" kanalının Cumhuriyet tayyareleri ası mev- • B d d l . . l • 

z~ karşı korunmasına, ". 
1 

b ha d • un an o ayı uıyanrn genış eme- • 
M d ki ecnebı ına mın zilerini tesirli surette om r I• • si bekl~tıebilir. • 

müdafaasına, ısır. a ·=-e ve Sudan'ın ınan etmektedir. Manzanaros o. va- • : 
ve ı m masunıyeı..u• 1 ki d • Kongre partisi, merkezi ıcra 

can n .. t ihtilaf nokta· srna hakim sırt arın ete erın. e • : 

:.:"..r::;:. ~:;~·:::.~::• :;,:~.~: ~u~~~;;::.~~ı~k evler topçu ateşıy- .-1·· . . ~:n:::s~:':i:::::1::::~;~~. top- ; 

zalanan bir muahed·e· ·ı·lnecu·· maddesı'yle Cumhurı·vetçı"ler <tün Puente de los - • •••••••••••••••••••••••••••••• Bu muahedenin on uçu · k ~ · b 1 1 
ı ... 

1 
yonların zamana uy· frances civarında ilerlıyere ası at arı. 

ngiltere, kapıtu as b la nı yardıktan sonra üniversite mahalle- · 
gun olmadığmı kabu. ediyor ve un • 

d Mısıra yardım va· si ile Kasa Delckampoarasmda birleş-
rıo ilgası hususun Ma ahedenin inızasm· me vollarmı kesmişlerdir. 
dinde bulunuyor. u . ·· ı n1a ı ha b 1 · a asında ge-. M h ··kümeli kapıtu.asyo • A man r ma zemesı r 
danberı ısır hu ) k yapmaktadır. Bu çen şubatta alınanlar ve italyanlar tara. 
nn ilgası için azır 1 

M sır hükümeti, fından verilen otomatik silihlar da var-
hazırlıklardan sonra ı . tif de eden 
kapitülasyon hakkmdan ıs a ~ dır. 
on kadar devleti Montreux'ye çagırmıklş· Dört tayyare lransız topraklarına 

d ,. kabul etme e d u·· ş t u·· tır. Devletler bu ave.r . . . 
·ı preusıp ıtıba. ı· 11 (AA) B" "t l ·· kapitülasyonların ı gasını _ k . k" ımog, . . - ır mıra yoz.. 

. l k bul etmİ§ oluyorlar deme tır 1 le cihazlı olan iki satıhlı bir ispanyol 
~:n;er:nsın esas hedefi de bu idi. Ş~· tayyaresi, dün sabah buraya otuz kilo. 
di Montreux'de göriışölcc.ek ro.esele, ıl· metre mesafede kain bir çayırda yere 

d Mısırda tatbık edilecek O· dü~tip parçalanmıştır. ga an sonra . b -s 
lan muvakkat rejimin mabiyetı .. v~ u: Pilot yüzünden yaralanmış ve tay-

d ""ddetidir Mısır hukumeti yare harap olmuştur. nun evam mu • . · al 
· · ·b · l böyle bir ıstıh e Pilot ile mitralyözu·· kullanan teknı·-de prensıp ıb arıy e .. 

devrini kabul ettiğinden esas ~sele u. siyen Bilbaoya gitmek Uzere Barselona 
zerinde bir ihtilaf yok demek~· . 

1 
harekete etmiş olduklarını söylemişler. 

Bu esas meseleden başka dıger ı§ er dir. 
üzerinde de hayli hazırhk yapılmıştır. 
Şöyle ki: Mısırdaki a~li. kap~tülasyon-

.. · ·· bır" ecnebının alakadar ol-
reJımıne gore, 
duğu ceza davaları konsoloshane mah· 
kemeleri tarafından gôrülür. Hukuk da
valarına da muhtelit mahkemeler bakar. 
Montı·eux'de konsoloshane mahkemele
rinin ilgasına derhal lı.arar verilecek ve 
üzerinde anlaşılacak olan bir müddet 

için bunların salahiyeti muhtelit mah
kemelere devredilecektir. Görüşülecek 

olan meselelerin biri muhtelit mahkeme-
lerin dev d v• b . tihal d •. anı e ecegı u ıs e evrının 

uzunluğudur. Mısırlılar tabii bu istiha
le devrinin mümkün olduğu kadar kı
sa olmasını istiyeceklerdir. Sonra muh. 
telit nıahkemelerin teşkilatları değişe· 
cek. Kapitülasyon hakkından hangi dev
let tebaasının istifade edeceği. SüveY§ 
kanalı ve Credit Foncier gibi hükmi 
şahsiyetleri mısırlı olupta sermayeleri 
yabancı olan §İrketlerin vaziyetleri gi· 
bi meseleler görüşülecektir. 

Mrs1r kamoyunun bu meseleye ver· 
diği ehemiyetin derecesi, geçen gün 
Montreux'ye hareket ederken Mısır de. 
legasyon htyeti hakkında gösterilen te
zahürden de anlaşılmaktadır. Başbakan 
Nahas Paşa'mn reisliği altın~a ::;;:ı~r;;n 
bu heyetin Mısırdan ayrılışı bır ı ay· 

. I · olmu•tur Ve uzun seneler ram vesıy esı ıı • 

kapitülasyon rejimin..? katlanmış ~e acı: 
larını duymuş olan bir millet sıfatıyle bız 
türkler bunun manas.nı anlarız. Uzun 

1 b. likt yaşadıgv unız mısırlılar 
asır ar ır e ıl 

ile siyasi mukadderatımız artık a~ • 
ınıştır. Fakat siyasi istik1al bahsınde 
b .. t .. t"mı" .. kardeş Mısırladır. u un sempa ı ... .. 

Bugün başlıyan müzakerelerin mus· 

pet netice vereceğinden eminiz. Çünkü 
Mısırın haklı olduğuna inanırız. MısO'I 

cak olan pürüzsüz istiklaline kavuştura 
b .. .. 1 b ]arı.en Lausanne kon. u goruşme er aş ~ • 
feransı sıralarında duyduğumuz heye-

'b' · Montreux canı tekrar hisseder gı ıyız. cak 
. ·ı..ı ")' taınaınlana nıuvaffakıyetiyle ıstı · a 1 • 

· d" d n tebr•k ede· olan kardeş Mısırı şun ı e 

ri.!: •• A. Ş. ESMER - "" Elen Kıralrnın yaptıgı 
seyahat 

A · AJ·ansı 
Atina, 11 (A.A.) - tına 

b·ı . h . k ralı karsılar-
ı dıriyor: Sparta şe rı 1 ' • 

. . ·· ük şenhk-ken, mesud bir hadıseyı buy . 
lerle kutlayan bir aile manzarası gos
terınekt .d. B" taraftan merkez mey-. e ı ı. ır . . dı· 
danında bir halk ziyafeti verılırken, 
~ b" l şen s<>• ger taraftan bu meydanda ır e 
k~·ııarda şehir halkı ve köylerden koşup 

·· lüyor gelen ahali vatan sarkılan soy ' 
nı·ı • ' ··t roadiyen 

J lı danslar yapıyor ve mu e . 
k~ı ~Jı alkışlıyarak kendisine yurdun ı• 
l'ııı~i için uzun ömür diliyordu. 

Mahalli memurlar mitralyöz ile mü
himmatı müsadere etmişlerdir. 

İki tayyareciden adliyenin emrine 
hazır olmaları olmaları rica edilmiştir. 
Bunlarm söylediklerinin doğruluğuna 

göre kendileri İspanyaya döneceklerdir. 
Gitmezlerse ruhsatsız yabancı top

raklar üzerinde uçmuş olduklarından.. 

dolayı hakJarmda takibat yapılacaktır. 

Bazı şahitler tayyarede üçüncü bir 

şahısın daha bulunduğunu ve kaçmış ol 
duğunu söylemektedirler Bundan başka 
üç tayyare de Tuluzda yere inmeğe mec.. 
bur kalmı~lardır. 

Hud, Bilbao kıyılanna gidiyor 
Cebelütarık 11 (A.A.) - 42000 ton

luk Ud adındaki h,arb kruvazörü dün 
akşam saat 21 de hareket etmek emrini 
almıştır. Kruvazör garbe doğru hareket 
etmiştir. Bilbaoya gitmekte olduğu öğ

renilmiştir. 
Deniz mahfilleri bu hareketin karış-

mazlık pıanr ile alakalı olduğunu söy· 

Jemektedirler 
Bayo, 11 (A.A.) - İspanyadan ge

len mültecilerin söylediklerine göre 
asilerin Biskayada yapmış oldukları ta_ 
arruz istenen neticeleri vermemiştir. 

Bilbaonun süratle ele geçirilebile
ceği tahmin edilmekde idi. Fakat asiler 
bir çok günlerden beri Durangoya on 
ve Bilbaoya otuz beş kilometre mesafe
de bulunmakta<lırlar. Bu sebebden do
layı general Mola harektin muvakkaten 
tatilini emretmiştir. Bask milisleri bu 

duruştan faydalanarak mevzilerini tah

kim etmektedirler. 

Biskaya cephesinde milislerin 
hazırlığı 

Nitoria, ıı (A.A.) -Havas Ajansı 
muhabirinden: Milisler tarafından Bis
kaya cephesinde yapılmış olan tahki
mat, şimdiye kadar yapılmış olan tah
k"matın en kuvvetlisidir. Her tarafta 
b;ok havuzlar ve betondan sığınaklar 

.. ude getirilmiştir. Nillareal yolunda 
vuc ·-· d b" ·ı· ler dört metre yükseklıgın e ır 
mı ıs . . . . 

. .. de getirmişlerdır kı ık sırra 
hısar vucu . . 

a!Jarla ve tanklara karşı çı fte sı-mazg .. 
1 

. 
perlerle bir tel örgüsü şebekesı ı e cı-

hazh bulunmakt<.dır. 

Milisler ilerliyor 
Cordeue 11 (A.A.) - Havas Ajansı 

muhabiri cepheden bildiriyor: 
Hiikümet ordusu bir. taraftan Fun.. 

. anaya üç kılometre kadar 
to - Ove JU .. 

b. taraftan Penarroyanın uç 
Yaklasmış ır · · H··k·· 

~ kınına gelmıştır. u u-
kilorz:etre . y~uruksama deveresinden 
metçıler bır k d"' 

dün tekrar taarruza geçere ~ uş. 
sonra 1 mukavemetine ragmen 

n I rar I 
manı . hakim olan sırtlan 
Funte • OveJunaya 

almışlardır. 

Hükümetçilerin 14 vapurunu yaka~ayan •. asilerin Velaskd 
destroyeri Sen Se bsatıyen lımanında 

" ltalyan Afrikası ,, 
Libya sömürge olmaktan 
çıkarak bu adı alıyor 
Roma, ı ı (A.A.) - Dün nazırlar meclisi tarafn~dan alınmış olan 

bir karar, Libya topraklarından sö~ürge adı~ı gerı almakta ve hu 
toprağı "İtalyan Afrikası,, adında bır hakanlıgm kontrolu altına ver-

mektedir. 

B. Baldvinin 
ayrılış nutku 

İngiliz devlet adamların
dan halkı f aşizn1 ve ko-
münizmden koruma:aı.. rnr 

rica etti 

B. Baldvin 

Londra, 11 (A.A.) - B. D;:ıldvin 
mooreester muhafazakar seçmenlerinin 
bir toplantısında ayrılış mahiyetincle 

söylemiş olduğu bir nutukta İngiliz 
devlet adamlarından demokrasi mües
eserlerini muhafaza tamelerini rica 

etmiştir. B. Baldvin, İngiliz politika
larının, halkı komunizm ve faşizmden 
korumalarını rica etmiş, İngilterenin 
cihandaki nufuzunun devamı isteni
yorsa hürriyetler~n .muhafazası esas 
olduğunu söylemıştır. 

Bu karar, yerliler için evelki 
statü ile İtalyan vatandaşlığı ara
sında aracı bir vaziyet doğurmak
tadır. Libya'mn eyaletlere bağlan
ması, bu kılayı İtalyanın bir deva
mı haline getirmektedir. Libya, 
sonradan yapılacak bir stajla Ce
zayirin Fransaya karşı olan vazi
yeti gibi, tamamiyle İta)yaya tem
sil edilecektir. 

Yeni teşkilata göre merkezde genel 
vali bulunmakta ve kendisine genel 
meclisleıle bir hükümet meclisi yardım 
etmektedir. Bölge komiserleri prafe 
olacaklardır. 

Şimdiki parlamento y~rine koope
ratif meclis geçtiği zaman bu mecliste 
yerlilerin delegeleri bulunacaktır. Şim. 
diki teşkilat bu ana kadar anavatan ko
lonlarına bırakılmış olan imtiyaılar ve 
mali yardımlar vasıtasiyle küçük mül
kiyetlere sahib olmalarına elverişli-1ir. 

Cenubdaki askeri erazi şimdiki teş. 
kilatm muhafaza etmektedir. Libya a
silerinden alınmış olan mülkler komiiıt~ 
lere verilecek, gelirleri müslüman haL 
kın ihtiyaçlarma ayrılacaktır. 

Dünyada işsizlik artıyor 
Cenevre, 11 {A.A.) - Beynelmilel 

mesai uürosunun son istatistiklerine 
göre bütün dünyada işsizlik artmakta
dır. 

Bay Baldvin nutkunda başvekillik. 
ten ve avam kamarası azalığından ya
kında çekileceğini haber vermiş ve 
halen başvekilin taşıdığı ağır yükü 
kaydettikten sonra demistir ki : 

"- Bıı ağır yük scneladen sonra en 
kuvvetli insanları l;ile b:ıltalamaktadır. 
sizi herkes henüz vazife görebilecek hal. 
de telfikki ederlerken çekilmek çok daha 
tercilıedeğer. Bu husustaki düsünccm 
pek açıktır. ve çok geçmeden Vestorces
tersir için yeni bir delege seçmenizin 
gerekmesi muhtemeldir.,, 

B. Baldvin 29 senedenberi Avam Ka· 
marasında temsil ettiği seçicilerine 
minnetini bildirmştir. 

nı anmak Üzere bir mımarlık günü ka· 
bul edilmesi fikrini ileri sürenlerden 
bahsederek, bizim mimar Sinan'ın tah· 
sında türkün mimari dehasını tebcil et-
tiğimizi, esasen diğer büyük mimarlan. 
mız için de aym şekilde ihtifaller tertib 
edilmesi de faydalı olacağını ıöyliyerek 
diyor ki: 

''Büyük milletimizin hayatındaki la· 

rihi sırrı pek iyi sezen cumhuriyet reji
mimiz geçmişteki türk dahilerinin mİ· 
mari eserlerini harab ve zayi olmaktan 
kurtarmak için övünülecek bir gayret 
ve himmet göstermektedir. Mimar Sedad 
Çetintaşın bu uğurda ifa etmekte oldu· 
ğu hizmete ise paha biçilemez. Bu ilim 
ve milli sanatın aşıkı vatanda§ bazaa 
tek başına koca kubbelerin tepesine ÇI• 

kar<'!k milli eserleri oen hurda noktalan
na kadar tetkik etmek için hakikaten 
kahramanlık denilecek fedakarlıklarla 

çalı,ıyor. Bu dağ gibi kubbelerin alem. 
)erine kadar tırmanmak, bazen Hiınal. 
ya'mn tepesine çıkmaktan daha kolay de 

ğildir. Mimar Sedad Çetintaf geçmişi ... 
rimizin eserlerini tetkik ve tesbitte ade
ta bugün yalnız kendisinin büyllk mu.. 
vaffaklyetlerle yürüttüğü bir Çlğır aç. 
mııtır. Bu çok ehemiyetli iıte mimar 
Sedad Çetintatlan çoğaltmaya mecbu
ruz. Binaenaleyh kendisinin yeni genç 
kabiliyetlerle ve daha bolca vastıalarla 

takviyesi lizımdrr." 

ORTA ANADOLUDA iŞ 
KAYNAKLARI 

SON POSTA'da Muhiddin Birıea. 
orta Anadolunun §İddetli iklimi albnda 
ve çorak toprağı üzerinde yaşryan ti.irk 
köylülerinin, bu ikliın ve toprağın çetin 
gartlarına dayanmış olan kahramanca 

sa1abetlerini tebarüz ettirdikten ıonn, 
Oı·ta Anadolu türküne yeni İf ve· kazans 
kaynakları bulmak ve bu yerlerin ima
rına gerekli vasıtalan hazırlamak çare
lerini arıyarak, Orta Anadoluda kurul
muş olan fabrikaların bu bakımdl\D çok 
değerli ve faydalı eserler olduğunu, an
cnk bunların kafi gelmiyeceğini ıöyliye
rck diyor ki: 

"Bu arada kısır toprağı biraz daha 
canlandrrmı:1k ve hAlkın ötedenberi yap
maya alıştığı ziraat işinin hasrlat kuY• 
vetini arttırmak İçin ziraatte suni güb.. 
reler kullanmak yollarım bulmak, kolay. 
laşlırmak ve genişletmek de elzemdir. 

Hatta düşünüyorum ki, Orta Anado
luda geniş işleyip az mahsul almak ye. 
rine, dar sahada işleyip çok mahıul al
manın çarelerini aramak, bu memleketin 
iktısadi inkişafına yardım etmek bakı

mından, birinci derecede ehemiyet veri. 
lecek bir mesele, en evel halli Jazımge
len bir davadır. Ekst.ansif ziraat yerine 
İntensif ziraat politik-tsmrn en ziyade 
muvaffakıyetle tatbik edileceği uha da, 
bence, Orta Anadoludur. Orada toprağı 
iyi işlemek, onun yorgun ve tabiaten la· 
sır zerreleri arasına suni gübre ile kuv. 
vet ve feyiz karıştırmaktaki faydalan 
köylüye anlatmak ve suni gübreyi de 
onlara bol, U\:UZ ve !.:olay vermeyi te
min etmek lazımdır. 

Herhalde, türklüğiın kolay üremesi 
ve l<olny ilerlemesi davasında, orta A· 
nado.!uya, yeni yeni işıcr imkaru vermek 
ve bilhassa orada İntensif ziraat usulle. 
rine ehemiyet vermek meseleleri, birin. 
ci derecede ele almi\k mecburiyetinde 
bulunduğumuz şeylerden biridir. Ana· 
dolu kenarlan, tabiatin birçok feyiz)e
ı inden istifade etmek gibi imtiyazlara 
ıahilıtir. Orta Anadolu ise fakir, zayıf 
ve kısırdır." 

• l\ıl ile la s 
eşte ye gidiyor 

Viyana, 11 (A.A.) - İyi haber alan 
mahfillere göre Cuınhurreisi B. Mik· 
las'ın lludapeşte yolculuğu 3 Mayısda 
yap ılacaktır. Amiral Horti'nin sonba· 
harJa yaptığı ziyareti iade edece!. o "n 
Cumhurreisi.nin yanında başl.>ak:ıu ile 
Guido Smit bulunacaktır. 
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Bir taraf tan ağa!: öz
leri dokumacılık cn

diistri..,iml«· geniş öl
çiidc knJlandnıağa 

ha Jamışıır. Razı ku
nıa::larJa ) ün H' pa-
muf'Fun Yerini tutan 

nede 250.000 ağaç 
özü i~tt·nmektedir. Bu 

endiistri de heııiiz ilk 
adınılannı »lmakıa ol-

dır ki onlar da bu 
hammaddeyi yoğalt

maktadır. Bunlar taz
yik suretiyle hu mad
dt•den telefon maki

yapmaktadırlar. Bü
tün bunlar kağul için 
laz.ımgden iptidai 
maddeleri azaltmak
tadırlar. 

duğu nc lan zaman geç- neleri, 4'İgara tabaka

lan, kalem kutulan, 
telsiz s:ındıkları, kadın 
~apkafornıa mahsus 

Onun için gazete sa
hihlerİı!in, lcl!iıtl kıt

lı~ına karşı vaktinde 
tedbir :t1ma1an t:ıvsi
ye edilmektedir. 

~ ~ 

bir neTi uni ipek \'ar-

tik<:e hu talebin arta

cağı şiiı•hesizdir. Rım

dan başka yeni bir 

dır ki hunun için se- takım c-ntlüstril~r var- biİS eşyası ve ev eşyası 

·····························: • Kolin. Broks • • • • • • • • • • Deyli Meylde • • • • • • • : ........................•.... 
• vleri tersinden düşünen bir adam, ga-
1 zetecilik k3ğrd ve mürekkeb satıp on

dan k.:zanç temin etmektir, diyor. Fa
kat böyle düsünmiyen ve hadiseleri se
lametle gören bir kimse için, muhakkak
tır ki, gazete medeni hayatın lüzumla
nndan ve zaruretlerinden birisidir. 

Ticaret onunla yaratılır, veyahud ge
nişler; kültür yayılır, bir çok ırklar ve 
sınıfl:ır arasında bağlar kurulur; beşe
riyetin huzur ve emniyeti için lüzum
lu olan bir çok tedbirler gazete saye
sinde al nır. 

Bir gazete okuyucusu için haftanın 
yedi gününde sabahları veya akşamları 
bir gazete almak, süt ve e":mek almak 
halini almı§trr. 

Gazeteler de, diğer bir takrm mad
deler gİbi, in•~n ::e!:fr ve maharetiyle vü
cude gelir ve tabii, bunların da bir ta
kım ham rr • · e•ere ihtiy<ıcı vardır. 

Gazetenin muh taç old.<:u ham mad
delerin b"' 1 cası, üzerine bas Idığı ıra. 

ğıddır. 

Son bir kaç ay içinde k5.~·t fiat• e. 
hemiyetli bir surette yükselmiştir. Ö
n ü-nüzdeki scne .. in i lk ıı ltı av ı içinde· u
fiatlar daha artacak, onu takib eden aL 
tı ayda ise kağıd büsbütün pahalılaşa

caktır. 

Geçen b"fta, lngilterenin en çok 
gazete kağıdı sarfeden hir müessesi 
1938 senesi için, bir Skand in~vya şir

keti ile konturat yapmıştır ki bunda 
kabul edılen fiatlar 1937 senesindeki 8 
sterling 15 şilinge mukabil, 1938 sene
sinde 12 sterling 10 şilingtir. 

Bu, gazete ka~ıdlar nm toptan fi. 
atını önümüzdeki sene yan yarıJa arttı. 
racak demektir. 

Bir iş adamı, her hangi bir i' için 
liz ım olan ham maddenin yüzde elli nis-
betinde yükselmesini o işin inkişafmm 

Bir kiğıt 
kıtlıgı 

l<arşısında yız 
....................... ........................ ~ ................................ ~. 

i Kağıt için lazım olan ağaç ! 
i özü gittikçe azalmaktadır i 
!~ ................................................................................ ! 

sarsılması ve üretimin eksilmesi mana
sına alır. 

Bu yüzden, müteahhidler, yeni kontu 
ratlara girmekten çekinir bir tavır ve 
vaziyet almışlard r. Eğer yeni kontrat
lara girişiyorlarsa bu da müşterilerinin 
eski dostlar olmasından ileri gelmek
tedir. Yalnız bunlar, iyi niyetlerini gös
tererek fiatları yükseltmişlerdir. Fa. 
kat bunu da yapmayıp serbestliklerini 
muhafaza etselerdi, daha ziyade işleri· 
ne gelecekti. 

:Fiatların yükselmesi, üretimin ek
silmesi demektir. Gazetenizin üzerine 
basıldığı kağrd neden eksiliyor? Bu su
alin cevabı basittir: 

K ağıd, ağaçlardan çıkarılan bir ne
vi özden yap ·lır ve ancak muay

yen ağaçların özleri bu iş için elveıişli 
lidir. Bütün bu özlerin de en külüstürü 
gazete kağıdı yapmak için kullanılı-r. 

Altı yedi senedir, gazete kağıtlı sa
tanların gayet aşağı fiata satacakları 

mal vardı; fakat satmadılar. Aralırı.n .. 
daki rekabet yüzünden müşterileri ken
dilerine hakim vaziyete geldi. 

Bu itibarla iş, yeniden girişecekler 
için cazib görünmiyordu. 

Ortada küçük bir inki~af olmuş ise 
de o da ağaç hamurunu işleyen fabri
kaların kağıd yapacak bir hale gelme
si olmuştur. 

Simdi, dö: t sene evel büyiik Bri

t<ınyaua başlamq olan dünya kalkınma
sı, fı. ıııerikaya s rayet etmiş ve orada 

yalnız rflnyaıun eski kağıd talebini 

canlandırmakla kalmamrş. yeniden yeni. 
ye taleblcr de ı . . mrhrmıştır• 

Bunun üzerine, tabiatiyle, kağıd 

yapmak için Hizım olan ham maddeye 
lurşı da taleb çoğalmıştır. 

Bir taraftan ağaç özleri dokumacı
lık endüstrisinde de geniş ölçüde kul

lanrlmağa başlanmıştır. Bazı kumaşlarda 

yün ve pamuğun yerini tutan bir nevi 

suni ipek vardır ki bunun için senede 

250.000 ton ağaç özü taleb edilmekte. 

dir. Bu endüstr.i, henüz ilk adımlarım 

atmakta olduğundan zaman geçtikçe bu 
talebin artacağı şüphesizdir. 

Bundan başka yeni bir takım en
düstriler vardır ki onlar da bu ham 
madeyi yogaltmaktadır. Bunlar, taz
yik suretiyle bu maddeden telefon maki
neleri, cigara tablaları, kalem kutuları, 
telsiz sandıkları, kadın şapkalarına 

mahsus sils eşyası ve ev eşyası yap
maktadırlar. Bu iş de başlangıç halin· 
dedir. Bu hususta, şüphesiz, taleb ar
tacalHır. 

B u suretle bir takımları kütük sat
makta, bundan hamur yapılmak

ta, bir kısmı da hamur satmaktadır ki 
bundan da söylediğimiz eşya yapıl

maktadır. Bu sahada bu ham maddeler, 
daha iyi müşteriler buluyor. İş böyle o
lunca ağaç özü satanlar, bunlan kötüle. 
rini gaLete kağıdı yapılmak üzere sa
tacaklarına daha iyilerini bu türlü eş
yalar yapılmak üzere satıp ton başına 

beş, altı, yedi, sekiz İngiliz lirası fazla 
k5r temin etmektedirler. 

Avrupada, uzak şarkta - yani Japon
yada. ve Amerikda bu türlü maddelere 
ve bir çok milletlerin sıhhat bakımın

dan lüzumlu gördükleri iyi kaliteden 
ambalaj kağıdlarına ihtiyaç artmakta
dır. 

Bir yandan da kitabları ve çikola. 
ta kutularının sellofan denilen madde i
le sanlmzsı da taammüm etmektedir. 
Bu yüzden gazete kağıdı yapmak için 
kullanılacak ağaç özü mevcudu sürat. 
le azalmaktadır ve azalacaktır. 

Her ne kadar bir takım fabrikaların 
gazete kağıdlarını daha yüksek fiatla 
satabilecekleri düşünülebilirse de öteki 
endüstrilerde daha fazla kazanç mn. 
cud olduğu için gazete kağıdı yapmak 
ve bunun için lüzumlu ham madcleyi 
satmak rağbetten düşecektir. 

Kendilerinin kesilecek ağaçları ve 
ham madde kaynaklan olmıyan gazete 
sahibleri, bu yüzden yoğaltımlarmı ke
seceklerdir; fakat bu tedbir de gene 
ham madde eksikliğini telafi edemiye· 
cektir. 

Kanadada 1936 senesinde gazete ka-

~il Köşesi 
Kültür terbiyesi kazanmamış adam 

vatan ve ulus için bir lüzum olmadık

tan ba~ka bir srğıntrdır da. Ödevindeki 
kaygusu aylrk: beklemek ve onu çoğalt
mak oldukça. bu gibiler cemiyeti aldatı

yor demektir . ., 
- "Kültürcülükte bir lüzum,, 

isimli eserden -
Evvela §il "kültür terbiyesi,, nin ne 

olduğu anlaşılmamış kalryor. ilk defa 
işittiğimiz bir tabirdir. ''Kazanmamış,, 

yerine "edinmemi§., denilmeliydi. Fakat 
şu "kültür terbiyesi,, her ne ise onama
lik olrnayanr vatan için sığıntı telakki 
eden muharririn zihniyetine bakımz. 
Bir köylünün böyle bir şeye malik bu
lunmadığı muhakkak olduğuna göre, is· 
tihsalimizin temelini teşkil eden köylü
müzü sığıntı mı addetmek icab edecek
tir? ''Ödevindeki kaygusıı,. da müphem 
bir ifade tarzı. Her memıır için aylık 
endişesi tabii bir haldir. Ancak bütün 
meşgalesinin bıına inhisar etmemesi 
~rtiyle. Şu halde muharrir ''tek lray
gusu,. demeliydi. 

* * * 
"İçerisinde, sivri tarafı maşerine 

müteveccih, keskin dişler taşıyıp kıya

fet ve çene varlıklariyle şahsiyet ka· 

zanmak istiyen ve ödevini iş ve verimi 

varken edebiyat ve şatafatını üstün tu· 

tanların elinde her ulus tehlike ile kar

şılaşacaktır ... 

- Aynı eserden -

Bu cümleden bir şey anlamaya mu

vaffak olabiliyor musunuz? lşte baştan 

aşağr bu neviden cümlelerle eser telif 

etmek cesaretini gösteren ve bunu bas

trrıp ortaya koyanlar da var. Bahsetti

ğimiz kitab da • Jci kültür lüzumundan 

bahsediyor • bu neviden Jcitablara bir 

örnek gösterilebilir. 

ISTANBULDA 

ULUS ber aabah tayyare •.ıe lstan
bula gönderiliyor. Öğleyin lıtanbulda 
satışın yapıldığı yerler: 

KÖPRÜ: Kadıköy iskelesi 
BEYOCLU: Haıet ,ubeleri 
BEY AZIT: Tütüncü Hamdi 
SULTANAHMED: Tütiincii Ki.mil 

ğıdının tonu 41 dolardı. Bu sene 42.50 

dolardır. Gelecek senenin ilk altı ayın

da 50 dolar olacak, ikinci yansında ise 

daha ziyade yükselecektir. Bu da gös

teriyor ki ham madde gittik~e eksil

mektedir. 

Eğer bu tahminlerimiz doğru ise, bu 
fiat yükselmeleri bir kağıd kıtlığına 
yol açacaktır, diyebiliriz. 

Bu itibarla şimdiden gazete sahib
leri gözlerini dört açmalı ve hazırlık
larını yapmalıdırlar. 

1 B iBLiYOGRAFYA 

Arşiv nedir? 
Arkeoloji, müze ve kütüphaneler 

hoausunda salahiyet sahibi bir ilim olar 
Himid Zübeyr Ko~y, bu iıim altında 
"Arşiv .. i Türk.iye bakımmdan i:ıah e
den bir küçük eser vücuda getirmi~ir. 

Ankara Halkevi taraf ndan çok gü
zel bir tarzcbı basılmIJ olan bu kitab, 
ar:;ivciliğimiz baknnmdan çok: kıymet
li blr eserdir. 

Türkiyede 1935 te arkeoloji iıleri 
Değerli arkeoloğumuz Remzi Oğuz 

Arık tarafından vücuda getirilmiş olan 
bu eser, 1935 senesi .larfında devlet ta· 
rafından yaptırılmış veya ecnebiler ta
rafından yapılmış olan arkeolojik ara"
tırmalarla bunların verdiği neticeler 
hakkında etraflı ve faydalı malün~•ı tı 
ihtiva etmektedir. 

Yıldan yıla yurdda büyük bir c:he· 
miyet kazanan eski eser ar.:ıştrnnaiarı 
etrafında halkı ayd:nlatmak ve bütü n 
yurddaşların dikkatini bu ehemiyC":li 
mevzu üzerine çekmek lüzumu dolayı· 
siyle bu eseri vücuda getirmiş olan B . 
Arık'ı ve basılmasına delalet etmi~ o· 
lan halkevimizi tebrik etmeliyiz. 

Aslcerlik <;ağrısı 
Ankara Askerlik Şübesinden 

1 - Şimdiye kadar muvazzaflık hiz • 
metini yapmamış tam hizmetli ve son 
yoklamalarında. 

Piyade ve harita sınıfına. ayrılmış 
olanraın 316 - 329 

Muzika sınıfına ayrılmıJ olanların 
316 - 329 

Jandarma ve gümrük sınıfına ay. 
trlınıif olanların 316 - 331 

Deniz sınıfına ayrılmış olanların 

316 • 332 dahil doğumlu olanların 21 
nisan - 937 çarşamba günü mürettep ol
dukları kıtaata aevkedileceklerdir. 

2 - Kimlerin askere gönderileceği. 
ne dair yazılan çağırma kağıtları her e. 
rin kayıtlı bulunduğu mahalle veya 
köye gönderilmiştir 

3 - Bunlardan bedel vermek iate
yenlerin bedellerini 20-4-937 salı günü 
akşamına kadar mal sandığına yatınL 

mı§ olmaları lazımdır. 20 • nisan - 937 
den sonra bedellerinin alınmasına im.. 
kin yoktur. 

4 - Her er yeni ve fotoğraflı nüfus 
cüzdaniyle gelecektir. 

5 - Yedek subay yetişmek şartım 
haiz mekteblerden mezun olup Askerli .. 
ğine karar verilmiş ve askeri ehliyetna
mesi olmıyan kısa hizmetliler de 1 - ma
yıs • 937 de yedek subay hazırlama oku
lunda bulunmak veçb.ile sevk için 26 
nisan • 937 de şübeye geleceklerdir. 

6 - Ankara Askerlik Şübesi mınta. 
kasında bulunan bu sınıf ve doğumlu 0-

lan yabancılar.o da yukarıda yazılı hu· 
susata tabi olduklafı ve zamanında An. 
kara Yabancı Askerlik Şübcsine gelme
leri ve bu ilanın bu gibi yabancılar hak. 
kında tebliş mahiyette olduğu. 

- = ..... ___.._.... ....... 

1'1ühim ilin 
Eski postane caddesi Arık sokak H. 

Mehmet apartrmanı altındaki gazoz i
malathanesiyle biç bir alakam olmadığı
m ve bu yoldaki Hüseyin Avni muame
lesinin bana aid olmadığını ilan ede· 

rim. 
Talih bakkaliyesi 

Hüseyin Avni Berke 

·ı efri .ı1 .& o. 5 
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~ Şekspirden H i kayel er ~ 
·~·····~····~~······~········ ....... ······ 

Ferdinandın söylediği sözlere verdiği cevab
ta diyordu ki: 

- Hiç bir kadının yüzünü hatırlamıyo -
rum; aziz dostum sizinle babamın çehresin -
den başka da erkek yüzü görmüş değilim. 
Buranın dışında ne var, ne yok, hiç bir şey 
bilmiyorum. Fakat bana inanınız, yeryüzün
de sizden ba!:?ka kimsenin arkada~lığmı iste
miyeceğim; hayalimde de sizden başka kim
secikler dolaşmıyor. 

yorum. Eğer benimle evlenirseniz sizin karı- rini anlatmağa can atarak yanına geliyordu: 
nı.z olurum. Ariel, bunları gördüklerinden ve işittiklerin· 

Prospero, tam 0 sırada görünüvererek den hayret ve korku içinde hemen hemen 
Ferdinandm teşekkür etmesine mani oldu ve: kendilerinden geçmiş bir hale getirmiş, son· 

• ra yorgunlukları yetişmiyormuş gibi bir de 
Yazanlar: r Çeviren: 

Mary ve CJ :ı.rles Lamb Nurettin ARTAM 

Ferd:rı ... nd, kızın adını sordu. O da baba
SI!UU Lunu yasak etmiş olmasına rağmen 

söylediğini anlatarak söyledi. 
Prospero, kızının bu ilk itaatsizlik misali· 

ne karşı gülümsedi. Çünkü onları kendi sihir 
kuvvetiyle biribirferine bir an içinde o kadar 
aşık etmişti ki şimdi kızının sevgisi uğrunda 
babaya itaatı da feda etmesini hoş görüyor
du. İhtiyar baba, :Ferdinandın uzun süren ve 
kızını görmüş olduğu bütün bayanlardan da
ha fazla sevdiğini söyliyen sözlerini büyük 
bir sevinç içinde dinliyordu. 

Miranda, kendisinin güzellikte bütün 
dUıı.;a kadmalrını geride bıraktığı hakkında 

Fakat sizinle ç.ok serbest konuşurken, 
korktum, babamın öğüdlerini unutuyorum. 

Prospero, buna karşı da gülümsedi ve 
''isler istediğim gibi gidiyor; kızını Napoli 
kıraliçesi olacak,, der gibi başını salladı. 

Sonra F erdinand gene uzun bir nutuk söy
liyerek (çünkü prensler, saray cümleleriyle 
uzun uzun konuşurlar) masum Miranda·. n 
kendisinin Napoli tacına varis olduğunu ve 
onun da kıraliçe olacağını anlattı. 

Kız dedi ki: 
- Be~ en bahtiyar olduğum bir .zaman

da ağlıyacak kadar akılsızım. Size açık ve 
mukaddes bir masumiyet içinde cevab veri .. 

- Bir şeyden korkmayın çocuğum, dedi, adam akıllı karınları acıkınca önlerine iştiha 
bütün konuştuklarınızı duydum. Söyledikle- açacak büyük bir ziyafet sofrası çıkarmış, la
r~nize muvafakat ediy_orum. Ferdin~cl eğer kin onlar tam yemeğe girişecekleri sırada 
sıze sert muamele ettımse kızımı sıze vere • kanadlı büyük bir canavar halinde önlerine 
rek bumın karşılığını fazlasiyle ödemiş ola : çıkmış, bunun üzerine sofrada ortadan kayb 
cağım. Bütün bu eziyetler aşkınızı denemek ı- oluvermişti. • 
çindi; siz de bu imtihanı kahramanca gcçri - Bu kanadlı canavar; onları hayretten ha:Y"' 
diniz. Onun için zaten sevginizle kazanmış rete düşürerek konuşmağa da başlamış, on "' 
olduğunuz kızımı b~r.~'11 bir armağanım ola - }ara Prosperoyu nasıl haince düklüğündeıı 
rak alınız. Yalnız onun biitün öğüşlerin üs - ayırdıklarını, sonra onu ve mini mini kızını 
tünde yeri olduğunu söylersem bana gülme- denizde mahvolmak üzere nasıl bıraktıkla "' 
yiniz. rmı anlatmış, bütün bu sıkıntıları o yüzdeJJ 

Bundan sonra Prospera, kendisinin ya - çektiklerini söylemişti. 
pacak işi olduğunu ve tekrar gelinceye ka - Bunun üzerine Napoli kıralı da, düzenba.I 
da orada oturup konuşmalarım gençlere kardeş Antonio da yaptıklarına pişm~ 01 : 
s3yledi. Babasının bu kumandasına Miran - muşlardı. Ariel. üstadına onların bu pışın~ 
lmın hiç bir itaatsızlık göstermek niyetinde hkta samimi olduklarını anlatıyor, keJl .. 
olmadığı görülüyordu. bir Ruh olduğu halde onlara acırna!..--taJJ:.ba~~ 

Prospero, onlardan ayrıldıktan sonra ka elinden hiç bir şey gelmediğini söyluY0 

Ariel'i çağırct. O da Prospero'nwı kardeşi du. 
Antonio ile Napoli kıralı hakkında bildikle- (Sonu v:ıı) 



• 
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12-4-1937 Be çikadaki r:~elik· 

g ö s ~ eri i 1 e ~ ~y~ '~· 1 !!"~~~ :"~;~:::.:::;:. ~:::::;:'.:,.:::: 
(Başı z. inci sayfada) 1 i arkadasları Dr. Tevfık Ruştii A- tunlarda bu maçın nterakh noktasmrn 

reket etmiştir mesa Türk,iyenin Belgrad elçisi B. faşizm ile demokrasinin kazanacakları 
Türk vekiiteri hareketlerinde de ~s ::rın sahıslarında memJeketimizin rey mikdarı olduğunı .. tebarüz ettirmek-

nıuvasalatlarında oldug'u gibi hazır bu- kay t ve ~efahı hakkında mükemmel tedirler. 
1 tle uvve l N l 'ld'? Unan şahsiyetler tarafından harare mantara malik oldu. Aramrza ge - ası rey ven ı. 
Selamlanmıslardır. ~~~~e dakikadan itibaren, Yugoslavya- Brüksel, 11 (A.A ) - Rey verme 

1 ~ J .. .. Belgradda n:~ı kendi şahsına karşı beslediği ve bu işleri, hiç bir hadise çıkmadan, saat 13 
Beı sm~ ı ln~:: J - Türkiye Baş- defa bizzat gö~te.receği dostluğu hisse- de sona ermiştir. Mühürlenmiş olan rey 

B z sandıkları ile tutulmuş olan zabıt vara. 
bak. ı '- akatinde Dış a- deceğinden emını . ., .. .. 
kanı B A · •T_ ~ .

0 
Belgrad elçisi Gazete, bundan sonra, İsmet. İ~onu kalan, reylerin tasnifı bürolarına doğru 

• ras, ur yem 1 b ·ıh sa bir protagonıstı bu· yola çıkarılmıştır. 
olup kendilerini Niş'de karşılamış 0 

an tarafı~danK 1 ı~st reJ'imin tahkiminde Seçimciler, sahahm son saatlerinde 
B H n Ankara lundugn ema ıs -

· aydar ve Yugo:>.lavyanı b ak b • - emsalsiz milli eseri bilhassa mühim mikdarda artmıştır. Belpkada 
Elçisi B. Lazarevic oıdıJğu halde u - aşarargı . . . 
§arn saat 

21 40 
da. Bdl?;fad'a varmr~tır· kaydederek dıyor kı · rey vermek mecburi olup müstenkifler 

T 
. ' 

1 
k evel bir- "Milletimiz 15 sene evel yurduna de boş pusula vermektedirler. 

renın muvasalat-ı1c an ço . . . . 1 .. "f B V z l d d B "t '"ok h . 
1 

T -
1 

·ye hükümetının hizmete devam ıçın genera unı orma· . an e an ·, saat 8.15 e aı s· 
:ı: şa sıyet er ur :ı d' f d'd · · Şefini karsılamak icin garda hazır bulu· sını terkeden bu adam!~ te~as e ınce or a reyını vermiş ve çok alkrşlan-

~ - ı ezcümle 'ili yüreg- inin çarptrgını hıssedecek· rnıştır. 
nuyorJardr. Bunlar aıasmc a mı 

R Ya · B. Van Zeland k,,.-,,. .. Jı 
hükümet aza~ı, Bulgıt\;stan, oma.n .' tır. ~· 
'I ky elçılen, İsmet İnönü Anadolunun dağlık bir Brüksel, 11 (A.A.) - Seçim mücade· 

•1:ıanistan ve Çek(•s!ova a 
b lan Ve dış h ı· · lan Malatya'lıd r Bu onun lesi, B. Leon Dögrel'ın nutln• üzerine 

Ütün Türkiye elçiliği memur ava ısı o · • .... 
b k ·11 tı"nı"n ro·nesansma olan derin dün akşam sona ermı·~tı"r. İyı· malumat 
akanlrğı direktörlerı vardı. tür mı e -: 

k 1 b • k toplan- ı"nanını ve aynı zamanda devlet adamı almakta olan mahfiller B. Dögrel'in 
Garda mühim bir a a a 1 

f h • i surette sıfatiyle olan emsalsiz faaliyetini geniş 80.000 ve B. Van Zeland 'ın 200.000 
nuş ve gann her tara ı ıı:.u:. 
donanmıs türk ve Yugoslavya bayrak- mikyasta izah etmektedir. Başbakan İs- rey aldıklarını tahmin etmektedir. 

lariyle sÜ~lenmişti. B:r piyade müfreze. met İnönü, istikbali birkaç on yıl için 
· d almıştı Tre- derpiş eunişti ve bugün Türkiye onun 

sı iJe mızrka peron a yer · . 
• • b" kac: dakika tespit ettiği merhale ve plan!ara göre 

nın gara muvasalatıncı::n ır :s- • 
evel, Başvekil ve .Bayan Stoyadinovıç dıdma inkişaf etmektedir.,. 
gelmişler ve hazır bıuunanlar tarafın· Gazete, bundan sonra, bu türk röne-
dan seliimJanmıs!ardır. . sans planının, ezcümle milli ordunun 

Trenin gara -girişi türk milli marı~y- teçhizi ve bir milli endüstri ihdası gibi 
le selamlanmış ve asıcel'i müfreze selam türlü noktalarını tahlil ederek bunların 
- · · · "f t · t'r Va<Yon-salondan ayn1 zamanda millete şimdiye kadar uıerasımını l a e mış 1 • b .. 

ilk defa Türkiye Ba~bakam İsme~ İn~- bilmediği yüksek bir kültür seviyesi 
nü inmiş ve Başbakau B. Stoyadınovıç temin ettiğini kaydediyor ve diyor ki: 

tarafından hararetli bir surette karşı· "Türk hükümetinin reisi olan ve 
lanm.ıstJr. B. Stoyadiııoviç keza Dış Ba· Başbakanımız Stoyadinoviçe benziyen 
kanı i Aras'ı da aynı samimilikle kar· bu büyük realist, milletini tamamen de-
§ılamıştır. ğiştirmeye muvaffak olmuştur. Hiçbir 

Başvekil B. Stoyadinoviç ve İsmet zaman tüccar olmıyan türk bugün milli 
İnönü, refakatlerinde Harbiye Nazırı ekonomide ön safta geliyor. Senelerden 
B. Mariç olduğu halde. askeri müfreze- beri türk büdcesi muvazeneli ve ticaret 

yi teftiş etmişlerdir. bilançosu da fazlalık göstermektedir. 
Türkiye Başbakanı İsmet İnönü, Bugün türk rekoltesi önceden satın a-

rnüfrezeyi yugoslav ,, rdusunda ananevi Imıyor. Hollandalılar buğday fazlasını 
selam cümlesi olan 'allab yardımcınız 

türk limanlarının inşası mukabilinde 
olsun" kelimelerini lasih bir surette 

almışlard . r. İncir, badem, üzüm, tütün, 
Yıtgoslav dilinden :> .. ylemek suretiyle 
•cHhnl . _ arnış ve buna c.skerler hep hır a. 
gızdan " 11 h 

el 
. a a sana )"ardım etsin'' keli-

m erıyle ınuk b 1 . . 
M ~ c e etmışlcrdır. 

utat takdım merasimi yap ·ldıktan 
so_nra, iki Başbakan ilk otomobile bin
mışler ve bu suretle teşekkül eden oto· 
mobil zinciri halkın sevinç ve heyecan
lı alkışları arasında hareket etmiştir. 

Bayan İnöni.i'ne mükemmel bir bu
ket takdim etmis olan Bayan Stoyadi· 
noviç de Bayan İnönü ile ikinci otomo
bile binmişlerdir. 

Belgrad gazetelerinin haTaretli 
neşriyatı 

Belgrad, 11 (A.A.) - Vreme gaze
tesi, Başbakan İsmet İnönünün Be!· 
grad'a gelmesi miinasebetiyle .yazdıgı 
tnakalede, bir protokol ziyaretı çerçe
\tesini geçen ve şimdiki enternasy~nal 
\taziyette tamamen hususi bir mahıyet 
alan ehemiyetini kaydettikten sonra 

diyor ki: 
''İsmet İnönü bizi yakından tanı

tnak Üzere ilk defa olarak memleketi-

hulasa Anadolu semasının altında yeti
şen her şey daha çıkmadan satrhyor.,, 

Gazete yazısını bitirirken, İsmet 1-
nönü tarafından buğday lehinde çalış

mak için verilen son kararı hat:rlatmak· 
ta ve bunun milli ekonominin rönesan· 
sı için yeni bir cre'vre açtığını kaydet

mektedir. 
Polıtika gazetesi de başınakalesini 

İsmet İnönünün muvasalatma tahsis e

diyor ve diyor ki: 
"Türkiye başbakanının Belgrad zi

yareti herhalde politik bir manayı ha
izdir. İsmet İnönü ve Stoyadinoviç ge
nel enternasyonal vaziyet ve bilhassa 
memleketlerini doğrudan doğruya ala
kadar eden hadiseler hakkında birbirine 
karşılıklı mal[ımat vermek imkan:nı 

bulacaklardır.,, 

Aynı gazete "Kemalist Türkiye Av
rupa barışının muhafazasında mühim 
bir amildir.,, Başlıklı başka bir makale
sinde, Kemal Ata türkün hükümet mer
kezini İstanbuldan Ankaraya nakletmek 
le yepyeni bir d·ş ve iç politikasının te-

melini koyduğunu ve ou JJOlitilranın 

Türkiye Milletler Cemiyetine girdiğin
den beri, bu memleketın enternasyonal 
vaziyeti kuvvetlendirmekten bir daki· 
ka hali kalmadığını bilhassa kayıt ve 
işaret etmektedir. 

Gazete diyor ki: 
"Türkiye Avrupadaki eb,emiyetine 

bihakkın kanidir. Ve Akdenizin doğu 
kıyılan kendisine Avrupa badselerine 
şiddetle alakadar olmak hak.kını ver
mektedir. Büyük ve küçük Avrupa dev. 
letlerile olan asırlık münasebetleri bey· 
nelmilel politikada derin izler yapmış. 
txr. 

Kemal Atatürk, Türkiyenin coğrafi 
vaziyetindeki ebemiyetin yalnız bal. 
kanlar ve civarı münasebetlerde değil ay 
m zamanda büyük de-.,letler arasmdaki 
münasebetlerde olan ehemiyetini de 
tamamen müdrik bulunmuş ve mesai ar-

kadaşları İsmet İnönü ile Tevfik Rüştü 
Arasın da yardımlariyle Türkiyeyi tam 

bir Avrupa memleketi haline çevirme

ğe muvaffak olmuştur .. , 
Politika gazetesi bundan sonra Tür

kiyenin dış politikasını tahlil ederek 

Tilrkiyenin balkanlarda kaybettiği top

rakları hiç bir zaman tekrar alınağa 

teşebbüs etmemiş olduğunu ve bu su

retle eski muhasımlarına karşı daima dü. 

rüst bir hattı hareket muhafaza ettiğini 

ve bu hareket hattının Avrupa kıtası

nın bu kısmındaki milletler arasında iş. 
birliğine müsait bir hava doğurmuş ol-

duğunu kaydetmektedir. 

Gazete Türkiyenin montrö konferan 

sında elde etti~i büyük diplomatik mu. 

vaffakiyetleri hatırlatıyor ve İsmet İn

önü ile doktor Rüştü Arasın Belgradı 

ziyaretlerinin Türkiyenin Avrupa mese. 

lelerine alakasızlık göstermek arzu et

mediğinin yeni bir delili olduğunu bil

diriyor. 

(Başı ı. inci sayfada) 
sını teşkil eylemektedir Türkiye ve 
Yugoslavya, bu gibi kültürel ve sa
ir müşabehet/erde birbirlerine o de. 
rece bağlıdırlar ki, aralarındaki dos
luk hiç bir §eyle bozulamaz ve hiç 
bir şeyden korkmaz.,, 
Samuprava gazetesinin bu sözlerin

de, türk ve yugoslav milletlerinin his 
ve fikir beraberliğinin pek yerinde bir 
ifadesini bulmaktayız. 

Buna, aym gazetenin, türk ve yu
goslav işbirliğini izahta gösterdiği ae. 
bebleri ilave etmekle, dün bu sütunlar
da anlatmak istemiş olduğumuz gayele· 
rin iki tarafça ne kadar benimsenmiş ol
duğunu kaydetmiş oluruz: 

"Yugoslavya ve Türk.iye, ayrı ay
rı yürüyemez ve yürümemelidir. Çün· 
kü böyle bir tarzı hareket, hem ken· 
diled için, hem balkan sulhu için, 
hem de Avrupa sulhu için çok fena 
olacaktır. Bu sebebten, yalmz kendi 
menfaatlerimiz değil, fakat aym za· 
manda umumi balkan menfaatleri ve 
bunlardan daha az olmıyan Avrupa 
menfaatleri, Türkiyeyi ve bizi, bir 
çok meselelerde müşterek surette ha
rekette bulunmağa balkanik ve Av. 
rupai bir işbirliği yapmıya icbar e· 
diyor ki, bütün bu işlerdeki müvazi 
faaliyetimiz, yalnız komşularımıza 

değil fakat bütün komşularımızın 

komşularına da yalnız çok güzel a· 
vantajlar getirmektedir.,, 
Bir zamanlar, büyük devletlerin 

peykleri halinde, anlaşmazlık amilleri 
olarak tanılan balkanlılar, bugün oldu. 
ğu gibi yarın da, kendi müstakil Bal
kan politikalarını güderek umumi sul
hun teessüs ve takarrürünü teminde 
hisselerine düşen şerefli vazifeyi ifada 

devam edeceklerdir. ** 
Mısır kapitülasyonları 

konferansı bugün 
açılıyor 

(Başı 1. inci sayfada) 

de çıkacak zorluklardan da korkulmak. 
tadır. Mısır delegasyonu "tab'a,, tabiri
nin birçok memleketlerde mensub va
tandaşlar hakkında kullanılmasını ve bu 
tabidn mahmiler ile cezayirli ve tunus.. 
}ular hakkında kullanılmamasını teklif 

etmiştir. 

Delegelerin bundan başka muvak. 

kat rejimin devamı müddeti hakkında 
da anlaşmaları liizrmgelmektedir. Bu 

müddet hakkında yapılan teklifler al. 

tı sene ile yirmi sene arasında değiş

mektedir. Bu müddet içinde muhtelif 

mahkemelerin teşikl ve kaza hakları hak 

kında bir karar verilmesi Ja:rnndır. Mısı
ra şüphesiz tamamiyle egemenliği aL 

tında ve devlet ile ,ahıslar arasında an
laşmazlık çıktığında hususi zamanlar 

sağlıyabilecek mahkemeler kurulması 

teklif edilecektir. 

Evvelce konferansın güçlükleri ye. 
nerek büyük zahmetlere katlanmasından 

bir anlaşmaya varacağı ümid edilmek
tedir. 

5 ===-

Başbakanlık 
teşkilatı 

genişliyor 
(Başı ı. inci sayfa(/ .. ) 

Başbakanlığa aid işlerin bu daire ve 

direktörlüklere taksimi ve bu işlerin na. 

sıl görüleceği bir niz.!mnamc ile teııbit 

ve tayin edilecektir. 

Bu kanun yürürliiğe girdikten sonra 

Ba~bakanhk teşkilatına alınacak memur

lar, yüksek bir mektebten mezun bulun

mazlarsa yedinci dereceden yukarı me

murluğa tayin olunamıyacaklardır. Bu

gün çalışmakta olanların mekteseb hakla 

rı, 1452 sayılı kanuna göre mahfuz bu

lunmaktadrr. 

Başbakanlık teşkitat ve vazifeleri 

hakkındaki 20 mayıs 933 tarih ve 2187 

.sayılı kanun kaldırılmıştır. 

Teşkilat geniıliyor: 

Yeni proje ile Başbakanlık teşkilatı 

geniılemfş olmaktadır. Memurlar kanu
nunun bazı maddeleriyle, buna ek olan 

1777 saydı kanunun üçüncü maddesinin 

tadili hakkındaki 29 l 9 numaralı kanu

nun birinci maddesinde yazılı olduğu 

veçhile, (A) serisine dahil olan meo1ur

larırun sicillerinin birer sureti Ba§ba. 

kanhğa verilecektir. Bu memurların 5i

cillerinde yürütüJecek vakalann da mun. 

tazaman Başbakanlığa bilidirilip kayıd

larma işaret olunacağından bu işlerle 

uğraşmak üzere Başbakanlıkta bir büro 

kurulması kararlaştırılmıştır. Şimdiye 

kadar neşriyat direktörlüğünce yapıl

makta olan Başbakanlık ve eski sadaret 

mensublarmın sicil ve zat işleri mua. 

melelerinin de bu munzam işle birlikte 

bu direktörlükçe yapılmasına imkan ol

madığından aynca bir sicil direktörlü

ğü kurulmaktadır. 

1stanbulda ~alışmakta olan hazinei 

evrak teşkilatı resmi ve tarihi evrak tas· 

nil heyetinin çabşmasnu takib ve kon

trol ettirmek maksadiyle gl!nişletilmiş. 
tir. Böylelikle kurulacak devlet arijivine 
geçecek olan siyakat ve divan kırmasr 

hep eski yazılarımızla yazılı; tarih ve 

kültür bakımından çok ehemiyetli olan 

bu resmi ve tarihi vesikaların mahiyeti

ni bilen memurların sayılan arttrrılmış 

ve tasnif işi hızlandırılmış olacaktır. 

Büdce encümeni mazbatasında, Baş

bakanlığa aid işlerin ehemiyetine ve art

mış olmasına İiiaret etmekte ve bu işle. 

rin selameti için lüzumlu görülen te~

kilat değişikliğini kabul etmektedir. 

B. Delbos elçimizle 

görüştü 

Faris, 11 (A.A.) - Dı~ bakam B. 

İvon Delbos dün öğleden sonra Türki. 

ye Elçisi B. Suad Davas'ı kabul etmiş

tir. 

_ Doğru, dedi, fakat bu ekmek. altı lih_re topu topu altı parça şeker verdiniz ... - Madmazel Eugenie, çörek istiyor mu-
sunuz? 'refrika No. 33 ağırlığında oldu~u içir. hez:si ~enmı~ecektır. rf._.._ _________________ ~\ Zaten, göreceksın ya, Pans gençlen hemen 

hiç ekmek yemezler. 

- Allah Allah f N anon ben seni hiç bu 
halde görmemiştim. Aklından neler geçiri
yorsun, böyle? Sen evin bayanı mısın? Altı 
parçadan fazla şeker veremem. 

Eugenie cevab verdi: 
- Hayrr, hayrr. 
Grandet, kızının sesini iştince: 

l:.ugenie 
Grandet 

'de Balzac 
1 azan: H ono~e hi Baydar 
Tiirkçeye çevıren: N asu . . 

:F.u .. . . d" - . .. eo-ı· yaptırmak ıcın b' · genıe, ıste ıgı <;or b N n ile 
ıt k . cı·. -.. rada ano ,.... Utt1azlık düsiın UO'll sı ' k 

-.ıt:::ı- . n k lanO'ıçlar a-
...... ıdet arasında da k1ş111 ır 0 ~ .. 

Qar . o gun har-
e.. nadır bir kavga ba~Iamıştr. k . ·0 a· 
«tın:ı .1 .. erme ıçı , 

11.<ı.h asr zaruri erzakı o çup v . 1 n Gran-
~ tarlan elinde ac::aö·ıya ınmış 0 a 
~et ' ~ b 

'Nanon'<lan soruyordu: 
- n·· ı..3- ? unden e trnıek ka uı mı· 
C l{zrıntısı bile yok. A · ou'da 

eı.tnı .. r~det ,üzeri iyice unlanıp .. njbirine 
k0 ""·~cılerin kullandıg-ı sepetlerd n k 

llUltn . km :7i alara • ltes _ uş olan toparlak bır e eb 
ll1e~e lıazırlamrken Nanon; l Bu~ ~1n beş kişiyiz, dedi. 

'· 1clet: 

_ Öyle ise yalmz katık mı yerler? 
Anjou'da, katık, ekmeğe _ sürülen ve ka

tıkların en adisi olan tere yagmdan başı.aya-
k katıkların en kibarı sayılan zerdalı re

~:li,ne kadar her yiyeceğe ıtlak_ ol~~urdu. 
Ve, çocukluklarında yalnrz ~atıgr yıy:P e~
mdi bırakmış olanların hepsı bu tabırın şu· 
muliinü anlıyacaklardır: 

Grandet cevab verdı: 
_ Hayır, onlar ne katık ve ne rle ekmek 

1 r Asaö·ı yukarr everilecek kızlara ben-yer e . . ı::ı. , 

zer onlar... . · · h 
'N.lıayet 0 günkü yemeklenn nevını a-

• 
1 

' • 'ttikten sonra kilerinin kapısını 
sıscetayıne - ·d k Na 
kapayıp yem~ş dolabına dogru gı er en · 
non ilave ettı: ukl 

·· 1 · bana un veriniz de coc ara _Oy e ıse -
b" örek yapayım. 
ır :_Yeğenim bahanesiyle evi soymaya mı 

kalktın y~ks~? .. d ko··pe<Tinizi de, sizden 
Yegenınızı e b • d" d 

-d .. u'"ndüg-üın yok .. Ama işte, şım ı e 
fazla uş 

- Peki ama yeğeniniz kahvesine şeker 
koymıyacak mı? 

- İki parça ona yeter. Ben de kendi hak
krmdan vaz geçerim. 

- Bu yaşta şekerden vaz geçeceksiniz 
ha! İyisi mi, cebimden para verip lazım olan 
şekeri bari ben alayım. 

- Sen kendi i&lerine karış. 
Fiatın düşük olmasına rağmen şeker, es

ki fıcrcmm nazarında hald. eski pahalı sö
miirge mahsulü idi ve sanki libresi eskiden 
olduğu gibi bugün de altı franktı; impara
torluk zamanında edinmiş olduğu adet üze
re ondan tasarruf etmek mecburiyeti değiş
mez usullerinden biri idi. 

Fakat, bütün kadınlar, hatta en budala
ları rnaksadlarına erişmek için ne gibi kur
nazlıklara baş vurulacağını pek iyi bilirler: 
Nanon da şeker meselesini bırakıp çöreği ele 
aldı, ve pencereden bağrrmaya başladı: 

- Haydi, Nanon, al istediğini, diyerek 
gitti, un kabından bir ~lçek u~ aldı, buna dc_
min kesmiş olduğu yagdan bır parça da yag 
ayıqp verdi. 

Merhametsiz Nanon: 
- fırını ısıtmak için odun lanın, dedi. 
Mösyö Grandet. mahzun cevab verdi: 
- Lazım olduğu kadar alırsın, fakat bu 

takdirde bize meyvalı bir turta yaparsın. Ve 
bundan başka bütün yemekleri finnda p'şi
rirsin. Böylelikle de iki ateş birden yakma
mış olursun. 

- Bunu bana anlatmağa lüzum var mı? 
Grandet, sadık vekiline hemen hemen ba-

baca baktı. 
Nan on bağırdı: 
- Matmazel, çörek pişireceğim. 
Baba Grandet, kucağı meyva dolu ola

rak geri geldi ve mutfak masas nın üze
rine bunları sıraladı. 

(Sonu var) 
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Istanbulda:Beşiktaş 3 - Ankaragücü 1 

..... 

Izmirde: Gençlerbirliği 2 - Uçok 1 
Ankarada: Istanbulspor 1-Demirspor t 

Yeni stadyoma altı bine yakın seyirci toplayan lstanbulspor - De
~irspor maçı birer sayı ile beraberlikle neticelendi. 

HakP.m: Beşiktaşlı Hüsnü idi. Takımlar sahaya şöyle çıkmqlardı: 
lsla.ıbulspor: Saim; Samih, Hasan; Orhan, Enver, Fahri; Seyfi, 

lsmail, İsmail, Fahri, Abdi 
Demirspor: Hayati; Nuri, İb

rahim; İbrahim, Fahir, Murad; 
Cihad, Şemsi, Arif, Salih, Kemal 
Şefik. 

Oyun Demirsporun akını ile baıladı. 
Top soldan lstanbulspor kalesine kadar 
indi. Samih Kemal Şefiki önledi ve akın 
avutla neticelendi. 

1stanbulsporlular bu akına derhal 
cevab verdiler. 1brasim sağ açık Seyfi. 
nin inişini bir favulle kesebildi. Çekilen 
serbest vuruşu kaleci Hayati kornere 
atmak suretiyle gol o!maktan kurtardı. 
Kornerden sonra top İsmailin başiyle 
dışarı gitti. 

Oyunun ilk onbeş dakikası tarafların 
beraberliği ile geçti. Sonra lstanbulspor 
yavaş yavaş gelişen bir üstünlük kurdu. 
Üstüste yapılan akınlar Demirspor ka
lesine epeyce tehlikeler yarattı. Yalnız 
Demirspor orta akıncısı Arif bir defa 
tam gol yapacak vaziyete geldi. Enver 
kendisini eliyle tuttu. Hakem kale çiz
gisine çok yakın bir mesafeden firikik 
verdi. Demirsporlular bu gol fırsatını 
kaçırdılar. 

Demirsporun golü 
Maçın ortalarına d.:>ğru Demiraporlu

lar evvela beraberliği kurdular; sonra 
da oyuna hakim oldular. Bunun netice. 
si çabuk görüldü ve 29 uncu dakikada 
Şemsinin ayağiyle ilk ve son gollerini 

yaptılar. 

ikinci devre 
Bu devrenin ortalaıına doğru Demir. 

sporlular bir aralık açıldtlar, hasrm ka
lesini iyice sıkıştırdılar Fakat çekilen 

ıütler isabetsiz oldu~undan gol çıkmı
yordu. Bilhassa Şemsi dört defa gol fır
satı kaçırdı. Son dakikalarda İstanbul. 

sporlular hakimiyeti ele aldılar. Sol ta-

raftan arka arkaya akınlar yaptılar. De
mirspor aleyhine iki l:ere korner oldu: 
er. son ortadan inkişai eden bir akın sı

rasında kaleci Hayati çok ıleri çıktı. 

Nuri topa vurmak üzt:re iken mani oL 

du. Bu vaziyetten Bdhri faydalanarak 
otuz beşinci dakikadd İstanbulsporun 
b:rabedık s:ıyısmı yaptı. 

lstanbulsporlular gittiler 

Maçtan sonra otellerine dönen İs
tanbulsporlular hazırlanmışlar ve akşam 
treniyle İstanbula dönmüşlerdir. İstan
bullu sporcuları Ankdra kulüblerine 
m:msub birçok gençleı ve Ankarada bu. 
lunan İstanbulsporlıılar uğurlamışlar
dır. 

Be~ihtaş 3 - Ankara Gücü 1 

1stanbul, 11 (A.A.) - Milli küme 
karşılaşmaları için şehrimize gelen An· 
kara Gücü takımı ikinci maçını bugün 

Şeref stadında Beşiktaş takımı ile yap
tı. Hava çok güzeldi .Stadı 4-5 bin ka-

dar tahmin edilen bir kalabalık çerçe
veliyordu. 

Oyuna tam saat 16.5 da ankaralılar 
başladılar. Bu başlangıç bir Beşiktaş a-

kını tarafından takip edildi. Hücumu 
tehlikeli bir safhaya girmeden kesmeye 

muvaffak olan ankaralılar oyunu Be

şiktaş yarı sahasına nakletmeğe muvaf
fak oldular. Ankaralıların derin pas-

tarla, yerden ve güzel bir oyun çıkar

dıkları gönitüyordu. Beşiktaşlılar mü
dafaalarını çok güç vaziyetlere sokan 
bu hücum sağanağını bertaraf etmek i· 

çin iki iç muhacimi de müdafaaya çek
miş bir halde oynuyorlar. 

Buna rağmen Yaşar ve Semih tara· 

fından mükemmelen idare edilen Ankara 
gücü hücumları hemen her defasında 
tehlikeli oluyor. Yedinci dakika: Se-

mihden derin bir paa alan sol açık yıl
dırım gibi bir inişi 30 metreden çekilen 
sıkı bi.r şiltle tamamladı. Fakat top gol
postü yalayarak avuta gitti. 

Dokuzuncu dakika: Abdi topu orta
ladı. Yaşarın, iki Beşiktaş müdafii ara
sında arkı bir şütü. Top kale direğine 
çarparak avuta gitti. 

BqiktQfın golü 

Beşiktaşlılar birden bire canlandı

lar. Osman, Rıdvanın attığı bir şütü 
zorlukla kesebildi. 

On birinci dakika: Beşiktafın baskı· 

sı gittikçe fiddetlencrek devam ediyor. 

Ankara kalesi önündeki karışıklıktan 

istifade eden Hakkı yakından atılan 

bir şütle takımına ilk golü kazandırdı. 

Ankara yarı sahasındaki sıkışık vaziyet 

devam ediyor. Beşiktaşlıların yaklaşan 
bir gol pe~nde oldukları gözle görülü

yor. Nitekim 15 inci dakikada Eşref, 
gene karışık bir vaziyette takımına i
kinci golü kazandırdı. 

Ankaranın golü 
Ankara gücünün hücumları bazan 

tazyik şeklini alıyor. Faruk çok sert çı

kışlarla firikiklere sebebiyet veriyor. 
43 üncü dakikada, gene böyle bir ceza 

vuruşu sırasında, Yaşar, güzel bir kafa 

ile takımına günün en güzel sayısını 

kazandırdı. 

ikinci devre 
İkinci devre ankaralıların vaziyeti 

kurtarmalan ihtimal dahilinde görülü-

yordu. Birinci devre-le çıkard1klan mü

savi oyun ve gösterdikleri ahenk bu ü. 
mide hak verdirecek mahiyette idi. 

Devre ankaralılann tazyikini göste
rir bir cereyanla başladı. Ankaralı mu· 

hacimler Beşiktaş kalesini derhal sardı

lar ve sıkı şiltlerle kaleyi tehdide başla
dılar. Mehmed Ali güzel iki kurtarış 

yaptı. 

Beşiktaşlılar onuncu dakikadan son. 
ra vaziyete yeniden hakim oldular. Çok 
seri birkaç Beşiktaı tıücumu biribirini 

Demir Spor kalecisinin bir kurtanıı 

Dün birbire berabere kalan 
Demirapor ve latanbulspor 

takımları bir arada 

takiben Ankara Gücü müdafaasını zor
ladı. 

ı3 üncü dakikada Hayati • Rıdvan 
güzel bir anlaşma ile sarkıyor. Rıdvan 
ankaralı muavini atlattı. Topla ceza sa
hasında ilerlerken Ankara Gücünün 
müdafii şarj yaptı, hakem penaltı verdi 
ve Eşrefin sıkı bir şütü ile Beşiktaş Ü· 

çüncü sayısını kazandı. Ve oyun böyle. 
likle bitti. 

Gettfler Birliği 2 - Üçok 1 
İzmir 11 (A.A.) - Gençler Birliği 

bugün ikinci maçını Uçok takımı ile 
yaptı. Hava güzeldi Saha baştan başa 

seyirci ile dolmuştu. Bunların mikdarı. 
nı 8 bin kadar tahmin etmek kabildir. 
Hakem yine 1stanbuldan gelmiş olan B. 
Şazi Tezcandır. Ankara takımı birinci 
devrede çok hakim bir oyun çıkardı. 
Birçok fırsatlar kaçırmış olmasına rağ
men devreyi2 - O kendi lehine bitirdi. 

İkinci devrede İzmir takımı yer de. 
ğiştinnek suretiyle bazı tadilat yap. 
tı. 11 inci dakikada Adilin şahsi bir ga~ 
reti ile bir sayı çıkardı. Gerek bu tadi
lat ve gerek sayının verdiği nete ile İz. 
mir takımı açıldı. ve Ankara kalesine 
birçok akınlar yapmağa başladı. Bu ha
kimiyet biraz devam ettikten sonra An
karalılar tekrar muvazene tesis ettiler. 
Onlar da bir çok akınlar yaptılarsa da 
iki tarf da başka sayı kaydına muvaffak 
olamadı ve oyun bu suretle 1 • 2Genç. 
ler Birliğinin galebesiyle neticelendi. 

Dünkü bisiklet yarışları 
çok güzel oldu 

Bisiklet federasyonu 13 bölgede bir
den başlamak üzere bisiklet teşvik mü
sabakaları hazırlamıştı. Bu yarışların bi
rincisi dün Ankarada öğleden evvel ya.. 

yıldı 

Ankara kulübleri iki aydan beri bu 
müsabakalara hazırlanıyorlardı. Şimdiye 
kadar Ankarada yapılan yarışlara malı~ 
dud mikdarda sporcu iştirak ettiğinden 
bu defa her kulübten kaç bisikletli girece 
ği merakla bekleniyordu. Çünkü bir iki 
tanınmış bisikletçi arasında yapılan ya· 
rışlar hep aynı neticeyi veriyordu. Ta
tabii bu vaziyet heveslileri arasındaki re 
kabeti azaltıyordu. Bu sebeble 27 gen
cin yarışlara iştirakini görünce çok 
memnun olduk. 

Yarışın başlangıç noktası Akköprü 
süvari karakolu önü idi. Saat sekizden 
ihtibaren meraklılar buraya toplanma
ğa başlamışlardı. Seyirciler arasında 

Gümrük ve İnhisarlar Bakanı B. Ali 
Rana Tarhan, Federasyon Başkanı B. 
Hüsnü Naili ve daha bir çok tanınmış 
zatlar vardı. 

Yarışa tam saat 9.10 da başlandı ve 
par isaretivle beraber 27 müsabıkın ileri 
atılışı ve 200 metre sonra koşucuların 
7.İncirleme bir şekilde srraya gelisleri 
takib otomobil ve motorsikletlerinde 
bulunanlara çok zevk verici bir şekil al· 
mıştr. 

30 kilometrelik bu yarış baştan ni

hayete kadar heyecanla geçmiş ve neti
cede Ankara Gücünden Faruk 55 daki. 
kada birinci ve Güvenç Spordan Nuri 

ile Muhafız Gücünden İsmail ikinci, 

Güvenç spordan Nuri 4 metre geriden 
gelerek üçüncü gelmişlerdir. 

12-4- 1937 ===-

Piyango dün çekildi 

Kazanan numaraları 
sırasile neşrediyoruz 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Tayyare 
piyangosunun yirmi ikinci tertib altın· 
cı keşidesine dün başlandı. Büyük ik
ramiye yarın çıkacaktır. 

25000 lirayı 3068 numara ve 
10000 lirayı 10992 numara kazan
mıştır. 

1500 lira kazanan numaralar: 

15132, 39140, 39201 
1000 lira kazanan numaralar: 

3519, 3527, 7897, 15877, 
18212, 20469, 29947, 36988. 

200 lira kazanan numaralar: 
306 999 1936 2515 2558 3068 

3390 3440 4147 4747 4879 5831 
6840 8542 11937 12078 12332 13256 

15132 15731 16089 16622 16769 17228 
17763 18124 18220 18960 20799 20818 
21889 22707 23164 24117 25660 25668 
29202 29240 29487 31585 33512 33534 
33793 34160 34367 34904 35568 36003 
36060 36107 36658 36823 38279 38473 
39969. 

70 lira kazanan numaralar: 

90 367 368 638 743 926 
1082 1325 1505 1717 1491 1753 
2317 2491 2753 3012 3144 3323 
3848 4093 4370 4902 5066 5178 
5364 5581 5638 6044 6527 6759 

7080 7531 7945 8031 8068 8149 
8315 8367 8446 8565 8940 9163 
9469 9640 9800 9873 10174 10961 

11591 11754 11864 12526 12608 12636 
12753 12923 12952 13781 13276 13142 

13029 15614 14981 14962 14630 16972 
16700 16523 15843 18373 18058 17803 
16982 19992 19967 18844 18481 21338 
21000 20988 20621 22557 22542 22485 
21355 23406 23390 23349 22713 23835 
23690 23465 23428 24536 24140 23999 

24140 24536 24631 25114 25432 25596 
26415 26570 27550 27901 27901 27912 
28143 29196 30080 30436 30749 31869 
31986 32243 32977 33003 33563 33688 

33920 34008 32234 34291 34312 34652 
34788 35052 35999 36620 36037 37040 
37182 37271 37455 37774 38334 38895 
39235 39296 39619 39739. 

50 lira kazananlar: 
348 397 504 5ll 596 649 

1017 1522 1741 1921 2393 2444 
2645 2709 2802 3034 3036 3141 
3155 3162 3277 3279 3393 3449 
3629 3681 3751 3782 3809 3839 
3994 4209 4314 4378 4618 4651 
4706 4736 4754 4974 4961 5042 
5296 5514 5622 5875 6091 6465 
6513 6862 6950 7368 7460 7462 

7481 7864 7992 8169 8450 8456 
8670 8694 8789 8798 9194 9206 
9620 9714 9772 9830 9833 9968 

10159 10381 10384 10518 10753 11068 
11232 11232 11317 11399 11451 11506 
11525 11683 11741 11755 12121 12227 
12385 12414 12576 12656 12705 12708 
12782 12792 13046 13077 13169 13193 
13227 13484 13557 13874 13949 14033 
14064 14139 14140 14305 14586 14864 
14956 14992 15196 15207 15261 15311 
15428 15462 15473 15599 15982 16001 
16085 16159 16283 16479 16504 16649 
16954 16978 17090 17164 17501 18020 
18093 18474 18498 18973 19167 19288 
19494 19843 20237 20290 20296 20495 
20524 20787 20815 21151 21278 21488 
21529 21978 22267 22388 22541 22576 
22582 22610 22813 22823 22970 23246 
23267 23588 23638 23973 23975 24029 
24168 24403 24627 24720 24852 24878 
24905 24975 25012 25087 25372 25519 
25833 25950 26124 26290 26548 27020 
27113 27198 27725 28194 28203 28863 
28961 29920 29943 30095 30232 30516 
30716 31033 31205 31357 31401 31440 
31663 31669 31692 32025 32116 32221 
32419 32905 32972 33153 33311 33577 

40 lira kazananlar: 
6 28 36 88 105 151 

321 429 534 1099 1156 1306 
1324 1528 1919 2251 2309 2708 
2992 3228 3767 3992 4008 4382 
4928 5002 5634 5840 6277 662J 
6775 7599 8023 3139 8299 8805 
9209 9602 9908 10025 10380 10939 

11113 12668 13312 15024 15569 16007 
17306 18478 19768 20057 21024 22827 
23355 25309 27103 28934 29109 29955 
30049 30936 31036 31928 32092 33168 

B. · Poteınkin 
Paristen ayrılıyor 

Paris, 11 (A.A.) - B. Delbos ile B. 
Potemkin, aovyet elç.iainin dıf itleri 
komiserliği muavinliğine tayini dola
yıaiyle dün dı' bakanlıkta verilen ye
mekte karşılıklı nutuklar söylenmiştir. 

B. Delbos, B. Potemkin'in franscz • 
sovyet yakınlaşması işindeki gayret ve 
faaliyetini övmüştür. 

B. Potemkin, vermiş olduğu cevab
ta, Fransaya olan bağlılığını kaydet• 
miş ve yeni memuriyetine iki meınle
keti birbirine bağlıyan bağları geliştir
meğe çalışmağa devam edeceğini söyle
miştir. 

ı;alışmağa devam edeceğini söylcmİf" 
tir. 

Ankaragücü güreşçileri 
Anadoluyu 2-5 yendi 

Yeni stadyomda saat 14.30 da baş- 66 kiloda: Hasan (A. g.) Matunud 
lıyan güreş müsabakaları heyecanlı ol- (A) yı sayı hesabiyle yendi. 

du. Yeşil saha üzerine serilen minder 72 kiloda: lzıet (A) Rıza (A.g.) yi 
üzerinde yapılan bu müsabakaları bin- 5.50 de tuşla yendi. 
lerce halk seyretti. Hakem heyeti böl- 79 kiloda: Vahid (A.g.) Ali Ahıned 
ge ikinci başkanı B. Halil Sazlının re- (A) yı 12-27 de tuşla yendi. 
isliğinde BB. Burhan, Esad, Berri, Se- 87 kiloda: Adnan (A) Cafer (A.g.) 
dad, Muhsin ve Muzafferden mürekkeb. 
ti. Müsabakaların neticesinde yedi ka· 
togoriden beşini Ankara Gücü güreşçi
leri kazandılar. Teknik neticeler şudur: 

56 kiloda: Mustafa (Ankara Gücü) 
Ömer (Anadolu) yu 7.35.5 dakikada tuş
la yendi. 

Gl kiloda: Ahmet (A. g.) Ragıb (A) 
yı ~ayı hesabiyle yendi. 

yi 11.1 de tuşla yendi. 

Ağırda: Necmi (A.g.) Rahmi (.ı\) 
yı 3.2 de tufla yendi. 

Anadolu güreşçiler yarınki salı g&' 
nü Ankara Gücü sahasında Ankara Git" 
cü ve Muhafız Gücü güreşçileriyle bit 
serbest güreş müsabakası yapacaklar 

dır. 

r 

Ağmla Necmi Rahmiyi tuşla yenerken 

• 
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Müzil{ 

Milli Müdafaa Vekaleti 
· undan· Deniz Merkez Satınalma Komısyon · 

öğretmen Okulu 
Direl{törlüğünden: 

t minatı ( 6 7 5) lira olan on 
1 - Tahmin olunan bedeli (9000) v_e e d "teşekkil komisyo-

1 _ Ankara müzik öğretmen okulunda yaprlacak tamirat açık 
eksiltme ile yapılacütrr. Keşif bedeli 690 lira 85 kuruştur. 

ton mikdarında külre bakırın M.M.V. bınasın da ıııkaupalı zarfla eksilt· 
:ı •• ·· saat 14 e .. 

nunıuzca 29 nisan 937 perşembe gunu . . lerin komisvona mu-
2 _ Pazarhk 26-4-937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 3 

de okullar sağışınanlığmda ~~şckkül edeı; komısyoncla yapıl~caktır. - · · · "rmek ıstıyen -esı yapılacaktır, Şartnamesını go • 
racaatları. h kanun gereğince vesaık 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 say~ saate kadar komis-

3 _ İsteklilerin% 7.5 guven paralarıyle tayın olunan gnn ve sa-
ıatte komisyona gelmeleri 

ve teminatlarını havi kapalı zarflarını mu arrkeı; müracaatların kabul 
Y . S 13 30 dan sonra ı ona vermış bulunmaları. aat · ı-1 ()54 

4 _ Keşi! projesini görmek istiyenler müzik öğretmen okulu di-
rektörlüğüne baş vurmalan. (898) l-1553 

olunmayacağı. (574) 

·daire ve 
Levazım Müdürl~öü~den: 

. 1 600 ila t.800 litre benzın. 

Basvek:alet 
' 

l - Eksiltmeye konulan ış, •. ılacaktır. 
2 - İhale, açrk eksiltme suretırle yap 
3 - Tahmin edilen .bedeli 432 ~ad~7· il saat on beşte başvekalet 
4 - Eksiltme 27 nısan 1937 k ~onunda vapılacaktır . . 

leva:zrm r,; ·i 'ürlüğündekı eksiltme 2°~ısy25 kuruşt:Jr. Eksiltmeye gı-
5 - Muvakkat teminat akçası 3 ra aliye ınerkez muhasebeciliği 

recekler, eksiltmeden evel bu pa~1,11 ~le birlikte komisyona müra
veznesine yatırarak alacaklaı ma uz 1 

caat edeceklerdil'. . müdürlüğünde görülebilir. 
6 - Eksiltme şartnamesı levazım ı-1554 

(894) 

Anli.ara V aiiliğinden: . 
artesi günü saat 15 de Ankara vı -

19-4-937 tarihine rastlıyan.P,_az d "mi encümeni odasında 21215 
l~yeti dahilinde toplanac~k vılay:~ J~ mana yolunun 20 + 000 -
lıra 36 kuruş keşif be?ellı Po~a~ ade! menfez inşaatı ile 10000 M' 
43 + 000 kilometrelerı arasın a rç 1 eksiltmeye konulmuştur. 
ham taş ihzaratr kapalr zarf u~u ıy :]ayeti nafıa müdürlüğünde gö

Bu işe ait keşif evrakı An ara vı 
rüiebilir . . . 20 kuruştur. İsteklilerin teklif mek-

Muvakkat temınat 15?1 lıra ktup veya makbuzlarını, ticaret oda
tuplariyle muvakkat temı~at ~e 1 ak üzere Nafıa Vekaletinden al-. 
sr vesikasmr ve 937 ıen~s~ne aıt·~'farmr hamilen ihale günü saat 14 
mış oldukları müteahhıtlık vesı . 1~ dır (777) l-1373 
de encümen riyasetine vernıelen azmı ' 

il 
ouıuue. 

• 
[)r.iraoal:S 

1 
Milli ~Müdafaa Vekaleti Satmalma 

_______ K_omisyonu llanlar_• _______ , 

İLAN 
1 - Hepsine biçilen ederi 10100 lira olan 505 kalem ecza ve sıh· 

hl mlazeme kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. . 
2 - İhalesi 19 • nisan - 937 pazartesi günü saat 15 dedır. 
3 - İlk teminat 757 lira SOkuruştur. . ..... 
4 _Şartnamesi M. M. V. satın alma K<?. da gorulur. 
5 _ Eksiltmeye girecekler kanuni temınat ve 2~90. sayılr ka. • 

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde y~zıh belgelerle bırlıkte teklıf 
rnektu !arını ihale saatmdan en az bır saat evvel M. M. V. satın al-

p 1 • (788) 1-1378 
nıa Ko. na verme en. t L A N 

. d t --'·ulAı fireze makinesi pazarlıkla eksiltmeye kon-
i - Bır a e ~ 

nıu~~ Tahmin edilen bedeli 6000 lira olup ilk teminat parası 
450 liradır. • 937 cumartesi günü saat 11 dedir. 

3 - İhal~si 24 • nı~an ;klerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
4 - Ek:.ıltmeye gırec . 1 ·hale gün ve saatmda M. M. V. 

tnaddelerinde i~tenilen belgeler;; f u~maları. (842) 1-1460 
satın alma komısyonunda hazır uA 

İL N k ı·-· k klama görüp as er ıgıne arar 
332 doğumlu ve bunlarla_ son yo d olup muhtelif sebeblerle 

\>erilmiş ve daha evvelki dogumlu.l~r. ~ ubayı yetişecek kısa hiz
henüz askerliğini yapmamış olan 1 ~ya 5 

yrisi ehiiyetnameleri de
llletiilerden deniz sınıfına ayrrlan~ar a; ga !cerliğini yapmağa başlı· 
recelerine göre aşağıda yazılı taııh~er e a~uadili ile daha yüksele 
}'acaklardır. 936 - 937 ders yılında lı;se ve elen evsafı taşıyanların da 
ll:ıekteplerden mezun olacaklardan a~ım gkl d" 
" kl k "nderılece er ır. 
o1 ° atnalarr yapdarak as ere go k edilmek üzere bu ta " 

y k 1 taşıyanların sev . -, u arda yazılı şart arı d ki Askerlik Şubelerıne mura· 
tıhlerden evvel bulundukları yerler e -

caauarı ilan olunur. . i olmıyanlar. 
l/Mayıs/1937 Askeri ehlıy;tn~es esi olan. 
1/Teınnmz/1937 Orta asken ehhye~ olan 
l/Eyliıl/1937 Tam askeri ehliy~tnaınes~si ol.:O (841) 1-1478 
1/2.teş 1937 Yüksek askeri ehlıyetnaın ............ 

Ankara Levazım Amirliği Sabnalma 

Valili!inrlen: 
Hariciye Vekaletinde yapılacak 155-0 liralık keşif bedelli tadilat 

işi 14.4.937 çarşamba ı;ünü saat 15 de Nafıa Müdiırlüğü odasında 
toplanan komisyonda açık eksiltmeye konulmuştı~ r. 

Muvakkat teminatı 116 lira 25 kuruştur. İste'diler teminat mek
tubu ve ticaret odasının musaddak vesikasiyle Nafıa Müdlirlüğü -
nün fenni ehliyet vesikasını haiz oldu klan halde yukarda yaz ıh güu 
ve saatte komisyona gelmeleri. Buna ait şartna•.ne ve sairt-vi her gün 
Nafıa dairesinde görebilirler. (740) 1-1280 

Harici ve V ~k:aletinden: 
ll" ri ~ve Vekaletinde 11 inci dereceden mevcud münhal memu

riyetlere talimatnameoıine tevfikan müsabaka ile memur alrnacalrn~. 
Müsabaka imtihanı 3 mayıs 1937 pazartesi ~ünü saat onda lları-

ciye Ver.aletinde yapılacaktır. • .. .. 
Müsabakaya iştirak için, taliplerin memurin kanununun 4. uncu 

maddesindekilerden başka a!'ağıda yazılı evsafı da haiz olmaları 
lazımdır: 

Hukuk, mülkiye, uIUmu siyasiye, iktısadiye ve ictimaiye ve fakül
te derecesindeki yüksek ticaret mektepleri veya Hariciye mesleği 
ile aliikası bulunan milınasil yüksek mekteplerden birindn me
zun olmak: 

Müsabaka imtihani şöyledir~ 
1. - Hukuku Medeniye, Hukuku Düvel, Hukuku Hususiyei dü

vel, iktısad, maliye ve tarihi siyası (1815 den zamanımıza kaı.lar) 
hakkında tahriri ve şifahi sualler. 

2. - Türkçe ve fransızcadan tahrir ve terceme. 
3. - Müsabakada iissü mizanı doldurmak şartiyle en fazla nu -

mara alanlar kazanmrş olacaktır. 
Müsavat halinde frrıns•.,.ı-ı:ıda.1 maada bir ecnebi lisanına vukuf se

bebi rüchandır. 
Taliplerin mekteb şahadetnameleri askerlik vesikalarr hüsnühal 

~e sıhat. şehadetnameleri ile hiiviyet cür.danr veya s_ure:leri_ni ist;i?.a 
ıle 26 nısan 1937 pazartesi akşamına ka<lar zat işlerı daıresı şefhgı
ne tevdi eylemeleri ve 3 mayıs 1937 pazartesi günü saat 10 da Anka-
rada Vekalette hazır bulunmaları ilan olunur. (821) 1-1441 

Ziraat Veka1etinden: 
1 - Kast~onu ilinin 'ı a~,;opni ilçesinde hud~tları şartnarne~e 

yazılı Elekdagı ormanından bir yıl içinde imal ve ıhraç olunmak u
zere nu.maralan~ı! ve ölçülmüş gayri mamul 5107 metr~.mikap ve 
040 desımetre mıkaba denk 926 adet çam a<Tacı 30 gün muddetle ve 
kapalı zarf ile arttırmaya konulmuştur. ,.. .. 

2 - Arttırma 20-4-937 güniı saat 15 de Kastamonu Orman Mu -
dürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metre mikap çamın muhammen bedeli 
300 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat ll50 lirad ı r. 
5 - Şartname ve mukavelename projesini görmek istiyenler bu 

müddet içinde her gün Kastamonu ve İ:;tanbulda Orman Müdür
Jüklerine ve Ankara Orman Umum Müflürliiğünc müracaat edebi-
lirler. ((BŞ6) 1-1531 ------
Vakıflar Umum l\Iüdürlüğündcn: 

ı - Ank.ira'da Vakıf Şengül hamam nın teslim gününılen itiba
ren üç ıenelik ican kapalı zarfla 1-nisan-937 den itibaren yinni gün 
müddetle müzayedeye konulmuştur . 

2 - İhale 21 nisan 1937 çarşamba günü saat on beşte ikinci Va • 
kıf apart.manmda vaıidat ve tahsiı.;t miidi.irlüğündc. olacaktır. 

3 - Teklif mektupları ikinci maddede yazılı saate kadar vari
dat ve tahsilat müdürlüğüne makbuz mukabilinde verilmiş olacak ve 
bu saatten sonra yapılacak tekli!ler kabul cdilmiyecektir. 

4 - Üç senelik muhammen kıvmeti (21,000) lira olup teminatı 
muvakkate (525) liradır. 

5 - Şeraiti görmek ve daha fazla izahat almak istiyenlerin An
kara'da Vakıflar Varidat Müdürlüğünden ve İstanbul'da V <1kıflar 
Başmüdürlüğünden öğrenebilirler. (737) 1-1341 

Erzurum lmar Birliği Başkanlığından : 
Erzurum şehri d hilinde imar birliğine aid bir apartıman ita -

palr zarf usuliyle e siltıneye çıkanlnıışttr . 
1 - Bedeli keşfi yirmi dört bin iki yiiz sekiz lira üç kuruştur. 
2 - Evrakı keşfiyesini görmek istiyenler İstanbul ve Ankara 

nafıa müdürlüğünde ve Enurum imar birlikı eks"ltme komisyonun· 
da okuyabilirler. 

3 - Eksiltme on dokuz nisan 937 pazart ı günü saat on beşte be
lediye binasında imar birliği odas T'lda yapılacaktır. 

4 - İstekliler bir defada on beş bin linıl k iş yaptığına dair na
fıa müdürltiğünden alınmış bir vesika ile senesi içinde ticaı et oda
sından almm ş vesikayı ibraz etmesi 11J c1,ur1dır. 

5 - Muvakkat teminatı bin srkız yı.iz on altı lira olup üçuncü 
maddede yazılı saatten bir saat evvel. teklif mektuplarını ve evrakı 
sairesini komisyon riyasetıne vermesı Hizımdır. (1773) 1-1347 

Vekaletinden: Adliye . 
Yenişchirde temyiz mahkemesi J>inası bodrum katında yapılacak 

olan (180) metre raf hakkında yapılan açık cksiltroe neticesinde 
son verilen füıt haddi layıktn. g_örül~diğindcn 2490 sayılı kanu
nun (43) üncü maddesi mucıbınce il;ıale günü olan 7-4-937 tari
hinden itibaren on gün uzatıla~ak e~&il~~ 17-4·937 günü.ne müsa
dif cumartesi günü saat ona talık edılmıştır. 

1 - Eksiltme 17-4-937 __t~~ıl~~C:. müsadif cumarteııi günü saat 
{10) da vekalet levazım mudurJugu odasında toplanan komisyon 
tarafmdan yapılacaktır. 

2 - Rafların tahmın e~ilen bedeli (971) lira ( 42) kuruştur. 
Muvakkat teminat (73) liradır • 

12-4-1937 === 

Ankal'a Belediye Reisliği ilanları 
--------------~ -----------~ 

İLAN 
1 - Bele_diy~ zabıtası me~~rları tarafrndan başı boş olarak ya

kalanan ~e şımdıye kadar sahıbı çıkmayan iki merkep. iki çuval ar
pa ve b~g.clay, do~u~ kalem marangoz usdadiye Aleti, bir manda, bir 
koyun, ıkı tavuk, ıkı horoz açık artırma ile satılacaktır. 

2 - İstekliler 13-4-937 salı günü saat on buçukta belediye encü-
menine gelmeleri. (883) 1-1528 

l\faliye Vek:aletinden: 
.1-:- Eksiltmeye konulan iş (Başvekalet ve eskj gümrükler Vcld-

letı bmasr çatı aktarılması ve su derelerinin tamiri). 
Keşif bedeli (1902 lira 27 kuruştur.) 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi. 
C - Fenni şartname 
D- Kesif cetveli 

. İst~y:nı~r bu evrakr görmek ve izahat almak için Maliye Veka· 
leti Mıllı Emlak Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

.. 3 .. - . .E~siltme 22 nisan 937 perşembe günü saat 15 de milli Emlak 
mudurlugunde yapılacaktır. 

4 - Eks~ltme açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
5 - Ek~ıitmeye girebilmek için isteklinin 142 lira 67 kuruş mu

v~k~a; __ temınatr ~at~r?1 ş olması ve bundan başka Ankara Nafıtı mü .. 
durlugunden bu ış ıçın verilmiş ehliyet vesikasını göstermesi la • 
zımdır. (847) 1-1~64 

Ankara merk:ez hıfzıssıhha 
müessesesi diı·el{törlüğündeıı: 

1 - Müessese aşı şubesi için 100 adet Dana ile daire k ı ~ -ı 
· · 0 k"" ·· ao.ı.-.w. 
ıçın 5 ton omuı: ayrı a;.:rı. aç k eksiltmeye konmuştur. 

2 - Danaya aıt a- ık e.ı;;sıltme 14. 4. 937 çarşamba günü saat ıı do 
ve kok kömürüne ait açık eksiltme de aynı gün saat ıo da Ankara 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde yaprlaeaktır. 

3 - İstekliler şartnameleri müessese muhasip mutemetliğinden 
alabilirler. 

4 - Danaların kıymeti muhammenesi 3500 lira kok kömürünün 
ise 1400 liradır. 

5 - Danalar için 263 lira kok kömürü için 105 lira mukabilinde 
teminat akçeleri hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü vez .. 
nesine teslim etmeleri ve isteklilerin ayrıca bu gibi işlerle meşgul 
olduğuna dair vesika göstermeleri !Szımdır. (758) 1-1301 

Jandarma genel komutanlığı 
Anlcara satınalma komisyonundan: 

1 - Polis mektebi ihtiyacı için yaptırılması gerek ahşab mobilya· 
nın 26-4-937 pazartesi günü saat 10 da kapalı zarf eksiltmesiyle i· 
hale olunacaktır. 

2 - Tamamına 14.100 lira kıymet biçilen bu mobilya çeşit ve heı 
~eşitten yaptırılcak mikdar 5 inci madded gösterilmiştir: 

3 - Şartnameler ve plan ve resimler ve mukavele projesi 71 ku
ruş karşıl.ğında komisyondan alınabilir. 

4 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin şartnamede yazilr belge 
ve 1057 lira 50 kuruşluk teminat makbuz veya banka mektubunu 
muhtevi teklif mektubunu belli gün saat 9 :ıa kadar komisyona ver• 
mış bulunmalarr. 

5 - Yaptırılacak mobilya: 
Plan No. Cinsi 

1047 Yazihane 
1038 Yazihane koltuğu 
192 Telefon masası 
67 ı Orta masası 
594 Siğara masası 
654 İskmle 

1074 Koltuk 
799 Yazihane 

1077 Yazihane koltuğu 
936 Telefon masası 
637 Karton yer 
639 Orta masası 
477 Etajer 

291 Daktilo masası 
674 Daktilo iskemlesi 
713 İskemle 

1083 Kürsü 
831 Levazım dolabı 

1411 Mü15.j dolabı 
1401 Mutbak dolabı 

895 Tek parmak dolabr 
1091 Fotografhane dolabı 

686 Takım dolabı 
433 Dolab 
880 Servis masası 
878 Camlı bölmeli masa 
844 Masa 
683 Komodin 
28 ı Cohalı masa 
796 ~1asa 

1400 Mi.ilaj masası 
13 9 lMasa 
l 17 Masa 

8<8 l'\ tısa 
14 M sa 

6 O J\lasn 
14.E İskemle 

691 İskemle 
846 Dosya dolabı 
695 Muayene şezlon ku 
902 İskemle 

Taş uılıta sınıf için 
Podest sımf için 

(836) 1-1497 

Adet 
1 
1 
ı 

ı 

ı 

3 
2 
5 
5 
5 
3 
3 
5 
3 
3 

21 
4 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

11 
1 
1 
1 
1 

14 
l 

12 
5 
1 
1 

12 
256 

16 
3 
ı 

130 
4 
4 

BAHÇE 
meraklılarına vt 

Bahçevanlara 

Acele sa trlık arsa 

Kouıİ!lyonu tıaoJarı:.,._ ____ _ 

-------- tLAN 
~ikdarı 
3500 Metre Haki elbiselik kabardin kumaş 

İsteklilerin şartnamede yazılı vesikaları ve teminat mektub ve
yahud makbuzlariyle birlikt.e ~~siltme günü ve sa:tinde komisyona 
baş vurmaları 'Ve şartnameyı gormek ve fazla tafsilat almak için her 
gün aaat dokuzdan on yediye kadar levazım müdürlüğüne müraca-

Bir •eneden altı ıcnelife ka
dar yanmış at sığır göbreleri 
vagon ve ton h~abiyle istenilen 
tekilde verilir. Hil No. 3 TJ. 1425 

Yenişehir Maltepede parsel• 
lenmiş bir arsa acele satılıktır. 
Taliplerin yeni halde 4 No. hı 
dükkana veya 2368 telefona mü-
racaatları. ı--1534 

~~~o Çift Vidala çizme w tan rnaa kılıf) 
1050 Adet Portatif karyola {agaçk 1 f askı kayişiyle O Al . m.3tra rnaa ı ı 
ıoso " emınyom . b ber kılıç 
105 

,, Sırma takımlarıyle era 
o y- b . ıoso ,, un attanıye w 

ıoso ,, Manevra sandı~ı. 
Fi " Manevra kemerı. . s ve ıniktar1arx yazılı 

eş .... a:p okulu için alınacak olan y17kard;3~ı~aribine kadar harp o-
ltu1u ~Utnunelerini isteklilerin 15. Nısan. ı-1480 

evazrmına teslim etmeleri. (85l) 

atları ilan olunur. (878) 1-1551 

1 
PEK YAKINDA 1 

CANLI FİLM 
L---------' 

1-1004 

UCUZ ve T AKSITLE 

Satılık Arsalar 
Yen~ebirin kibar ft itina ile 

seçilmi, yerlerinde hal ft istik
balin incileri T. 2992 1-937 

İyi bir muhasip 
aranıyor 

Mahasebeyi eyi bilir bir mu• 
hasibe ihtiyaç vardır. AKBA'y; 
müracaat. Tel: 3377 

l-148fi 



12-4-1~37 ULUS 8 

p ILCO radyolarını bizden arayın Halil Naci Anafartalar Caddesi 
No: lll Telefon. 1230 

İran transit yolu 
~inşaat müdürl~d~n: 

7-4-937 çarşamba günü ihale edileceği ilan oh~nan Trabzon İran 
Transit yolunun Ağrı vilayeti dahilinde ~aç tepe ıle Kızıly~kuş a~a
sında kısmen hazırlanmış ve kısme~ harıçt~n gele~ek taş. ıle ~enı • 
oen inşa edilecek olan 17 kilometre!ık ~ose ıle tesvıye ve lmalatı S(• 

naiye ve tamiratı mütemadiye ve ekı~ bına~a~ınm no~s-~nlar~ın 99~89 
lira 84 kuruş bedeli keş.fi üzerinden ıkmah ınşaat gorulen luzum u
zerine yeniden kapalı zarf usuliyle eksi~.t~_eye çı_karıI~:ştxr. Ek
siltme 30-4-937 cuma günü saat on beşte hukumet bınası ıçınde Nafıa 
Müdürlük odasında Transit yolu inşaat komisyonunda yapılacaktır. 
Evrakı kesfiye ve şartname ve mukavelenamesi ve buna müteferri 
bütün evr~k Erzurum ve Ağrı vilayetleri Nafıa Müdürlüğünde gö
rüleceği gibi 500 kuruş mukabilinde Erzurumda İran Transi~ yolu 
in.,:ıat müdürJiiö-ünden alınabilir. Muvakkat teminatı 6245 lıradır. 
İs :ekliler resmi .. gazetenin 7 -5-937 g~n ":e 3297 sayılı nüs?asında_ çı: 
kan talimatnameye göre Nafıa Vekaletınden alınmış vesıkaları ıhtı
va etmek şartiyle 2490 sayılı artt:rnıa ve eksiltme kanununun 38 in· 
ci maddesindeki sarahat dairesinde tanzim edecekleri teklif mektup· 
lrını 30 - 4 - 937 cuma günü saat on dörde kadar Transit yolu inşaal 
komisyonuna vermeleri lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (880) 1-1525 

Jandarma genel komutanlığ1 
Anl~ara sabnalma komisyonuntldn· 

Metresi altmış kuruş değerlenen eldeki vas:f ve ö~n~~i~e uygun 
on bin metre yazlık elbiselik kumaş 19-4-937 pazartesı gu~u saat (10) 
da kapalı eksiltme usulü ile satın alınacaktır. Ş_artnam~sı. paras~z 
komisyondan alınabilecek olan bu eksiltmeye gırmek ıstıyenlerın 
dört yüz elli liralık ilk teminat ma~buz ~eya bank~ mektub~n~. v~ 
şartnamede yazılı vesikaları muhtevı teklıf mektup.arını bellı gunu 
saat dokuza kadar komisyona vermiş olmaları. (779) 1-1374 

HAVA KURUMU 
PiYAN<;osu 

TURK 

BiJYiİI( 

Şimdhe kadaı binlecce kişivi zengiu ctwistir. 
6 cı keside 11 Ni!'lan 937 dedir. 

Büyük ikramiye 200 .. 000 iradır 
Ayrıca : 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ikra· 

mi yel erle ( :;o.ooo ve 200.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

Dik.kat: 
Bilet alan herkes 7 Nisan 937 günü akşamına kadar biletini 

değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur. 

_.. . __ ... -------
Valiliğinden: 

Ankara Sanat okulunda yaptırılacak olan 883 lira 77 kuruş be· 
deli keşifli tamirat, 20 • nisan - 937 tarihine müsadif sah günü saat 
15 de Nafıa Miidi.irlüğü odasında toplanan komisyonca açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (66) lira (50) kuruştur. 
İsteklilerin teminat mektubunu ve ticaret odasından musaddak 

vesika ile Nafıa Müdürlüğünün fenni ehliyet vesikasmı hamil ol -
dukları halde yukarda sözü geçen gün ve saatte komisyona ge.meleri 

Buna ait keşif ve şartname her gün Nafıa dairesinde görülebilir. 
.(787) 1-1377 -

Tuz çık.arma ve taşıma 
i~i açık. el{siltme ihinı 

.) 

Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Beher yüz kilo
sunun muhammen 

İstihsal edilecek bedeli 5 kuruş 
tuzun tahmini olduğuna göre 

Tıı71:\n•n cınr mikd"n t•1tarx 
Muvakkat 
t ' . l~ tı 

Al.ça oyunlu 
Ali baba 
Boncuk 
Cogul 
Kec:;eç • Koçeç 
Sarı kaya 
Yerli 
Tay tak 
Çankırı 

900000 
400000 
300000 
7r ıoo 

2500000 
51)0000 
400000 
250000 

3000000 

Kilo 

" 
" 
" ,, .. 
., 
,, 

- · ..... l.I 33 75 
200 15 00 
150 11 25 
350 26 25 

1250 93 75 
250 18 75 
200 15 00 
125 9 38 
900 (yalnız taşıma işi 67 50 

100 kilous 3 kuruştan) 
Yukarıda isimleri yazılı tuzlalarda 937 senesi için tuz çıkarma 

ve anbara taşıma işi 6.4.937 den itibaren yirmi gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. Beher yüz kilosunun muhammen bedeli 
5 kuruştur. Şeraiti anlamak istiyenler hergün Ankara İnhisarlar baş
miidürlüğü tuz fen şubesine veyahut mahalll tuzla memurluklarına 
müracaat edebilirler. Eksiltme 26.4.937 günü saat 15 de Ankara İn· 
hisarlar basmüdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

. (840) 1-1461 

Manisa vilayeti daimi 
encümeninden: 

1 - Manisada yapılacak olan (50425) lira (~4) kuruş.bedeli ke· 
,im ilk mektebin {26000) lira (30) kuruşluk hır kısım ınşaatı ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve keşif evrakı (13~~ kuruş bedel mu• 
kabilinde Manisa Nafıa Müdürlüğünden alınabılır. 

3 - Eksiltme nisanın 15 inci perşembe günü saat 11 de f' vilayet 
Öaimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı (1950) lira {03) kuruştur. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış ehli

yet vesikası ve 937 yılına aid ticaret odası vesikasırıı ve muvakkat 
teminata aid makbuzu kapalı zarfın içine koymaları ve kapalı zar
fın ihzarında 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine riayet etme
lerı laz.mdır. 

Bu eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun üairesinde hazır
layacakları kapalı zarflarını 15·4-937 perşemb: günü saat ona kadar 
Manisa Valiliğine vermeleri ve posta ile göndereceklerin aynı ka· 
nunun 34 üncü maddesine riayet etmeleri lazımdır. İlan olunur. 

(753) 1-1295 

Nafia Vekaletinden: 
Betonarme Köprü İnşaatı Eksiltme ilanı: 

26 • 4 • 937 tarihli pazartesi gÜnü saat 15 de Nafıa Vekaletinde 
Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında 68.000 lira 
keşif bedelli Sivas vilayeti dahilinde ve Sivas • Koyulhisar ve Ko
yulhisar • Reşadiye yolları üzerinde Yukarıkale ve Aşağıkale beto· 
narme köprüleri inşaatı kapalı zarf usuliyle tekrar eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Eksi'tme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 340 kuruş 
mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 4650 lirad1r. Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin müteahhitlik vesikasını ibraz ve bir teahhüdde en az 30 uon 
liralık k0prü ve buna benzer inşaatı eyi bir surette yaptıkhrmı is
bat etmeleri meşruttur. 

Teklif mektuplarını 26-4-937 pazartesi günü saat 14 de kadar 
komisyonumuz reisliğine vermeleri Hizımdır. (830) 1-H77 

Tra hzon Defterdarlığından: 
Kapalı Zarf Usulile Gayrimenkul 

Satış Arttırma İlanı : 

Sokağı 

Esvak Sıramağazalar 

• Nevi 

Tahtani 
ve fev
kani 
mağaza 

Metruke 
No. 
247 

ıvıuhamıı::en 

Kapı Kıymeti 
No. Lira 
148 20.000 

1 - Yukarda evsafı yazılı gayri menkulün mülkiyeti peşin pa • 
ra ile satılmak ve bedeli gayri mübadil bonosu ile ödenmek şartiyle 
1-4-1937 tarihinden itibaren on beş gün müddetle artt ırmaya çıka· 
rılmıştır. 

2 - Arttırma 15-4-937 perşembe günü saat 14 de Trabzon Def • 
terdarhğı sat·ş komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Arttırmaya girebilmek içinisteklilerin % 7,5 teminat ak~P..ıi 
için mal buz veya banka mektubu vermesi lazımdır. 

4 - İsteklilerin teminat makbuzları veya banka mektuplariyle 
teklif mektuplarını ikinci maddede yaıılı ::ıaatten bir saat evveline 
kadar koınisyon reisliğine makbuz mukal..ıilinde vermesi muktazidir. 

5 - - Posta ile gönderilecek mektupların nihavet ikinci maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ''e dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılması lazımdır • 

Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. (685) 1-1343 

İdrar yolları hastalıkları 
mütehassısı 

DOKTOR 

Mecit Sayan 
Muayenehanesini Çocuk 

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

Telefon: 1769 

.Piyango 
Sayın Yenişehir r işterileri-

ne "''..,.,ı:\k ;- ~ re 

Atatürk Bulvarı 

Kızılay karşısı 

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

1-1481 

En hoş meyva tu.ı:u.U;;; . ~.ıki· 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatsızlık· 
lan önler. Hazmı kolaylaştırır. YENi 

Seyhan Vilayetinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Adana su baskmmda evleri yıkılan• 

lar 18 dairede dörderden 72 ve bir dairede de 3 ki ceman 75 ev yap• 
tırılacaktır. 

Keşif bedeli "32602'' lira elli iki kuruştur. 
2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Fenni şartname, 
H - Keşif hulasası. 
F- Proje, 
G - Hususi şartname 

İstiyenler bu evrakı (163) kuruş bedel mukabilnide Vilayetten 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 13 • nisan - 1937 tarihinde salı günü saat on birde 
vilayet odas:nda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ''2445'' lira "19" ku· 
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüıı 
hasında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibra.s 
etmesi lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar vilayete makbuz mukabilinde vermeleri mukta .. 
zidir. Posta ile gönderilecek tekliflerin dış zarfları mühür mumu İ• 
le iyice kapatılmış olması lazımdır • 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez, (1754) 1-1350 

Ankara İnhisarlar 

Baş Müdürlüğünden: 
Baş müdürlüğümüze bağlı olan tuzlanın 937 mali senesi tatlı 

su ihtiyaçlarının temini ayrı ayn aleni pazarlığa konulmuştur. Pazar· 
lık ve kırma 30.4.1937 tarihinde saat 15 de mahalleri tuzla memur• 
luklarmda yapılacaktır. İsteklilerin şeraiti ve muhammen bedelleriril 
ve teminat mikdarlarmı anlamak için tuz fen şubemize veya tuzla i· 
darelerine müracaatları ilan olunur. (899) 1-1552 

FETHİYE FERDi KARMAN 
Çocuk Esirgeme Kurumu Diş Tabibi 

' Çocuk sarayı karşısnda eski Sağlık yurdu binasında hususi mua-
yenehanesinde 12.4.937 tarihinden itibaren saat 14-19 kadar hasta• 
!arını kabule başlamıştır. 1-1527 

SiNEMALAR 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

Kiralık ev 
BU GECE SAAT 21 DE 
!STANBUL 

1 
BUGUN BU GECE 

T A Y F U N 
Beş odalı büyük tarasa, bah

çesi ve bütün konforu havi ne
zareti fevkalade bir ev kiralık
tır. Selanik caddesi No. 51 tele· 
fon: 1347 1-1532 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

ŞEHİR TİYATROSU 
TARAFINDAN 

BAHAR TEMİZLİÖİ 
(Komedi 3 perde) 

Gündüz 14, 16, 18 seanslarında 

KIVIRCIK BAŞ 
En küçük fakat en muvaffak yıldız 

SHİRLEY TEMPLE 
JB de programa ilaveten son defa olarak 

GAZlNO de PARIS yıldızlarından 
VALERlA ELLANSKAIA 
tarafındao yenj numaralar 

1 Baş Rollerde: 
George Bankroft - Ann Sotherl\ 

· ·1 · · b" "k b' ak v• arık• Seyırcı erını uyu ır mer "' . 
ile sürük.liyen fevkalade mübeyyı~ 

film 
AYRICA 

EN YENİ PARAMUNT oON~ A 
HABERLERİ 

TENZİLATLI HALK MATtNESl 
SAAT 12.15 de. 

İLK GECESİ 


