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Koıok devletlere 
askeri yardım! 

Jngiltere, Fransa, Birleşik Amerika ve 

doğu avrupası devletleriyle temas ediyor 

Londra, 21 a.a. - Havas Ajansı bildiriyor : 
iyi malumat alan bir kaynaktan alman haberlere g?re, B. Löb~ön Kı -

raliçe Mary'yi ziyaret ederken, B. Bone ve Lord Ha~ı~ak~ .da ~ogu Av -
rupa'smm emniyetini teşkilatlandırmak hususundakı ıngıl!z planı hak
kında mühim bir mülakatta bulunacaktır. B. Bone, Fransa ya, Sovyetler 
Birliğine ve Polonya'ya tevdi edilmiş olan bu plan hakkında Fransa'mn 
fikrini bildirecektir. 

---, İngiliz planının metni malfun olma
makla beraber, iyi malfunat alan mah
filler, planın Romanya'ya ve bir taar
ruza hedef olan bütün küçük devlet -Son 

hadiseler .• 
lere müzaharet için umumi bir taah -
h,üdü ihtiva eylemekte olduğunu bil • 
diriyorlar • 

Bu mahfillere göre, sarih kayıtlarla 
F. R. AT AY askeri bir icraat halen tesbit edilmiş 

değildir. Ancak bu, fransız - ingiliz 
Eski Çekoslovakya'nın Çek mülakatından ve maksatları henüz ka -

kısmını teşkil eden Moravya ve ranlık bulunan Sovyetler Birliği ve 
Bohemya, birkaç gündenberi bü- Polonya ile yapılacak görüşmelerden 
yük Almanya'nın parçalarından sonra tesbit edilebilecektir. 
ibarettir. Bu eyaletlere, Tunus Haber verildiğine göre İngiltere 
beyliğine benzer hususi bir, idare Türkiye'nin mütabakatini şimdiden is 
vadeden Führer, Slovakyayı da tihsal etmiş bulunmaktadır. Tüııkiye, 
himaveai altına almıştır. Rüten· her hal ve vaziyette Romanya'ya as -
ya 1se Macarı~uın a uuc:ı.ıı. cuıı 11.cıı Kuvcuy ıc uu.ı.~cı;ı,.,. ~ -~ cuu .. u .. ~-

mittir. l lunduğunu bildirmiştir. 
lngiliz gazetelerinin yazdığına İngiltere, bir taraftan doğu Avru -

göre, Lord Grey'in meşhur 1914 pa'sının küçük dkevletdı_e__riyle m~zak~ • 
tk d b · İngiltere siyasi relerde bulunur en, ıger tara tan a 

nu un aın erı, . k · 1 'k A "k ·1 k 
d b. rt tk bu tabıi olara , Bır eşı men a ı e sı ı e e ıyatının en se nu u, A ·1-• 

b ti M.. ·· Ç b 1 teması muhafaza ve cenup merı~ .. sı 
müna&e e e, .. osyo. ~m e~ eyn memleketleriyle de istişare etmekte -
tarafından soylenmııtır. Tımes d' 

. R 1 ır. 
g~zetesı'?e. göre! en, anı us, ve Cenup Amerika'sr memleketler~nde-
Sudet hadıselerınde Almanya ya ki ingiliz elçilerinin bu husustakı ra -
hak verdiren bazı meırii sebepler 
vardı: Çekistan'ın ilhakı bilhas
sa bu mqruiyet'ten mahrumdur. 
T emps gazetesi ise bu ilhakın al
man milli müdafaası bakımından 
pek ehemiyetli olduğunu söyle· 
mektedir: ilhak Almanya'nın 
stratejik hududunu 500 kilomet· 
re kısaltmıttır; memleketin Po
lonya'ya karıı müdafaasını son 
derece kolaylaştırmııtır; öyle ki 
herhangi bir ihtilat sırasrnda Po
]onya müdahalesi alman ordusu 
için eskisi kadar ciddi bir tehli
ke arzetmez. 

İngiliz ekonomi alemine göre, 
Continent ticaret yollarının a
nahtarı Almanya eline geçmiş
tiA El be ile Tuna, Karadeniz'le 
§İmal denizi arasında en mühim 
irtibat şebekesi artık Rayh'ın 
kontrolu altındadır. 

(Sonu 8 incı' sayfada) 
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~ehrimizdeki (ekoslovak Seçim aynı günde biti rilecel< 
El~iliği binası ahndı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bugün bir ıok vilayetlerde 
ikin<i münlehipler toplanıyor 

Bu toplantllardO Ankara'dan vazife ile 
gönderilen mebuslar da bulunacak 

Ankara'da bulunan Çek-Slovak elçiligi 
binasI, alman sefareti tarafından teslim a -
hnmiştır. Çek-Slovak elçiliğine Nasyonal • 
Sosyalist bayrağI çekilmiş, ve Çek-Slovak 
arması binanın üzerinden sökülmüştür. Yu

elçiliğinin kapisr üzerinden sökülen arma • 

Ankara' da ki toplantı 

bugün dokuz bu~ukla 

halkevindedir 
Yurdun her tarafında ikinci mün -

tchip seçimi ikmal edildiğinden mar
tın 26 ıncr pazar günü mebus seçimi
ne geçilerek aynı günde ikmal edil -
mesi tekarrür etmiş ve keyfiyet bü • 
tün vilayetlerle parti teşkilatına tcb -
liğ edilmiştir. 

(Sonu 8 İnci sayfada) 

Müntehibi sanilerin 
nazarı dikkatine 

C. H. P. Ankara llyönkurul BQ§kanlığındanl 

Ankara _şehri müntehibi sanilerinin 22 Mart 

1939 çarşamba günü saat dokuz buçukta 

Halkevi salonunda bulunmaları rica olunur. 
kandaki resimde şehrimizdeki Çek-Slovak L 
nın boş yerini görüyorsunuz. ------------"-----------------------------

Slovakya B'l§veküi Tiıso Berlin'Je Hitler'le konu§urken 

Romanya Almanlara karıı tedbir ahrken 

Macarlar boyuna Romen 
sınırına asker sevkediyor 
Bükreş, 21 a.a. - Selahiyetli mahfiller, Havas muhabirine Ma

c~r.ist~n _tarafından alınan askeri tedbirler karşısındaki sürp~izle
r~nı b~ldı~mektedir. Filhakika, Romanya, tehditkar mahiyette tef· 
sır edılebılecek her türlü jestten kaçınmıştır. Hudutta bulunan 
kıtalarm takviye~i ve teknisiyenlerin silah altına çağrılması, en
ternasyonal gergınlikten ve Romanya hududuna birkaç mil mesa
fede muharebeler vukua gelmekte bulunması keyfiyetinden do
layıdır ve bu bakımda:n haklıdır. . 

Dr. Köseivanof Sofya'ya hareket elli 

Bulgar Başvekili ziyaretinden 

memnunlukla bahsediyor 

Doktor Köseivanol ve refakatinde bulunan zevat 
HayJarp'l§a garından çıkarlarken 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Bulgar Başvekili Ekselans Köseiva
nof, bu sabah bulgar kilisesini ziyaret etmiştir. Muhterem misa
firimiz saat 13,30 da Perepalas'ta matbuat mümessillerini kabul 
ederek aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 
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Milli Küme maçlarında 
Ankara futbolcuları 
Sporcular1mızdan yeni 
başarılar beklemek 

ve güzel 
hakkımızdır 

Bu yıl yapılacak milli küme maçlanna Ankara' dan 938 - 939 
yılı biri"Dcisi Demirspor ve ikincisi olan Ankaragücü iştirak edi
yorlar .. Bu iki değerli kulüp arasında milli kümenin ilk karşılaş
ması geçen hafta pazar günü on dokuz mayıs stadında gördük. 

Beraberlikle biten bu maçtan sonra Demirspor bu haftayı boı 
geçirecek ve Ankaragücü 25-3-939 cumartesi günü F enerbahçe 
ve 26-3-939 pazar günü de Vefa ile lstanbul' da iki maç yapacak
tır. Müteakip haftalarda bu maçlara fikstür mucibince Ankara, 
lstanbul ve lzmir'de devam edilecektir. 

Demirspor ile Ankaragücünden şeh
rimizin futboldaki seviyesini İstanbul 
ve lzmir'de tanıtacak bir muvaffakiyet 
siısilesi bekliyoruz. Bütün Ankara 
sporcuları bu temennide bizimle bera
berdirler. 

Gerek Demirspor ve gerekse Anka
ragücü sporcularından İstanbul ve İz
mir'de müsabaka yaparlarken başşeh -
rimizin futbol sahasında son haftalar
da temin ettiği müsbet intibaları mu
hakkak gösterecek şekilde çalışmala -
rını istemek hakkımızdır. Bu gençle -
rin yalnız kulüplerinin değil, bölge -
mizin şerefini de o muhitlerde temsil 
etmek vazifesiyle mükellef oldukları
nı hiç bir an unutmamaları lazımdır. 
Yaptıkları maçlarda bu mükellefiyet -
}erini hatırladıklarına ve benimsedik
lerine delil olabilecek vukufu, muha -
reti, ciddiyeti ve azmi gösterecekleri
ne eminiz. 

Ankara futbolu son haftalarda ciddi 
imtihanlar geçirdi. Alınan neticeler 
başşehrimizin gençlerine yaraşacak de 
recededir. 2 mart 939 da Ankara muh
telit takımlarından biri burada Ta -
muşovara romen takımına karşı mu -
vaffakiyetli bir maç yaptı. Aynı takım 
3-3-939 da İstanbul'a hareket ederek 
4-3-939 da Taksim stadyomunda İstan
bul muhtelit takımiyle karşılaştı ve 
muvaffak oldu. 5 - 3 - 939 da İstanbul 
muhtelitiyle ikinci karşılaşmasını ya
pan bu muhtelit mağlup olmasına rağ
men Taksim stadını dolduran binler
ce seyirciyi tatmin edecek bir oyun 
göstermiştir. 

İstanbul'da bir muhtelitimiz bu mü
sabakayı yaparken Ankara'da da ikin
ci bir ın~htdit '\ 3 '.>20 a,,, y::ı{'tl::ın maç

ta Tamuşuvara muhtelitini yenecek 
bir kudret gösterdi. 

11, 12 - 3 - 939 tarihlerinde İstanbul'
un birinci sınıf futbol takımlarından 
Beyoğlu Spor Ankara'y geldi. Bu mü
sabakalarda da Ankara futbolcuları ye 
ni ve mühim iki muvaffakiyet daha 
kazandılar. 

dan bu temasa şimdilik imkan olma • 
dığı, bununla beraber iLk fırsatta Tür
kiye'yi de ziyaret etmek arzusunda 
olduklarım bildirmişler ve ö':lümüzde
ki mevsimde memleketim.ize gelmiye 
gayret edeceklerini ilave etmişlerdir. 

JUaç lıa~ınlikleri 

Futbol federasyonunca bu hafta cu
martesi günü Ankaragücünün lstan _ 
b~l'da ~~e.nerbahçe ile yapac.ağ; maçın 
~::111lıgıne Refik Osman Top, pazar 
gunu Vefa takımiyle yapacağı maçın 
hakemliğine de Şadi Tezcan seçilmiş
lerdir. 

Kupa maçı 
Bölge Futbol Ajanlığından : 

Milli küme talimatnamesinin 14 ün
cü maddesinin A ve B fıkraları mu -
cibince Milll Kiline haricinde kalan 
kulüpler arasında iki devrelik bir ku
pa maçı yapılacaktır. Buna ait fikstür 
yapılmak ve bu haf tadan itibaren maç
lara başlanmak üzere Milli Küme ha
ricindeki kulüplerin lik heyetindeki 
mümessillerinin 23-3-939 perşembe 

günü saat 17.30 da yapılacak toplantı
ya gönderilmeleri kulüp başkanların · 
dan rica olunur. 

Jfekteplerdeki milsabakalar 
Okul spor yurdları talimatnamesi 

mucibince yapılacak olan hendbol, bas
ketıbol, voleyıbol müsabakalarına bu 
hafta başlanacaktır. Kültür direktör -
lüğünde alakadar okulların mümessil
leriyle yarın bir toplantı yapılarak bu 
müsabakalara .it fikstürler tanzim e -
dilecektir. Bu meyanda evelki hafta 
h?st~"~""' t,,.,.. ı,.--...,.1~r~"' 

devam olunacaktır. 

Yeni iki buçuk 
liralıkların tabı 

Londra'da basılmakta olan yeni iki 

buçuk liralık kağıt paralarımızın tabı 

bitmiştir. İki buçuk lirahklardan mü -

him bir kısmı Ctimhuriyet Merke.ı. 

Ba;:ı.kasına gelmiş bulunmaktadır. Di • 

ğer bir kısım paraların da bugünlerde 

şehrimize gelmesi beklenmektedir. 

Cümhuriyet Merkez Bankası bu iki 
buçuk liralıklarrmızın tedavüle çıka -
rılması için Banka umum müdürüne 

salahiyet vermiş bulunmaktadır. U • 
mum müdürlük önümilzdeki günlerde 

nümune iki buçuk liralıkları bankala

ra gönderecek ve müteakiben parala
rın ebad ve ~ekilleri ilan olunacaktır. 
İki buçuk liralxk kağıt paralarımız 
çok kısa bir zamanda tedavüle çıka -
rılmz.ş bulunacaktır. Beş yüz ve bin 
liralık kağıt paralarımızın Londra' -
da basılmasına devam olunmaktadır. 
Bu paralarımızın tabının da yakın bir 
zamanda biterek memleketimize gel -
mesi beklenmektedir. 

Halk tipi 
ucuz radyo 
kanunu projesi 
Radyoların ucuzlaması hakkr:ıdaki 

kanun projesi hazırlanmıştır. Proje, 
açılır açılmaz meclise verilmek üzere 
bugünlerde Nafia Vekaletinden Baş -
~ekalete gönderilecektir. Yeni proje 
ıle, evelce de yazdığımız gibi, ucuz 
halk tipi radyoların alım ve satımını 
idare etmek üzere posta, telgraf ve 
telefon müdürlüğü büdcesine 500 bin 
lira mikdarı:ıda bir tahsisat ilave edi
lecektir. Satış işlerinin posta telgraf 
ve telefon idaresinden ooğrudan doğ -
ruya yapılmasr veya satıcılara yaptı -
nlması hususları henüz tetkiık edil _ 
mektedir. Bu iş için de yakında bir ka 
rar verileceği anlaşılmaktadır. 

Maarif Vekôletinde 
. 

yenı tôyin usulleri 
Yüksek muallim mektebinde bu 

sömestrde imtihanlarım bitirip mezu·:ı 
olan beş talebenin, ders şubeleri olan 
edebiyat, fizik - kimya öğretmenlik -
terine mevcut münhallere göre tayin
leri için Maarif Vekilliği yüksek mu
allim mektebi müdürlüğüne, namzet • 
ler arasr:ıda kura çekilerek tayin edi -
leceklerini bildirmiştir. Namzetler ara 
sında iki tarafın arzu ve muvafakatiy
le becayiş yapılabilecektir. 

Bundan böyle muallim tayin edi • 
lirken kura usulünün esas tutulması
nı temin etmek üzere yeni bir tali -
matname hazırla·:ı.maktadır. Devlete 
mecburi hizmeti olanlar bu suretle 
gayri şahsi bir usule tabi olarak vazi
feye tayin edilecekleri gibi mecburi 
hizmeti olmıyanların da müracaat ta. 
rihleri şehadetname dereceleri ve di
ğer muallimlik vasıfları nazara alına • 
rak bir liste tanzim olunacak ve itan 
ediecektir. Bu liste bütün alakadar -
larca bilinip münhallere listedeki sıra 
ile tayinler yapılacaktır. Bu husus 
için de yeni bir talimatname hazırlan
maktadır. 

Yurtta hava umumiyetle 
kopah geçmektedir 
Dün §ehrimizde hava çok bulutlu 

geçmi§, rüzgar cenubu şarkiden sani
yede 5 metre kadar hızla esmiştir. 

en yüksek ısı 15 derece kaydedilmi§ -
tir. 

Yurdda hava Trakyada kapalı ve 
mevzii yağışlı, Ege ve orta Anadolu • 
nun garp kısımlarında kapalı, diğer 
bölgelerde umumiyetle bulutlu geç -
nıiştir. 24 saat içindeki yağışlarL"l 
metre murabbama bıraktıkları su mik 
darları Hakaride 4, Cizrede 1 kilog -
ramdır. Karla örtülü bulunan yerlerde 
karın toprak üzerindeki kalınlığı 

Kars'ta 2, Hakaride 6, Yozgatta 8, Si
vasta 23 santimetredir. Rüz~rlar, bü· 
tün bölgelerde cenup ve cenubu şar • 
kiden sa:ıiyede en çok 11 metre kadar 
hızla esmiştir. 

En düşük ısılar sıfırın altında U
lukışla, Kayseri, Er~incan ve Kırşe

hir'de 6, Yozgatta 8, Erzurumckı ıı. 
Sıvas'ta 15, Karsta 19 derecedir. En 
yüksek ısılar da Kocaeli, Bursa, Bod· 
rum, Zonguldakta 16, İzmir ve Adana.. 
da 18 derecedir. 

Cenup bölgesinde saf 

pamuk tohumu 

levzileri 
Memleketimizde yetiştirilmekte o

lan yüksek randımanlı pamukları:ı ev
safını muhafaza için Ziraat Vekaleti 
esaslı bir programla dört senede bir 
bir mrntakanın bütün tohumluıklarmı 
tebdil etmektedir. Bu cümleden olarak 
bu yıl İçel vilayeti klevland tohum -
arr:un saf tohumlarla tebdiline giri
şilmiştir. Bütün tohumluklar Ameri -
kadan getirtilmiş, hususi selektör ma
kinesinden geçirilerek çiftçiye dağı -
tılmaktadır. Bu yıl lçel vilayetine 
tahsis olunan 830 ton klevland tohu • 
mundan başka, 110 ton Adana çiftçi -
!erine, 25 ton devlet ziraat işletmele -
rine, 40 ton Maltaya'ya 10 ton G. An
tep'e ve 40 ton Maraş'a olmak üzere 
cenup bölgesinde pamuk müstahsille -
rine taviz suretiyle dağıtılan tohum 
miktarı (1095) tonu bulmuştur. 

Ziraat Vekaletinin bu programlı 

tevzi sistemi çiftçiyi çok memnu:ı bt. 
rakmış, bir çok köyler ve çiftçiler tel
grafla Vekaletin alaka ve yardımına 

teşekkürlerini bildirmişerdir. 

Pamuk müstahsilleri emrine 
verilen tohum ekme makineleri 

Ziraat Vekaleti muhtelif istihsal 
mıntakalarında pamuk zeriyatının 
fenni bir şekilde yapılması için lü
zumlu her tedbire baş vurmaktadır. 

Tohumdao ve amele masrafında:ı 

büyük tasarruflar temin eden pamuk 
ekme ve çapa makinelerinin faydasını 
kullanılmasını müstahsillere göster -
mek, öğretmek ve bir taraftan da bir 
kısım zeriyatın makine ile yapılması. 
na yol açmak iÇin Ziraat Vekaleti İçel 
vilayetine (54) tane pamuk ekme ma -
kinesi tahsis etmiştir. 

Dünya pamuk istihsalilmda 
Türkiyenin mevkii 

Roma beynelmilel ziraat enstitüsü • 
nün verdiği rakamlara nazaran 193 7 de 
dünya pamuk ir.tihsalatı <7.400.000) 
tona varmıştır. Bu rakam 1937 de dün 
',r- -M.AI--- -•-• M U....,J,lı]..._... ~..,"T ..,..,..a. ... , V'U&C 

::ıisbet edilirse beher nüfusa 3.46 kilo. 
pamuk isabet etmektedir. 

Bu yek\ınun % 90 ını ehemiyetleri 
aırasiyle on iki memleket: Birleşik 
Amerika hükümetleri, Hindistan, Çin, 
Sovyet Rusya, Mısır, Peru, Meksika, 
Türkiye, Uganda, Arjantin, inigiliz -
Mısır sudanı ve Belçi.ka kongosu ye -
tiştir>mektedirler. 

Birle~ik Amerika (2.685.000) ton
la başta gelmekte ve dünya pamuk 
mahsulünün tek başına % 40.17 sini 
yetiştirmektedir. Bunu (1.144.300) 
tonla Hindistan, (848.000) to:ıla Çin, 
(770.000 ) tonla Sovyet Rusya, 
(4Z4.000) tonla Mısır takip etmekte -
dir. Türkiye Peru ve Meksikadan son.. 
ra (62.500) tonla sekizinci olarak 
gelmektedir. 

Önümüzdeki senelerde Türkiyedc 
pamuk istihsali için gaye olan 100 bb. 
ton istihsale varıldığı gün memleke -
timiz bu rakamlara nazaran dünya 
pamuk istihsalinde altıncılığı kazana
bilecektir. 

İktı~at V ek ileti sef erherlik 
miidürlüğü 

İktısat Vekaleti milli seferberlik 
müdürlüğüne B. Mazlum tayin olun • 
muş, vazifesine başlamıştır. 

Yabancı tôbi iyette 5 kişi 

Casusluk suçundan 
mahkum oldular 

İzmir, 21 (Telefonla) -Yedi ay evel Trakya'da, Kırklareli havali· 
sinde askeri vaziyetimizi öğrenerek komşu bir devlete haber vermek i -
çin faaliyete geçen 5 kişilik bir grupun İzmir ağır ceza mahkemesinde
ki muhakemeleri bitmiştir. Bunlar huduttaki T agara köyü al -
tındaki dereden 24-8-938 gününde sisli bir havada topraklarrmıza gir~ 
mişler fakat hudut müfrezelerimiz tarafından yakalanmışlardır. 

Kırklareli ~dliyesinde ifadeleri a -ı
lınmış, Temyız mahkemesi üçüncü l a • 
ceza dairesi İzmir ağır ceza mahke _ Maarı'f 
mesinde muhakemelerini muvafık teıkilatı daimi 
görmüştü. Muhakeme şimdiye kadar 
gizli geçmiş, bugün karar aleni ola -
rak verilmiştir. Kararnamede suçlu -
lann aSıkeri: memnu mmtakalarda fo-
toğraf aldıkları ve elde ettikleri ma
lfunatı yabancı devlet hududuna ne 
suretle götürmek istedikleri hakkın

suretle 
mürakabe edilecek 

da şahitler tarafından verilmiş gerek- Maarif Vekaleti, maarif teşkilatı • 
se suçlulardan bazıları tarafından kıs nın daimi surette teftiş ve mürakabe 
men itiraf olunmuş mühim noktalar edilmesi hakkında teşkilatına mühim 
vardır. Varılan netice şudur: bir tamim göndermiştir. Bu tamimi 

Bunlar Trakya'daki askeri tahki- aynen yazıyoruz: 
mat vaziyetimizi tetkik etmek için "Maarif müesseselerimizin arzu e .. 
gelmişlerdir. Ancak askeri kuvetimi· dilen gayelere doğru ilerlemesi bu 
zin hassasiyeti sayesinde bu teşebbüs müesseselerde murakabe hakkını haiz 
akim kalmıştır. Bu itibarla türk ola-:ılann teftiş ve murakabe vazifele
ceza kanununun 133 üncü maddesi rini metodik ve devamlr bir surette ifa 
mucibince tayin edilen on beş etmelerine mütevakkıftır. Öğretmen • 
sene hapis cezaları üçte ikisi indiril- terle okul direktörlerinin faaliyetleri
miş ve Rangel Çonof, Mirtef, beşer nin bir yandan kütür direktörleri, bir 
sene ha~s~. birer sene. seki~er ay müd 1 yandan ispekterler tarafından mura • 
detle huk~metçe tayın edılecek yer- kabe ve teftişe tabi tutulmaları, okul -
lerde emnıyeti umumiye nezareti al - larımızı:ı inkişafı bakımından ne ka _ 
tında bulunmağa, üç sene amme hiz- dar mühim bir amil ise okul direktör· 
metlerinden mahrumiyete mahkfun !erinin öğretmenler üzerindeki mura. 
edilmişlerdir. Suçlulardan Asen de kabe ve teftiş haklarını layık olduğu 
aynı şekilde mahkCım edilmiş fakat ehemiyetle ve objektif bir surette kul. 
hapisanede iken diğer suçluların iti- Jarunaları da müesseselerimizin faali. 
rafına müzaharetinden dolayı eczası yetini arttırmakta o kadar müessirdir. 
üç sene dört aya indirilmiştir. Reis Öğretmenlerimizin faaliyetinin o
kararı tercüman vasıtasiyle tebliğ et- kul direktörleri tarafr:ıdan sıkı bir 
miş ve Temyiz hakları olduğunu söy- murakabe altında bulundurulması mes 
!emiştir. Bunlar kfunilen yabancı ta- Iek arkadaşlarımızın derslerde muvaf. 
biiyetindedirler. Suçlulardan Todori faıkiyeterini arttırmıya, takip ettikleri 
hapisanede kalp sektesinden ölmüş metodda veya derslerine ait her hangi 
olduğu için hakkındaki davanın su- bir meselede dikkati celbedecek nok • 
kotuna karar verilmiştir. talar varsa vaktinde tedbir alınarak 

vukuu muhtemel muvaffakiymizliğin 
önünü almıya sebep olduğu gibi okul 

~orta pirimleri direktörlerinin öğretmen arkada ları. 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Avrupa takdir etmelerini ve icabında kendile

vaziyetinin e-:ıdişe verici bir şekil al • ri haıkkında ileri sürecekleri mütalea • 
ması, deniz sigortalarında derhal bir ıa:ı ~ğia:_n esaslar üzerine t~ı>bit et • 
fark görülmesine sebep olmuştur. Si. mıye ımkan bulmalarını .temı:ı eder. 

. . .. . . Direktörlerle ispekterlerın, ögretmen 
gorta prımlerı beş gundenberı bınde 1 · · · 1 k~ b 1 hakk d · · b · b . d .. k 1 . . B erımızın mes e ı asarı arı m a.. 
yırmı eş nıs etın e yu se mıştır. u ki mütalealarr meslek arkadaşlarrmı • 
yükseliş alakadarlar tarafından tile - zın terfiine en müeı>sir bir amil oldu
carlara bildirilmiştir. Avrupa vaziyeti 

ğundan tefti~ ve murakabe vazifesinin 
böylece devam ederse primlerin daha devamlı ve müessir bir surette ifası bu 
ziyade yükseleceği tahmi:ı edilmekte- bakımdan da büyük bir ehemiyeti ha
dix. 

Yeni postane binasmm inıasma 
yakında baılamyor 

Posta, Telgraf ve Telefon Umum 
müdürlük binasınr:ı inşaatına yakın -
da başlanacaıktır. Bina, bugünkü pos -
tahane binasının bulunduğu arsa ile 
bu arsaya bitişik olan ve idarece satın 
alınmış bulu·:ıan arkadaki boşluk üze
rinde yapılacaktır. İnşaata evela arka. 
dakıi arsadan başlanacak ve orası ta -
mamlandıktan sonra bugünkü bina yı
kılarak> inşaata devam olunacaktır. 
Bilindiği üzere yeni postahane binası 
için bu seneki büdceye 500 bin lira 
tahsisat ilave edilmişti. İdarenin 939 
mali büdcesine de ayrıca tahsisat ko -
nulduğu anlaşılmaktadır. 

izdir. 
Vekilden köy öğretmenine kadar 

maarif teşkilatının her kademesinde 
yer alan her makamın kendi muraka • 

besi altrnda bulunan şahsiyet ve ma • 

kamları daimi teftiş ve mürakabesi al· 
~ında bulundurması, işlerin arzu edi • 

len mükemmeliyette görillmesinin en 
mühim şartı olduğu bir an bile dik • 

katten uzak bulundurulmıyarak dere -

ce derece murakabe ve teftiş hakkını 

haiz olanların vazifelerini layık oldu. 

ğu ehemiyet ve azami derecede itina 

ve dikkatle yapmalarını bilhassa rica 
ederim.'' 

• 
Gediz nehri taştı 

On gün içinde tevali eden bu mu
vaffakiyetler şüphesiz ki bir tesadüf 
eseri değildir ve olamaz. 1stanbul'ün 
üstad sayılan futbolcularının tabir -
leriyle geçen yıllara nazaran Ankara 
futbolunda bir "kllis farkı" vardır. İ§· 
tc on gün zarfında bu muvaffakiyetli 
musabakalara iştirak eden gençlerin 
Ankara gençliğine en değerli hediye -
leri zihniyet ve kanaatları değiştiren 
bu intiba olmuştur. Bunu yaşatmak ve 
fikirlerde daha çok yerleştirmek fır -
satı şimdi Demirsporla Ankaragücü -
nün değerli gençlerine düşüyor .. Bu -
nun için bu gençlerin yapacakları mil
li küme maçlarının bizim için hususi 
bir mana ve ehemiyeti vardır. Bütün 
bu mütaleaları bir şehir tefevvukunu 
özliyen mütcassıp bir temayül olarak 
nazarı dikkate almamak lazımdır. Bi -
lakis biz burda şamil bi1: ~po1: \c~lkm -
ması istiyoruz .. Ankara, İstanbul ve 
İzmir'e münhasır olmıyacak bir kal 
kınma ... İstanbul'a mütevaffık bir An
kara futbolu bu şümullü' kalkınmanın 
yalnız bir yaprağı olacaktır. Yarın i · 
çin İstanbul, Ankara, tzmir ~poruna 
rakip bir Adana, bir Samsu?, bır Tr.ab
zon .. İlh .. sporu ... Ta Kars ~.an, Ed.~r -
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İzmir, 21 (Telefonla) - Gediz 

nehri Foça kazası dahilinde mecrasın

dan taşmış, arazinin dörtte üçünü kap 
lamıştır. Kazalardan gelen haberler 
son fırtınanın meyvalı, meyvasız ağaç 
larda azami tahribat yaptığını, birçok 
dıvarları yıktığım göstermektedir. 

, kadar Ve bunun üstunde turk ne ye ··· • . 
tu .. rk sporcusunun asıl, cı -sporunun, .. . 1 

t e "'lemcı.ümul şohretı.. de-varuncr v cı ., • 
alimiz budur ve bu olmalıdır .. Bu ıde. 
alin daha bugünden ru~larımızı ve 
benliğimizi saran azametlı ve haşmet
li manzarası karşısında sporcularımıza 
uğurlu s~yahatlar ve muvaffakiyetler 

diliyoruz .• 
F.K. 

İngiliz futbol 

muhteliti Türkiye'ye 

gelemiyecek 
İngiltere muhtelitinin mayıs ~!1 i

çinde Avrupa'da üç maç yapmak .u:e -
re bir seyahate çıkacağını ve Mıl~~o'. 
Belgrad ve Bükreş'e kadar gelecegını 
haber alan Türkiye futbol federasyo. 
~u ingiliz futbol federasyonuna mü~a
caat ederek lngiltere muhtelitini Tur
kiye'ye de davet etmişti. Alman ce -
vapta beynelmilel temaslarının ve bu 
turnenin programının daha cve1de:ı 

sbi ilmi oldu~ un -

Hey gidi Osmanlı kafası! 
Geçenlerde yirmi beş kuruşa elden 

düşme bir kitap aldım. Mehmet 
Cel81 tarafından yazılımş ve 
1312 senesinde Şems kütüphanesi 
tarafından basılmış olan bu eserin 
adı "Edebiyatı ıosmaniye nümune -
leri,, idi. 

Kırk beş sene önce basılmış ve .şim

di mevcudu kalmamış bir kitabın 
tenkidini yapaca.k, içinde bulunan . 
fasılları inceliyecek değilim. 

Yalnız kitabın mukaddemesinden 
sonra bir sayfa tutan bir tashih kıs· 
mında .şu cümle gözüme çarptı : 

"Yedinci sayfadaki (Edebiyatımı
zın bundan altı yedi yüz seneden da
ha evel iptida etmiş olduğunu kim 
inkar eder?) ibaresi fazladır.,, 

Bir mqharrir düşününüz ki bun
dan kırk beş sene önce kitabının ye
dinci sayfasrna isabetli bir ınütalea 
yazıyor. Bu fikir, matbaada basılı -
yor, çıkıyor. Fakat, kim bi1ir, ne 
türlü tazyikler, ne türlü tesirler a
damcağızın tepesine biniyor ve o da 
söylediğini, yazdığım kendi kale -
miyle yalanlamrya mecbur oluyor. 

Hey gidi osmanlı idaresi ve hey 

gidi osmanlı kafası 1 Ermenilerin er
meni dilinin beş yüzüncü yıldönü -
münü kutlamak için neşriyat yaptık
ları bir devirde, bakınız, bir kitap 
muharririne ne türlü tashihler yap-

tırmıştır ? . 
Kimbilir, adamcağızlar, edebıyatı 

tazesi makbul bir nevj yaş meyva mı 
sanıyorlardı ? T.1. 

Ehemle millıim 
"t.hem otan mühim olana tak

diln olunur.,, gibi eski bir cümle 
vardır. Cümle e.$ki de olsa, ifade 
ettiği fikir yenidir. 

Birkaç yıldan beri ihtiyar küre.
nin sırtında olup biten heyecan 
verici hadiselerin gazete sütımla
rmda aldıkları yer ve ehemiyet 
de bize bu kaideyi hatırlattı. 

- Ne var, ne yok ? 
- İtalya Habeıis.tan'ı iıgal edi· 

yor. 

* - Habe~istan'dan ne haber? 
- Bırak Habe~istan'ı bir tarafa 

azizim; İspanya'da hem iki ta
raflı ispanyol orduları, hem de i
ki taraflı ideoloji ç.arpqıyor. Bu 
yangın etrafı saracak olursa Av
rupa'da büyük ve umumi bir harp 
çıkmasından korkulur. 

* - İspanya'dan ne haber? 
- Azizim, Almanya an~lus ya-

pacak, Avu.sturya'yı ilhak edecek. 
Eğer bu ihtimal gerçekle§ecek ~ 
)ursa orta A vrupa'nm siyasi mu
vazenesi bozulacak. Bunun mü· 
him ve korkunç neticeler doğur· 
masmda nkorkulur. 

* - Viyana'dan bir. haber :var 

mı? 

- Uzak şarkta Japon, Çin ve 
Sovyet menfaatleri çarpı§ıyor. 

Buna İngiltere ve Amerika da bi
gane değildir. Bunun yapacağı 
komplikasyon yanında Viyana'yı 

kim düşünür l 

* - Uzak §arktan yeni bir §ey 
duydunuz mu? 

- Almanya südet memleketi
ni, Bohemya'yı istiyor. Bu sebep
le Çekoslovakya'nın mü-dafaaya 
girişmesi, onunla müttefik büyük 
ve küçük devletleri de harbe sü
rüklene dünya yeniden ateşe ya
nar. Uzak §ark gölgede kaldı. 

* - Südet'ten, Uzak §ark'tan, Vi
yana'dan, lspanya'dan mühim ha
berler aldınız mı? 

- Azizim ,ıimdi bunları dÜ§Ü
necek sıra mı? Almanya, Çekya•
yı, Slovakya'yı aldı. Bir taraftan 
da sınırlara asker yığıyor. Bir ta
kıın siyaset adamları, Bay Hitler'
in bu yÜrüyÜıü kolay kolay dur
mıyacak, hedefleri yeni yeni ülke
ler zaptetmektir, diyorlar. Onun 

için bugüne kadar olup biten teY· 
leri düıünmeyiniz, bundan sonra 
ne olacak? Ona bakınız. 

* Görüyorsunuz ya, her mühim
den aonra bir ehem meydana çıka 
çıka beşeriyet, birçok ülkelerin, 
birçok milletlerin başına geleni u
nutmak, taarruzları, tecavüzleri 
tabiiye almak yolunu tutmuıtur. 

Bu unutkanlıkla günün birinde: 

- Ne var, ne yok? 
diye soracağınız bir suale: 
-Hiç bir ıey yok; dünya hadi-

seleri tabii mecrasında yÜriiyÜp 
gidiyorl 

teklinde bir cevap alabilirsi-
niz. 

Meıhur kaynana - gelin h:k&
yesinde olduğu gibi, bir gün gele
cek, kokuya burnumuz alışacak, 

her faciayı tabii görecek miyiz? 
Ne dersiniz? 
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Lebrun İngiltere' de 
~ F l'ıansız cümhun-eisi Lebrun dün-
~ııberi 1ngiltere'de bulunınaktadD' • 

B. Göbels'in bir makalesi Fransa' da 
askeri 

hazırlıklar 

ISTANBUL gazeteleri 
.\~ıuıs telgraflan Lebrun'un ingiliz 
llıılleti tarafından samimi dostluk 
t~ürii ile karşılandığmı bildiri
)or. Fransız cümhurreisinin bu zi
~---eti yapmaSI çoktan kararla§mı§-

• Ve geçen yaz lngiltıere kıralı , 1-
bııcı George tarafından Fransa'ya 
)apıJaıı ziyareti iade etmek gibi bir 
~kaada matuftu. Fakat Çekoslo
~akya me9elesinin doğurduğu kriz, 
" ziyaretin tiimul ve ehem:iyetini 
~k ziyade arttmnaktadtT'. Mihver 
evleUerinin girittiği politika taar
t'~ muvaffakiyetle inkişaf etmek
:~· Haıbetistan, demokrat devlet
ere rağmen, İtalya tarafından ilhak 
r1İlmi§tir. İ&panya'da otoriter dev
etıerin politikalan zafer kazandı. 

Ceçen eylulde Fransa'nm müttefiki 
Çeko&lovakya pıuvalandı. Geç.en 
h.fta da Çekoslovakya büsbütün or
~lldan kaldırıldı. Çekoslovakya'ya 
~len bu darbe, dolayuiyle de
~okrat devletlere de indiribni§ ağır 
ll' darbediı-.Eğer İngiltere ile Fran

a., müttehn harekıet edebilselel'di, 
Otoriter devletler bu derece kolay 
~~fer kazanamazlardı. Aç.ık bir ha
lt.ikaıttir ki hah~ meaelesinde de, ls
l>a.nya ve hatta Çekoslovakya mese
leıinde de ln.giltere ile Fransa ara -
i!11da derin ihtilaflar vardı. Bu ihti
lflar hab~ meseleşinde lngiltere'yi 
~ İspanya meselesiyle çeko&lovak 
~eııele&inde de Fransa'yı felce uğra
t.rak harket&iz bıralanıştır. Fakat 
0 toriter devletler tarafınıdan indiri -

~~n her darbe, denıokrat devletleri 

Bizim ahlôkımız 
hakkımıza dayanır 

Almanya'nın hakkını ortadan 
kaldıran, ahlôkı da ihlôl eder 

Berlin, 21 a.a. - D. N. B. bildiriyor: Fölkişer Beobahter gaze
tesi, orta Avrupa' da vukua gelen siyasi değişiklikler karşısında 
garp demokrasilerinin takbih hareketlerini bahis mevzuu eden 
doktor Göbbels'in bir makalesini neşretmektedir. 

Doktor Göbbels, bu makalesinde l 
diyor ki: : ................... - ..... -. ...... _ ... : 

." Paris .ve ~ndra'da olan niyet - IKÜCÜK Dit HABERLER i 
lerı:ı mahıyetmı bulmıya çalışmak .. ~ J 
boştur. Paris ve Londra'da vukua ge - ................................................ -ı 

X Berlin - Mareşal Göring ile zev
cesi yarıda kalan tatillerini bitirmek 
üzere bugün ltalya'dan San Remo'ya 
hareket etmişlerdir. 

X Var.ş-ova - Estonya ha,riciye na
zırı Selter, Bek ile birkaç mülakat 
yapmıştır. Nazrr bundan sonra Ber
lin yolu ile Budapeşteye hareket et. 
miştir. 

Ekonomik 

Paris, 21 a.a. - Bugün neşredilen 
kararnamelere göre, muvazzaf hizmet 
te bulunan subayların adedi 3160 a çı
karılmakta, küçük zabitlerin kadrosu
na da 2500 kişi ilave olunmakta ve şi. 
mali Afrikada yerlilerden mürekkep 
yeni bir kuvet teşkil edilmektedir. 

Terhis ,zamanı gelmiş olan sınıfla
rın bir kısmı silah altında alıkonula

caktır. Hükümet emekli subaylarla ih. 
tiyatları istediği anda silah altına ça
ğırabiJecektir. 

Silah imalatının arttırılmasına ge
lince, silah fabrikalarında haftalık 

mesai müddeti 60 saate çıkarılmıştır. 

Bu, icabında daha ziyade arttırılacak. 
tır. Milli Müdafaa Nezaretinde harp 
levazımı imalatı için bir müdüriyet ih
das olunmuştur. Her nevi askeri mahi 
yette haber neşri ve bu meyanda silah 
ve mühimmat stoklarına ait malCımat 
verilmesi de yasaktır. 

Marsilya şehrine bir hükümet ko -
miseri tayin edilmektedir. Belediye re 
isi bu komiserin emri altında çalışa. 

caktır. Havr ve Bordo limanları için 
de vaziyet aynıdır. 

bakımdan 

len müzakerelerden, mesela "insanı -
yet", "medeniyet'', "beynelmilel hu -
kuk", "enternasyonal itimad" gibi ke
limler kati olarak çıkarılsa çok daha 
pratik olacak ve müzakerelerin kıy
metini daha ziyade arttıracaktır. Zira, 
ileri sürülen bu sebepler, samimi de • 
ğildir. Versay muahedesi mucibince, 
Almanya'nın ebedi bir esaret altında 

bırakrlması isteniyordu. Almanya, ya. 
vaş yavaş, Versay muahedesini yapan
ların hatalarr:u tashih etti. Bu i§te bi
ze yardım etmemiş olmalarından do. 
layı İngiltere ve Fransayı, bir tahtia 
etmiyoruz. Bugün vukua gelen tarihi 
hadiselerin mahiyetini anhyamaımş 

olmalarını da mazur görürüz. 

"Biz lngiltere'nin dü§ünce
wrini biliyoru::d'' 

Almanya uzun bir 
harbe dayanamıyacak 
Amerika ticaret eksperlerinin bir raporu 
Vaşington, 21 a.a. (Havas) Ticaret nezaretinin eksperleri tica· 

ret nazırı Hopkins'e Almanya'run vaziyeti hakkında bir rapor 
vermişlerdir. Raporda Almanyanın iktısadi bakımdan uzun bir 
harbe tahammül edeıniyeceği kaydedilmektedir. 

İKDAM 

İki dereceli intihap 

Ahmet Agaoğlu bu başmakalesinde i
ki dereceli intihap usulünün hiç bir d~ -
mokraside bulunmadığı yolundaki müta
leasma, bir kariinin, fransız inkılabının 
bile bu iki dereceli intihabı kabul ettiği 
tarzında bir cevap verdiğini ıöyliyerek, 
fransız inkilabaiyle aramızda yüz elli 
senelik bir mesafe bulunduğunu, bizim 
gibi en ileri olmak iddiasında bulunan bir 
davacı için böyle eskimiş bir misalin ör
nek te$kil edemiyeceğini izat ettikten 
sonra, "hakimiyetin tam ve kamil olarak 
eline almı' bir milletin efradı, mebusları 
vasıtasız ve doğrudan doiruya intihap et
mekle bu ha.Jı:imiyeti tam ve kamil olarak 
tahakkuk ettirebilir" diyor. 

Almanlar çok tütün alacak 

Büyük bir alman grupu umum müdürü
nün şehrimize ıeldiiini ve yakında Al -
manya'ya tütün sevkiyatına başlanacağı
nı yaıryor. 

Belediyede teftişler 

Belediye muamelatını teftiş eden mül
kiye müfettişlerinin merkezden başka şu
beleri de teftiş edeceğinden, bu teftişin 
on senelik muamelata şamil olup olmıya
cağının vekaletce kararlaştınlacaiıru ha
ber veriyor. 

YENİ SABAH 
Panik 

Hüseyin Cahit Yalçın, bu serlevha al
tındaki baş makalesinde, son Çekoslovak
ya hadisesi dolayısiyle Avrupa'nın kapıl
dığı paniğin kolay kolay yatışamıyacağa 
benzediğini söyliyerck, düızya vaziyetini 
düşünürken bizim için bilhassa Balkan -
lara ehemiyet vermek lizım geldiğine i-
5aretle, bugünkü patırdı, Balkanlarda de
rin bir intibah tevlit etmeden ıeçer&e bu 
na esef edileceğini, Balkanlıların her i
tibarla biribirine bağh milletler oldukla
rı için aralarında samimi ve ciddi bir it
tifak yapmaları icap ettiğini izah ediyor 
ve müttefik Balkan devletlerinin hatırı 
&ayılır bir lruvet teşkil ettiiini, elbirliğiy
le hariçten müzaharet beklerlerse bunu 
kolayca temin edebileceklerini, ayrı ayrı 
kalırlarsa birer fakir akraba mevkiinde 
bulunacaklarını yazıyor. 

İntihap faaliyeti 

llibirine daha. ziya.de yaklqtırmıt
bı-. Fransa lngiltere'ye doğru yak
l~ak için p.rki Avrupa'dan ve 
0rta Avrupa' dan U%aıklaşmak mec -
~Uriyetinde kaldı. Bu, Fransa için a
tır bir fedakarlıktı· Fakat lngiltere 
dostluğuna bağhlık semeresini ver
tlltye bqlam.ıştJT. Bugün lngiliz -
Fransız dostluğu her zamandan zi -
1ıı.de kuvetliıdir. Ve Çekoslovaıkya'
~- indirilen son darbe iki Jemokrat 
devlet arasındaki tesanüdü aağlaın
lllşhrmak gfüi bir netice vermiştir. 
Pttiinih'teki darbe Fransa'ya daha a
tlt' gelınitken, geçen haftaki darbe
)i İngiltere daha ç.ok hissetmiştir. 
Ç.ekoslovakya'nm ortadan kalkma -

Fakat bütün bunların ahlak ile ne a
lakası vardır? Biz, Fransa ve 1:n:gilte. 
redeki düşüncelerin künhüne vakıfız. 
Mü~tereken Versay muahedesi, yırtıl
dı. Orta Avrupa'da gerginlik idame 
etmek istiyen iki yüzlü plblara kar -
şı konuldu. Avusturyanın Atmanyaya 
birleştirilmesi, Südet meselesinin hal
ledilmesi ve Bohemya ve Moravya'da 
bir alman himaye idaresinin vfü:uda 
getirilmesi, bir damla kan dökülmeden 

Eksperler diğer cihetten mali ba - Ankara'dan telefonla aldıiı bir habere 
krmdan Almanya'nm uzun müddet atfen, iki kaı:-deJin namzet costeriJme -

Slovakya'nın 
himaye ıekli 

mNi partice kati surette kararlaıtırıldı
dayanabileceğini fakat hayat standar- ğını, parti tarafından buı intihap daire-

• • - • • •• • 1 .. • .. · - ' 

~ıtır. lıigiltere bir defa daha kar
fısmda harpten evelki Alınanya'yı 
törmiye baılamıştır. Dün Berlin'den 
•erilen bir haberde Almanya'nm, 
1935 aenesinde İngiltere ile imzala

• w.n ua &"-a."'"• ....... ,..,._.,... _..~,_.,...__ , , __ -ı L-
dınm mütemadiyen ineceğini bildir- terinde çahıımağa memur edilen 28 me-
...... t. L"lllı lı:ı . hu•ıı.n b i.r ln~nunı.n y~rlerine vardıkları-

mıza dayanmaktadır. Hakkımızı orta
dan kaldıran, ahlakı da ihl!l eder. 
Avrupada vuzuh ve adalet istiyoruz. 
Yeni sulhu, bu yeni esasa istinat etti-

R d /' nı, mebu• olmak istiyen namzetlerin inti-
apnr il ·~usturya i~e ~lidetler hap kabiliyetleri üzerine tetkikler yapa-

mıntakasının ılhakı netıcesınde at- çaklarmın ıaöylendiğini yumaktadır. 

tesbit olunuyor 
man maliyesinin pek ağır bir yük al- Ç k l"hh I . 
tına girdiği ve Çekoslovakva'nm il- ocu ıs a ane erı 

receğiz. 
dıiı deniz itili.fmı da feshederek bu bakı keyfiyetinin de mahsus ticari . 1937 bütç~sine konulan t~hsisatla, ad -

menfaatler temin etmediği zikredil _ lıye vekiletı t_a~afmdan Edırne'de mah -&abada İngiltere ile rekabete giri§ -
ltleji dütündüğü bildirilmektedir. 
Filhakika İngiliz_ Alman münase
hetleri ba.knnmdan bugünkü vazi
~etin harpten evelki vaziyete ben
:teme.i için bir bu eksikti. 

Sovyel komünist 
kted · kftm çocuklar ıçın açılan isUhhaneyi mev-

me ır. zubaha ederek, cümhuriyet rejiminin 
Slovak nazırları Berlin 

Yeni beliren bir alman tehlike&i 
karpamda hı.giltere için Fran&a'nm 
do&tluğu kafi değıldir. İngiltere 
harpten evelki gibi sovyet]erle ve 

partisi proğramı 
tadil edilecek 

hükumetiyle müzakere 

yapacaklar 

Harp kısa sürerse .•• 
Eksperler, bununla beraber kısa sü

recek bir harp için Almanya'nm mü
kemmel bir vaziyette bulunduğunu 
da tebarüz ettirmektedirler. Rapora 
göre Almanyanın ihtiyat altınları, 
Çekoslovak ihtiyat altınlarına vaziyet 
edilmiş olmasına rağmen takriben 
300 milyon doları geçmemektedir. 

hatta ikinci derecede devletlerle de Moskova, 21 a.a. - Partinin 18 inci 
anlaşmak mecburiyetindedir. Garip- kongresi BB. Molotof ve Jdanof'un 
lir ki dün ingilizler, Fransa'yı taz- raporlarmı, komisyonda yapılan tadi
)ik ederek ti.kip etmekten vazge- !atla birlikte kabul etmiştir. 
çirdikleri bir aiyaseti, bugün kendi_ Müteakiben celsenin başkanı B. An
leri takip etmektedirler. Londra'dan dreef parti programının, bugünkü il~
gelen haberler, dainai daha dar, fa- ri vaziyete uygun olmadığını ileri sü
kat dar olduğu için de §Üpheaiz da_ rerek, ·tadilini ve bu tadil için bir lro~ 
ha müeuir bir kollektif barış siate _ misyon teşkilini teklif etmiştir. Bu 
tninin kurulması için lngiltere, Sov- teklif ile komisyona BB. Stalin'in baş. 
)et Ru&ya ve diğer bazı devletler a- kanlığında Molotof, Kaganoviç, Voro
l'asmda temas yapılmakta olduğunu şilof, Kalenin, Nikayan, Andreef, Jda 
bildirmektedir Yeni d"pl nı · l' _ nof, Kruçef ve diğer zevatın seçilmesi 

Berlin, 21 a.a. - Slovak hüıkümeti
nin Başvekil muavini Tuka ile hari
ciye nazırı Durcanski Almanya bükü
meti ile Slovakya'nın siyasi statüsü 
meselesini görüşmek üzere Berlin'e 
gelmişlerdir. 

Slovakya hariciye nazırı Durcanski 
alman hariciye nezaretine gitmeden 
evel Slovakya devletinin yeni şekli 
hakkında Royter muhabirine izahlar 
vermiştir. 

Bu izahlara göre Durcanski Başve
kil Tisso'dan Almanya ile bir muahe
de akdetmek hususunda tam selahi
yetler almıştır. Bu muahede hakkın

Siyasi mahfillerde hasıl olan kana
ate göre Çekoslovakya'nın ilhakı ile 
Romen ekonomisine el koymak husu
sunda sarfedilen gayretlerin asıl he
defi Almanya'nın iktısadi vaziyetini 
devamlı bir şekilde ıslah etmek değil, 
berri Avrupa'nın t.amamiyle alman ha 
kimiyeti altma alınması için hazırla
nan programın merhale merhale tat
bikidir. 

• ı o ası ı&a . k h 1 _ _,.1 •• 
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nun kalan kıraliçe Marie Therese Mo ! 
zart'ı dizlerine oturtmuş ve iltifat 
etmeğe başlamıştı. Kendi ana dilin
den matla biraz fransızca ve italyan
caya da vakxf olan Mozart ise hiç sı
kılmadan kıraliçe ile görüşmeğe baş
lamıştı. 

parlıyor adeta büyük merasim günle- Kıralı biraz eğlendirmek maksadiy
rine mahsus kisvesine bürünmüş bu- le Baron de Grimm, Klavsen'in tuş
lunuyordu. !arını bir örtü ile kapatıvermişti. Ar-

Salonda türlütürlü mütalealar yü- tık herkes küçük Mozart'ın bu suret· 
rütülüyor ve bedbin olanlar kıral ai- le çalamıyacağını ve şaşıracağını bek 
lesinin inkisarı hayale uğrıyacağını lerken tuşların yerlerini gayet iyi 
"küçük harikanın öyle izam edilerek bilen Mozart hiç sıkıntı çekmeden ar
göklere çıkarılmıya layık olmadığı- ka arkaya havalar çalmış ve bütün 
nı" iddia ediyorlardı. bu tecrübe esnasında bir defa bile 

Saat zilini çalarken kapıda bekli- şaşırmamıştı. 
yen merasim memuru bağırdı: Artık hazurun fikrini değiştirmiş 

- Bay Mozartlar ve Bayan Mozart onu uzun uzun alkışlamıya başlamış-
0 anda kapıdan üç garip kişi içeri tr. Bu sırada nedimlerinden biri kıra

girmişti. Leopold Mozart kuru, sıkıl- lın kulağına eğilerek: 
gan ve acemi bir adama benziyordu. - Evet, iyi bir cambaz lakin, acaba 
Henüz en bir yaşındaki kızı o vakit- hakikaten artist mi? 
ki bütün Viyana kızları gibi mağrur Diye fısıldayınca kıral, 
gözükmesine rağmen güzelliği, ince- - Şimdi onu da anlarız ... 
liği ve daimi tebessümiyle derhal ha- Demiş ve çok güç parçalar beste-
zurunu teshir etmişti. Yedi yaşında- lemekle meşhur musiki şefini çağıra
ki Mozrat'a gelince, yüzündeki hatla- rak Mozart'ı imtihan etmesini emret
rın isıceliği ilk bakışta dikkati celbe- mişti. Bunun üzerine şef Mozart'ın 
diyor, büyük bir emniyetle yürüme- önüne bestelediği en güç bir parça
aine rağmen dalgın nazarları daha bu yı koymuş fakat Mozart bu parçayı 
yaşta bile sanat duygularının çok ku- da kolaylıkla çcllarken üstada: 
vetli olduğunu ihsas ediyordu. - Hiç olmazsa sayfaları çevirmek 
Zamanın meşhur muharriri Baron zahmetinde bulununuz ... 

de Grimm kendi delaletiyle huzura Diye telmihde bulunmuştu. 
kabul edilmiş olan bu üç musikişina- Bu sözlerden fena halde alınan bes-

Tam bu sırada Mozart kıraliçenin 
dizlerinden kayarak yere dµşmüştü. 
Kıraliçenin bütün kızları yanında 
idi. Bunların arasından Mozart'ın 
imdadına koşan yalnız Marie Antoi
nette oldu. Bundan fevkalade müte
hassis olan Mozart ise ağlamıya ko
yulmuştu. Çocuğun ağladığını gören 
Marie Antoinette ise: 

- Bir yeriniz tni acıdı, 
Diye sorunca Mozart, 
_ Hayır, diye cevap verdi, beni 

minnettar bıraktınız da ondan ağlı
yorum. 

Ve kıraliçeye dönerek ilave etmiş-

ti: 
- Ben bununla evleneceğim. 
- Neden başkasiyle değil de onun-

la. 
- Kardeşlerinin kalbi katı, hepsi 

düştüğümü gördükleri halde imdadı-

yarın akşamdan itibaren 
Mevsimin en büyük filmine 

başlıyor 

mücrim çocuk meselesini artık ele aldı
imı söylüyor ve bu sahadaki çalışmaların 
genişletileeefi 5ilphesiz olduğunu ilave e
diyor. 

Roma radyosunun netriyatr 

Roma radyoıunun dün gece verdiği ıu 
havadisi neıırediyor: 

Haber aldıiTmıza göre son htdiseler ü
zerine Fransa bükümeti Akdeniz'de sillih
lı bir ihtilif çıktığı takdirde ne ıekilde 
hareket edeceklerini Türkiye ve Yugos -
lavya'dan istimzaç etmiştir. Gerek Türki
ye ve gerek Yugoslavya, böyle bir vazi -
yet karşısında tam bir bitaraflıklarmı 
muhafaza edeceklerini bildirmi;ılerdir. 

TAN 
Şimdi sıra kimde? 

M. Zekeriya Sertel, bu başmakalede, 
Almanya'run bundan sonraki hedefleri 
hakkında mütalea yürütmektedir. 

Yeni mebuslar 

Torbalı'da bir 

işlendi 

a.a. Matbuat S~rvisi 

yudJğı bu baş makalesinde, Taksim abi
desinden heykeltraı Kanonika'ya sanat 
hakkı olarak 120 bin lira kaldığı halde, 
meseli Erzurum abidesini yapan ıanat
kira bir kahve parası bile kalmamasının 
sebeplerini araştırdıktan sonra, alınanla
rın heykel masrafı için bir had t;tyin et
tiklerini, bizim, her halde onlardan zen
gin olmadığımızı, memleketin her tara
fını milli heykellerle süslemek ihtiya -
cında olan tlirklerin haykeller için azami 
bir fiyat tespitini hükümetten istemeleri
nin yersiz bir talep olmıyacağıru ıöylü
yor. 

Adabı muaşeret meselesi 
f 

Hakkı Süha Gezgin "Görüp düşündük
çe" sütununda, talebenin bugünkü terbi
ye noksanlarını birer birer saydıktan son
ra, maarif vekaletinin talebeye adabı mu
aşeret öğretilmeııi hakkındaki kararının 
ancak muallimin eline keskin bir vasıta 
vermekle faydalr netice istihsalini temin 
edebileceği fikrini yürütüyor ve sözün 
tesirsiz kalacağını ilave ederek: "Kalın 
nasırlar bağlamış ruhlara bu nazlı kılıç 
işlemez" diyor. ı 

SON 
Almanlar Denizbanktan 
tazminat mı istiyorlar ? 

POST~ 

Almanların Etrüsk vapurunda yapılan 
tadilattan dolayı Denizbank'tan 150 bin 
lira, ayrıca gene Almanya'da inşa edil
mekte bulunan diğer iıç vapur için de ay. 
ru talebi ileri sürdüklerini haber veriyor. 

Mebus namzetleri listesi kati 
teklini almak üzere 

Ankara'dan aldıiı bir telefon haberine 
atfen parti namzetleri arasında buluna
cak 18 bayanın ekserisinin yeni isimler 
olacağı, eski bayan mebuslardan ancak 
bir kaçının tekrar namzet gösterilece&;i 
haber verildiğini yazıyor. 

Denizbank'tan açıkta kalan 
memurlar 

Denizbanlı:'ın yeni telikilit projeleri ü
zerinde tetkiklere devam edildiiini, ban
kaya bağlı miieHeselerin bir temmuzdan 
itibaren hükmi ııahsiyeti haiz birer ida
re haline getirileceğini, bunların mü -
dürleri idare komiteleri Denizbank ida
re meclisi tarafından tayin olunacağını 
yazarak, bankadan açığa çıkarılan me -
murlann pek muztar vaziyette bulunduk
larına alacakları tazminata mahsuben on 
be& ıünlük para verildiğini, açıktaki me
murlara hala kati bir ı;ey ııöylenmedifi
oi ilive ediyor. 

Dünyanın bugünkü perişan 
vaziyetinde biz 

Muhittin Birgen "Her gün" sütununda 
diinyanm, tecavüze hazırlanan ve tecavu
ze maruz kalacak olan iki kuvet araaında 
bulunduğunu ~öyliyerck, bugünkü bey -
nclmilcl vaziyeti tahlil ettikten ıonra, 
bu peri:ıan vaziyet içındc biz türklerin, 
eveti bıitüıı kuvctimizle silahlanmıya ve 
bütun kalplerimizi bir araya getirerek 
tek bir türk kalbi vücuda getirmiye, ken
di tarafından olmamızı istiyecek olan 
her iki kuvete de aynı gözle bakıp ku • 
laklarımızı her nevi yalancı ve riyakar 
davete kapamıya mecbur olduğumuzu, 
hata Türkiye'nin, dünya vaziyetini ken -
di gibi anlamlya kadir miJletlerle birle -
ıip her iki tarafa da "yeter artık., demek 
gibi bir rolü bulunduğunu yazıyor. 

Mebuı seçim günü belli değil 
Bazı ıazetelerin, mebus intihabı 26 

marttan evel yapılacağı 1ioklinde verdikle
ri haberlerin aslı olmadıfınx, bu husus
ta. resmi bir teblii bulunmadı&ını, Anka
ra, İzmir ıibi yerlerde partinin çift naın-
ı:et ıösterecegine dair de şchriQlize ma-
10.mat gelmediğini, belediye ve parti ma
hafilinde yaptığı tahkikata atfen yazıyor, 

Bulgar gazetelerinin hararetli 
makaleleri 

(Sonu 9 uncu sayfada) 

Bugün ve Bu Akşam 

2 film birden 

1 -Aşk ve Macera 
Baş rollerde 

EDWIGE FEUILLER ve 

JEAN MURAT 

2-ZANBAK 
Bugünden itibaren almanca kop
yası başlıyor. 

sı kırala takdim etmişti. Baron de tekar hemen kağıda bir Menuet melo
Grimm iki gün evel kıral ile yaptığı disi karalamış ve Mozart'a uzatarak 
bir mülakatta bu aileden bahsile on- Baslarını yazmasını rica etmişti. Mo
ların sanat meziyetlerini medh ve zart hiç itiraz etmeden ve Klavsen'e 
sena etmişti: dokunmadan Basları yazıverince ar-

ma gelen yalnız o oldu ... O çok has
sas bir kadın .. Ne yazık ki betbaht 
olacak ... 

- Neden bildin? 
- Hassas olan hassas olmıyandan 

fazla ıstzrap duyar da ondan 1 
Tarih bu çocuk kehanetinin isabe

tini çok geçmeden acıklı bir surette 
isbat edecek değil miydi? 

Japonlar Şanghay 

imtiyazlı 

lôğvını 

bölgesinin 

istiyorlar 

gerginlikten istifade eden japonlar, 
Şanghay'daki beynelmilel imtiyazlı 
mmtakalarrn ilgasını ve bunların ja
pon işgail altındaki mmtakaya ilhakı
nı yeniden istemiye başlamıtlardır. 

Seanslar 2 ve 5 te ZANBAK 

3,30 - 6,30 da AŞK ve MACERA 
gece 8,25 de 2 film birden 

12,15 ucuz fiyatla Halk 
Matinesi 

AŞK VE MACERA 
Ti: 2193 

- Hele küçük Mo.zart demişti, şim- tık bu küçük çocuğun sanat kabiliye
i e kadar ördüklerim ve işittikle- ti hakkında kimsenin zerre kadar §Üp 

EL 

Şanghay, 21 a.a. - Röyter ajansın. Son beynelmilel buhran esnasında 
dan : da buna mümasil talepler dermeyan e-

Avru ada hali hazırda, mevcut olan dilmişti. 
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Hitler ne yapacak? 
{~_RA_o_v_o~) "' 
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ı:perkui Viyana olacak dör • burcu elinde tutan pek tlbil o- hiç ,Upbeeis bir reemi pb-
dlincü bir Ra7h". 1931 den larak Tuna mamıabmı düıüne - • 
itıbaren denilebilirdi ve ben cektir. Sonra Macariıtan but- lspanyol mu .. llecllerı• ıiyetten daha ziyade em -
burada dedim ki, avuatw'7alı o- clay, m111r, et ve daha ileride niyetle hüküm verebilir. i-
lan Hab.burılarm sabık teba - Romanya bqclay ve bilbaua tal ·ıı · · "tü 1 
au Bitler olarak Avuatur7& - petrol 7eti1tirir. Sek1en mil • yan mı eti en llPlr1 e 
Macariatan imparatorluiunun yon ıilihlı adam kartıuncla do- F nnsn naurlar b•7eti, FraDA'da ai7asJ mültecilerin Ya- ve en eerimli milletlerden 
7enidaı ncüde ıetirilmeai la anbarlar ve tanareleria 11- • zı7etlerıai tespit etti. Franu.'7a iltica eden miibim ai- biridia-. Fransa'ya fırlatı -
ni dıt ai7Uetiniıı temeli '78p&• dumı muhtevi ku7ular nrcbr. yuı ıeller artıi Pariı"te otııramıyacdtır. Bwılara bir ibmet lan tük iild kaz 
caktu. Keyfi7et ıozlerimi&ia Karpatlar iiatünde Hitler de • malJalli 6osterilecei, ıi7asJ ve saır biç bir faaliyette balıuum- r er veya aya-
öntincle tahakkuk etmek 7olun- mek, alplar üatunde Bonapart mai Prti7le ancd orada alabilecektir. fı yüriiyiifler haıkrkındaki 
dadır. Hitler sefalet içinde ıe- demektir. Genai battl deha iti lıpanyol mültecil•ri, bu6iuı Frama'71 "güade .. 7edi mil- nükteler IOkaldarı dola, -
çen ..U.n zarfmda Avusturya bile deıil, sadece maddi kuvet yon lrani murafa soi1qorlar. Rusya bwıları beılemei iıte- maktadır. Otobüa arkada _ 
- Mlcariıtan'da Franauva Jo- ve biru da maharet iıidir • miyar. Halbuii bwıların eberiıi iomünistlii kurbanlarıdır. 
zef'ia aarulan otoritesi altın • Şaıısoli7e Hitler Vı.,.na'71 Ruslar topu topu altı mil70n f rani Hri7or, bu da lütfeni tından berbere, kahve pr • 

lunımaaı, ispanyol harbınm 
iatıibam ettiii devamlı 
maarailar. 

BU* bu meMlelerln t -
talya'yı tatmin edecek bir 
tekilde halledilememit ol • 
maıı, oaıu, alAk•mı Akde
niz'de temerküz ettirmeie 
ıevketmiatir. 

No7e Zürb~r Saytu.ag 
da macann, çekin, polon7aıı _ ele ıeçirir ıeçirmez, Avustur- Mültecilerin Juiiiatea Julleri en acıilı meselelerden biriıi- IOllıUna kadar herkes ıize 
llUl, hırvatın almanla öldüre - 78 bavalllU teneffüs eder et • dir. bwıları anlatır. Millet, Mil Amı·ra1 n ..... er'ln 
a.iJ"e mücadele ettiiiai, onu ıe- mez, bababurılar tahtına çıkar Bozulan ibtililci mil11 ve mubtelif milletlerin askerlerin· -
n plina attıiuu ıormilttii. Bu çılanu AYUtar78 Si78ıetini den müreüep kıtalar, önlerine Katalon7a balhaı btard bir jeatle, bir franıru kartı 
itibarla Bitler bir kere Alman- tekrar ele almıttır ve Avustar- 450.000 iiıilii bir blabalıi Jıaliada_ yaalarında yaralı, lusta. ıcmpatiaini teyit etmek fır-
7&'7& hAkim olduktan sonra, 78 ai70eti bilbaua bir Tana adın ve ibti7arlardan müteıeUil bir iafile ile budutlarıauz- vanlı"lı" •• .a..L 
eski Avmtarya ,. Macariıtan ve balkan si78Hti, cenuba doi- d.a 6eÇtiler. aatmı kaçumaz. Onun i - • ., uı• 
aruiabıde 7miden almanlık na bir tu7iktir. Bu dıp 6elen iman denizi, gelirin, çapulcu, bırsız, ve h· çindir ki yilkeek mahfiller-
cibadına siri11Dekten ıeri du • Tarih me7clancladır. Ne di • til 6ibi cemiyet için ıararlı ve iöti malılWarı da beraber sü- de bana ''bir deiitiklik hiı Alman bahriyesi -fi a _ 
ramudı. 70r bıı tarih? Hababurılarm rüilediler. Bundan baıb bunların ara11nda bulwıan en ıüp- 1 y-

Kendiai 7eniden b1I iıe p • on yedinci aurcla Bohem.,.'nm beli H en telılibli 117ui topluluilarla bolıevizm ve anarıl etmiyor musunuz? tal yan miral Raeder "kahramanlar 
rieaaittir; fakat baıit bir baba- istildtline niba7et •er~ea ocailan da bizim toprailarıauza yerleıtiler. Şimdi bir dece- balkı artık ıizi ıevmiyor" günü" mün•ebetiyle ver • 

diği nutuıkta. Hitlu'in ıi • 
Wıların tahdidi için bir 
çok defalar tekliflerde bu
lunduğunu ıl;yledi. 

bıırı ırfbi 78ınu AYUturya'nm sonra Macaristan'ı sonra Tran- nubu •arbl memleietl•rde faaliyetlerine devam etmei Juttj dedikleri zaman, turaıını 
vaaıtalari7le dqil, fakat bü:rflk silvanya'yı, sonra Hırvatis • 6Uete bile çıhrmd ıstiyorlar-
bir alman cibi ve büyük Al - tan'ı, İltriya ve Dalmaç78•71 kaydetmeyi vicdan borcu 
man78•nm bfitiln vaaıtalari7le iıtitl ettiiini aö7liiyor. Tri7ea- f abi _, d bilirim ki, matbuatın hü -

ff
.a. ._ te'•t · · 

1 
ranu., v m umawar a yaptılı cömertliilerle brai· 

ciritıniıtir. Ve mava - Oıu· ' ı71ce 7er eten aYUtur • teruu 60ltermıı bulwıuyor. Askeri v• aıvil ımbmla· cumları ancak rami bir fÜ-
70r. 7alılar İtalya'cla menfaatlerini rın, sıbi7e ı~litlarının v• Jandarmaları• mülteciler ..... _ 

ti .. "-ce L... n-a..- i'" anla • aradılar, fakat a-• zamanda -· mulü halzdir ve kendi hali-.. uu u11 ..,. .. ,. ,_ hada gösterdıileri •a7ret Juii.btte çoi b1qiil:tur. Zira bu ı.a-
lllmadı. Anlamak istemediler. Selinik'e ve ilericSe lstanbJıl'a u.a denizi. bir mecra7a alı1U1Uf, yauıtırılmıı erieileri, b ne terkedilince, halk zevk 
Biz ao7leclliimiz zaman iıaklr doiru yürü7orfardı. Bir llbza d al il b ııd t.... --'-"b" la ak k 1 ettiler. Bise cevaben denildi Tuna villyetlerini dütllndüler. ı arı, focu arı arı ırılauı, beslenmıı Y• bepsıne bahl- ve taın .-ıdı ı o r a • 

auıtır. Hasta bahcılar, doitorlar v• Justane •emıleri sari maktad 
ki "Hitler ancak bütün alman- ve orada bir Hohem:liller'nin Justalıilarla .brıı hrııya 6elmıılerdir. Vuile ulru.acla bir ır. 
lan Alman7a'78 ballamak is • hiilriim aürımmtadm meaunm ol çoi adımlar ölmiiftür. R.-n! bir phaiyetten va-
ti7or." Şüphesiz b1I ilhak Hit- dular. Cenubu tarkiye tevec - ziyet bakıkında ne d~'-"n • 
lerin o zamanki malruch idi, fa- cilh edm Hababurı siyaseti ""T"" 
kat bıumn bir vesileden ibaret Si•aıtopol'dan cenup - ıarb~ J •panyol müfritleri, Franıa'dalU alıbapları gibi Frama'- dillünil ..... runca bana fUD • 
olduja kiman meçhuli7di 7 Şüp. istikametinde İltanbul'a mü • nın bu iyiliilerine hrıı teşeUür edeceileri yerde ne Jarı söyledi: "Bizi mubte • 
beeis, Antlaa'u 78pmakla tan • miitnec:cih rua ıenitlemeainia 7uıi ıu. Franıa'ya iülürler, tarizler, yalanlar ve iftiralar sa- ria ve obUır tasvir edenler 
atll79 Hitler, basit bir alman 7olunu kesiyordu. Boma-Her• vıırmala bıfladılar. 
8097alisti cibi hareket eder ıö- ıek'ia iıpliai •• sonra ilba • Şimdi iıitumemiı derecede piıliiten kurtulan Justalar v. yanılıyorlar." "Bb mantı • 
riinii7ordu. Çiinlrii alman 1011. lwu ba mlnacla tefsir etmek 7aralılar franzızların yaptılı 111ıi 7ardımların iilayetsizlilin- ki hareket ederiz." "Milli 
7aliıtleri Anıluı'u iıtiyorlar • lbımchr. On dokusımcu asrın de.a fiiqet etmele bqladılar. Fr11M11 partisinin l:omü.aist -refe aykırı olan bir fCYi 
eh. Hakikatte, o nld AYaatur- aonmuia, AvuatW')'a • llacaria- adamları, lılodova'nın reımen 7aptılı refuse7i wırıtard mem- r 
7a l'dacariıtan'm aıerkezini ele tan'm müttefiki olan Alman7a, leietimisin 7ardıaunı JUrletmel• falıılJ'Orlar. iatemiye muhalifiz." Bu 
ıeçirmek ve oradan bu coira- btlttm- atırbii7le ona müsaha • Bir de "Pasiouria"' Marail7a'7a varııında "burjuva 6Ue- ıözler kar111ında bir Fran-
ff, lriiltllrel, ukert, manevi mer ret edince ne7e tahit olduk 1 tecileri'" bbulden imtina etmiı. Halbuii bu 6Ueteciler a.a- f d" • 

Amiral, diğer de'9letle • 
rin askerlerine hitap ede • 
rek: .. Almanya ıulh iıti • 
yor,. Almanya'nm aulha 
ihtiyacı var, Almanya yal • 
nız kendi emniyetini diifil
nilyor." dedi. 

Falcat Almanya'nın em • 
niyetini tehdit eden kim? 
Acaba biz miyb? Ne alay 1 
Polonya mı? Buna kim ina
nır? Ruaya mı? Hiç tüphe 
yok ki Rusya garbe doinı 
bir taarruz fikri &\idmU • 

kezden onan nuarmda ancak Boma ve Hersek Ubak edildi; w 'lfaifelerini 7apıyorlardı. aa'nuı, bir rmeız ınamı~; 
kabilelerden ibaret olan kom - bir alman prena Arna'IUdlaja Vui7et bu meriezde. lıte o.arıa /çiadir büıüa bu.aları .,o- minin, bir framu: impara • yor. 
ta milletler berinde hamt de- ~etti. Alman78 Anatur7&'• luu l:o7md, Fra11N'71 diler bir sira7etten, a.aarıi miirobım- torluğiınun IMIV'Cut oldu - Ya 0 halde? 
recede mileuir bir ıurette fa· nm bedeni iizerinden ·Batın• da.a .l:orumd lbım. Pariı. Jlidi'd•n (Oeuvre'dea) 
au7ette bulunmak iddiaunda Baidat 7oluna çizdi. Hane • ğunu kal:>ul etmek lhmı 
idi. dan zihniyetiaden baıh.,.W 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 gelmektedir. Franea'nın bu Al••nyı, L..rl 

Bu suretledir ki 1938 martın- her te7 Alman78'nm itine u7 • varbğmı bütün enerjimiz- 1119 au 
ela Viyana'71 aldıktan, Çekoa- PD cidi7ordu: Bilkret'te bir lanlar, nld Rabsburılar impa- miJletlerin kanunu olmak -
ıovak7a'dan Sildet ülkelerini Hohem:üllern, Soba'da bir, ntorlutunun, parça parça, fa- le müdafaa etmek lhımcbı·. 
a71rdıktan, bu memleketin is- Cobourı, lkiaci Vllbelm'ia qt bizzat Alman.,. tarafından ta devam ediyona bu iddi - Biz ne k9der uimklr dav- ıfrldlDI 
lavlannı iiç am bbile.,e a • ku kardqi Atiaa'cla bulunu • .,.Uden 'ricada ıetirilmeaidir. adan IAzmı gelen neticeleri rao.ınak 0 kadar ttaıya'nm 
71rdıktan sonra, iki za71fı en 70rclu. llarqal Liman Fon San .. , D · f!ıkarmalıyu. Ya ıuetele. 
kuvetlisine kartı kullanarak ders latanbul'da alman ticari rıUH om/nıque ıı takdit" Ve ltibarmı kazam • 
niba7et hepsini ilbalr etti. miim..ıtini deateldi7or ve o • La R•publiq• rin polemikleri rellllidk c:al•· Ne kadar lrararau, dlrektfflerial YlrlJ• 

Devletlerinin 711ntcbima ta· nun tarafmclan deateldeni70r • 1 veya deifJdic. Bu dıiifünce- .s.len ibaret tehditlere 
bit olan çeklerin bu mildbit du. 1913 de. küçük Sırbistan kı· Roma yi ancak remnea bildiril • mart Q'lDda ne dlltündWderlnl Hamaburl'larm 70lana keeiDce ıraı.ı her ,eyi terllıe lmade Berlin'den yazılıyor: 
bilmi:rorum. eter Be782:-dal andan bir sene ıeçmeden a • diği aman bJde am.de • olanak o lııadar babret ve Jlac:M'larm K.arp;at UC-

TUltKlYB 
Racl7o Difib7on Postalan 

TURK1YB Racb'oau 
ANKARA Rad7oR 

DALGA UZUNLUGU• 

1639 m. 183 Kca./120 Kw. 
51.70 m. 9465 KCI./ 20 Xw. 

T. A. P.. 
19.74 m. 15195 KCI./. 20 Kw. 

T. A. Q. 

A.nhıara 

ÇARŞAMBA: 22.3.1939 
12,.30 Prqram. 
12.35 Türk mıiziii - PL 
13.00 Memleket saat anrı, a • 

Jana. metcu>roloji haberleri 
11.15 -14 Müzik ( ~aaeti 

Cilmbur bandosu - tef: lbaan 
Kiiaçer) : 1 - AmbroiH - Vi
dal - Zafer (Allecro). 2 - L. 
Blemant - Pikkolo (lriiçük 
flüt içia bolero). 3 -A. Pon
chilli - La C7okonda opera • 
ımm balesi. 4 - Me7erbeer • 
Le Propll~e (peypmber). 5 
• R. Waıner - Tanb67ser o
pera11nm martL 

18.30 Procram. 
18.35 Müzik (Sololar - PL). 
19.00 Konupna. 
19.15 Türk müziii (fasıl be7e

ti). CelU Tokaea, Hakkı 
Derman, Etref Kadri, Ha • 
un Giir, Hamdi Tob7, Bas
ri Ufler. 

20.00 Ajana, meteoroloji ba • 
berteri, ziraat borsan ( fi-
78t). 

20.15 Tiir1r mültl Çalanları 
Fahire Penan, Zühtü Bar • 
dakotlu, Refik Ferun, Cn • 
det Çaila. Oku)'alllar: Sadi 
Ho..-, Semahat Özdenaea. 
l - Suzidil peırnl 2'- Tan
burl Ali efendi - Suzidil aiır 
semai - Kani 78dı tebinle. 3 -
Nuri Halil Po7ra• - Suıddlt 
tarln - Sevda elinia. 4 • Ha • 
eım be7in - Suzidil tarla -
Mesken oldu bise dallar. 5. 
Muhlis Sabahattin - hicasklr 
tarla - Çoban lmı. 1 • O. • 
man Nihat - Nihavent tarln -
Fatma. 7 - Refik Feraan'm 
hicaz tarlmı - Cihanda biri -
cik snditim. 8 - Refik Fer
un - Hicaz qrln - Geçdi rii-
78 libi. 9 - Sedat ÖJ:topralr'-

•peryaliml 
Bobem,-'nm it1alinde, 

Almuıya'nın göse çarpmı 

ilk hedefi. hl.il •kerl bir 
tmdit tellkki edilen çek 

orduaunusı aiWıtmı tecıl· 

m - Hise)'lli qiraa 
O aüel ıoılerle WClllll~ 
bil. 10 - •••••• - Su 

n.oo Memleket aat 878fL 
21.00 Kon~ 
21.15 Babam, tahvillt. 

70 - nukut boraau (fi 
21..25 N 111ell pllldar - R. 
11.30 Temeil: lbnirreM 

met Nuri'7i anmak için. 
22.00 Miiaik (küçük ork 

tef: Necip Afbn) 1 -
fer - At*- Romana. 2. 
Dik - Danaeden blbler • 
1er valsi. 3 - Bralıms • 
car dansı No. 17. 4 -
atick - Ormuda qlr. 5 • 
riel - Hafta nihQeti 
ıelir - Marw- 6 - Linder 
c:ahanele ( taraP illhı 
prefiae dam). 7 • il 
v enedik batıruı c·ser-•ı 
1 - Dietrich - Fitreler ( 
W eninıer tertibi. 9 - il 
• Lapaloma prlaaı Is 
fantezi. 

23.00 Mhik (cazbant). 
23.45 - 24 Son ajans bal..rllll 

we ,..rmJd proıram. 

A."rupa 

OPERA VB OPERBTL 
21 llilaDo. 

ORKBSTJL' KONSBRL 
VB SBNFONlK KON 
LBR: 20.10 KolOnn -
Sottem. Parie • P. T. T. 
21 Berlin, Dro7biç -
Pan. - 22.45 DroJt"riç. 

ODA 11usıxısı: 11 BerllD 
22 VUIQft. 

SOLO KONSBRLBRI: 1 
Lanziı - 17 .45 Ko\on,a 
11 Ştatprt - 11.20 Vi 
- 20 llonte - Ceaeri -
VU'IOft. 

NEFESLi SAZLAR (Mart 
a.): 12 Alman istas,onları 
19.15 Minili - 20.10 Rd 
barı - 23 Köniııöers. 

HALK llUSIKlSİ: 11.30 Ş 
prt - ıs lllinih - 1 

"" KolonJL 
DANS 11uzıoı: 22 Flo 

Sof78 - 22.15 Stoldıo 
22.25 Lllbembarı -
Sottem, Tulm - ıs P10 

ranu.. Roma - 23.45 Li 
Tulu, Pirene - 24 Pa 
Tulu. 

~ hafr~~- mamfbarppatlaclJ. -'- --·-- ---- J~ ~~ız.!r...ı:f'1:~-=mp..•1 _cea.ı•qılı:mlı...._.1 -ıra~G~-IP---~aDWljddmıı~b:.e~-·_......__ ___ _ ___. __ ~----
lana&l)'Oraa bu, milletle n • _., ... ..._ "*-1-~ H kı · Ad• E - :Imır. ıen,. 1' futn1li1Fu08~ fual&nndan ümid kestirecek ıudur ki Hitler cere7ıuu taki· Bitti. Tranaatlantilder er ymet nıapı ır. • Bohemya'nın ıilhtan tıec 
bir haldir. Baclapqte'nia ne beD 7bmektedir. O uırbk ent ,_.ı ftCOl1!ar vet. Bir Dul. Kardinallel' tWlm •imli cı.rllllDllk aiA &tıtifOp UllP""ml• rkU, m61t:übel bir harpte 
dilfllndlliln& bilmi70nım, fa • bir IQl'etten. blr hanedan ka· " erw lntiblıbı a.rm edilen .... ı.w • ı&s1111. dan eonra Almmlya"ıım-ma 
kat mac:arlar, AYUtar78 hane- dar eeki bir sl.,uetten, kPetli km'dinllleri ıeri &6ttlril • -, nfüati-'• .... ı-.-.- Almurya'nm emniyeti için 
c1amna kartı idame etmit ol • blr ananeden, llacarlMaD'cla. JIC>rlar. Roma on ikinci pı. yen bir ,.ı.a rey vermek • Pek all? Ya arp? Rana ı- -""9 ...... 

duldan kahramanca mBcade • Tnnsilv&n7&'da n batd Hır • i zaf ini ide ım· ten çelrinmiflerdir. Bu hal UAll edilen~ bir., AJmmlarm r--·t Uk- elam olduiuna dair &Br· 
leleri ve Macarlatan'm babl • vatiatan'da izleri aörillen tla - n n er t.. ıe lf -.- mi izafe edil rek f bursların bltdmiyetinden tren· temli bir koloniau1ondan isti· olan premlere ve mUımes • yan reeml ll\ll'ette bir çok tehir et1ıl. Demek önUne ranyasmdan .,.. pçmele- ye e ru- Üç aurhk hata 
cUDl brtarmaktan daima acis fade edi7or. 1914 • 18 barbl • ıillere veda ecliyor. 2 mart- defala- gazetelere geçmif • geçilemes olan teYin pek l· rini, Çeko-Slovakya'nm l- ınlar tarafından yapılan 
du711111t oldutunu hatırlamak niD sonu, Baltık'tan Adri78 • tan beri Tibre ftldlıi bütün tir. Bununla beraber yeni l& i5GUne ıeçilebilirmit- kinci defe tabimiııde eU .. ylanm .. rçeklqmeei. 6-
latemi7orlaraa, Bitler Tuna'da tik'e kadar Alman1a'mn muu • .... :1.-L. LA. Hadi belk" "kad~ 

rl 

Uç Mırblc alman 

P'Uhrer'in dthice bir 

ketiyle ıonl'adan tMlıilı 

clilaait bulunuyor. B&Jllt' 
Orta Avrupa'cla iser 
aldıir rolU idrak ed 

78DWI lt sörecek demektir. um bir ıerileyitini b7(lettL balkın hlll Pacelli diye papanm '~1 ""tUn P- canmı, 1 
• bot çıkan, buna mukabil nümibdeld cürılerde Av-

Atalı ltarpat Uknn7&'sınm Çtlnldi AYUtar78 - Macariıtan yadettiği admnını sekiama zoteler tarafından bir ajıı:- ele mulraıdder değioldk. lhıcariManla miltterek bir rupa'da inldpf edecek o-
llac:ariatan tanhndan itbala bafifletilmiı bir A1manJa, Al· ve miatiık heyecanına hay • dan alkıflanm'ttır ve pek Pl•n• L7•1JfF hududu olcmmnı lararla il 
:ıMnl .AlmanJa'JI pek ltlrll ede- man78'DID maskeli bir öaciiai b' • ...ı.. • L• J oarnal luı nalyet namına hayır· 
cek deiildlr. 8am&l79 Bitler- idi. 1911 de Bohem78 dallan· ran kaldı. Şimdi beteri hl· muteôer ır ,--ıyet bana tiyen Lehiıtao'a b.zlı bir 
bıı 700.000 tlW1 llacarlatan'a na kadar ı•ri atılan A1man1a dhelere inelim. fÖyle diyordu: ,.Bu intihap tıuminat 'Ve imtiyu tellk- lı, bir alimet oıa..a P-
verdi7M ~ u7betmek ni- baıiln aecldini 7Jkmca tekrar Cihan tord ~. auaı ltalya ve bUıkUmeti için bil- 1 talya'nın dıc ki etmek lhımd.ır. rek. 
,etinde delildir. Balan..__ ...._ seçi7or n 1918 de ter· m u... e ~ 
ristan'a, Macariatan'm 1914 kedlJmit olan topraklan m11 • ne cevap vermeli? İtalya yiik bir muvaffaldıyettir." Bu hal tanı, ltalya'nm Aa.t::ak, Hltler ite lhlıa 
elen 1918 e kadar Cerdla • auam dacalari71• bplı70r. Juı,ld.katen bir d"- harbı- Demek ki polemiğin ancak da ı.avıırlarma unun 

bfr zihniyetin .hatllart, 
&Un artık tamamiyle o 

Avustur7& - llKslatan kadro- Nende clardaral.acM 7 X1m _.,. b" lemik laraık ı.-.t• tl•Caretl• ı....ed arumdaki 1örilpelerde 
nna benzer bir çerçeve lçincle clmdmacak7 nm mnuliyetini liserine ır po 0 •• ,_ 

1 ıeJme~ ir. Görinc'in de buır bulun- dan kallmıııtır. 
kalmuı tartl7le verecektir. Bu, Halıeburıtann balell olaa a1mü letiyor mu? vardı. Emriwıld lrarpaında Almuya'daki .teri ba-
atatı ıtarpat Ulrnn78'um bil· dnletler 7edl tueJdl: Aws • Bunda müıteYui insan • r.-nt bir doktrin tezahür ltalya'nm dıt ticaretine _., Almmıya'nın Çeko-
vaııta elcle tatmak demektir. tam. Çekoslovaba. llacarta- etıt" .._.t...1 , __ R.. • ___. sırbklara hummalı bir ıu- Sl09ÜJa'yı i•-ı etmeein-

Ra,.._ .. yet bacUn, 
tiyle kendialnln en kUYe 
tefelrJdir Ulleri bulutı 
bir yere tekrar avdet ed 

yoru, bu, Nuyo~ Soey 
lbmin Orta Avrupa dluı 
yetinde yaptıjı inkılib 

Aırurl bir n.eticeeinıden bl 
im bir tey delildir. 

Polon'78 çok ıeçmeden bama tan. Roınan7a. lublatan. Po • lada Ye bllyllılderle löritt • ı. ~ 0 - -s lmi1 ... ~ır: rette dnun edilmektedir. ,._ 
fartredec:ektir, loY7et Run 1oa7& ve ltalJ'L ATllStllr7& il· tUm. Kudretli bir ,.ı.iyet Bu itl>arla maatıiı bir cenubu prkl A9rupa'amda liri ""J.anl>eri hbmet ....x.. de, ayrıca ekonomik sebep 

bak edilerek c,eçen aene 61mtlt- ..x 1 ı-ı- in ..._ ...__._ af b -'-' '--1 -t....i 1 1- -'- d .ıc. ' - ..... key~ sonra 
1 

tir. ç•oetovaba ilbak edile- ... z erUUIU ~ e -- tar a ıuuuım Ye paıııw o- ... -~ y e ıe. .. ~ol u.u ren 1914, 1!115, 1916 mra lerin de mevcut olduiuna 
Sonra, Şanaöl7e Mitler, de. rek bıı aene son nefesini ver • "30 80ll te,rin nUmayifi u- ji ile iktifa edelim. Demok- eWmıomUr M.ldrniyeıti elin- efradı, tellhialeri aırwnda, hillmıettiırmektedir. 

vam etmemesine imkln olmadı· dL Sıra ldmindir7 Burada bl· la beden ~n burr • rMiler, di.ktat&liikler tara- den kaçırmıt olmaaı, yeni 
a.. i .. in "°lana devam edecektir. 7lk sözler unlamak, 7frml ae- , __ de.ıc.ildi. Bir ub.ıc.m fmıdan m• dlve il&n edi- •--tıorlıilr ..,__._.___ - U!DIMDI aeferberlitc ihtimal· 
.., ... bi ri 1r nedenberi deTUD etmlı olan ......... , • • 'I ....-- -rır__.ı.u 
lluatıim bu itt• r >:e r0 ·k: vasiyetin 711al...... -· ,... haykırttlar'ı hiikıOmetl ta - lebilec:eık Ud taraflı mum- da cıkoncımiyi iıü29af ettir- Jerine ,are btl direktifler 
tar. Bis ttlpbeais ki bır mastı d61rmek munu babı. delildir· 
fakat &)'ili samanda bir nevi si- Hakikati _rmek ve alanlan mamiyle hayrete dU,llr - fakiyetler taunur etsin • meık için l&sım olan arma- almglardıc. 
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• • • Irk sıyasetının sonu 

Çeko-Slovakya'da çıkan yeni ha- larm biribirlerine karqmı§ oldukla
diaelerin arkası ne olacağını timdi- n anlaıılır Alınanya'da bile yedi ı:r
lik hiç kimse kestiremiyorsa da bu km karıtmı§ olduğunu ve timal IT· 

hadiseleri herkes kendisinin görü, kı denilen ırktan aaf olarak kalmıt 
zaviyesinden tefsir ediyor. Ben de olan insanların sayısı pek az oldu • 
kendi zaviyelll'den bakarak, bu hi.- ğunu kabul ederler. 
disleri, Almanya'da çıkan ve daha Ba§ka baıka memleketlerdeki in
batka yerlere de geçen ırk siyaseti- sanlarda görülen ayrı ayrı haaaalar 
ııin sonu gibi görmek istiyorum. ırktan ziyade muhitin ıartlarma 

Eski Avusturya ve onun arkasın- bağbdır. Irk muhitini değiıtirince 
dan Südet toprakları Almanya'ya hassaları da az çok değiıir, mese
bağlandığı vakit bu hadiseler hep li., bugün Avrupa'da ve Amerika'da 
o meıhur ırk siyasetinin zararlı bir yaşıyan yahudilerin eski lsrail o
ııeticesi gibi görünmüıtür. Aynı ırk- ğulları ırkından oldukları kabul e -
tan olan insanların ayni idare ve dilse bile, onların hala eski lsrail o

ayni idareye bağlanmaları tabiidir, ğullarmm karakterlerini muhafaza 
denilmitti Fakat çeklerin de - bü- ettikleri ve timdi y&§adıklan mem
tün ırkların en Üstünde olduğu ilan leketlerin asıl halkına az çok benze
edilen - şimal ırkından oldukları • mediklerini kimse iddia edemez. 
na dair şimdiye kadar biT haber V aıkıa bunda lsrail oğullarının tim
çrkmamış olduğundan çek memle - di yaşadıkları memleketlerde ırkça 
ketinin de Almanya'yla birleıtiril • da çok kantmış olmalarmm büyük 
mesi artık ırk siyasetinin zaruri bir tesiri vardır: Fakat karı§mamış o
ııeticesi diye sayılamaz sanıyorum. !anlar da memleket değiştirince ka-

Bundan dolayı da, doğrusunu is- rakterlerini değişitirirler. Nitekim 
terseniz memnun oldum: tabü, çek- japonlar kendi memleketleTinde 
lerin ayrı bir idareleri bulunmaktan kaldıkça pek çok çocuk yetiıttirdik
mahrum kalmalarından değil, §U leri halde ailece memleket değitti
rrk aiyasetinin arhk manası kalma- rince dölleri azalır. 
dığı için ... Bu siyaseti güderek filan B\r ırkın baıka ırklardan Üstün 
ırkın başka ırkların hepsinden da • olmasına gelince, bunun biyoloji 
ha akıllı, daha çalııkan olduğunu bakımmdan hiç bir temeli olmadığı 
ıka.bul edenler bunun ilmi bir haki- gibi, tarihçe de doğru olmadığına 
kate dayandığını iddia ederek o en iyi misal gene japonlardır. Onlar 
7iiksek ırkı büsbütün saf bir halde on dokuzuncu asrın yarısına kadar 
muhafaza etmek için onu her türlü Asya milletleri arasında en geride 
karqıklıktan korumak lüzumunu da kaldıkları halde bugün Avrupa'nın 
ileri sürerlerdi en ileri ınilletleriyle omuz ölçüşecek 

Halbuki o iddia ıim·diki halde il- kadar yükselmişlerdir. Hatta, wk si
mi hakikate dayanmaktan pek u - ya.seti güdenlerden bazıları, japon
zaktadır: biyoloji ilıni ırk meseleai- )arın da şimal ırkından olduklarını 
ni henüz, aiyasete destek olal:Jileoek ~ddia ederler. Fakat buna karıılık 
ke•İn bir suretle halletmeınittir. şimal ırkından bulunan Eskimoların 

Hayvanlar arasında bile bir ırkı medeniyette ilerlediklerini kimse 
N.f bir halde muhafaza etmek pek iddia etmemittir. 
güç ve pek nadirdir. lJim adamları- Vaktiyle, bafka ba.t.ka birçok 
nm saf diye elde ettikleri ve öyle ırklardan insanları birleştirerek me 
tanıdıkları ırklar kapalı yerlerde deniyetin en yüksek devrine çıkmı§ 
uzun zaman tecrübelerin, iatifalarm olan eski Roma imparatorluğunun 
mahsulüdür. Hayvanlar serbest ka- halefi olduğunu yıeni ltalya'da hala 
lınca artık aaf bir ırk bulmak müm- ııaf bir ı:rık bulunabileceiini iddia e
küıi olamaz. derek orada ırk aiyaseti takıip etmek 

insanların nesli ipka etmek kud- büsbütün temelsizdir· 
retleri bütün yıl devam ettiğinden Fikrimce, hayat ilminde yeri bu
İnaan ırklarında karıııklrk daha zi- lunnuyan bu ırk siya.seti, eaki za
... • •· •• 

1 ----~~ ··~ ~:~ ........ vnH"- m11nlard11 lanrJAAl. en sevg_ili kulla
nnm clJf&iNmda ki.lmlf topraklar • n olduklarını iddia ederek onunla 
da yaftyan insanlar aııaamda . belki mukavele yapan ı ... uı oİullarmm 
ka.rı§mamı§ ırk bulunabilir, fakat tarihini anlatan Tevratın, onu oku
öyle ırktan olan insanların da zeka mağa alışını§ olanlar üzerinde, me§' 
ıve medeniyet bakımmdan geride ur olmadan, brraktığı bir izden bat
kalmıt olduklarmı herkes bilir • ka bir §eY değildir. Umarım ki bu 

Bugün medeniyette az çok ilerle- yeni hadiselerden aonra o siyasetin 
mit her hangi memleketteki İn&an- artık sözü de kesilecektir. 
lar tetkik edilince b&.Jka batka ırk· 

Musiki bahisleri 

Küçük Mozart 

G.A. 

Hayata ahhrken ve 
hayata veda ederken 

Havacılığı düşünenler 

Kırkağaç Bakır köyünden 
B. Emi Armağan 

Her sabah, uykudan gözlerimizi a -
Ç~~ açmaz,. Ankara'nı~ ijfünde bir 
Turkkuşu fılosunun sesıni öuyuyoruz. 
İş başına gidenleri selamlamak ister 
gibi, erkenden baş ucumuzda dolaşan 
genç kanatlarımıza kalkan yüzlerin 
hepsinde, hoşa giden bir manzara ile 
karşdaşmış insanların tebessümü var. 
Mevsimin ısırıcı soğuğuna aldırış et -
meden her sabah, güneşle birlikte yük -
selen havacı nesil, muhakkak ki, bütün 
gönüllerde sevinçle karışık bir ürper
ti uyandırıyor. 

İstatistiklere bakıyoruz: 
Son bir ay içinde ,havanın elverişli 

gitmiyen günlerine rağmen, Türkku -
şu gen~leri tayyare ile (1.670), planör
le (951) uçuş yapmışlardır. Günde 55 -
56 tayyare uçuşu. Bu rakamlar kanatlr 
gençliğin vazifelerine nasıl ruhtan bir 
bağlılıkla sarılmış olduğunu göster -
meğe kafidir. 

Gök aşkı, ylanız uçma yaşına var -
mış olanların kalplerine yerle.~ş de
ğildir. Küçükler de ,güneşin yüzünü 
görür görmez paraşüt kulesine ko-şu
yorlar. Son bir ay içinde kulede (188) 
atlayış yapılmıştır. Havalar rsınımağa 
başlayınca, anlryoruz ki, paraşüt kule
miz bütün istekleri günü gününe kar
şılıyaımyacaktır. 

Cümhuriyet gençliğini daha geniş 
ölçüde ve kısa bir zaman içinde kanat
landırmak. Bugünün bizden istediği 
hamle, budur. Ufuklardaki bulanıklık 
her gün biraz daha artıyor. Yarının 

harp siperlerinin göklerde kurulacaığı
nı mını mınuer oıu:: dl Uh. u ........... ;.y"'ı. .... 

Güzel bir eser 

Türk köylü ve i11ilerinin hakları 
İnkılap saflarının en eski ve en 9 - Borç ı'çin hapsin ilgası. 10 -

yiğit savaşçılarmdan biri olan ve in- köy kanunu. ıı _ lş kanunu. 
kılap kürsüsünden türk gençligw ine B ütün bunlar, türk köylıisü ve İ§-
yaptığı feyizli ve çoşkun telkinler çisi bakimrndan ekonomile ve sosyal 

1 Gün İrin ·Futbol oyunsa da Milli 

layık olduğu büyük rağbet ve alaka kalkrnmalarrn en radikal/eridir . ., 
ile karşılanan kıymetli arkadaşrmız Bu saydan inkılapları birer birer 
Mahmut Esat Bozkurt geçenlerde ve etraflı bir surette anlatan bu ha
lzmir halkevinde "Türk köylü ve tip, türk köylüsünü toprak sahibi 
işçilerinin hakları,, mevzuu etrafın- yapmak davasma da şu şekilde te
da verdiği bir konferansı kitap halin mas ediyı_r: 
de neşretmiştir. "T 

Küme oyuncak değildir 
Nasuhi BA l 'DAR 

İyi niyetlerle kurulmuş olan bir 
usulun kötü niyetlilerle karşdB§mca 
bulun alakalılar iç.in nasıl sıkıcı ne
ticeler verdiğine örnek gÖ&terilmek 
iatenirse futbol milli küme müsaba
kaları hatırlatılabilir. Halbuki ınilli 
küme, sporcularımız araam<la bü
yük bir eık&eriyet teş.kil eden futbol
culardan en ınahirlerini kar§ılaştı • 
np türk futbolunu yükselbnek, ve 
bu auretle de, sponmıuz için müte
madi bir ıstırap vesilesi olan futbol 
mağlubi~tleriııe bir nihayet ver
mek makaatlal'iyle ihda.ıı olunmU§
tu. Futbol yıldızları milli küme o
yunc~an içinden çıkacak, milli ta -
kon onlardan terkip edilecek, türk 
futbolundan zevk alanların yüzleri 
gülecekti. 

ürk köylüsünü toprak sahibi 
Ateşli vatanperverin vatan ve mil- yapmak davası, bugün teşkilatr esa

let sevgisiyle dolup taşan bu bro- siyemizde maddedir. 
şürü daracık çerçevesinin maddi is- Milli Şef ismet lnönü'nün eliyle 
tiap haddinin üstünde bir entellek- yazılan bu madde türk köylüsünün 
tüel kıymet arzetmekte<lir. en büyük hakkrnrn ana kanunumuz 

Milliyetçiliği, daima, kuru toprak içinde bir yaprağıdır. Köylü ve iş-
değil fakat, çinin haklarrna neden bu kadar ö-

Halk sevgisi, nem veriyoruz?! 
Köylü sevgisi Köylü ve işçi türk tarihinin ~me-
Şeklinde anlamış ve etrafına an- li olduğu için .. 

latmış olan eQ.ip mütefekkir bu ese- Köylü ve işçi türk milletinin ken. 
rine mevzuunun şümulünü aşan bir disi olduğu için .. 
i?ata ile türk inkılabının milliyetçi Bütün garp türkleri tarihinin yü
lık ve halkçılık karakterlerini teba- rüyÜ§Ünde köylü ve işçi ne zaman 
rüz ettirmekle başlamaktadır. güldüyse, devlet ve milfetin yüzü 

güldü. 
"Türk milletinin % 80 ninden faz-

lası köylü ve işçi olunca köylü ve iş- Köylünün ve işçinin ~ vakit gö-
çinin haklarını düşünmek, onları ko- zü yaşardise devlet ve milletin de 

k bahtı karardı . ., 
ru~ırn ve istemek (Milliyetçiyim!). Kemalizm ideolojisinin başlıca tef-
Dıyen bir türkün ilk ödevidir.,, sircilerinden biri olan Mahmut Esat 

Diyen muharrir, türk milletinin Bozkurt, bu eseriyle, millet aşkiyle 
y~lmz inkrlaptanberi değil, ır- çarpan kalbinin hislerine tercüman 
kı ananeleri ve meziyetleri itibariyle olduğu kadar dinamik ve realist bir 
daima halkçı ve milliyetçi olduğunu e hitabet örnegi de vermiş bulunuyor. 
serinde misallerle tebarüz ettirmekte Kendisini bilhassa tebrik etmek 
ve Atatürk'ün istiklal savaşının en isteriz. 
hararetli bir zamanında "bu memle-
ketin efendisi türk köylüsüdür,, for-
müliyle milliyetçi ve inkılapçı idea
limizin vechesini tayin etmiş oldu
ğunu hatırlatmaktadır. 

Umumi Coğrafiya 
Herkesin istifadesi için yazılmış o

lan coğrafya bilgisi ve lise dokuzun
cu sınıf talebesinin de derslerini ko
layca takip edecekleri bu kitap Çı

ğır Kitapevi tarafından neşredilmiş
tir. 
Okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

lmparat<ırluk, bu hakikati unuttu
ğu, türk köylü ve işçilerini sürülük 
meta gibi çöllerde ve vahi maksatlar 
uğrunda harcadığı için iflas etmiş
tir. :Eski idareye karşı halkın hoş
nutsuzluğunu ve itimatsızlığını mu
harrir şu sözlerle ne kadar canlı bir 
surette tasvir etmektedir: 

" (Beylik çeşmeden su bile iç- Aık, iulivaç ve aile mektupları 
mel) Şimdiye kadar çıkmış bu isimdeki 

Tabiri, halk ara.<>rnda hükümetin kitaplardan ta&nif ve uslüp bakımm
tahakküm ve tegallübünü ifade eden dan bambaşkalık göstıeren bilhassa 
bir parala idi. ailelerin bütün fertlerinden birbirine 

Sanki eski idare halkm basrnda bir yazılmış mektupları ihtiva eden bu 
eşld_ya çetesi teşkilatı idi. Ve bu çe- kitap, Çığır Kitapevi tarafından 25 
tenın başında halile, su/ti/in denilen kuru' fiyatla aatıga çıkarılmxıtır. Ka-
adam bulunuyordu! rilerimize tavsiye ederiz. 

Bugün, köylü, hükümet adamını 
bir kardeş, bir baba gibi görüyor. 

Ve kadroda eksik memurlarrn bir 

1655 - 1656 da Türkiye ve 
latan bul 

ayak eve! tayinı'ııi istemektedir. Geçmiş asırlarda memleketimize 
Asayiş bütün methlerin fevkinde gelmiş olan ecnebi seyyahların Tür

di~. Başta altın dolu tepsi ile gez... kiye üzerine yazdıkları eserleri "Tür-
1 çınde ne var diye soran olmaz. kiye Seyahatnameleri serisi" adı al-

Vaktiyle asayi§sizlik en büyük tında dilimize çevirmeğe batlamış 0 • 

darbesini köye indirmişti. Köyler lan Reşat Ekrem Koçu, bu serinin 4 
talan içinde kalmI~·tı. Bugün sükfl- cü kitabı olan "Jean de Thevenot" 
net içinde çahşryor.,, nun Türkiye seyahatnamesini yukarı-

Fakat, bu güze] usulün tatbik sa
ha&1na konulacağı ilk günlerde biz
zat fulıboJ federasyonu i.za.aı arasm· 
da icra §ekline ait fikir ihtilafları 
beJjrdi, ve yalnız bu usulün değil, 
federasyooun da ıidodetlice bir buh -
rana maruz kalm.amuın.ı dii§ünen
lerin feda.ki.rhğı pahaama, milli kü
me müsabakaları ona iıtirak eden
ıere bir nevi iltizama verildi. 

Milli kümenin ikinci yılına ait ha
diseler henüz zihinlerdedir: bU- sa
ha ihtili.fmdan dolayı Türk Spor 
Kurumu ile F enerbahçe spor kulübü 
beyninde çık.an anlaşmazlık, hayli 
acaip istihalelerden sonra, bu kulü
bün kümeden çekilmesi ile nihayet 
buldu. 

Üçüncü sene bqınıda, yani son 
günlerde, milli küme gene ls.tanbul 
kulüplerinin bir itirazına hedef ol
du: Galatasaray, Fenerbahçe, Be
tiktaş ve Vefa kulüpleri müaabaka
lar ha.sılatmın taksim tarzını men-
faatlerine muvafık bulmadılar, top -
landılar, Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğüne müracaat ettiler. Bu 
sırada lstanbul beden terbiye.&i di
rektörlüğü saha sahibi olan kulüp-

O gün Fransa sarayı heyecan için
de idi. Filvaki bütün Faris şehri Vi
yana'dan gelen harikulade bir çocu
ğun musikide gösterdiği istidad ve 
kabiliyetinden bahsediyor ve herkes 
türlü türlü mütalea yürütüyordu. Ni
hayet Fransa kıralı on beşinci Louis 
de bu çocuğu huzuruna kabule karar 
vermişti. Bu harikulade çocuk Mo
zart idi. 

Öyle bir Klavsen çalıyor ki hayran 
olmamak mümkün değil. Üstelik bes
tekar da. Kendisine verdiğim temler 
üzerine öyle havalar emprovize etti 
ki şaşırdım kaldım. 

İşte bu sözler üzerine kıral Mozrat
Jarı kabule karar vermiş ve merasime 
bütün aşinalarım davet etmişti. 

Mozartlar kıra} ile kıraliçeye ihti
ram resmini ifa ettikten sonra küçük 
Mozart'ı hemen kıraliçenin Klavseni
nin başına geçirmişlerdi. Mozart hiç 
yadırgamadan bir saat çalmış ve ha· 
:ıı:urunu adeta gaşyeylemişti. 

Milletçe u~ilmenin bir varlık za
rureti olduğunu türk köylüsü de türk 
genci kadar kavramıştır. Son günlerin 
tezahürleri karpsında bu hüküm çok 
yerindedir. Vasiyet yoliyle havacıh -
ğnnıza maddi yardımları dokunan 
köylü vatandaşlarımızın sayısı gün -
den güne artmaktadır. Son hafta için. 
de Aydın ve Kırkağaç hava kurumu 
şubelerine iki teberrü daha yapılmış.. 
tır. Hayata gözlerini yumarken gök • 
lerimizi düşünen bu iki köylü kard~ -
ten biri (Germencik'den Hacıobalı İs
mail'in eşi Bayan Fadime)dir. Türık 
hava kurumuna bir evle bir tarla ha -
ğışlamıştır. İkincisi ( Kırkağaç'ın 
Bağlı Bakır köyünden Hacı Halil)dir. 
Bir sene evel vasiyetini hazırlamıştır. 
Teberruu (100) liradır. 

Görüyoruz ki, hayata atılmak çağma 
gelenlerle hayata veda dakikalarını 

yaşryanların düşünceleri bir gaıyede 
birleşiyor: Vatan'ın göklerini koru -
mak. 

Bu birleşme, yarının (Uçan Türki -
ye) si için sağlam, sarsılmaz bir temel 
olacaktır. - Server Ziya Gürevin 

Halkçı ve inkılapçı rejimin türk daki isim altında neşretmiştir. Tarih 
k?ylüsün~ ve işçisine ryapmrş olduğu kaynaklarımız arasında çok mühim 
hızmetlerı muharrir §U suretle hulasa bir yer tutan Türkiye Seyahatname
ediyor: Jeri ve bu arada "1655 - 1656 da Tür-

" 1 - Askerliğin bı'r buçuk sene- kiye ve İstanbul" u karilerimize tav
ye inmesi, 2 - Aşar.ın kalkması, siye ede~iz. Bu kitapların içinde ge-
3 - Köylerin mekteplerle donatı/- ne geçmış asırlarda Türkiyeye gel
ması. 4 - Batakhklarrn kurutulma- miş olan ecnebi ıeyyahların memleke
sı. 5 - Yollar. 6 - Asayiş. 7 - E. timize dair yaptıkları kıymetli bir 
senlik ve sıhat işleri. 8 - Hükümet çok resimler bulunmaktadır. 25 ku
memurlan tahakkümünün kalkması. ruştur. 

lere kendi aralarında yapacakları 
müaabak.alar hasılatının yüzde alt
mıtmı ayırması üzerine Befikta?'la 
Vefa itiraz-dan vazgeçtiler. Galata
aaray'la Fenerbahçe i.ae Beden Ter
biyesi Umum MüdürlüğÜJltden mü -
racaatlarına müspet cevap almadık
ları takdirde bu müsabakalara işti
rak etmemeği kararlattırdılar. Tam 
bu esnada ancak tiyatrolarda görü
len umulmadık bir hadise oldu: Fe
nerbahçe birinci takımı futbolcula -
rı idare heyetinin kararını hiçe saya
rak aahaya çaktılar, Vefa takınır ile 
kartılattılar ve rakiplerini yendiler. 
Fenerbahçe idare heyeti, itiraf et
meli ki, idare heyeti mefhumu il te
lifi imkansız bir vaziyette kalmııtı: 
gazetelere bir tebliğ verip birinci 
takımı müsabakaya aevkeden "mu
harrik ve mÜ§evvikler hakkında tah
kikat yapılmakta olduğunu ve te
beyyün edecek vaziyete ıöre en tid
detli disiplin cezalan veri.lerk tatbi
kinin fevkalade olarak davet edile
cek müessisler umumi heyetine bil -
dirilmesi tekarrür ettiğini,, ve ikinci 
bir tebliğ ile de "müeui11ler umumi 
heyetinin 26 mart pazar günü için 
içtimaa davet olunduğunu,, ilan et
ti. 

Kabul günü bütün Fransız asılza

deleri saraya davetli bulunuyorlardı. 
Sarayın geniş salonu ipekli, sırmalı, 
i§lemeli kumaşlar içinde pırıl pırıl 
parlıyor adeta büyük merasim günle
rine mahsus kisvesine bürünmüş bu
lunuyordu. 
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ULUS Sineması . 
Milli küme bu eene, görülüyor ki, 

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüple
rinin çekilmesi gibi esasa ve Fener -
bahçe ile kendi azası arasında ihti -
laf çıkması gibi fere taalluk eden iki 
h&diaeye mevzu olmaktadır. Salonda türlütürlü miitalealar yü

rütülüyor ve bedbin olanlar kıral ai
lesinin inkisarı hayale uğrıyacağını 

"küçük harikanın öyle izam edilerek 
göklere çıkarılmıya layık olmadığı
nı" iddia ediyorlardı. 

Kırah biraz eğlendirmek maksadiy
le Baron de Grimm, Klavsen'in tuş
larını bir örtü ile kapatıvermişti. Ar
tık herkes küçük Mozart'ın bu suret
le çalamıyacağını ve §aşıracağmı bek 
terken tuşların yerlerini gayet iyi 
bilen Mozart hiç sıkıntı çekmeden ar
ka arkaya havalar çalmış ve bütün 
bu tecrübe esnasında bir defa bile 
şaşırmamıştı. 

O zaman bundan fevkalade mem· 
nun kalan kıraliçe Marie Therese Mo 
zart'ı dizlerine oturtmuş ve iltifat 
etmeğe başlamıştı. Kendi ana dilin· 
den mada biraz fransızca ve italyan
caya da vakıf olan Mozart ise hiç sı
kılmadan kıraliçe ile görüşmeğe baş-

lanııştı. ı 
Tam bu sırada Mozart kıraliçenin 

dizlerinden kayarak yere dµşmüştü. 
Kıraliçenin bütün kızları yanmda 
idi. Bunların arasından Mozart'ın 
imdadma koşan yalnız Marie Antoi
nette oldu. Bundan fevkalade müte
hassis olan Mozart ise ağlamıya ko
yulmuştu. Çocuğun ağladığını gören 
Marie Antoinette ise: 

yarın akşamdan itibaren 
Mevsimin en büyük filmine 

başlıyor 
••• 

iki yıManberi, lstanbul'un birinci 
smıf denilen kulüpleri tarafından 
milli kümeye karşı ve her aklı ba-

Saat zilini çalarken kapıda bekli
yen merasim memuru bağırdı: 

- Bay Mozartlar ve Bayan Mozart 
O anda kapıdan üç garip kişi içeri 

girmişti. Leopold Mozart kuru, sıkrl
gan ve acemi bir adama benziyordu. 
Henüz en bir yaşındaki kızı o vakit
ki bütün Viyana kızları gibi mağrur 
gözükmesine rağmen güzelliği, ince· 
liği ve daimi tebessümiyle derhal ha
zurunu teshir etmişti. Yedi yaşında
ki Mozrat'a gelince, yüzündeki hatla
rın ~celiği ilk bakışta dikkati celbe
diyor, büyük bir emniyetle yürüme
ıine rağmen dalgın nazarları daha bu 
yaşta bile sanat duygularının çok ku
vetli olduğunu ihsae ediyordu. 
Zamanın meşhur muharriri Baron 

de Grimm kendi delaletiyle huzura 
kabul edilmiş olan bu üç musikişina
sı kırata takdim etmişti. Baron de 
Grimm iki gün evel kıral ile yaptığı 
bir müllikatta bu aileden bahsile on
ların sanat meziyetlerini medh ve 

Artık hazurun fikrini değiştirmiş 

onu uzun uzun alkı§lamrya başlamış
tı. Bu sırada nedimlerinden biri kıra
hn kulağına eğilerek: 

- Evet, iyi bir cambaz lakin, acaba 
hakikaten artist mi? 

Diye fısıldayınca kırat, 
- Şimdi onu da anlarız ... 
Demi§ ve çok güç parçalar beste

lemekle meşhur musiki şefini çağrra
rak Mozart'ı imtihan etmesini emret
mişti. Bunun üzerine şef Mozart'm 
önüne bestelediği en güç bir parça
yı koymuş fakat Mozart bu parçayı 
da kolaylıkla ç4ıarken üstada: 

- Hiç olmazsa sayfaları çevirmek 
zahmetinde bulununuz ... 

Diye telmihde bulunmuştu. 
Bu sözlerden fena halde alman bes

tekar hemen kağıda bir Menuet melo· 
disi karalamış ve Mozaıt'a uzatarak 
Baslarınr yazmasını rica etmişti. Mo
zart hiç itiraz etmeden ve Klavsen'e 
dokunmadan Baslarr yazıverince ar-

- Bir yeriniz mi acıdı, 
Diye sorunca Mozart, 
- Hayır, diye cevap verdi, beni 

ıninnettar bıraktınız da ondan ağlı
yorum. 

Ve kıraliçeye dönerek ilave etmiş
ti: 

- Ben bununla evleneceğim. 
- Neden baş.kasiyle değil de onun-

la. 
- Kardeşlerinin kalbi katı, hepsi 

düştüğümü gördükleri halde imdadı
ma gelen yalnız o oldu ... O çok ha•
sas bir kadın .. Ne yazık ki betbaht 
olacak ... 

- Neden bildin? 
- Hassas olan hassas olmıyandan 

fazla ıstırap duyar da ondan! 
Tarih bu çocuk kehanetinin isabe-

F'RED AST AIRE 
JINJER ROJERS'in 

en son çevirdikleri 

CARESREE 
euıunu~~~~o~!~~11~1~111~!~,:~1ı1~110111"J 

Japonlar Şanghay 
imtiyazlı 

lôğvını 

bölgesinin 

istiyorlar 

İzmir, 21 (Telefonla) _ Torbalı'da 
ki tapçdık ve seyyar hırdavatçrlık ya
pan 18 yaşında Mustafa namında bir 
genç bir kuyuda öldürülmüş olarak 
bulu·:ımuştur. Cinayetin parasına ta -
ınaen işlendiği anlaşılmaktadır. De -
nizlili Hasan ve Mehmet namlarmda 
şimdi ortada bulunrruyan iki arkadaş 
arattırılmaktadır. 

gerginlikten istifade eden japonlar, 
Şanghay'daki bey.nelmilel imtiyazlı 
mmtakaların ilgasını ve bunların ja
pon işgail altındaki mıntakaya ilhakı
nı yeniden itıtemiye başlamıtlardır. 

Son beynelmilel buhran esnaemda 

(Sonu 9 uncu sayfada) 

--•YENlŞEHlR __ _ 

ULUS Sineması 
Bugün ve Bu Akşam 

2 film birden 

1-Aşk ve Macera 
Baş rollerde 

EDWIGE FEUILLER ve 

JEAN MURAT 

2-ZANBAK 
Bugünden itibaren almanca kop
yası başlıyor. 

Seanslar 2 ve 5 te ZANBAK 

3,30 - 6,30 da AŞK ve MACERA 
gece 8,25 de 2 film birden 

12,15 ucuz fiyatla Halk 
Matinesi 

AŞK VE MACERA 
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Gaziantepte bu sene 43.000 
fıshk fidanı dağıhldı 

Yazan: Francis de Groisset -13- Çeviren: L. Karamanoğlu Vilôyet bütçesi 457.398 liradır 

Bir ziyaret 
K lasik tiyatro eserlerinde söy

lendiği gibi "heyhat, artık bu 
yerlerden ayrılıyoruz!,, 

Saat sekiz güneş daha şimdiden 
endişe veriyor. Derbeder kapıcı, 

bizans resimlerini andıran güzel 
oda hizmetçisi kız, sesizce dolaşan 
kat garsonu, melUl çehreli küçük 
boy, birer birer bana hayırlı yolcu
luk temennisine geldiler. Kendimi 
misafir kabul ediyor sandım. Hep
si de ayakları çıplak, dudaklarında 
bahşiş istiycn bir tebessümle kapı
yı vurarak içeri girdiler. 

Sekiz hamal, tıpkı bir balette sah
neye çıkar gibi girdiler ve çıktılar. 

Hamalların lüzumundan fazla o
lusu eşyalarımı az gösterdi. 

Nihayet en mühim ziyaret, me
trdotelinki oldu: Geldi ve bana o
tel hesabımı uzattr. Hazreti Musa
yı ziyarete gelen kabile kırallarma 
benziyordu. 
Artık benim olmaktan çıkan oda

mın kertenkelelerine son olarak bir 
kere daha baktım. Koloniyal şap
kam, sinek yelpazem, gözlüklerim 
hepsi yanımda. Fakat içimde daima 
bir şey unutmuş olmak endişesi var. 
Bu adeta marazı bir hal. Ah, bak 
Guide Johan'ı unutmuşum. İşte o
rada yatağımın altında, Kandy'ye 
ait sayfası açık olarak duruyor. 
Kimbilir ne harikulade bir seyahat 
yapacağım. Otomobil aşağıda beni 
bekliyor. Şoförü tek bir kelime in
gilizce bilmiyen, bir ford otomobi
li. 

Ucu bucağı bulunmıyan orman
ların ilk heyecanını yal:ırz başıma, 
hodbince tatmak benim için ne bü
yük bir zevk olacak 1 

}ohan rehberinde gösterilen rest 
hous (lokantada) öğle yemeğini yi
yecek ve bir yerli hizmetçinin ge
tireceği kahvemi bir pankha altın
da ... 

Birdenbire bir mahmuz şakırtısı 
oldu ve kapım gürültü ile açıldı: 

- Çok şükür daha buradasınız l 
Bu sözleri söyliyen Hollicott au. 

Seferber kıyafetinde üç numaralı 
çizmeler, bir rovelver ve dağcı bas
tonu. Müphem ve neşeli bir tavrı 
var. 

- "Hayrola?" Dedim. 
- Çok güzel bir haber. 
Bu sözün tesirini bana iyk~ sın

dirmek i!iin biraz durdu. Sonra bir
denbire co~rak; 

- Kolenel, bir vazifei mahsusa 
iıe beni Trincomolle'ye gönderiyor. 
Dedi. 

Bu beni alakadar eden bir mesele 
değildi ama nezaket olsun diye 
memnun görünerek: 

_ Doğrusu hareketimden evel 
bana bu havadisi verdiğinize çok 
memnun oldum. Eğer arzu ederse
niz beraber inelim. Otomobilim a
şağıda beni bekliyor. 

Dedim. 
- Hayır beklemiyor. Ben onu 

savdım. 

-Doğru mu söylüyorsunuz? 
- Sizin arabanız forddu. Şimdi 

bir Rollsiniz var. 
- Latife mi ediyorsunuz? 
- Latife değil, aziz Dü Krusett. 

Size vermek istediğim büyük hava
dis de işte bu, kurmayın Rolls oto
mobilinde benimle beraber gitmek 
saadetine nail olacaksınız. Ben de 
bundan istifade ederek, Dorothy'e 
o güzel hediyeleri bizzat götürece
ğim. 

Sonra isterseniz tekrar Rolls'e 
bineriz ve sizi Yungle'in ortasına 
kadar götürürüm. Yolun üzerinde
dir. Memnun olmadınız mı?" 

Şaşırmış bir halde tebessüm et
tim. Güldü ve kuvetli bir samimi
yetle omuzuma vurdu, oburlara la
yık bir kahvealtı tepsisi altında 

sendeliyen Metrdotele kapıyı açtı; 
tepsinin başına oturdu ve porrid
ge'leri yuvarladı. İki üç kapağı daha 
kaldırdı. Yumurtalı bakonları, kı
zarmış balığı sonraya bırakarak da
na ciğerine saldrrdı. Olmaz ş.ey. 

Biraz dokunaklıca: 
- ümid ederim ki yola çıkaca

ğmız esnada bunların hepsini ye
mezsiniz ..• 

Dedim. 
- Yemek lazım. Hem ben bunla

n sade zevk için yemiyorum. Siz 
kahvealtı ettiniz mi? 

- Hazmoldu bile. Zaten sade bir 
fincan çay içmiştim. 

- O halde yol için tabii biraz et 
filan aldınız? 

- Hayır. 
- O halde siz de tam ihmalkar 

bir fransızsınız. Fakat düşünün ki 
Kandy'e kadar yiyecek bir şey bul-

manm imkanı yoktur. 
Sinirlenerek ona seyahat rehbe

rimi gösterdim. 
- Hiç bir şey mi yoktur? Ya bu 

lokanta değil mi? 
- Evet ama mevsimi değil. Bir 

gün eve! telgraf çekmek lazım. 
- Adam sen de, lokanta sahibi

nin elbet bir tavuğu vardır. 
-Olsa da neye yarar? Bir hindli 

tavuk kesemez ki pişirsin. 
- Çok tuhaf, bir gün evet telgraf 

çekilir ise bir tavuk hazırlryabile
ceklerini siz kendiniz söylemediniz 
mi? 

- Ha! Evelden haber verdinizse 
lokantacı köyae protestanlığa geç
miş bir hindliyi aratıp bulmağa ve 
ona tavuğu kestirmeğe vakit bula
bilir. Köylerde daima böyle adam
lar bulunur. 
İddiamı takviye için: 
- Her halde bu adamların ye-

dikleri bir şeyler vardır. 
Dedim. 
- Evet Hindistan cevizi. 
- Ne? Hindistan cevizi. 
- Evet. Sonra da baharat ve kö-

tü bir pirinç yemeği içinde bir ta
kım iğrenç otlar. Sen beni dinle 
Dü Krusett zili çal ve kahvealtı is
te. 

Sölediklerinin hepsini çarnaçar 
kabul ettim. ;ı 

Hala yola çıkacağız. Hollicott 
holde kart postallara daldı ve Ledi 
Laisura'ya kısa bir veda kartı gön
dermek istiyor. Üç defa yazdı boz
du: 

Evela: Yours ever 
Sonra: Yours Trully 
Daha sonra da: Yours most 

Trully. 
Diye yazarak imzaladı. Bu son 

tarzı en münasip bulmuştu. Ote
lin kapısı önünde kurmayın Rolls 
otomobili pırıldıyor. Volandaki 
genç asker teğmenin kardeşi imiş 
gibi ona benziyor. Aynı mavi göz
ler, aynı bakış, aynı cild. Otuzdan 
evel ve al trrusınıbn "'""":\ hiitHn 

İngilizler birbirlerine benzerler. 
Bu iki devre arasında bir fasıla var
dır. Gülerek: 

- Şu esnada düşündüğüm bir şe
yi size söylersem bana kızmaz mısı
nız? 

Dedim. Tetik üzerinde duran 
Hollicott tayini madde ederek. 

- Eğer İngiltere aleyhine bir 
şey değilse kızmam." Dedi. 

- Merak etmeyiniz. Sadece şunu 
söylemek isterim ki şoför sizin ta
mamiyle bir benzeriniz. 

Hollicott biraz bozularak: 
- Zannederim ki ben İngiliz ti

pindeyim. Dedi. 
-Ya o? 
- O Avustralyalıdır. Bu büyük 

farkı ancak fransızlar göremez." 
Dedi. 

Artık canımı sıkıyor. Israr-
dan vaz geçtim. Valizleri-

mi yerleştirdim. Fakat Hollicot'un 
çan~aları nerede? Meydanda sade 
bir av tüfeği, bir çizme kılıfı ve 
bir golf torbası var. 

- Ne arıyorsunuz? 

- Sizin eşyalar nerede? 
- İşte burada, ayağınızın altın-

da, kahve renkli küçük yassı şey. 

- Hepsi bu mu? 
- Tabii, hepsi bu. Ben kadın ve-

ya bir fransız gibi koca sandıkla 
seyahat etmem. 

Eh, artık fazla oluyor! 

Gaziantep'te bir ağaçlık 

Gaziantep (Hususi) - · Vilayet umumi meclisi hafta içinde 
içtimaını bitirerek dağılmıştır. 939 yılı bütçesi 457.398 lira vari
dat ve bir o kadar da masraf olarak kabul edilmiştir. Nazım he
saplarla birlikte 939 yılı bütçesi yarını milyon lirayı tecavüz et
mektedir. 
939 bütçesi geçen sen bütçesinden ı-

51.337 lira fazladır. 1 ~N' ·ıı•/d 
Bu bütçenin masraf tahsisatı şu 0%1 1 e SpQf 

kısımlara ayrılmaktadır: 
Umumi meclis ve hususi muhase Nazilli, (Hususi) - Şehir ve fab-

beye 80.514 !ita, Nanaya ':J /.rtr- ıııcı, .,.,, .. ~ ........ !""'~" , .. &"'" vv•ı:."'~"'"'"' J'~t'" 

Maarife 161.793 lira, Ziraat ve bay- caklan temaslarda daha kuYetli bir 
tar işlerine 16.126 lira, Srhat ve ha
yır işlerine 4·9.364 lira, Muhtelif ve 
müşterek masraflara 50.976 liradır. 

Fıstık fidanı dağıtıldı 
Ziraat vekaletince fıstıklarımızın 

islahı için iki sene evel şehrimiz
de açılan fxstık istasyonu bu sene 
ilk mahsulünü vermiştir. İstasyon 
iki yaşında aşılanmış 43 bin fidanı 

vilayet emrine vermiştir. Bu fidan
lar vilayet ziraat müdürlüğünce hal
ka parasxz tevzi olunmuştur. Bu se
ne faaliyeti aşı işleri üzerinde teksif 
edilecek ve fıstık nevileri üzerinde 
çalışılacaktır. İnşaatı ilerliyen is
tasyon binaları yakında tamamlana
caktır. İstasyon yeni binalara geç -
tikten sonra daha esaslı çalışmalara 
başlıyacaktır. 

Gaziantep ağ,açlandırılıyor 
Belediyemiz bu sene de geniş mik 

yasta ağaçlandırma faaliyetine baş
lamıştır. Şehrin bütün ana caddde
leriyle Yansen planına göre cenup 
tepelerine ağaç dikilmektedir. 

Şehrin ağaçlandırılması için ge
reken fidanlar belediyece iki sene
evel tesis edilen şehir fidanlığından 
temin olunmuştur. Belediye fidanlı
ğı bu sene 20 bin kadar süs ağacı fi
danı vermiştir. - A. N. ÜNLER 

varlık göstermek üzere, birleşmişler

dir. Kulüpler Nazilli Sümerspor adı 
altında çalışmaktadırlar. 

Sümersporda kıymetli oyuncular 

yer almaktadır. 928 Olimpiyadlarma 
iştirak etmiş milli takım oyuncula

rından Şevki, Ankara'dan Ateş Meh
met, lstanbul'dan Enver, Hamdi, Ri
fat bilhassa yerli gençlerden Cihat 
Hüsnü, Sami gibi birinci sınıf oyun
cularla takviye edilmiş olan Sümer
sporun bu sene muvaffakiyetli başa
rılar göstereceğini ümit ediyoruz. 

Aydında tarla kavgası 

yüzünden ölüm 
Aydın, (Hususi) - Çine'nin Bere

ket köyünıde Mehmet ile Osman bir 
tarla meselesi yüZ'iinden kavga etmiş
ler, Osman attığr bir taşla Mehmed'i 

yaralıyarak öldürmüştü. Bu hadise 

ağır ceza mahkemesine intikal etmiş

ti. Osman, Me~ed'in tahriki üzerine 
taş atarak ölüme sebebiyet verdiğin
den cezasr hafifletilmiş ve 3 sene 4 

ay ağır hapse mahkum olmuştur. 

- Fransızlar bu sandıkları saye~ 
sinde hazan ingilizlerin manasız 1 

hediyelerini yüklenebiliyorlar. 

Tavşanlı' da Halkevi açıldı 

I 

Dedim. 
Hollicott söylediğine birdenbire 

pişman olarak: 
- Oh, çok müteessifim, düşüne

medim affedersiniz. 
Dedi. 
- Bu bahsi kapıyalım artık. 
De.dim. Şoför makineyi işletti ve 

~ollı~ott .. piposunu çıkardı. Sonra 
sut dokmuş kedi gibi: 

- Dü Krusett 1 
Dedi. 
- Efendim. 
- Fransızcada manasız hediye-

ler ne demek, bu kelimeyi iyi anlı
yamadım. 

- Şey yani, harikulade güzel 
şeyler demek. 

- Ooo ... Teşekkür ederim. 
Bu uydurma tercüme sayesinde 

dostluğumuz tekrar kuvetlendi. Ve 
kurmayın Rolls otomobili yakıcı 

kızıl tozları havalandırarak Kan
dy'e doğru yol almağa başlarken 
gözlüklerimizi taktık. 

(Sonu var) 

Kütahya vilaye
tine bağlı Tav§an
lı'da bir halkevi a

çdmı§tır. Maden -
cilik ve kömürcü-

1 ükle tanmmı§ o

lan bu uyanık mu
hitte halkevi çok 
hühim bir bo§luğu 
dolduracaktır. Bu
radaki resimler, 
halkevi açıhtın -
dan iki intıbaı gös 
termekte-dir. 

Mustalakemalpa§a' dan bir görünü§ 

M. Keınalpaşada kanal ve 
setlerle sular İntizama kondu 
M. Kemalpaşa, (Hususi) - Kasaba- him bir kısmını sulayacak olan kanalın 

yı ikiye ayıran Kirmasti çayı ilkbahar inşası da hararetle devam etmektedir. 
geldiği zaman taşar bütün muhitini Bu büyük işin başarılrnasiyle meyda -
su altında bırakır. İki yıl önce çayın na çrkarılan arazinin miktarı binlerce 
etrafında sed ve kanal inşasına başlan- hektardır. Bu kazanca her sene sula. 
mıştı. Bir senedenberi üzerinde çalı - rın mahvettiği milli servet de ilave e
~ırlan seddin inşası bitmek üzeredir. dilince cümhuriyetin bu yurt köşe -
Şimdiye kadar sed altında kalan on sindeki başarısının mahiyeti kolayca 
köyle Karacabey harası arazisinin mü- meydana çıkar. 

Trakya'da yoncahk, fidanlık ve 
kavakhklar tesis ediliyor 

Trakya'da bir tecrübe ve üretme tarlası 
Edirne (Hususi) - Trakya'da 

yoncahklarm çoğaltılmasına devam 
.edilmektedir. 937 senesinde 920 ye 
938 senesinde 1000 ve bu sene de 
1200 kilo yonca tohumu getirtilerek 
Trakya'nın her tarafında yoncalıklar 
tesis edilmektedir. 
Hayvanların en mühim besleyici 

maddelerinden biri olan yonca zira
atinden köylü çok memnundur ve bu 
yeni ziraate de dört el ile sarılmış

tır .. Ayrıca Ziraat vekaleti tohum 
islah istasyonu tarafından Devlet 
ziraat işletmeleri kurumu çiflikle -
rinde üretilen (kır yoncası) tohumu 
da getirtilmekte ve ektirilmektedir. 
Bunlar susuz ve yağmursuz yetişti
ği için rağbet görmektedir. 

Şeker pancarının çok ıyı fe'Yı'it.~! 
Trakya topraklarında hayvan gıdala
rından biri olan (hayvan pancarı) 

ziraatine de başlanmıştır. Bunun i
çin Karacabey harasmdan tohum ge
tirtilmektedir. 
Fidancılık ve ağaçlandırma işleri

ne devam edilmektedir. Sayısı 85 i 
bulan Trakya fidanlıklarından bu 
sene de bir milyona yakın fidan da
ğıtılmış ve ektirilmiştir. 
Kavaklıklar da bu fidanlıklarla 

köylerin manevi şahsiyeti adına yıl
dan yıla genişletilmektedir. Yalnız 

bu sene bir milyondan fazla kavak 
çeliği dağıtılmıştır. 939 içinde her 
vilayet en az 500 bin olmak üzere 2 
milyon kavak çeliği hazırlatmıştır. 

İzmir'de fırtınanın tahribatı 

. , 

Bir kaç gün evel şiddetli fırtınalar İzmir limanrnda tahribat 
yapını§, bir iki motörü ve yelkenli gemiyi batırmıştı. Y ukardaki 
resimler, batan Allahkerim motörünü ve fırtınanın şiddetiyle 
yarıdan fazlası harap olan İzmir balıkhanesini göstermektedir. 



Proleaör Gar•tang Mernn'de l.a'dan 3600 ıene önce yapılma11 muhtemel olan bir takım binaların 
harabelerini bulmuıtur 

Dünyanın en eski medeniyeti 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

CU KU ROV A'PA ! 
Bu medeniyete ait eserler 

Mersin kazılarında· çıkarıldı 
Milidfan 3.600 sene öncesine ait olan bu 
eserler gösteriyor ki daha Mısır Bibil ve 
Girid medeniyetleri henüz baılanaı~a iken 
bütün Çukurova tekamül etmiı bir mede • 

niyetin merkezi idi 

Yakın Şark'ta arkeolojik tetkikler yapmakta olan Liver
pul üniversitesi Neilıon heyeti direktörü Profesör 
Johıı Gantanr'ın Mersin'de yaptıiı araıtırmalar ve ka
zılarda Mısır, Bibil ve Girit medeniyetinden daha eski 
bir medeniyetin izlerine tesadüf ettiğine dair 10 ağustos 
1938 tarihli Taymiı ıuetesine yazdığı bir makaleyi, 

chemiyeti dolayısiyle, türkçeye çeviriyoruz: Ba harabelerde ra.llanılan yukarJaki pence
reyi andırır delik ihtimal ok atmak i~in bir 

nevi mazgal vazileaini görüyordu ... 

bu sathi benzeyişler, esaslı muka
ynelerle teyit edilecek oluraa Av 
rupa'nın Prehistorik alimleri, bi
zim mütehassısların yürüdükleri 
yolda yürüyerek Kronoloji huau
eunda istifade edebileceklerdir. 
Vakıa bu benzerlik şimdiye ka

dar baş.ka yerlerde de görülmemiş 
değildir. Mesela Cemdat Nasr'da 
ve Cezairin Kabil kazılarında da 
aynı tarzda tezyinat görülmüştür. 
Eğer bu benzeyiş başka delillerle 
de teyit edilemiyecek olursa bü
yük ehemiyetini kaybedebilir. Fa
kat bizim daha derin tabakaları -
mızda bunu teyit edecek başka de
liller bulunmaktadır. Buralardaki 
vazolarda koyu yanık renkli ze
min üzerine beyaz renkle yapıl
mış resimlere ve tezyinata tesa
düf olunuyor ki bunların delale
tine ehemiyet vermemezlik ede
meyiz. 

12 numaralı Kalkolitik tabaka
da kül renginde Uruk kaplarına 
tesadüf olunuyor. Buradan gar
bın Prehistorik devirleriyle olan 
münasebetlere intikal edebiliriz. 

o zerinde kazı yapmakta oldu
ğumuz höyük su sathından 

80, ova sathından da 70 kadem ir
tifadadır. içinde Milattan önce 
3600 senesine dair eseslere rasgel
diğimizi söylediğimiz on altıncı 

tabaka 35 kadem derinliktedir. De
mek ki daha bir bu kadar kazı yap 
mak lazım gelecektir. Bunun al
tındaki tabaklarda da eski insan 
hayatından kalma eserlere tesa
düf edeceğimiz kanaatindeyiz. On 
kadem daha aşağıya doğru yapı
lan bir sondajda daha iki Kalko
litik devir eserlerine rast gelin
diği gibi 30 kadem daha aşağıda 
da ilk neotik devrinin orijinial 
sakinlerine ait bir medeniyete te
sadüf olunur. 

Bu maksatla Mister Mayls Bur
kit'i esaslı tetkiklerde bulunmak 
üzere kazı sahasına davet ettik. 

Bu zatın raporunu mevzu ile a
lakalı olan her kes okuyup aydm
lanacaklardır. 

Mr. Burkit, daha önceden bana 
vaki olan izahları ve mütalealariy
le mesaimize değerli yardımlarda 

bulunmuştur. 

Onun fikirlerine göre kalan 30 
kadem derinl'ikle 12 inci kade
me kadar olan kısmı neolitik kül
türün iki safhasını temsil etmek
tedir. Burada bazan basit bir su
rette tezyin edilmiş siyah ve koyu 

E ti imp,aratorhık kalesinin 20 demdir. Tavanla da To us ~Y.iiLW.iLÇ t akip bir ok devirlerde jÖhreti- kahve rengi toprak kaplarla içle-
kadem altında mütekimil Jarınd• bulunan aaflailı ağaçlardan ni devam eıttirmiıtir. Fakat bah- rinde gilzel yapılmıt mızrak bat-

aakeri ve mülki mimari şekillerini direkler kullanılmı§, bu da ıehrin settiğimiz devirde de elle yapılan ları da bulunan volkanik camlar-
ihtiva eden eski müstahkem bir şeb· mimarisinde büyük bir tekamül vü· bu maddeler, teknik ve tenevvü dan bir takım alotler bulunmakta:. 
rin iyi muhafaza edilmit bakiyele- cuda getirmiştir. bakımından çok ilerlemiş bulunu- dır. Mister Burkit diyor ki : 
rinin bulunması, bu mevsim başın· Damların etrafındaki mütema- yordu. Söylediğimiz bu eşyanın Tel Halaf kültürüne göre he • 
da bizi o zamanın tarihi hakkında di saçaklar, evleri korumaktadır. bir çok nümuneleri bahsedilen ev- saplanacak olursa üstteki neolitik 

b. · · 1 1 d b 1 M fakt k 1 tabakanın tarihi milattan önce aydınlatan keşiflerden ırısı o • Saçaklar kil ve nehir çakılları· er e u unmuştur. ut a u • 
muıtur. Bu keıfin tarihi ve devri nın karııtırılmasından yapılmış - landan kap kacak da gayet güzel 5000 tarihinden daha geriye gide-
bakkında bir çok deliller ve cma- tır. Bütün bu tertibatın her hangi yapılır.ıştır ve hepsinde orijinal mez. Daha aşağıdaki tabakanın i-
reler elde edilmiş olmakla beraber bir muhasaraya karşı durmak için kulplar ve saplar vardır. Destiler se bundan bin sene daha eski olacağı 
bütün bunlar fazla teknik şeyler yapıldığı anlaşılıyor. de kısa boyunludur ve üzerinde fikrindeyim . ., 
olduğundan burada bir kaç. aatır Her ne kadar ev eşyası ziyade- siyah çizgilerle süsler yapılmıştır. Bu ümit verici neticelerden aon-
yazmakla iktifa edeceğiz. siyle bozulmuş, harap olmuş ise Bu~dan başka siyah renkli ve Ü· ra reisliğinde bulunduğum heyet 

Tabaka halinde bulunan bir ta· de bulunanların , aıağı yukarı, hep zerinde merkezi motif olarak ya- için üç senelik bir kazı planı ba-
kım binaların altında bizim kal- aynı şekilde olduğu görülmekte • pılmış rozetler bulunan bir takım zırlamakla meşgulüm. Bu suretle 
kolitik sahada bulunan ilk mimari dir. vazolar daha bulunmuştur. Bun - sistematik bir çalışma ile daha ea-
bakiyelerinin Uruk ve El Ubeyd Bunlar da hububat anhan, değir- larm siyah çizgilerinin arasında ki Kalkolitik ve neolitik devirle-

-7-

Milletler Arası Köy Kongreleri: 

Köy oda la rı kurulması 
ve bu oda la rın proğramı 

Devlet teşkilatiyle vilayet idarelerinin 

vazifeleri, bütün memleketin güzelleıtirilmiş 

köylerle bezenmesi, ekonomik, sosyal proğram 
-5-

Yazan: Naci Kıcıman 
Matbuat Umum Müdüril 

Köy yaşayışını güzelleştiı:nek iç~n 1 . 2 - D~vlet teşkilatı, ~ila~et i~arel~
tedbir düşünen muhtelif mılletlerın rı ve turızm cemıyetlerı ~oylerın .mu
köy işleri mütehassısları, kendi mem- nasip ağaçlarla süslenmesıne tahsısat
leketleri köy halkının ihtiyaçlarına la yardım etmeli ve teşviklerde bulun
uygun çareler arasında köy çiftçi oda- malıdır. 
}arının çok faydalı işler görebilecek - 3 - Köy yaşayışını o sur~tle dil : 
lerini düşünmüşlerdir. zeltmelidir ki köy işçileri şehırlerdekı 

Bu düşünceler, milletler arası köy sanat işçilerinin maddi ve manevi sa. 
kongrelerine her memleketin milli ra- hada bulabildikleri kolaylıklardan ia
porlariyle bildirilmiştir. Bu raporlar tifade etsinler. 
(Liyege) de toplanan kongrenin dör- 4 - Bunun için devlet, küçük köy 
düncü komisyonunda tetkik edilmiş sanatlarına yardım etmeli ve bunları 
ve şu neticelere varılmıştır: daha iyi bir ticaret teşkilatiyle kuvet-

1 - Köy çiftçi odalarının çahşmala- lendirmelidir. 
rı, çiftçiliğin meslek ihtiyaçlarını dü- 5 - Bütün köy belediyelerinin bir • 
şünen en iyi kuruluş olmak bakımın - lik çalışmaları için hükümetçe lazım 
dan, köyün gerek ziraat mesleği, ge - olan tedbirler alınmalı ve bunlar vil~ 
rek iktisadi muvazenesini ve köyde yetlerce takip edilmelidir. 
medeniyetin ilerletilmesini temin hu- * * * 
susunda büyük işler görebilir. Dördüncü komisyonun köyden şehi-

2 - Ziraat odalarının en mühim va re muhaceret meselelerinde mütalea • 
zifelerinden biri mesleki &OSyal köy ları şöyle hülasa edilmiştir: 
teşkilatının kurulması için geniş mik- a) Umumi cepheden ve daha ziyade 
yasta propaganda yapmaktır. Bu vazi- milli bakımdan meseleyi tetkik etmek 
feyi yaparken ziraat odaları, geniş bir üzere her memleketten bu işte müte • 
meslek muhtariyeti ve serbestliği için- hassıs birer delege çağrılması ve tek.. 
de çalışmağa izinli olmalıdır. lif edilen plan mucibince bunların bi-

3 - Her memlekette tatbik oluna - rer rapor hazırlamalarının temini. 
cak ziraat bilgileri sistemi, ziraat o - b) Milletler arası ziraat enstitüsü i
dalarınm yardımiyle, krr yaşayışında le temasa gelerek mevcut olan mallı • 
medeniyetin ilerlemesine ve kalkın - matla umumi bir etüt hazırlanması. 
masına yarıyacak maliımata inhisar et- c) Şehirlerde oturanlarla köylerde 
tirilmelidir. yaşıyanların yaşayış tarzlarında bir 

4 - Ziraat odaları programlarında, muvazenesizlik vardır. 
köylerin medenileşmesine ait bütün d) Bu muvazenesizliği ortadan kal • 
meselelere ehemiyetli bir surette te - dırmak için köyü daha sevimli ve çeki
mas edilmelidir. Köy halkmm estetik ci göstererek tedbirler alınmalıdır. 
ve sıhat durumlarının düzeltilmesi, e) Bu tedbirler materyel olduğu ka-

mahallf adet ve ananelerin korunrna9ı, dar fikri ve manevi de olmalıdır. 
şehirciliğin köylere zarar verebilecek f) Sistemli ve devamlı bir propa • 
tesirleriyle mücadele bunlar araaında- ganda ile önceden fikirler hazırlan~ 
dır. h. dü,ünü.tler birleştirilmeli ve bea. 

5 - Ziraat odaları, k<Sye ve ld5y1Uye lcnmelidir. 
ait mahalli her türlil çalışma ve tetkik- g) Köye tiyatro, öğretici ve terbl • 
lerin tabii merkezi olmalıdır. ye edici sinema, radyo, telefon götü • 
6 - Zir aat odalarının programları çi 

zilirken mahalli ekonomik raporlar 
göz önünde bulundurulmalıdır. 

rülmeli. 

7 - Ziraat odaları, hükümet makam. 
lariyle ve ziraat birlikleriyle daimi 
surette temasta olmalıdır. Köyde me- meli. 
deniyetin inkişafını temin için diğer 
teşekküllerin çalışmalariyle kendi mc 
aaisini ancak bu suretle birleştirebilir. 

h) tlmi projeksiyonlarla öğretmeli, 
çiftçiler için bahçıvanlık kursları aç • 
mak suretiyle ilerlemeler takip edil-

i) Ziraat mühendisleri, doktorlar, 

mimarlar ve ustabaşılar gibi teknik e-

lcmanları köy güzelleştirme meselele

riyle yakından ilgilendirilmeli. 
8 - Her memleketin köy yaşayııını 

güzelleştirme komisyonları, ziraat o -
dalarının programlarını tanzim için j) Köy güzelleştirmesi ve köylü Ü-

yardım edebileceği gibi, bu hususta zi- le terbiyni hususunda işbirliği yap • 
raat mütehassıslarından da istifade e- mak üzere çiftçi etüt mahfilleri açma

kültüriyle münasebeti vardır. Bun men taşı, ocak, yemek tencereleri, ayrıca kırmızı ve penbc renkli te~ re ait eserler bulacağımızı umuyo-
dan baıkası bunların iç tarafların- renkli resimlerle süslenmiş kap- yinat görülmektedir. Ayrıca ba- ruz. * * * 

kırdan baltalar ve buna benzer dı- Bundan ba•ka Etı" ı"mparatorlu 

debilir. h. 
k) Köy güzelleştirme işleri arasın • 

da aile terbiyesi ve ev kadınlığı me

selC6i de mühim bir yer almalı. 

da doğrudan doğruya Polikrom lar, vazolar gibi şeylerdir. Her er ::s • Dördüncü komisyonun müzakere 
ıafhasiyle ilgili olan eserler bu- damın dıımda üzeri kapalı bir av- şardan ithal edilmiş aletlere de ğu tabakasında, bu münbit şehrin mevzuları arasında bulunan mühim 

f tesadüf olunmuııı.tur. iemi ve tarihi hakkında bize esaslı 
lunmuştur ki bunlar Tel Halaf is- lu, bunların etra mda Üzerleri ha- -s köy meselelerinden birisi de memle -

malumat vercek vesikalar bulmak mi ile anılan Mezopotamya kültü- fif maddelerle kapanmış veranda- y aptığımız kazının on altıncı ketin güzelleştirilmiş köylerle bezen-
ründan daha eskidir. Bu delalet- lar bulunuyor. Bu binalar şehir tabakasında bunlar bulunu- il.midiyle, daha esaslı kazılar yap- mesi ve hayatın medeni bir tarzda 
ler, bulduğumuz eserlerin Mezo- muhasarasına karşı vücuda getiril- yor. Şimdiye kadar bulunmu• 0 _ mak kararındayız. köylüleştirilmesi keyfiyeti idi; bu-

d . "k d · · d 1 b" k · "kam s Bu vesile ile bize bu bölgede ka- · · k 1 1 potamya'nın pre • ınastı me e- mış ısc e av u ır as erın ı et- lan bu en eski mimari eserleri ge- nun ıçın şu arar ara varı mıştır: 
niyeti ie alakası vardır ki bunlara gahı vazifesini de görmek üzere lecek sonbaharda tekrar faaliyet zılar yapmak için müsaade verdikle- a) Memleketin güzelleştirilmiş köy-

"h' · 1 f h ka rinden ve gösterdikleri devamlı Milattan önce 3600 tarı ını ver- yapı mıştır. Dış tara ta şe re r· baııı.laymcaya kadar her kes tara- lerle süslenmesi, köy manevi durumu-
-s nezaket ve kibarlıkla vazifemizi 

mek mübaleğa olmaz. Bu eski de- şı koroyucu dıvarlar vücuda geti- fmdan görülebilecektir. Burada- nun seviyesini yükseltecektir. 
'd ·md· kolaylaştırdıklarından dolayı türk virden Mezopotamya a tı ıye rilmiş, bunların üzerine de kule- ki binaların plan dahilinde gayet b) Hayatın medeni bir tarzda köy -

makamlarına tefekkür etmeyi ken-
ıkadar kalmış olaın mimari bakiye- ler yapılmıştır. Hepsinin içinde muntazam ortaya rıkmasını, ara- lüleştirilmesi, köyden şehire doğru a-

:s diıne vazife sayarım. 
leri şimali Mezopotamya'da tama- birer muhafız odası vardır. Bu- ziye n«Jzaret eden Mister Seton kışın önüne geçecektir. 
lanmış bir takım evlere ve odala- rada muhafazalı ve 12 kadem u- Loyd'un maharetine borçluyuz. c) Bu inkılabı yapmak ve başarmak 
ra inhisar ettiği halde Kilikya o- zunluğunda ve kapı yanında 6 ka- Mister Seton Loyd Mezopotamya M 'd için köy yaşayışiyle çok yakından il-
vasınm garp müntehasında ve en dem genişliğinde muhafazalı ge- kazılarında ediıuniş olduğu tecrü- ıs ır a gisi olan malUınatlı kimseler vasıtasiy. 
yakın Halaf merkezinden 150 mil çidler vardır. Garpta şehir tarafın- bclerden sonra buradaki işini pek le derin tetkikler yapmak lazımdır. 
uzaktaki köıede bizim bulduğu - daki dıvarları sıva aşındırmıştır. muvaffakıyetle başarmıştır. Bura- Halk üniversiteleriyle, sergilerle, mü~ 
muz eserler tam bir plana göre vü- Fakat şehrin bu tarafında ayrı bir da meydana çıkarılan eserle, tim- 3000 senelik zeleriyle iyi programlandırılmış bir 
cuda getirilmiş güzel binalardır. bina görülmektedir ki oldukça diye kadar gördüklerimin en ına- bölge ıslahatçılığı bu işi başarabilir. 
Bunların mimari teferrüatı hay- sağlam kalmış olan bu binanın bir hirane çıkarılanları idi. Burada d) Bütün milli kültür elemanları -

rete ıayan bir manzara arzediyor. şef ikametgihı olduğu zannolun- bulunan eserler ve binaların şark bı•r f J•raVUD nın yardımiyle, köy kültürünün şehir 
Her ne kadar burada ham taş ye- maktadır. medeniyetleriyle olan alakasını kültıürnden aşağı olmadığını ispat e -
rine kerpiç kullanılmışsa da bun- Bunun merkezinde 36 kalem u- tesbit edişimiz bunların takribi bir decek şekilde müşterek bir çalışma 
lar gayet cesim ve muntazam şe· zunluğunda ve 12 kadem genişli- tarihini verebilmek içindir. Yoksa 16 Ld• bul d programı yapmak; köy ve köylüye 
killerde kerpiçlerdir. Dizili§ şe- ğinde açık bir avlu vardır ki etra- bunların prehistorik Avrupa ve aD 1 un U hürmet fikirlerini takviye eöerek şe-
killeri gayet düzgün, odaların kö- fı güzel ve sağlam dıvarlarla çev- bilhassa şimdiye kadar tarih tak· bir kültürünün üstünlüğü fikriyle 
feleri tam dört köşe ve dıvarlar rilmiştir. Bunu ortasında şarkta diri mümkün olmıyan Tuna havza- Kahire, 21 a.a. _ Fransız arkeoloğ- mücadele etmek. 

1) El emeğinin azaltılması, gündeli

ğin muvazenesi, işsizliğin ortadan kal

dırılması tedbirlerini göz önünde bu
lunduran ve her türlü mahsulün ço • 

ğaltıuması çarelerini de ihtiva eden 

ekonomik ve sosyal bir programı r~ 
lize etmek için çalışmalı. 

*** 
Beşinci kongrenin 934 yılında tsviç-

re'de toplanmasına karar verilerek re-

isliğe isviçreli (Laur) seçilmiş ise de 
bu toplantı yapılamamış ve (935) yı

lında Brüksel milletler arası sergisi 

münasebetiyle köy yaşayışını güzel • 

}eştirme beşinci kongresi Brüksel'de 

ve Lüksemburg büyük dukalığında 

toplanmıttır. 

B. Hudson'un Varıova'da 
yaptığı temaslar aıvahdır. görülmesi mutad olan biçimde bir siyle de ilgili olduğunu gösteren lan tarafından Şarkiyede yapılan haf. e) Köylüyü tabiatiyle daimi temas-

Oda dıvarlan 2 kadem kalınlı- ekmek fırını göze çarpıyor. Her işaretler mevcuttur. rı"yat esnasında tsa'dan bin sene kadar ta bulunduracak toprak sevgisini ve H d 
1 d •v• • Varşova, 21 a.a. - u son dün 

ğındadlr Evler.ın esas dıvarların- iki tarafta on be"er kadem ımirab- Söy e ıgımız tabakanın üzerin- bı"rlı''· fı"kı'rlerı"nı·, 1·r duygularını ve 1·y1• • :ı evel yaıamıı olan Firavun Psusenne- :ı Bek, ticaret nazırı Roman, ticaret müı 
da ise bunun iki misli kalınlığına bamda bir sıra odalar vardır. Bun de bulduğumuz on beşinci tabaka- adetleri inkişaf ettirmek. M 
tesadu .. f edı"lebı"liyor. lardan bir tanesi bir koridor gibi yı 25 kadem yük11ekliğinde kapı ıi'in katiyen bozulmamış lahdini mey- teşarı Adam Rosc ve aliye nuırı 

d k lard B F . Sü f) Bütün bu işler yarı yarıya dev - Eugene Kviatkovski ile görüşmüştür. 
d daha dardır ve bir kapı ile suyun kuleleri mimari bakımından tema- ana çı armış ır. u ıravun - kk 11 Evin dışındaki koruyucu ıvar letle mahalli muhtar teşe ü er tara- Salahiyettar mahfillerden bildiril-

5 kadem kalınlığında olup, taştan karşısında şehre açılır. Ortadaki yüz ettirmektedir. Burada Tel Ha- leyman'ın kayınbabası olarak telakki fından başarılabilir. Fakat ilk rol ce _ diğine gore bu görüşmeler esnasında 
bir temel çevresi üzerinde ve 7, 8 avlunun etrafındaki odalarla ev laf'tan daha ziyade El Ubeyd ile edilmektedir. Mezarda bin kilo ağır. miyete ve köy azasına düşer. bilhıssa Polonya'nın yer.i merkez eh-
kadem yüksekligvindedir. Bu dıva- dört köşe bir blok teşkil eder. bir kültür benzerligi göze çarp- lıgyında som altın bir tabut bulunmu"'- * • * d.. . t k . . 1 

. B d k" k f" t b" he maktadır. Fakat yerli kap kacak .:ı ustrı mm a ası ıçıl\ sa.tın a ınacak 
rın üzerinde 8 inç ile 20 ınç ara- ura a ı eş ıya ımız ıze • tur. Bunun kıymeti bir milyon ster- Bu ana düşüncelere şu mütalealar i- makineler, Hindistandan mübayaa e-

d M B -b"l a· "d A resimler çok sadeleştirilmiş, ro-
ımda bir sıra delikler var ır. nüz ısır, a ı , ırı ve vru· lingten fazla tahmin ediliyor. Tabut- lave edilmiştir: dilecek çinko ve bakırlar ve gene Hin. 

B d 
. ft t pa medeniyeti yeni doğmuş çocuk zetler kaldırılmış, tezyinat da üç .. 11 d" 'd 

un an sonra ıç tara a mun a- renk üzerine yapılmıııı.tır. Ayrıca ta Firavunun mumyası ve diğer bir. 1 - Köylünün yaşayışını guze eş - ıstan an alınacak pamuk için Polon 
zam odalar geliyor ve her odaya halinde iken Çukurova'da ilerle- ::s tirmek vazifesini üzerine alanlar, köy ya'ya açılan krediler meselesi görüıı.ül-

. ·nk· f ım· b" medeniyet bu tezyinat, her kabın şekline gö- çok mücevher ve altın heykeller de -s 
tesadüf eden iki delik pencere gi- mı§, ı 1Jil e ış ır mahı;ullerinin kıymetlerini suni suret- müştür. 

k · b 1 d v ·· t rmek re bir başka tarzda vücuda getiril- k t ş· d" k dar yapıl o-bi duruyor. Bunlar nisbeten alr2k mer ezı u un ugunu gos e • çı mış ır. ım ıye a mış te dü•ürmek ve bu suretle istihsali ve Diğer cihetten söylendigvine göre 
r- . miştir. Aynı şekilde üç renkli tez- ka 1 "-- :s 

g ibi duruyorsa da çömelmiş vazi- tedır. lan hafriyatta meydana çı rı an illkl- satış fiyatlarının muvazenesini boz - Hudson Polonya hükümetine İngilte-
dak. · • d bu deli yinat, Tuna havzasının Besarab-

yetinde bulunan bir okçunun ok Bura ı mımarı e na - rı atika arasında Tutankamun'un me - mak için yapılan hareketlerle müca - re ve Fransa ile sıkı bir teşriki mesai 
d let etmektedir. Mersin'in boyalı ya ve Karpat bölgelerinde bulu-

-~-------~~~~~~~~~ ır_·------------------~~~~-~~~~~~~~~m~~mabu~m~im~~ ddee~lidkk~ pUnı~v~et~t~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=--~~~~~~~~~~~~~~~__. 
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Mebus seıimi pazar 
günü yapllıyor 

Romanya Almanlara İtalya hadiselerin inkiıaf ını pek beğenmiyor Paris ve Londra sefirleri 
karıı tedbir alırken 

(Başı ı inci sayfada) (Başı I inci sayfada) 

Pazar günü yapılacak mebus seçimi gili.z büyük elçiaini kabul etmiştir • 
işleriyle alakadar olmak üzere parti 
merkezinden bazı vilayetlerimize gön. 
derilen mebuslar vazifeleri başına 

varmış ve varışlarını ve verilen direk
tifler dairesindeki çalışmalarını mer -
keze bildirmiye ba1lamışlardır. 

Diğer taraftan, bütün viciyetler i· 
kinci müntehip listelerini Dahiliye 
Vekaletine telgrafla bildirmiş bulun -
maktadırlar. 

Ankara'daki ikinci müntehipler 
bugUn sabah saat 9,5 de Halkevi salo
nunda bir toplantıya çağrılmışlardır. 
Aynı günde, parti merkezince vazife
lendirilerek gönderilen mebusların iş
tirakiyle bütün vilayetlerde birer top
lantı yapılacaktır. 

Bu mebuslardan Hilmi (Çoruh) 
Kayseri'ye, Reşit (Kayseri) Kütah. 
ya'ya, Ragıp (Kocaeli) Balıkesir'e, 

Halid Bayrak Denizli'ye, Zeki Mesut 
Iaparta'ya doktor Hasan Vasıf Edir -
ne'ye, Ali Riza Türel Antalya'ya, Sa -

Romanya alman ekonomik 
ınleplerini reddediyor 

Bükref, 21 a.a. - Salahiyetli mah _ 
fillerin Havas muhabirine bildirdiği • 
ne göre, Romanya, alman ekonomik 
taleplerinin büyük bir kısmını reddet 
mektedir. Yarın imzalanacak olan Al
manya - Romanya ticaret anlaşmasına 
bilhassa romen petrollerini alakadar 
etınek üzere yalnız bir kaç ikinci de
recede fedakarlıklar dahil bulunacak
tır. 

Yeni Almanya - Romanya ticaret an 
laşması, ticaret mübadelelerinde ha -
fif bir fazlalık göstermektedir. Pet -
roller bahsinde yapılan fedakarlıklar, 
alman taleplerine göre hiç bir şey de
ğildir. Doktor Wohltat ile yapılan mü
zakereler teşrinisani anlaşmaları çer -
çevesi dahilinde cereyan etmiştir. 

Vltimatom verildi mi? 
lah Yargı Konya'ya, Mitat Amasyaya, Almanların bir ültimatum verdikle -
Necip Ali Aydın'a, Damar Samsun'a 
gi tmi,terdir. 

lıtanbul'da ikinci miinıehip
ler:in topkmtısı 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Münte. 
hibi saniler yarın sabah, Ankara'dan 
gelen B. İbrahim Tali Öngören ve 
Şemsettin Günaltay'la birlikte bir top 
Jantı yapacaklardır. Ancak tstanbulda 
ikinci müntehiplerin sayısı bini teca • 
vüz ettiğinden iki yerde aynı zaman • 
da toplantı yapılacaktır. B. Şemsettin 
oknuşulacak mevzuların çok mühim 
olduğunu tahmin ettiğini kendisine 
bir zarf verildiğini bu zarfın da top· 
lantıda açılacağını söylemiltir. 

Mebus seçimi üniversite konferans 
salonunda yapılacak ve bu münasebet
le ~ehir süsleaecektir. 

l:mıir de 
İzmir, 21 (Telefon!") - İzmirdeki 

rinin tekzip edilmesine rağmen, bu -
rada hala bir nevi sıkıntı duygusu var
dır. Bunun sebebi de Romanya - Al -
manya ticaret müzakerelerinin Al • 
manya'nın Çekoslovakyadaki son dar
besiyle aynı zamana tesadüf etmesi ve 
Almanya'nın Romanya'ya kar§ı niyet
leri hakkında yabancı memleketlerde 
musir surette bazı şayıaların deveran 
eylemesidir. 

Macaristan' da tedrici 
seJerberlik 

Budapeşte, 21 a.a. - Havas muhabi
rinin iyi kaynaklardan öğrendiğine 

göre, askeri makamlar, tedrici bir se • 
ferbcrlik yapmaktadır. Bu seferberlik 
28 martta tamamlanacaktır. Silah al -
tına çağrılan efrad, derhal Romanya 
hududuna ve eski Karpatlar Ukranya· 
sı hududuna sevkolunmaktadır. 

ikinci müntehipler ycı.rın saban halke. Sulh zamanındaki asker miktarı, he
vınde toplantıya davet edılrnişlerdir. men hemen iki misline çıkmıştır. Pi -
Parti tarafından seçim işlerıyle ala • yade kuvetleri, bilhassa cenup ve ce
kadar olmak üzere tayin edien mebus- nubu şarki garnizonlarında ve ezcüın
lar da şehrimize gelmişlerdir. Yarın· le Debrecen ve Szeged'de fazlalaştırıl-
ki toplantıda hazır bulunacaklardır. mıştır. 'Garnizonlar, henüz, seferi va -
Urduda: ziyete sokulmamıştır. Bunun sebebi, 

Ordu, 20 a.a. - İntihap hakkını haiz her halde resmi makamların, şuurlu 
DJ7J3 kaıdın ve O<KJOJ erkek k\ çcD>aft b~ auratt.a:._bi-tcacavüs. b.aırladıkları 
147818 müntehipten 52156 kadın ve intibaını vermekten t~vakki etmiye 
46559 erkek müntehip reylerini isti. çalışmaları olsa gerektır. 
mal etmişlerdir. İştirak edenlerin ye- •J lar ıek·ip edivorlar 
k\ınu 98611 dir. " acar gene "" J 

Yüzde nisbeti 68 dir. Havaların Budapefte, 21 a.a. - Macar istiliba· 
muhalefeti yüzünden ve vilayet hari - rat bürosu macar ordusunun kısmi &e· 

cinde bulunanlar ile ihtiyar ve hasta ferberliğine dair çıkan haberlerin doğ 
olanlar mevsim dolayısiyle bizzarur ru olmadığını bildiriyor ve bu haber -
reylerini istimal edememişlerdir. lerin Budapeşte'deki Havas Ajansı mu 

Büyük Milli Şefin gösterdiği nur • babirinden çıktığını ve maksadın Ma
lu ve ıuurlu yolda yürümeyi bir va - caristan'a zarar verecek haberler işaa
tan borcu bilen halkımız kadın ve er - sinden ibaret bulunduğunu kaydedi • 
kek reylerini müttefikan C. H. Partisi yor. 
namzetlerine vermişlerdir. Naip Horti'nin rütenlere 
Konya' do: beyannamesi 

Konya, 21 a.a. - Konya vilayetinde Budapeşte, 21 a.a. - Naip Horti, Rü-
rey hakkı olan 293049 yurttaştan ten halkına hitaben bir beyanat neşre-
252264 yurttaş ikinci müntehip seçimi derek Macaristanla rütenlerin asırlar
ne ittirak etti. İştirak nisbeti Konya- ca ııulh içinde beraber yaşadıklarını 
da yüzde doksan, Ilgın'da 95, ve vasa- hatırlatmıştır. Beyannamede rütenle -
tt olarak 87 dir. re macar devleti çerçevesi içinde muh-
Artvin' de: tariyet verileceği kaydedilmekte ve rü 

Artvin, 20 a.a. - Çoruh vilayeti tenlerin batka suretle bu muhtariyeti 
mıntakaaında müntehibi sani seçimi 19 kazanmalarına imkan olmadığı ilave o
mart günü ikmal edilmif ve reyler ta· lunmaktadrr. Büyük nafıa ifleri vücu
mamen C. H. P. namzetlerine veril • da getirilerek memleketin refahı te -
miftir. min edilecektir. 

Roma' da heye<an var 
Almanya'nın hoşnutsuzluğunu göstermek için 

geri çağırdılar 

Berlindeki İtalyan Sefiri rapor 
Paris, 21 a.a. - Alman sefiri fon Welczeck, vaziyet hakkmda 

hükümetine malfunat vermek üzere dün alqam saat 18,15 te Ber
lin' e hareket etmiıtir. 

vermek üzere Roma'ya gitti 
Berlin 21 a.a. - Resmi alman dip - ı sabah Berlin'de müsadere cdilmittir. 

lomatik Enformasyon gazetesi yazı - ı·ranko Hitler'i tebrik etti 
yor: 

Paris, 21 a.a. -- Roma'dan Havas ajansına bildiriyor: Çekoslo
vakya emrivakiinden sonra Londra ve Paris'in mü,terek hareket
leriyle dünya umumi efkarında hasıl olan akisler Roma' da heye· 
can uyandırmıştır. 

"Almanya'nın Paris ve Londra bü -
yük elçilerinin görüşmek üzere Bel -
lin'e çağrılmaları keyfiyeti ile İngiliz 
ve fransız protestolarının reddi, yal -
nız şekil meseleleri değildir. Bunlar, 

Son 
hadiseler .. 

(Başı 1. inci sayfada) 
bu lmuılardır. 

Fakat çek sanayii dahi, alman 
sanayii gibi, bilhassa ihracat için 
kurulmuıtu.Bundan dolayı ilhak
tanberi Almanya'nın a) İhraç 
ihtiyacı, b) hammadde ve gıda 
maddesi ihtiyacı da artmıştır. 
Yani ilhak, ırki vahdetten sonra, 
Almanya için en hayati zaruret
leri teşkil eden ziraat ve ham
madde kaynakları ve nüfus top
rağı ihtiyaçlarını daha fazla tid
detlendirmiştir. 

Hadiselerin bu inkiıaf ından 
ltalya'nın haberi var mıydı, yok 
muydu? ltalyanlar hem haberle
ri olduğunu söylemekte, hem de 
alınanlara hak vermektedirler. 
Göring hadise sırasında ltalya· 
da idi. Şimdi de oraya gidiyor. 1-
talyan gazeteleri Ren işgalinin, 
anşlusun, Habeşistan'm, südet
ler, bu son ilhak ve İspanya me
selelerinin Berlin • Roma mihve
rini mütemadiyen kuvetlendiren 
ve buna karşı demokrasileri za
yıflatan zaferler olduğunu yaz
maktadırlar. 

Münib anlaşmasını İngilizler ve 

1 

Yarı resmi tefsirler Almanya'nm aynı azmanda, çekoslovak meseleleri -
orta Avrupa'daki hareketini muhik nin halli karşısında ezcümle İngilte -
göstermiye gayret etmekte iseler de renin aldığı tavurdan Almanya'da u • 
bunların ileri sürdükleri iddialara biz- yandırdığı h~nudsuzluğu göstermek
zat kani bulunmadıkları görülmekte - tedir. Almanya' da ingiliz gazeteleri -
dir. Bununla berabrr Roma'.nın ecnebi nin hareket hattı ve ingiliz başvekili -
diplomatik mahfillerinde, mihver mü- nin ve diğer bazı ingiliz politikacıla
nasebetlcrinin bu hidiselerden müte - rının nutukları, takbih hissi ile karşı
essir olmıyacağı çünkü İtalya'nın Al. lanmaktadır. 
manya'ya dayanarak Akdeniz ve Afri- Al . . l .. '·entlı'nı' .r•laA'---
k . .. b 1 .. d h 1 . mun)a, ya nı ... il: ~4 '"' 
a'dakı munase et erını a a 'e verış- . • • • 

li bir şekilde ileri sUrebileceği söylen l.andıran b~r ı~~. ha!lettı 
mektcdir. Almanya, umumıyet uzerıne h,erkes 

I l l • 'k için ve bilhassa Almanya için teham-
ta va po ılı ·mıını .. 1 .1 b' · · b' ç k • -· • • mu edı mez ır vazıyetı, ızzat e 08-
degıştırmıyecek lovakya'nın meşru hükümetinin talebi 

Aynı mahfillerde hasıl olan kanaa. üzerine tasfiye etmiştir. Bu suretle, 
te göre, İtalya, Habeşistan harbini mü- Almanya, yalnız kendisini alakadar e
teakip takip etmiye başladığı yoldan den bir meseleyi halleylemij bulun -
ayrılmıyacaktır. Salahiyetli italyan maktadır. İngiltere gazeteleri, ve si -
mahfilleri Fransız - İngiliz hareketi - yasi ricalinin nutuklariyle, Avrupa iş
nin manasını anlamıya çalışmakta ve birliğine karşı mesuliyet hislerinin ta 
bilhaasa İngiltere'nin harici siyasetin- mamiyle yok olması gibi telakki edile
de hasıl olan büyük deği1ikliği ve bilecek bir isnadlar faaliyetine geç -
Londra'nın sulhçu devletlerden mü. miştir. 
rekkep bir blok teşkili hususundaki 
gayretlerini kaydeylemektedirler. Ay 
nı mahfiller harptenberi Londra ile 
Berlin arasındaki münasebetlerin bu 
kadar fena bir şekil almadığını müşa
hede eylemektedirler. 

I tal ya tebrik göndermedi 
Berlin, 21 a.a. - Bohcmya ve Mo • 

ravya'nın ilhakı dolayısiyle şimdiye 
kadar alman hükümetine Tokyo, Bu -
dapeşte ve Burgoa hükümetleri tara -
fından tebrik telgrafları gelmesine 
rağmen İtalya'nın da Almanya bükü -
metini tebrik ettiğine dair matbuatta 
hiç bir haber intişar etmemiştir. 

• Bir cincıyet 

fra·nsızlar, resmen itiraf etme- Berlin' deki italyan sefiri 

Romanya'yı yalanlar ile seferber et
mek ve buraya Beneşvari Almanya a • 
leyhtarı yeni bir :;iyasct koymıya ça -
lışmak, cidden bir cinayettir. Alman
ya, bizzat İngiltere'nin geniş ölçüde 
mesuliyeti bulunan bir meselede gene 
bizzat İngiltere'nin manevi takbih ha
rekatında bulunması hayret uyandır • 
maktadır. Almanya çok iyi biliyor ki 
ingiliz hükümetinin çekoslovak mese
lesinin halli karşısındaki hareket hat
tı, riyakarlıktan başka bir şey değil -
dir.Ve bu hareketin hedefi, İngiliz mil 
letinin sinesindeki alman aleyhtarı 
sevki tabiileri harekete geçirmiştir. 

mekle beraber, kendileri için bir Roma' yo gitti 
matl6blyet Ye &.ti· in telııltlu. ad- ı =---·:aerlln zı a.a. - Havcıs: ttaıya·nm 
detmişlerdi. Bunun aksülimeli Berlin sefiri Attoliko, İtalya hükü.me. 
silahlanmıya emsalsiz biT hız tine vaziyet hakkında izahat vermek 
vermek ve aralarındaki ittifakı llzere Roma'ya hareket etmiştir. 
sıkılaştırmak olmU§tur. tlhak ha- Berlin'den ayrı~madM: evel .~~ir 
diaesinin aksüli.meli de, tehlike- bazı siyasi alman lıderlerıyle gorüş-
ye kartı, müdafaa hatlarını ve müştür. • , • 
kombinezonlarını genişletmek "Demokrasıler Avrupa da bır 
tasavvuru olmaktadır. Geçenki harp lıavallı y<ıratıyorlar,, . 
lngiltere kabine toplantısının Roma, 21 a.a. - İtalyan gaz~:~lerı, 

lngiliz gazeteleri miisadere 
ellilili 

Berlin, 21 a.a. - Havas: Çekoslo -
vakya'da vuku bulan son hadiseleri 
anlatan bütün İngiliz gazeteleri bu 

Au bir kayıp 

Devlet Stirası azasından 

Berlin, 21 a.a. - General Franko, 
B. Hitler'e bir telgraf çekerek esasen 
evelce Almanya'ya ait bulunmuş olan 
arazinin muslihane bir ııurette büyük 
Almanya'ya ilhak edilmiş olmasından 
dolayı tebriklerini bildirmiştir. 

B. Hitler, bir telgraf çekerek gene -
rale teıekkür etmittir. 

Çekoslovakya'nın alacakları 
bloke ediliyor 

Paris, 21 a.a. - Fransız nükilmeti, 
ingiliz ve Amerika hükümetlerini 
takli<len, bütün fransız bankalarından 
kendilerine mevdu Çekoelovak esham 
ve tahvilatı ve altınlarını bloke etme-
lerini istemiştir. 

lleneş'in bir tekzibi 
Şikago, 21 a.a. - Eski Çrılroelovak 

cümhurreisi Beneş, Amerika'daki çek 
ve slovakların kendi riyaaeti altında 
Amerika'da muvakkat bir hükümet 
teşkil edecekleri haberini tekzip ey -
lemiştir. 

Sikilgo 'da ki çek konsoloMJnesi 
kapannwdı 

Şikago, 21 a.a. - Havas Ajansından: 
Sabık çek muharipleri, Amerika lej -
yonu üniformasını ve yahut sokol'lar 
kostümünü giymiş oldukları halde 
çekoalovak konsolos'haneei önilnde nö 
bet beklemişlerdir. 

Konsolos B. Antonin Holy, bala 
konsoloshaneyi işgal etmektedir. 

Boh.emya ve 'Moravya'do 
tJeYahaı 

Berlin, 21 a.a. - Devlet polisi, 21 
marttan itibaren, çok mücbir sebeple
rin vücudü takdirinde, Bohemya ve 
Moravya eyaletlerine gircibilmek için 
seyahat vesikası verebilecektir. 

Çekya' da vaziyeı normal 
Prag, 21 a.a. - Vecer gazetesi Prac 

ve memleketin diğer yerlerinde umu· 
mi vaziyeti tetkik ederek her tarafta 
haTKın normal olara ve sUK: ne e • 
tine devam ettiğini ve memleketin e • 
konomik hayatında hiç bir arıza h'*"' 
le gelmediğini yazmaktadır. 

1 Bir taarruz halinde 
küçük devletlere 
askeri yardım ! münakaşa mevzularından biri İngiltere'nin sevk ve idare ettıgı d~

"alman ilerleyişinin hangi hatta mokraai devletlerinin Avrupa'da bır 
1 'it · · b' t ·· t k'l harp havası yarattıklarını ve de-
ndgı ~~e. •çın .

1
r ecavukt~ Fet 

1 
mokraailerle yahudilerden ve bolşe- o·· mer ((Başı 1 inci say! ada) \ 

e ecegını,, tayın etme ı. ran- . .. kk b. "mukaddes , .. 1 'l , • d vıklerden mure ep ır 
LôHi Erinal velat etti 

sa ya tecavuz ·ngı tere yı er· ı'tt'ıfakın" her an daha bariz bir şekil / ) porları dün dış bakanlığa gelmiftlT. 
h k h k (Başı linci say ada 

hal arbe sevketme mu a - almakta oldug~ unu yazarak Fransa H ·· t "d tmiyen bir habere 
kaybından tı.ehrimizde büyük teessür enuz eeyyu e 

kak oldugvu kadar, •imdiden cümh' urreı·81· Löb' ron" 'e Londra'da yapı- T .. İ 'lt bük' u"met'ı ı"ngiliz ka 
s duyulmuştur. Ulu&, merhumun yeğen- gore, ngı ere , • 

tayin olunan bir hatta tecavüz lacak kabulün manası üzerinde tered. lerine, ordu ve Devlet Şurası'n.daki binesinin toplantısından evel biltlin 
demokrasileri harbe aevkede- dilde mahal bulunmadığını kaydedi- arkadaşlarına ba§63ğlıgı diler. ınalWna.t eline geçtiği takdirde, yarın 
ceği ıarahatini tesbit ve ilin yorlar. Merhum Ömer Lütfi Erinal'in ce _ Avam kamarasında İngiltere'nin va • 
etmek mümkün olacak mıdır? Giornale d'İtalia Lort Halifaks'ın nazesi bugün saat on ikide Hacıbay- ziyetini izah edecektir. 
Bu sualin cevabını hadiıelerin dün lortlar kamarasında söylediği nut ram camiine nakledilecek ve 12,20 de ANADOLU AJANSININ NOTU ı 
yakrn inkitafı gösterecektir. Kar- kun açıkça Almanya aleyhinde oldu • cenaze namazı kılındıktan ıonra bir Türkiye taralından yapılacağı 
•ı tarafta vakaların nasıl bir ıe- ğunu yazıyor. . top arabasiyle ve bir askeri ve polis zikrolunan yardımı Balkan palıt111111 
s h Tevere gaz~teıi, Fransa ve İngılte. . 1 1 Yir takip edeceği hakkındaki ta • l" kıtası ve bandonun iştirakıy e a ay hükümleri haricinJe anlamM doi • 

re'nin hesapları "emniyeti &Uistima - d .... · 1 r hakkında da tı'mdı'den halinde Saınanpazarma ka ar gotu- ru delildir. mın e )erle rok kabarmı"- olduğunu ve bina-
h k k ·· t"' :s s rülecektir. Cenaze burada otomobile 

AmlMya'da: 
Amasya, 20 a,a, - İkinci müntehip 

seçimi vilayetin her tarafında bitmiş 
ve Cümhuriyet Halk Partisi namzetle. 
ri ittifakla seçilmişlerdir. 

Ü üm verme guç ur. enaleyh bunların ahl"'- vaızlarında bu. S tle ...;..ı ıekl"fı"-J-
d d h d.K konacak ve Cebeci'deki Şehitlik'e gö- ovye r yaruım ı ™-"' 

300 e11ir Bizlere her zaman an a a lunamıyacaklarını tebarilz ettiriyor. türülecektir. bulunmadılar 
M .. Vol toplu, daha basiretli, harici tel-

Ungvar, 21 a.a. - onscn!or d'l ?" kinlere kar"-ı her zamandan da- A.ntikomintern pakt takviye Ömer Lütfi Erinal'in kısa tercüınei Moskova, 21 a.a. - Tas Ajanıı bil • 

Mebus seçimi etra/ında çocuk
larımızı tenvir için ..• 

Maarif Vekaleti, mebus ıeçimi işle
rinin faaliyetle devam ettiği bugün • 
}erde talebenin seçim hakkındaki bil • 
gilerini arttırmak ma~sadiy.le b~t~n 
mekteplerde cümhurıyet ıdar~ımn 
feyizleri, C. H. P. umdeleri, kurtuluı 
inkılap ve terakki yoll~rında bu um~ 
d 1 in isabetli tesirlerı ve semerelerı e er . . 
intihap işlerine karş~. a~akanın ve. ınt.ı
haba iştirakin en muhım vatanı bır 
vazife olduğu, mebusluk ve kamutay 
mevzuları etrafında talebeye de~sl~r 
ve konferanslar verilmesini istcmıştır. 

Mülhak bül~e ile idare edilen 

dairelerin 1939 bül(eleri 

sin'in hareketinden sonra esır e ı mış s l k hali şudur: d' . y b 1 So t1 
olan ve general Prchala'nı~ kıtaatına ha uyanık ve tetik bulunarak, o unaca · B. Ömer Lütfi Erinal 1298 de İstan· ırıyor: a ancı gazete er, vye er 
mensup bulunan üç yüz zabıt ve asker hadiselerin bu inkitaf ve seyri- Tokyo, 21 a.a. - Domei ajansının bul'da doğmuştur. Müzeler muhasebe- Birliği hükümetinin Polonya ile Ro -
Slovakya_ Ukranya hududuna sevke - ni telitsızca beklemek dütüyor • . bildirdiğine göre, parlamentonun dö~t cisi B. Recep'in oğludur. 1317 yılmd~ manya'ya bu memleketler bir taarruza 
dilmiıı.tir. F R ATAY ekalliyet partisi yarın müttereken bır Erk"nı Harp yüzba"-ılıg~ ı ile Mektcbı hedef oldukları takdirde muavenetini 

s • • teklifte bulunarak Alman - İtalyan - i:l s 

Romanya L~dı"selerı" sr'ı"kı"'ınetle k kv' Harbiye'dcn çıkmış 19 9ubat 1319 da arzetmit olduğu hakkrnda pyialar 
ıuı Japon antikomintern pa tının ta 1 - d b' ba 16 

ki G 1 1 1 Kolağası, 10 nisan 1324 e m şı, neşretmektedir. Tas ajan11, bu habcr-
k . diyor Eme 1• enera A ·1 yesini ve memlekette ıslahat yapıma- k 1 mart ta ·ıp e teşrinisani 1330 da kayma ~.: terin hakikate uymadıgvıru bildinniye 

B"k 21 R d a;~nsı bil· llnt istiyeceklerftir. 1333 de miralaylık rütbclerını :ıc.zan· 
diriyuo;~ş, a.a. - a or J- Tokyo'nun siyasi mahfillerinde be- mıttır. B. Erinal 2 ilk ki. nun l329 da mezundur. Ne Polonya, ne de Roman-

H•k t A d . yan olunuyor ki nazırlar meeHainin ya Sovyet h"k" t' . d · 
utün gazeteler çe or vru a 1 son toplantnaında bu meseleler görü - .. B.. k ta A p me yer em Erk"nı Harbiyei Umumıyeye memur u ume ının yar ınunı ıs -

hidiıelerini Roınanyanın sükunetle A · edilmif, Umumi Harp'ta üçüncü ordu temcmişler ve kendilerini tehdit eden 1ülmü1 ve nihayet hariciye nazırı rı- ~-· • 
takip ettig~inı· kaydediyorlar. ı k. d b ve ordular grupu erkanı haııuıye tıyase hiç bir tehlikeden bu hükümeti ha-ta ile harbiye nazırı taga ı e un-

Timpul gazetesi, yeni vaziyet kar- du" n vefat etfı' larla bilhassa meıgul olmuılardır. tine tayin olunmuştur. 19 temmuz ve berdar etmemişlerdir. Hakikat olan 
tııında Romanya'nın hadiseleri huzur teşrini evel 335 tarihlerinde Harbiye şudur ki, ayın 18 inde İngiltere hükü· 
ve sükunla takip ettiğini bildirdikten dairesi reisliğine, 21 haziran 1337 de meti, Romanya'ya karşı bir tecavüz _ 
sonra diyor ki: (Başı 1. inci sayfada) lunmuş, bir müddet lstanbul'da ça~ış- levazımatı umumiye riyasetine, İstan- den endişe ettirecek ciddi sebepler 

" Bugünün bütün &erçek bcynelmi· çukta, yapılan bütün tedavi ve ihti- tıktan ı;onra istiklal mücadelesıne bul'un milli idareye intikalinde İstan· mevcut olduğunu bildirerek Sovyet 
lel unsurlarr:u göz önünde tutuyoruz. mamlara rağmen, general Ali Hikmet Afyon cephesi kumandanı olarak iş- bul Müdafaai Milliye Reisliğine tayin hükümetinin böyle bir ihtimal önün -
Almanya'nın gfıya Romanya'ya verdi· Ayerdem hayata gözlerini kapamı§ - tirik etmiştir. olunmuştur. de ne gibi vaziyet alacağını sonnuş • 
ği mahut ültimatom '8Yiaaı gibi bir tır. Zaferi müteakip Balıkesir'deki i- Merhum 19.11.1339 da mülga İmar tur. 
telaş unsuru teşkil edebilecek bütün Cenazesı' yarın (bugün) saat 11 de kinci Kolordu kumandanlığına tayin · k" ek"let'ı müstelll:lrhgvına son-

ve ıs an v i:l r- Sovyet hükümeti bu suale verdiği asılsız şayiaları reddetmek lhnndır. Şi11i'dekı' Kuzey apartmanından kal- olunan merhum, burada 12 sene müd- D h'l' ek"letı" iskan umum 
k 1 . ra da a 1 ıye v i:l cevapta, en ziyade alakadar devletler. Romanya ve alman hU Umet erı bu P- d 1 k T 'k' .. d detle kalmı .. ve bilhassa sporla ya- vu . 1 tur 

• k . ırı ara namazı eşvı ıye camım e s müdürlüg ne tayın o unmut · den, ezcümle İngiltere, Fransa, Pclon-
• Maliye Vekaletinden aldı~~ı~.~ yianın manasızl.ı~ın~. ~;rt ve ••arete kılındıktan sonra asri mezarlığa def. kından alakadar olmuştur. Bu vesile B. Ömer Lütfi 23 haziran 1927 den ya, Romanya, Türkiye ve Sovyetler 

JQmata göre orman u~u'? mü~urlugu· müsareat eylemış er ır. nolunacaktır. ile, büyük pehlivanımız Çoban Meh· hayatının sonuna kadar Devlet Şurası Birlig~inden mürekkep bir konferan. 
nün 1939 büdce pro1esı varıdat ve Gazete ilave ediyor: ••• met'in, onun tarafından adeta keşfo- v t 

k 5 306 963 ''Romanya hl'r_ bı'r halde, ne siyast H b' . "ld·v• · ka d d l' Azahgı yapmış ır. sın irtimaa çağırılmasını teklif eyle-{ '"tevazin olara · ~ ar ı~ mektebini bitiren ge~ral lunarak yetiştin ıgını y e e ım. :s masra ı mu . . . k" miştir. 
lira, hudut ve sahıller ~ıhat um_u~ ne de ticari sahada istiklalıne en u - Ali Hikmet Ayer<lcm 1317 de erkanı Merhum Bahkesir'den Kayseri'de-
müdUrlüğfüıün 1939 büdce pro1esı çük bir zararın verilme11ini kabul et • harp zabiti olarak Kosva'da üçüncü ki 6 ıncı kolordu kwnandanlığına ta- tikten ve 1936 olimpiyatlarında bu- Sovyet hükümetinin fikrine göre, 
masraf 488.884, varidat 489.500 lira, miyecektir. . .. .. ordu erkanıharbiyesine tayin edilmiş yin olunmuş ve orada iki sene hiz- lunduktan sonra, sıhi vaziyetinin mü- böyle bir konferans hadis olan vaziye· 
akıflar umum müdürlüğünün 1939 Romanya hükümetı, butun devlet - tir. metten sonra tekaüde sevkolunmuş- sait olmamasından dolayı bu sonuncu tin aydınlatılmasına, konferansa itti 

~üdec projesi masraf 2.789.400 lira ]erin hayat icabatını nazarı itibara a • Merhum bundan sonra muhtelif tur. Son tetrii clevrede Gaziantep'ten vazifesinden istifa etmişti. rak edecek biıtun devletlerin vaziye -
varidat da 2.789.SOO lira olarak tesbit tarak tcsantlt esuına dayanan anlayıı hizmetlerde bulunmut ve umumi harp mebus •C4iilmitti. Türk Spor Kurumu Ulua merhumun kederli aileııine ta- tini tayine azami derecede imkan"" -

olunmuştur. ______________ ~----~po:l:i~ti:ka:u::na:__:d:e:vam:;::~kar::::.:•rm:.=.da::.:d~ı~r._" _____ t_e _t_z.rn __ i_r _h_a_t_k~om~ise~r-l~iğııı~·~e~ta__:_y_in~o--__ bafkanlı.....:. __ _:i~uıda----b-k~mli--'dıclc~-t-h_lzıne ___ t~et--__ z~lyel:....._er_in __ l _ı_una __ r_. ____________ ~~--re~ce--k_ti_r. __ ~----------------------~ 
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Bulgar edebiyatılldan örnekler : AN DA Ç ! 
................................................ ] 

Futbol oyunsa da Milli 
Küme oyuncak değildir 

lktısat Vek~letinden - ................................................ 
NOBETÇlECZANELER 

Panayır kızı Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarpmba 
Perıembe 
Cuma 
Cumartesi 

l\ferkez eczanesi 
: Ankara eczanesi 

Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Halk ve Sakarya eczaneleri 
Ege ve Çankaya eczaneleri 
Sa bat ve Y eniıehir (,.) 
İıtanbul eczane&i. 

(Ba§ı 5 inci sayfada) 

tında inaan tarafmdaa aporcululda 
uzla.ltınlamamakta olan bu muame
lelerin mahiyetini teepit etmek la
zımdır, ta ki aporcu gençlerde aı.dı
ğımız centilmenlik zihniyetini ihlal 
eden muhalif zihniyetin ne olduğa 
anlatılarak' iktiza eden tedbirleT a -
lrnarn ve bahsettiğimiz layıkaız mu
ameleler de artık tekerrür etmesin. 

Derkilik, yüalü Ye pamuklu mellsmlf tahsili i(in Amapa'yı 
gönderilecek Sllllf okulu meıanl•ı müsabaka imtihanı 111fları 

ı. - Avrupa'ya tahsile gön<lerilecek sanat okulu mezunları müsabaka 
imtihanı ıartları hakkında evvelce yapılan ilin qağıdaki ıekilde tidü edil
mi1tir. 

l' caan: PtmfO Milt,,;Jol 
Pavlina henüz on altı yapndaydi. 

lluna rağmen her şeyi biliyor ve her 
"1e akıl erdiriyordu. Hayat elenilen 
laa ihtiyar ve akıllı uıta onu çok iyi 
)etittirmiıti Güzel değildi. Fakat 
trkekler onun yuvarlacık vücudunu; 
bir be.bek çdıre.ini andıran yüzünü 
•e bu yüzü çerçeveliyen kara, kıvır
cık ve gür aaçlariyle mini mini du
daklarından eksik olmıyan tebessii
lbiinü çok eenrlerdi. Vücudu henüz 
itan derecede inkişaf etmiı değildi; 
ı.ıtat çok büyük bir elastikiyete ma
likti. Bunun için çalJ!tığı sirkin at-
1-rı tistünde akıllara hayret veren nu
lbılralar yapar; hnact. trapezden tra. 
Peze atlıyarak tehlikeli oyunlar gös
terirdL Bütün bunlar yetmiyormuş 
tibi onu bir tahtaya dayıyarak mak
tan ıini .e korkunç bir bıçak yağ
lburuna tutarlardı. 

Pa.lina, bütün bunlara mukabil an
talr bir ekmek paraaı kazanıyor; ta
•arru f edebildiği üç. bet kuruıla da 
lr~diaine idi bir ~dan kaba bir el
bise yapmağa çalıtıyordu. 

Oyundan sonra, diğer artistler gi
bi, o da meyhanelerden birine gidi
Yor; orada bacak bacak üıtüne atarak 
•igara ve içki içiyordu. Onu gören
ler, bu kadar genç bir kızın böyle bir 
Yerde ve bu tarzda oturmaıını biç bir 
teçhile iyi bulmuyorJaroı. 

Gene böyle bir gündü. Sirkte boya
lı suratı, arkaıı kocaman yeşil yama· 
lı pantoloniyle tuhaflıklar yaparak 
halkı güldüren palyaço, Pavlina'yı 
görünce: 

- Sen .. Dedi. Biraz daha terbiyeli 
Olrnağa dikkat et. Nedir o halin bay· 
le? Eteklerini o kadar kaldımupın 
ki ... Bak, bacakların .. 

- O senin işin değil. 
- Fakat, burası çoluk. çocuk yeri 

değil.. Ustelik bir de sigara tellendir
nıişsin ... Bu saatte senin gibi çocuk
lar uyumaktadır. 

- Sen karıtma bana.. 
- Polis geline görürsün. 

- Gelsin. .• 
Ve, meslek arkadqma arU.mı dö-

llerek sigarasına uıldı. 
Palyaço, wünü geçiremediği için 

Sok mu~ ir olmu ve asabiyetinden 
biitUn gece DY"""""fti. Er,teal iMiiıli 
erkenden kızın çadırm11 koıtu. Ken
diıine karşı yaptığı o h,akaretin mi
llaaını ve sebebini soracaktı. Fakat ça 
dıra girdiği zaman dona kalmıştı. 
Çünkü; Pavlina yarı çıplak bir hal
de giyinmeğe çalışıyordu. Karşısında 
Palyaçoyu görünce bir yandan göğsü
nü kapamağa uğrqırken diğer yan
dan: 

- Utanll)az, diye haykırmasiyle za
\'allı delikanlının ıuratına bir tokat 
indirmesi bir olmuttu .. 

Fakat, palyaço dıprı çıkınca yap
tığı bu hareketini iyi bulmamıı; pif
ınan otmuıtu. Niçin vurdum? Diye 
iizülüyordu. 

Pavlina. bu gencin. kendisine kartı 
olan zif ını hiMediyor; hatta onu kıs
kandırmak için elinden gelen her ıe
}'i yapıyordu. 

- Haksızlık ettim. Beni çıplak gör 
lllÜf. •• Ne beis var? Diyor ve hemen 
gidip af dilemeliyim, diye düşünü
yordu. 

Giyindi ve çadırından fırladı. Pal
}'aço, sirkin bir köıesinde oturmuı; 
baıını eğmiı dütünüyordu. Son dere
ce müteessir olduğu belliydi. Pavlina 
Parmaklarının ucuna basarak ıokul

du ve tatlı, sevimli bir ıtesle: 
- Günaydın aziz meslekdaıım. de

di. 

Fakat Palyaço cevap vermedi. Baıı
nı kaldırdı. Pavlina'ya hüzün dolu 
gözleriyle baktıktan sonra bafını 

tekrar eğdi. 

- Ne o? Darıldın mı? 
- Elbette. Sana ne yaptım ki vuru-

Yonun... Bir kere meseleyi anlama
lıydın. Ben aeni gönneğe, seninle gö
rüpneğe gitmiştim. 

- Fakat... Şey... Oyle birdenbire 
girmen ... Bahusus ben çıplaktım. .. 

- Ben seni artık kalkmıt ve giyin· 
nıit sanıyordum da. .. 

- Bilakis vakit henüz çok erkendi. 
Hem, sen beni bili bebek sanıyorsun. 
Ben artık hal: ve hüriyetine sahip bir 
vatandatım. •• 

Bu son sözleri söylerken gözlerinin 
ucuyla Palyaço'yu süzüyordu. Fakat, 
Palyaço aldırmadı. Aynı hazin \esle: 

- Evet, biliyorum. dedi. Baıı bU.
büttln aarlmuıtı. O anda gözlerinin 
dolduğunu hissediyordu. 

- O halde? 
- Affınızı dilerim. Artık sana "be-

bek .. demem. .. Beni ikaz ettiğine te
tekkUr ederim. Bundan böyle aana 
•Bayan" diyeceğim. Seni gücendir
mipem beni affet. Tekrar ederim. Bi· 
!iyonun ki... 

- Biliyorum. 
Pavlina çok miltea.irdi. Palyaço'-

Çeviren: Mu•tala Şeril Alyancık 
nun yanına oturarak elini onun omu
zuna koydu. Sonra birine hakaret e
diyormu§ gibi yere tükürdü. Palya
ço: 

- Neo var? Diye sordu. Pavlina 

ACELE iMDAT 

Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir has • 
talık vukuunda acele imdat istemek için 
belediyeler hastanesine (2257) numara 
ile telefon edilir. 

2 - Avrupa dericilik, yünlü ve pamuklu menı;ucat meslek mekteplerin
de tahsil ettirilmek üzere müaabaka ile 30 talebe alınacaktır. Bu talebele· 
rin "10" u deriıeilik, "10" u yünlü mensucat ve ''10" u da pamuklu mensu
cat tahıili yapacaktır. 

sinirliydi: 
- Hi~.-

Ve deThal söyliydim ki bütün ba 
Lüzmnlu Telefon Nwnaralan gürültülerin tek sebebi paradır, ka-

3 - İsteklilerin atağıdalri prtlan haiz bulunmaları lazımdır. 
a.) Türk olmak 

- Fakat, görüyorum ki ... 
- Evet, iğreniyorum. 
- Kimden? 

Yangm ihbarı: (1521). -Telefon müracaat· zançtl1', yani keaada uğrıyan kiırdır. 
Şehir: (1023-1024). - Şehirler arası : Tavzih edelim: birinci amıf, yahut 
(2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 1 - büyÜk denilen kulüplerin iddialara-

b.) Sıhhati tam ve tahsil edeceği sanat şubesinde çalışmağa mOsait 
olmak, 

- Senden ... Her şeyden ... Herket1- m:a memurluğu (1846). - Meaajeri fi d b-...::~ı.. 
Şehir Anbarı: (3705). _ Taksi telefon na bakılıraa masra an a U7ua• 

ten ... Bütün düyadan. Sana hakikati numaraları- Zincirlicami civarı: (2645 - tür, bu kulüpler maaraflarmı futbol 

c.) En çok 25 yaşında olmak ve askerliğini yapmış veya hastalıktan 
batka bir sebeple tecil edilmiı bulunmak. 

ıöyliyeyim mi? Artık bu hayattan u- 1050 -1196). • Sama.npazarı civan: (2806 maçlan yaparak kartılamakta ve 
sandım .. Bu sirkdeki yaşayışım nedir . 3259) .• Yenişehir. Havuzbaıı Bizim milli küıne müaabakalanndan bü-

d.) Maarif Vekaleti bölge sanat okulları tesviyecilik, demircilik veya 
elektrikçilik ıubelerinden mezun bulunmak. 

d takıi: (2323). - Havw:baıı Güven tak -
sanki? Kasabadan kasaba)IB, şehir en ai: (Z333). _ Çankırı caddesi, Uloı tak· yiik gelir beklemektedirler. Halbu -
şehre ... Bir serseri gibi dolaşıyoruz... ıi: (1291). - İstanbul taksiıi : (3997). ki en çok bel bağladıkları bu gelir 
Adi. kirli bir paçavra gibi oradan o- Otobüslerin ilk ve 10n aeferleri taksime uğrayınca bütün hesaplan 

4. - İmtihanlar; bölge aanat okulları müfredat programlarına göre ap
ğıdaki derslerden olmak üzere 2-5-939 tarihinde An.kara. İstanbul, Buru 
ve İzmir Bölge sanat okullarında yapılacaktır. 

Matematik raya atılıyoruz ... Herkes tarafından Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 da alt üst olm.a.ktadl1'. 
hakaret görüyorum. Bütün erkekle- K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 Şimdi, mütalea&ı iktiza eden vazi- Mekanik 
rin haris nazarları altında... Sen de Ulus M. dan Çaııkaya'ya 7.25 23.00 yet, zannımıza kalırsa, tudur: bah-
başladın ... Şimdiye kadar bana insan- Çankaya'dan Uluı M. na. 7.10 23.20 ae mevzu kulüplerin yqıyabilmele-

Makine ve motör 

ca muamele eden bir sen vardın ... Son 
zamanlarda sen de onlar gibi başla- Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 ri için hakikaten büyiik masraflar 

Meslek teknolojisi ve malzeme 
Lisan (Almanca veya Fransızca) 

Dikmen'den Uluı M. na 7.00 20.30 ihtiyar etmelerine mi lüzum vardır 

dı~-Fakat ne yapmak fikrindesin? Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00, ve bu masrafları bunlar yalnız fut -
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21.30 bol geliri ile mi karıılamaktadırlar? 

- Ne mi? Çalışmak L 
_ Nasıl? Nere de? Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 Şayet iddialan doğru ise, o zaman, 

1 Fabrl.ka. Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 bu kulüplerin hayatlarını idame e -
- Nerede olursa o sun ... 

U 23.00 decek tedbirlerin kendilerinden e-lardan birinde kaba ve ağır işler yap- lus M. dan Cebeci'ye 7.00 
b. · · Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23 00 air~nmemeai icap eder. mağa razıyu11. Fakat, işimi ıtırıp de · 

akşamları evime döndüğüm zaman Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 -.- Bu böyle olmakla beraber, bazı-
ben de bir insan, bir efendi muamele- As. fabrikalardan Cebeci'ye -.- 17.00 ları bu defaki kararlarından ricale-

5 - Kabul edilen asgari vasatiden fazla not alarak imtihanda muvaffak 
olanlardan muvaffakiyet ıırasile "30" namzet ayrılacaktır. Aynı derecede 
muvaffakiyet gösterenlerden askerliğini yapmış olanlar veya lisandan da
ha iyi not alanlar tercih edilecektir. Bu namzetler üç grupa tefrik edilerek 
mesleklerine göre 31-10-939 tarihine kadar Sümer Bankın Beykoz, Feaha
ne. Hereke ve Kay.eri fabrikalarında staj görecek ve mesleki fabrika kurs
larına devam edeceklerdir. Staj müddetince kendilerine ayda SO ter lira 
verilecektir. 

si göreyim. Benim de bir evim; bir Yenişehir'den Ulus M. na. 7.00 23.00 den latanbul kulüplerinde, ve huau-
yatağmı .. Evet, temiz bir yuvam ol- Uluı M. dan Yeniıehir'e 7.10 23.00 siyle Fenerbahçe spor kulübünde, 
sun ... Bir efendi gibi yaşıyayım .. Bü- S. pazarm'dan Akköprü'ye 6.15 7.00 dikkati celbeden bir rilh hali var-
tün kadınlar gibi benim de... Akköprü'den S. pazarı'na 7.30 9.45 dır: bu kulüplerin dedikleri dedik-

6. - Staj müddetinin sonunda fabrikalarda yapılacak kurs imtihanla· 
rında ve umumi çahtzııalannda muvaffakiyet gösteren ve ahlaktan mazbut 
olduklarına kanaat getirilen namzetler Avrupa'ya gönderileceklerdir. Bu 
imtihanlarda muvaffak olamryanlar serbest kalırlar ve hiç bir hak talebin· 

- Bu, kolay Pavlina ... Bu, çok ko- Bahçeli evlerden Ulua M.na 7.45 -.- tir, aksi takdirde bunlar derhal, de bulunamazlar. . 
lay ... Yeter ki sen iste ... Sen razı olur Ulus M.dan Bahçeli evlere -.- 20.00 Gandi gibi, menfi mukavemete bat 

vurur, yani disiplini bozarlar. Bu san... § Ôluı Meydaniyle İstasyon araaında her 
- Sen öyle mi sanıyorsun... Ah, beı dakikada bir ıefer olup tren zaman • kulüplerin idare heyetleri pek mi 

· · 1 · lan .eferler daha aıktır. iptidaidir ki fikirlerini bir türlü i· 
ıçım yanıyor... çım ... 

O zaman Palyaço eliyle göğsüne § Ulus Meydaniyle Yenişehir. Bakanlıklar. zah edemez, vaziyetlerini bir türlü 

İmtihanda muvaffak olarak Avrupa'ya gönderilecek talebe Sümer Ban
kın idare ve nezareti altında olmak üzere Eylül 1940 tarihine kadar liıan 
kurslarına devam edecek ve 1940 senesi kıt sömestrinde meslek tahsiline 
ba11ıyacaktır. 

vurdu ve genç kızın kulağına bir ıey- Cebeci, Samanpazan ara1ında uat 8 den anlatamaz, dertleri varaa deYaamı 
20 ye lı:adar vaıati her beı dakikada·. saat b. t•• ı·· b 1 bu kı.fayet•:• ler ao .. yledi... ır ur u u aınaz ve --20 den 21 e kadar her on dakikada; 1aat 7 c1eı·ı· 

- Demek ki? den ve 8 eve 21 den 23 e kadar her 15, 20 ltklerini de zaflarınm baıhca 1 1 

D P 1. b .. k. ve 30 dakikada bir muntazam ıeferler olan mana11z bir menfi mukavemet-- ur av ına, ızı ımse görme-
vardır. le bütün memlekete itiraf eder, ve 

sin ... Söylediklerimizi ititmesinler ... 

7. - Avrupaya gönderilecek talebe Sümer Bank fabrikalarındaki ataj 
ve Avrupa'daki staj ve tahsil müddetlerinin bir misli fazlasile İktısat Ve
kaletinin göstereceği itlerde usta, uıta batı veya fen memuru olarak çah
pcaklardır. Bu mükellefiyeti tevaik etmek üzere Avrupa'ya gönderilecek 
her talebe bir teahhütname verecek ve muteber bir kefil gösterecektir. 

• AL...-mlan Ulu Me da d t 23 d fazla olarak, mütemadiyen kötü ör-
lkinci günü ... Unutma ve hazırlan!. 11 

... 
1 

Y mn an ua e· nek olurlar? Evet, t.•-nbul'un L--:. ki son seferlerle bunların Ulus meydanı· .,.,. uu 
- Ya para? Parayı nereden bula- na dönüşleri ainemaların da&ılıı saatine wik denilen kuF~-1-rinde idare he-

cağ ? t&bldirl•. ,- ...,..... 
ız yetleri idareaizliğin timaalidirlera 

- Şimdilik bet on kurUf1Jmuz var.. Posta eaatlerl bele Feneıi>abçıe apor lmlübü i4are 

• 8. - Talipler en geç 15-4-939 tarihine kadar dördüncü maddede yazılı 
bölge sanat okullarından hangisinde imtihana gireceklerini fösteren bir 
iıtida ile apğıdaki veıikaları İktıaat Vekilctiııe Sanayi Umum Müdürlü
lilne göndereceklerdir. 

a.) Nllfue hilviyet cilsdanı 
Ben biriktirmittim. Kendimize bir it Teahhütlil 1aat (l8 ) e kadardır. heyeti! Aradlt-a cli.ipline 1ıım. 
buluncaya kadar bu para yeter.. Poata nat (19) a kadar lııtanbul cibe. uunmaclan karfı gelen bu heyet, 

Bu sözlerden sonra bir çift el bir- tine mektup kabul eder. müessialer umumi heyetini topladığı 

b.) Aıkerlik vazifesinin yapılmıt veya tecil edilmİf bulunduğunu 
gösteren vesika 

c.) Mektep ~ahadctnamesi 
~~---' 

el.) Htlmbhal .arabsı birini koparacak deuce e aıbuftı;, ~-~~~-' ..... ·••·eri~~·-~~~• .. ...,.n mahut-kararma diaıl · ~ 
Pavllna artık ten ft meeucldu. Palya- lsuı iıcia ita he:r-tten 11-.ri tliüplia 
ço ise bili mesud bir rüya gördüğil- Hqdarpafan 

11 !ı~~ıs •;: ı~~ namına diaiplia cezU1 tertibini i.ti-
nü sa~ıyordu. Yanından ayrılmakta o- de (Pazartesi. Per - yecektir? Kaldı ki geçen cün Vefa 

e.) ÇalJfKAlı sanata mUtehMmnll tiulundulunu göste~n reemen 
tudik edilmit aıhhat vesi.kası 

lan genç kızın arkasından bakıyor ve: ıembe. Cumartesi, takımmm kartısına çıkıp mukarrer f.) Altı adet vesikalık fotoğraf. 

D k k
. n· d h Samsun hattı ı Her gün 9.35 (Kayıe - müaabakayı yapan gençlet' Fener-

- eme ı... ıyor u ... Oo , ne ri, Sivas, Amasya bu 9. - Fazla izahat almak iatiyenler İktısat Vekaleti Sanayi Umum MU-

genç, ne güzel... Artık biz de meeud hat üzerindedir.) bahçe kulübüne idare heyetinin ka· dürlüğüne müracaat etmelidirler. (913) 10923 

yaııyacağız ... Artık bizim de bir evi- Toroı ıürat.) rarlanna mutavaat için değil, apor 
miz olacak ... Bak Pavlina, seni mü- ~:-~~~ :::::~ ~~~ :: 1~:~ yapmak makaadiyle ginnİf oldukla - Ankara icra Daireei C.yri Men-
kemmel bir ev kadını yapacağım .. ~- nm ve idare heyetinin geçen aene kul Satıt Mem•luiundan: 
nin de bir evin olacak... olduğu gibi bu sene de kendilerini Ankara'nın Sakalar mahallui Hav-

lki gün sonra sirkte gene oyun baı- fr '~- , 'I 'il" lopOl'dan menetmekte bulunduğunu ra .okağında 203 ada 6 panel numa-
lamak üzereydi. Fakat onları bulama- llSI - IHI er mı 1 iddia ederlerse ne cevap v.ıreceklir? ralı evin dörtte iki ~iuesi qağıda ya-

- Kulüp cli.iplinine MJ'•t etme- zıh prtlar dahilinoe açık artırma ile 
dılar... üd f • • 1 ki br m a aa ı~ın ~· 111'1 ar diniz! satıp çı ılmıftır. 

- Siz de teıkilit diıiplinine riayet EVSAF ve MUŞTEMlLA T 

Memur ahnacak 
Divanı Muhasebat Riyaaetinden 

Divanı Muhaaebatta münhal bulu
nan 17,5 lira asli maaıılı katip ve mu
kayyitlikler için 5 nisan 939 çarıamıba 
günü Ankara'da Divanı Muhuebat 
binasında öğleden evet ve öğleden 
ıonra olmak üzere müsabaka imtihanı 
yapılacaktır. isteklilerin bir arzuhal 
ile ve vesika ve iki kıta fotoğrafileriy 
le 4 nisan 939 akşamına kadar Divanı 
Muhaaebat riyasetine müracaatları la
zımdır. 

İmtihana girebilmek için en az or· 
ta derecede tahsili bulunmak mukta
zidir. 
İmtihan mevzuu: Tahrir, Gilse-1 ya· 

zı, hesaptır. Aynı derecede muvaffak 
olanlar arasında yazı makinesiyle sü
ratle yazanlar tercih olunurlar. 

İbrazı icabeden vesaik : 
1 - Nüfus hüviyet cüzdanı 
2 - Askerlik vesikası 
3 - Tahsil vesikası 
4 - Memur bulunanlar için memu

riyet vesikası. 

Evelce arzuhal ile müracaat etmit 
ve fakat veıika ve fotoğraflarını ib
raz etmemiş bulunanların matlup ve
sikaları ibraz etmek ve bu vesaiki e
velce ibraz etmit bulunanların da ye
niden kayıtlarına iJaret ettirmek üze
re imtihan gününden evel zat işleri 
müdürlüğüne bizzat müracaatları 
muktazidir. 

(999) 11010 

Öğretmen Melôhat 

Mestan hakkında 
Sivas erkek lisesi edebiyat öğret • 

meni Melahat Mestan vazifesi başına 
gitmediğbden inzibat komisyonu ka
rariyle müstafi sayılinıttır. Tebliğ ma· 
kanıma kaim olmak üzere ilan olunur. 
~1017) 11014 

Paris, 21 a.a. -Bu sabah resmi ga. tmecliniz ı Havra aokağında d6rt basamak tat 
zetede neşredilen kararnameler ara- e ••• merdivenle çıkılıp iki numaralı kapı 
sında ipizlik sandığına kaydedilmi§ Fenerbabçe apor kulübünü filen danh glrildikte semini çimento tavanı 

, __ · · 1 • ·ıı" .. da b. . . u_ ta ta bir ıofa üzerinde bir heli ve ta-
OICWl ıpız erın mı ı mu faa için çalı- teaia etmit olanlardan rıymı. &"ULb· vanh ve tabanlı bir oda vardır. Sofa-
p.n müesaeselerde İf kabul etmiye runda iyi kaldı iae kulüp defterinde dan dört basamak bir merdiven ile 
me<:bur olduklarına dair bir kararna- kayıt nw:naram 3 tür. Bucün vaktim bodrum kata inildikte ocaklı bir ko
me göze çarpmaktadIT. müaait olaaydı da müeaai6ler umumi ridor üzerinde 2 adet karanlık botluk 

Bu itler için amelenin alacağı gün. heyetinin kararla§tll"llan fevkalade vardır. Tekrar sofaya çrkılarak bet 
delik müeSBesenin bulunduğu mınta- içtimama ittirik edebilaeydim, ilk basamak merdivenle çıkılan bir sa
ka ve yapılacak ife göre te&pit edilen önce, kulüple tetkilat ve idare heye- hanlık üzerinde tabanlı ve tavansız 
normal gündeliktir. ti ile iıza arumdaki bu içinden ÇJ- karanlık ve baaık bir oda ve sahan-

İtçi kendisine yapılan t~klif i kabul kı~ .. vaziyeti !a~Jil ~er Ye idare lıktan aekiz basamak merdivenle fU. -
etmediği takdirde bir sene müddetle heyeti azasını, aınırlen bozuk olmı- karı çıkıldıkta tavan ve t~lı bır 
işsizlik gündeliğinden mahrum edile- yan, iayaru bir idare uaulü olarak ta- o~a ve bu odaya kapısı olan üatü açık 

kt• ıımuyan ve Türkiye'de apor tetkila- bır balkon vardır. Ev ahpptır üıtii i-
ce ır. tının devlet elinde yani ancak genç- eli yerli kiremitlidir. Tavan ve kapı 

Ankara Borsası 
21 Mart 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açılıt P. Kapanq P. 

Londra 
Nevyork 
Paria 
Milino 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sofya 
Madrid 
Varıova 
Budapeıte 

Biikreı 
Belrrad 
Yokohama 
Stokholm 
Mosltova 

5.93 
126.6175 

3.3525 
6.6625 

28.55 
67.205 
S0.7275 
21.3050 
1.0925 
1.56 
5.93 

23.96 
24.9675 

G.905 
2.9075 

34.62 
30.5675 
23.9025 

5.90 
125.9775 

3.3375 
6.11275 

28.40 
66.865 
S0.47 
21.305 

1.0875 
1.5525 
5.90 

23.8375 
24.8425 

0.90 
2.89%5 

34.445 
30.4125 
23.78 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 Türk Borcu 1. 19.45 19.45 

1938 %5 
İkramiyeli 

1938 %5 
İkramiyeli 

1933 %5 
Haine Tahvili 

( Peıiıı) 

19.65 19.155 
( V•deli) 

111.70 19.70 
(Peşin) 

94.25 94.25 

1 
liwe beden tert»i:r.:U ftt umumi terbi- ve pencereleri yallı boyadır elektrik 

C k . 1 .___._ tesisatı vardır. 39 metre murabbaı sa-
ye yenne gayeaıy e aurU1D1Uf rea- . • · 4300 

• b. id eı· d bul··--.J w d- hasındadır. Heyetı umumıyeaıne 
mı ır are ın e -ugunu u- . .. cak 
·· ek ·· hareket etmek dört bın uç yüz ve satıla yarım 

fUlllD ve ona sore hmeye 2150 iki bin yüz elli lira kıy-
külfetine katlanan arkadqlara yer- met takdir edilmittir. 
ı~. b_ırakm~~a .. davet ~, Ye 10G- SATIŞ ŞARTLARI 
ra, but un kulup aza IDM hıtap ede- 1 - Satlf pefin para olmak üzere 
rek: "Doatlarmı, Fenerb&hçe apor 24-4-939 tarihine müsadif pazarteıi 
kulübü tetil:latm idare ettiii yüzl«- gilnil saat 10-12 ye kadar icra dairesi 
ce kulüı;»ten biridir ki Y~ ~en gayri menkul satıt memurluğunda 
terbiyeaa kanununun hükümlenne yapılacaktır. 
inbbak ederek kendiaine tahaia ecli- 2 - Talipler takdir edilmit olan 
&ecek olan aaha.da bu.e.iae iıaabet yukardaki kıymeti muhammenenin 
edee büyük n:Dfeyi hakkiyle yeri· yüzde yedi buçuğu nispetinde pey 
ne getirmek me'V'kiinde bulunacak, akçesi veya millt bir bankanın temi
.,. bu vazifeyi yapanuyacek• kapı· nat mektubu ile kanunt teminat ola
lannı kapamak mecburiyetinde ka- rak kabul edilen hazine tahvilleri ge
lacaktır. Otuz bir aenelik kıJJDetli tirecektir. 
bir mevcudiyeti olan herhangi JllÜ. 3 - Satıı günü artırma bedeli tak
eueae ancak birinci pkkı ihtiyar et- dir edilen kıymetin yüsde yetmit be
mek zaruretinde değil midir? Bmıu tini bulduktan ve üç defa nidadan 
takdir ediniz. Ve ıunu da diifünü. sonra mezkur günün 12 inci saatinde 
nüz ki futbol oyunu ela milli küme en çok artıran talibine ihale olunur. 
oyuncak değildir: aize onunla key. . 4 ~ İfbu tarihteki artırmada tek
f. · oynamıya müeaade ederler lıf edılen bedel mubamnuon kıymetin 
~;~ rc1· % 75 ti bulımdılı takdirde 9-5-939 
mı " e . mı· tarihine mUaadif ulı cilnll ... t 10-12 

iki kelıme daha: • Gal&taaara~ ve ye kadar yapılacak ikinci artırmada 
Fen~•· .•~ davaamı balu~- en çok artırana ihale edilecektir. 
ten benımaem!J ıaeler kuaurlannı .. 5 - Birinci ve ikinci artırmalarda 
tiraf edip bir an eYel milli kümede- ihale bedeli ihaleyi müteakip verme
ki yerlerini almalıdırlar. Yokaa!... dili takdirde Userine ihale edilenin 
• Nasuhi BA.YDAR talebi üseriııe ihale tarihinden itiba· 

ren kendisine bedeli ihaleyi te.limi 
vezne eylemesi için yedi gün kadar 
mehil verilecektir. I,bu müddet zar
fında ihale bedeli yatırılmadığı •tak
dirde ihale bozulacak ve bu tarihten 
evvel en yüksek teklifte bulunan ta
libe teklif veçhile almağa razı olup 
olmadığı ıorulduktan .onra teklif 
veçhile almağa razı ise ihale farkı 

birinci talipten tahsil edilmek Uzere 
bu talibe ihale edilecektir. Teklif veç 
hile almağa raı:r olmazsa gayri men -
kul yeniden on bet günlük ikinci ar
tırmağa çıkarılır en çok artıran talibe 
ihale edilecektir. 

6 - Her iki artırmada gayri men
kul talibine ihale edildikte tapu har
cı mütteriye ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi dellaliye reımi ise 
ıatıt bedelinden ödene<:ektir. 

7 - Alakadarlarının gayri menkul 
üzerindeki hakları ve hususiyle faiz 
ve maırafa dair olan iddialarını evra
kı milspiteleriyle yirmi gün içinde 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicilli ile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylapna. 
sından hariç tutulacaktır. 

8 - Artırmaya iştirak edecekler 
1-4-939 tarihinden itibaren 939 - 3 ile 
dairemizdeki yerinde herkese açık bu· 
lunan şartnamemizi okuyabilirler. 

949 

Talebe kaydi 
Harp Okulu Komutanlığmdan ı 

1 - Bu sene apğıda yazılı ,artları 
haiz okurlar harp okuluna alr:ıacaktır: 

a) Anbrada bulunanlar doğrudan 
doğruya Harp okuluna Anbra bari • 
cinde bulunanlar, bulundukları yerle
rin askerlik tubelerine müracaat ede • 
celderdir. 

b) Kaydı kabul muamelesi mart 939 
tarihbden (15 - temmuz - 939) a ka -
dar devam edecektir. 

2 - Girit ,artları berveçhiatidir. 
a) Sivil liseden mezun olacak ve 

olcunluk imtihanını vermiı bulU1la • 
caktır. 

b) Tam teefkküllü asken heyeti ıı. 
hiyelerden (Harp okuluna girer) ka -
rarh sıhat raporu almıt olacaktır. 

c) Diğer tartlar aakerlik tubelerin
cle mevcuttur. 

d) Ankarada olanlar (C) maddesin· 
deki ,artları harp okuluna müracaatla 
öğrt:ıebilirler. (1021) U017 
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Kültür Bakanhğı 

Daktilo aranıyor 
Maarif Vekaletinden : 

Mil.arif Vekilliği yayın direktörlü
ğünde muvakkat bir zaman çalıştırıl • 
ma.k üzere, en az orta okul derecesin
de tahsil görmüş iki daktiloya lüzum 
vardır. 

İstiyenlerin ; tahsil vesikaları, bon 
servisleri ve birer fotografları ile bir
likte 30-III-1939 perşembe günü saat 
14 c kadar yayı:l direktörlüğüne mu -
racaat etmeleri lazımdır. (1018) llOlS 

Telsiz muhabere 

memuru alınacak 
Ba§vekalet Devlet Meteoroloji 

İ§leri Umum Müdürlüğünden : 
90 lira aylık ücret verilmek suretiy

le telsiz muhabere memuru alınacak
tır. 

1 - Meslck'i ihtisasları ellerinde 
mevcut vesikaJariyle tespit edilmekle 
beraber ayrıca umum müdürlükçe gös 
terilecek her hangi bir müessesede 
imtihana tabi tutulacaklardır. 

2 - İsteklilerin memurin kanunun
daki evsafı tamamen haiz bulunduk
larını gösterir belge suretleriyle bir
likte dilekçelerinin 10. 4. 939 pazarte
si günü akşamına kadar umum mü
dürlüğe vermiş veya müracaatta bu -
lunmuş olmaları ilan olunur. 

(924) 11008 

1 Milli ~~~af ~~·:~~ka~~·.Ü•.J 
6 adet muhtelif tezgah ahnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Hava okulları ihtiyacr için 6 
adet muhtelif tezgah alınacaktır. Mu
hammen bedeli 4000 lira olup ilk te
minat miktarı 300 liradır. 

2 - Eksiltmesi 11. 4. 939 salı günü 
saat 11 de vekalet satın alma komis· 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin muayyen saatta 
ilk .teminat mektup veya makbuzla-
riyle komisyona gelmeleri. /' 

(610) 10619 

Marangoz tezgahı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

ı - Tayyare fabrikaları ihtiyacı 
için 9 tane marangoz tezgahı satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli 12.000 
lira olup ilk teminat miktarı 900 li
radır. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi 11. 4. 939 
salı günü saat 15 de vekalet satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

u ı: us 

3 - İlk teminatı (210) liradır. 
4 - Evsaf ~ şartnamesi bedelsiz o 

larak M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır, 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve temi· 
natiyle birlikte, belli gün ve saatında 
M. M. V. satın alma komisyonuna gel-
meleri. (94) 10943 

Ecza ambalaj sandığı 

tamir ettirilecek 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Beher adeline tahmin edi!en fi
yatı (100) kuruş olan 400 adet ecza 
ambalaj sandığı açık eksiltme sure
tiyle tamir edilecektir. 

2 - İhalesi 4 nisan 939 sah günü 
saat (10) dadır. 

3 - tık teminatı (30) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o

larak M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

-

Bayındırhk Bakanhğı 

Yapı işleri ilam 
Nafia Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konula;ı iş: Anka

ra Akkyprü ile Orman çiftliği yolu 
üzerinde ve orman çiftliği arazisi da. 
bilinde yapılmakta olan tohum ıslah 
istasyonu müştemilatının makine han
garı ve tamirhane binasr:un inşaatı
dır. 

Keşif bedeli: 7742 lira 3 kuruştur. 
2 - Eksiltme 31. 3. 939 cuma gü

nü saat 15 de nafıa vekaleti yapı iş. 
Ieri eksiltme komisyonu odasında a
çık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 39 kuruş bedel mu. 
kabilinde yapı işleri umum müdürlü
ğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 580 lira 65 kuruşluk muvak 
kat teminat vermeleri lazımdır. 

(940) 10937 

Ankara Levazım Amirliği 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
saydı kanunun ikinci ve üçüncü mad- l 
delerinde gösterilen vesaikle ve temi· 
natiyle birlikte ihalesi saatmda M. M. 
V. satı;ı alma komisyonuna gelmeleri. ~---.,.,_-...,.,.,.,,.,.,.. ......... .,.,.,.,,.,.,.. ......... ,.,..,.,.....,...,......s 

(947) 10944 ....................... ! 
Devlet Orman lılellJlesi 

Satılık çam tomruğu 
Devlet Orman t,letmesi Karabük 

Elektrik tesisah 

yaptırılacak 
Ankara Levazım Am.irliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Zenciderede gedikli erbaş okul 

pavyonlarının iç ve dış elektrik tesi • 
satı kapalı zarf usuliyle yaptırılacak. 
tır. 

Revir Amirliğinden: 2 - Muhammen keşif bedeli 2290S 
1 - Karabüke 23 kilometre mesafe- lira 92 kuruş ve ilk teminatı 1718 lira. 

de ve otomobil ile nakliyata müsait d 
ır. 

bulunan Keltepe bölgesinin Kayi de. 3 _ Eksiltmesi 27-3-939 pazartesi 
posunda istifade mevcut 2223 adet günü saat 16 da Kayseride askeri sa _ 
muadili 1070 metre mikap 457 desi- tın alma komisyonu:tda yapılacaktır. 
metre mikap ça.'TI tomruğu açık artır- 4 - İstekliler şartname ve planla -
ma ile satılacaktır. . rı İstanbul, Ankara Lv. amirlikleri ve 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme Kayseride satınalma komiEıyonunda gö 
payları mevcut ve kabukları soyulmuş rülebilir. 
olup hacim kabuksuz orta kutur üze. 5 - Eksiltmeye girebilmek için: 
rinden hesaplanmıştır. bu tesisatı yapacak müteahhidin Na • 

3 - Tomruklara ait satış şartname- fıa Vekaletbce verilmiş birinci sınıf 
si Ankara'da Orman umum müdürlü- ehliyetnameyi haiz olması ve yahut ay 
"ğU':lde ve orman başmUhendis muavin. nı şeraltl halz blr mtllientlls tcslsatm 
lilinde, İstanbul'da orman başmühen- başından sonuna kadar istihdam ede • 
dis muavinliğinde ve Karabük'te dev- ceğine dair noterlikten tasdikli bir te
let orman işletmesi revir amirliğinde ahhutıame ile ticaret odasından alına. 
görillebilir. cak vesikayı ibraz etmesi lazımdır. 

4 - Tomrukların muhammen bede. 6 - İstekliler tanzim edecekleri tek 
li 10 lira l~ kuruştur. lif mektuplarını yukarda 3 maddede 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat yazılı saatten bir saat evel makbuz 
pey akçesiyle 27. 3. 939 günü saat mukabilinde eksiltme komisyon reisli
(14) te Karabük'teki revir merkezine tine verecektir. Posta ile gönderilecek 
müracaatları. mektup1arın muayyen olan saate ka -

(1673/931) 10932 dar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olmasr şart· 
tır. Postada ollr.1 gecikmeler kabul e · 

Finans Bakanhğı 

Tômirat ve sıva işleri 
Maliye Vekaletinden: 

1 - Pazarlığa konulan iş: Devlet 
Şurası ve İstatistik umum müdürlüğü 
binasının harici sıvalarının tamiratı. 

2 - Keşif bedeli 1055 liradır. 
3 - Talipler bu işe ait şartnameyi 

ve sair evrakı görmek ve izahat almalr 
için Maliye Vekaleti Milli Emlak mü 
düdüğüne müracaat edebilirler. 

4 - Eksiltme pazarlık suretiyle ya
pılacaktır. 

di1mez. (798) 10800 

İnşaat münakasasP 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Erzurum Mareşal Çakmak has. 

tanesinde yeniden yaptırılacak olan i
ki katlı pavyon kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 48099 lira altı 
kuruş olup ilk teminatı 3607 lira 43 

kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 3 nisa:ı 939 pazar
tesi günü saat 11 de Erzurum' da as
keri satın alma komisyonunda yapıla. 
caktır. 

4 - Şartname keşif ve planı her 
gün komisyonda görbilirler. 

(953) 10949 

59.000 kilo pirin~ ahnacak 
Ankara Levazun Amirliği Satm 

Alına Komia.yonundan : 
1 - Vize tüme:tine bağlı birlikle

rin ihtiyacı için 59.000 kilo pirinç K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 15930 lira olup 
muvakkat teminatı 1195 liradır. 

3 - Eksiltmesi 13-4-939 perşembe 
günü saat 16 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3t ün
cü maddeleri:tde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Vize tümen satın 
alma komisyonuna vermeleri. (1022) 

11018 

İnşaat münakasası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonundan : 
1 - Bodrumda iki pavyon, bir tavla 

ve bir çatı altında da mutbak hamam, 
çamaşırhane yaptırılacaktır. 

2 - Bu inşaat 18 mart 939 tarihin
den itibaren 1S gün müddetle ve ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

3 - İhalesi 4 nisan 939 tarihine ras 
lıyan salı günü saat ıs de Muğla'da 
dağ tuğayı karargahında yaprlacaktır. 

4 - Keşif bedeli: 100075 liradır. 
5 - Muvakkat teminatı: 7 506 lira

dır. 

6 - İstekliler bu işe ait keşif plan
larını ve şartnamesini tuğay satın al· 
ma komisyonundan 3 lira bedel muka 
bilinde aldırabilirler. lstiyenlere gön
derilir. 

7 - Teklif mektupları ihale saatın
dan bir saat evel komisyona vermeli-
dirler. · 

8 - İsteklilerin bu işi yapabilecek
lerine dair kanuni vesaiki hamil olma 
lan ve bu vesikaların ihaleden üç gün 
evel Muğla'da komutanlık satın alma 
komisyonuna göndermeleri lazımdır. 

Gümrük ve in. B. 
.. 

Rakı mantara olanacak 
inhisarlar Umwn Müdürlüğün. 

den: 
1 - 31 x 938 tarihinde ihale edile -

miyen şartname ve nümunesi mucibin. 
ço 20 x 25 ebadında "10" nıilycnı itilin. 

dirik rakı mantarı şartnamesi ve nü -
munesi mucibince yeniden pazarlık u
suliyle satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedeli beher bhı 

adedi "400" kuruş hesabiyle "40.000" 
lira muvakkat teminatı 3000 liradır. 

ili - Pazarlık 27.3.939 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat on dört
te Kabataş'ta levazım ve mübayaat şu
besindeki alım komisyonunda yapıla. 
caktır. 

IV - Nümuneler her gün komis • 
yonda görülebileceği gibi şartname -
ler de iki lira bedel mukabilinde İnhi
sarlar levazım ve mübayaat şubesiyle 
Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden 
alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin 
edilen gün ve şaatte % 7,S güvenme 
paralarile yukarıda adı geçen komisyo 
na gelmeleri ilan olunur. (1352 • 772) 

10758 

Tuz çuvalı alınacak 
İnhisarlar Umum Mü·dürlüğün -

den: 
1 Şartnameleri mucibince 

(200.000) adet (100) kiloluk ve 
(50.000) adette (SO) kiloluk tuz çuva-

1z kap.alı zarf usuliyle satın alınacak
tır. 

2 - (100) kiloluk çuvalın beherinin 
muhammen bedeli (46) kuruş (SO) ki
loluk çuvalın beherinin muhammen 
bedeli (27) kuruştan (105.500) lira, 
muvakkat teminatı (7912) lira (50) 
kuruştur. 

3 - Eksiltme 12. 4. 939 tarihinde 
çarşamba günü saat 15.30 da Kabataş'
ta levazım ve mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler her gün sözü ge
çen şubeden ve İzmir, Ankara başmü
dürlüklerinden (S2S) kuruş mukabi
linde alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
mühürlü teklif mektuplarını kanuni 
vesaikle o/0 7,5 güvenme parası mak
buzu veya banka teminat mektupları
m ihtiva edecek kapalı zarfların iha
le saatinden bir saat evcline kadar 
komisyon başkanlığına makbuz muka
bilinde vermeleri lazımdır. 

(U!4S/1004) 11012 

Sıhat BakanhQı 

111 kalem Lôboratuvar 

malzemesi alınacak 
Ankara Hıfzıa.aıhha Mektebi Mü 

dürlüğünden : : 

1 - Hıfzıssıhha mektebine satın a • 
lınacak (111) kalem laboratuvar mal
zemesi muhammen bedeli (3466) lira 
(20) kuruştur. 31. Ill. 1939 cuma gü. 
nü saat 11 de açık eksiltmeısi mektep
te mübayaa komisyo::ıu tarafından ya~ 
prlacaktır. 

2 - Muvakkat teminat (259) lira 
(97) kuruştur. 

3 - Şartname ve liste Ankarada her 
gün mektep müdürlüğünden ve İstan
bulda sıhat müdürlüğünden parasız te-
min edilebilir. (903) 10903 

Ankara ValiliQi 

Memur olanacak 
Ankara Valiliğinden: 

Hususi idarede münhal bulunan 
40 lira maaşlı bir tahakkuk baş me
murluğu ile 3S ve 25 lira maaşlı 3 
bina arazi tahakkuk memurluğuna 
ihtisas ve matlup şeraiti haiz olan
lar tercihen tayin edilecektir. 
Taıtpıerın hal terCUmcsl suretleri 

evrakı müsbiteleri doğruluk kağıtla
rı ve aıhat raporlar ile birlikte husu
si muhasebe müdürlüğüne müraca-
atları ilan olunur. (921) 10924 

Postat Telgraf ve Telefon 

Motosiklet alınacak 
Po&ta Telgraf Satm Alma Komis

yonundan : 

Kınacıyan hanında P. T. T . levaıııll 
ayniyat şubesinden parasız verilir. 

{S30) 10S48 

Telsiz alıcıları hakkında 
P. T. T. Umumi Müdürlüğ~: 
Halk tipi telsiz alıcıları için teklıf 

ve nümune vermek müddeti nisatıı:ll 
sonuna kadar uzatılmıştır. {1024) 

11019 

Demiryolları 

Bakır ve pirinç malzeme 

alınacak 
D. D. Yollan Satm Alma ~ 

yonundan: 
3.3.1939 tarihinde yapılan ilk eksilt• 

mesi feshedilen ve muhammen bedeli 
335.000 lira olan yetmiş yedi kaJedl 
bakır ve pirinç malzeme 3.S.1939 ~ 
şamba günü saat 15.30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankara'da idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 17150 Ii• 
rahk muvakkat teminat ile kanunuıı 
tayin ettiği vesikaları ve teklülerinİ 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyoıı 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 1675 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa seznelerinde satılmakta • 
dır. (874) 10957 

Çimento ahnacak 
D. D. Yolları Satm Alına Komir 

yonundan: 
Muhammen bedeli 150.000 lira o

lan 10.000 ton yerli portland çimen• 
tosu 5 Nisan 1939 çarşamba günü sa· 
at 15.30 da kapalı zarf usuliyle An• 
kara'da idare binasında satın alına· 
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (8.750) 
liralık muvakkat teminat ile kanu· 
nun tayin ettiği vesikaları ve teklif· 
lerini aynı gün saat 14.30 a kadat 
komisyon reisliğine vermeleri lazIJll 
dır. 

Şartnameler (750) kuruşa - An· 
kara ve Haydarpaşa veznelerinde sa· 
tılmaktadır. (9S7) 10986 

Satılık otomobil 
Devlet Demiryolları ikinci lılet• 

me Arttırma ve EksiltDMt Komi•JO" 
nundan: 

İdaremize ait Stilde Baiker 928 mo
deli 4Jci9ili .,a_,,6 ail&ndirll _...._.,.,, 

bir binek otomobilinin açık arttırma-' 
talip zuhur etmediğinden on gün müd• 
detle uzatılmJştır. 

30.3-939 tarihine rastlıyan per • 
şemhe günü saat 15 de Ankara istaa • 
yonu:ıda ikinci işletme binasında top
lanan komisyonda ihalesi yapılacağın• 
dan isteklilerin kanunun tayin ettiği 
vesaikle lS liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya mektubu:tu hamilen 
muayyen gün ve saate kadar komisyo
na müracaatları ilan olunur. 

Şartnameleri ikinci işletme kale -
minden parasız verilmektedir. (1019) 

11016 
1 - İdare ihtiyacı için beş adet se

petli motosiklet açık eksiltmiye kon. --------------
muştur. Zayi - Ankara belediyesinden al-

2 - Muhammen bedel 3900 muvak. dığım 1071 numaralı tek atlı araba
kat teminat 292,50 lira olup eksiltmesi mm plakasını kaybettim. Yenisini a-
5 nisan 939 çarşamba günü saat (16) da lacağımdan eskisinin hükmü olmadı· 
Ankara'da P. T. T. U. Md. Iük bina- ğı ilan olunur. 
smdaki satın alına komisyonunda ya. Ankara Kalaba köyünden Salih oğ-
pılacaktır. lu Süleyman Kırcali. 951 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz. v~ya banka mektubu ve kanu- ..ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 
ni vesaık ıle beraber o gün ve saatte : . : 
mezkur komisyona müracaat edecek_ : Halk Smeması : 
terdir. - KASIRGA : 
4- Şartnameler Ankara'da P. T. T. : filmile açılıyor : 

levazım müdürlüğünde ve 1stanbulda ':iı 1111111111111111111111111111iilllllllr 
4 - İsteklilerin belli saaten bir sa

at evetine kadar ilk teminat mektup 
veya makbuzlariyle birlikte teklif 
mektuplarını komisyona vermeleri. 

(612) 10620 

5 - Eksiltme 5 nisan 939 pazartesi 
günü saat 16 da Maliye Vekaleti Milli 
emlak müdürlüğünde yapılacaktır. 

6 _ Yatırılacak muvakkat teminat Cümhuriyet Merkez Bankasının 18-3-1939 vaziyeti 
Spor kundurası ahnacak akçesi 79 lira 13 kuruştur. (9SO) 

10963 
M. M. Yeki.Jeti Satın Alma Ko

misyonundan : 

A. O. F. M. 1 - Beher çiftine tahmin edilen 1 
fi atı ( 400) kuruş olan (500) çift spor 
kundurası açık eksiltme suretiyle -------------
münakasaya konulmuştur. 

2 - !halesi 25 mart 939 cumartesi 
günü saat on birdedir. 

3 - llk teminatı (lSO) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak M. M. V. satın alma komisyo· 
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve tcmi
natile birlikte ihale saatinde M. M. 
V. satın alma komisyonuna gelmele-
ri. (814) 10813 

Ecza ambalaj sandığı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Beher adedine tahmin edile·,;ı fi 
yatı 700 kuruş olan 400 adet ceza am
balaj sandığı açık eksiltme suretiyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 4 nisan 939 salı günü 
saat 11 dedir. 

sooo -25000 Akasya, 

Diıbudak ve Kara ağa~ ahnacak 
Ankara Orman Fidanlığı Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 -: 5000 • 25000 akasya, dişbudak, 
karaagaç açık eksiltmeye konulmuş. 
tur. 

2 - Fidanların boyu iki buçuk met 
re gövdesinin kalınlıh 10-12 santim o
lacaktır. 

3 - İhale tarihinden itibaren 6 gün 
zarfmda teslim edilecektir. 

4 - 5000 adedinin muhammen be. 
deli olan (1500) liranm % 7,5 temi
nat akçesi veya banka mektubu verile. 
cektir. 

5 - İhale 24. 3. 939 cuma günü sa.. 
at 15 de orman mesul muhasiplikte 
yapılacağından şeraiti öğrenmek is· 
tiyenlerin mezkOr muhasipliğe müra. 
caat etmeleri. .(86S) 10855 

AKTiF: 
Kasa: 

ALTIN: Safi kiloıram 17.161,286 
BANKNOT ••••••••••••••• , 
UFAKLIK .••••• , •••• • 11 , 1 

Dahildeki Muhabirler : 
Tilrk Lirası . . . ••.•• , • • , , • • , 

Hariçteki Muhabirler : 
AL TIN: Safi kilogram 9.054,614 

Altına tahvili kabil Serbest dovizler 
Diğer dövizler ve borçlu kliriı 
bakiyeleri ....••••••••• • • 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karııhiı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev • 
fikan hazine tarafından vaki tediyat. 

Senedat Cüzdanı : 
TİCARİ SENEDAT .• • • • • • • • 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

\ - karşıhft Esham ve Tahvilit (İti • 
bari kıymetle) •••••••••• • ı • • • 

g - Serbest esham vo tahvil!t • , • ı ı ı 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avans •• 
Altın ve döviz ilzerine ..... " 
Tahvilat üzerine ""'• 

Hia.sedarlar 
Muhtelif 

LİRA 

24.138. 722.28 
13.344.738,-
1.127.278,46 

519.136,68 

12.736.038,33 
22.490,56 

10.683.813,60 

158.748.563,-

16.397.316,-

87 .236.455,54 

41.590.142,81 
7.922. 728,84 

7.322.000,-
152.371,82 

7.897.877,75 

,YekUıı 

LİRA 

38.610.738,74 

519.136,68 

23.442.342,49 

142.351..247,-

87 .236.455,54 

49.S12.871,65 

15.372.249,57 
4.500.000,-

12.911.885,46 

374~56.927,13 

P AS I F : 
Sermaye 
İhtiyat Akçesi 

Adi ve fevkallde ••• , •, • • , •, , , ~ 
Husuat ............... . 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye •• , 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev 
fikan hazine tarafından vaki tediya~. 
Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karııhğı tamamen altm olarak ili . 
vetcn tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilavet;n· ;~. ~~~d. 

Türk Lirası Mevduatı : 

Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı ' İı:İi;inı 
bakiyeleri . . , • , • , , 1 1 1 • • , • • 

Muhtelif:. 

LİRA 

2.712.23-4,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

16.397.316,-

142.351.247,-

19.000.000,-
45.000.000,-

3.801,15 

24.879.568,59 

LİRA 

15.000.000,-

8.712.234,11 

206.351.247,-

21.646.871,IO 

24.883.369,74 

97.863.204,48 

Y ekün 374.456.927,U 

l temmuz 1938 tarihinden itibaren:l&konto haddi% 4 altın üzerine avanı % 3 
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12 - 3. 1939 

Askeri Fabrikalar 

5 adet muhtelif fireze 

tezgôhı ahnacak 
~akeri Fabrikalar Umum Müdür

lüiü Merkez Satın Alma Komiayo_ 
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (23650) lira 
olan 5 adet muhtelif freze tezgahı As
keri Fabrikalar umum müdürlüğü mer
kez aatın alma komisyonunca 2-5.939 
aalı günü saat 15.30 da kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o -
larak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat. olan 
(1773) lira (75) kuruşu havi teklif 
mektuplarım mezk<lr günde saat 14.30 
a kadar komisyona vermelC1'i ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkUı 
gün ve saatte komisyona müracaatla • 
rı. (907) 10911 

İki kalem malzeme 

alınacak 
~akeri Fabrikalar Umum Mü 

dürlüğü Merkez Satm Alma Komis
yonundan : 

5 ton Ferro Molipten 
6 ton Silico • Mangan alınacak 
Tahmin edilen bedeli (15000) lira 

olan yukarıda yazılı iki kalem malze -
me askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 
5-5.1939 cuma günü saat 15 de kapa
lı zarfla ihale edilecektir. Şartname 

parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
( 1125) lirayı havi teklif mektupları • 
nı mezkur günde saat 14 de kadar ko. 
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2. ev 3. mad • 
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (963) 

10967 

80 ton kok kömürü 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü 

dürlüğü Merkez Satm Alma Komis
yonundan : 

Tahmin dilen bedeli (2000) lira olan 
80 ton kok kömürü Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü Merkez satın alma 
komisyonunca 4 nisan 1939 salı günil 
aaat 15 te açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komis-
yondaı verilir. ip erin uva. 
teminat olan (150) lira ve 2490 sayılı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesa
ikle mezkfır gün ve saatte Komisyona 
müracaatları. (964) 10968 

170 ton T oleol alınacak 
Askeri Fabrikalar Umwn Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (59.000) lira 
olan 170 ton Toleol Aakeri Fabrika
lar Umum Müdilrlüğü Merkez Satın 
alma komisyonunca 6-5-1939 cumarte· 
si günü saat 11 de kapalı zarfla ihale 
edilecektir. Şartname (2) lira (95) 
kurut mukabilinde komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan (4425) lirayı havi teklif mektup· 
larını mezkQr günde saat 10 na kadar 
komiıyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad 
delerindeki veaaikle mezkur gün ve 
ıaatte komisyona müracaatları. 

(966) 10987 

Tesviyeci 
ve Tornacı 
alınacaktır 

Aakeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden : : 

Kırıkkalede çalıttırılmak üzere 
tesviyeci ve tornacı alınacaktır. ls
teklilerden Ankarada bulunanların 

silah fabrikasına, lstanbuldakilerin 
Zeytinburnu fabrikasına, lzmirdeki
lerin de lzmirdeki silah fabrikası

na, bu yerler haricinde olanların da 
istida ile umum müdürlüğe müraca-
atlar. (745) 10790 

377 lon Kuvarsit Kumu ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür 

lüiü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (16.000) lira 
olan 377 ton kuvarsit kumu Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 10. 4. 939 
pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname parasız 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (1200) lirayı ha
vi teklif mektuplarım mezkur günde 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 sayılı kanu
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkiır gün ve saatte komisyana mü
racaatları. 

(977) 11009 

Mütaahhit nam ve 

hesabına 30 ton 

lüleci kili alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür 

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli 0200) lira 
ola':l 30 ton Lüleci kili müteahhit nam 
ve hesabına Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis · 
yonunca 7. 4. 1939 cuma günü saat 14 
te açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(90) lira ve 2490 numaralı kanu':lun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikle mehkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla • 
rL (1026) 11020 

- -~ 

İcra ve İflôs 
Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha

kimliğinden : 
Baytar Hikmet Sezer: Ankara Ye

ni şehirde Konur sokak 23 sayılı apar· 
tımanda, Milli Müdafaa Vekaletine i
zafeten hazine vekili avukat Güzide 
Al par tarafından aleyhinize açılan 109 
lira 46 kuruş alacak davasr.ıın yapıl • 
makta olan duru,masında adresinizin 
meçhul olduğundan tebliğat yapıla -
madığı görülerek uıulün 141 inci mad
desi mucibince 20 gün müddetle ilanen 
tebliğat yapılmasr:ıa mahkemece ka -
rar verilmiş ve duruşma da 11.4-939 
salı günü saat 9,5 a bırakılmıştır. Mu
hakeme gününde bizzat hazır bulun -
madığınız veya bir vekil gönderme • 
diğiniz takdirde muhakemenize gıya
ben bakılacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (1027) 11021 

Muhtelif malzeme ahnacak 
~ek•İ Fabrikalar Umum Müclürlüiü Ticaret Şubeıi Mürürlüğiinden: 
Aşagıda miktar ve cinsi yazılı malzeme satın alınacaktır. 

İsteklilerin; nümuneleri ve orijinal resimler ile beraber Sif lstıanbul tes!im 
prtıyle fıyatlı teklülerini 10-niaan-939 pazartesi günü akşamına kadar tıca-
ret fUbesine vermeleri. .. 

Bu malzemenin şartnamesi her giin saat 13.30 dan 15.30 a kadar umum mu-
dürlükte ticaret şubesinden veya İstanbul - Fındıklı'da askeri fabrikalar yol-
lama müdürlüğünden alınabilir. (925) 10926 
Siyah kovanlara mahsls adi kapsül 3.500.000 Adet 
Lüks ,. ,, kapalı ,, 1.500.000 ,, 

12 Çap 14 m/ m. Yağlı esmer Tapa 250.000 " 
16 14 150.000 .. .. .. .. .. 
20 14 .. " 

40.000 ,, ,, .. 
12 12 .. ,. 850.000 " .. .. 
16 12 " .. 450.000 .. .. .. 
20 12 ,, 200.000 .. .. .. " 

Beherinden. 

12 Çap 3 m/ m. 6 m/ m 7 m/ m 9 m/.m Adi kaat Tapa 500.000 ner 

16 3 6 7 " 
9 .. " .. 500.000 " .. .. .. 

20 .. 3 6 .. 7 .. 9 .. .. .. 500.000 .. .. 
4 kalem 

. 
elektrot ah nacak 

Askeri 
ronundan : 

Fabrikalar Umum Müdürlüiü Merkez Satın Alma Komia-

2500 Adet Elektrot 2 mm. ; St. 42 A) 
5000 ,, ,. 4 ,, ,, ,, 42 A) veya muadili 
300 ,. ,. 2 ,, ,, ., 52 A) 
350 ., ,. 4 ,, ., ,, 52 A) 

Tahmin edilen bedeli (1600) lira olan yukarıda yazılı dört kalem elek
trot Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın alma komisyonun
ca 5. 4. 1939 çarşamba gilnU saat 14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname paraaız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (120) lira ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve-

t 965 10969 

uı.:u s 

1

111111111111111111111111111 ......................... I 
Vilôyetler .................................................... 

Hükumet konağı 
yaptırılacak 

lstanbul Naf1& Müdürlüğünden: 
31.3.939 cuma günü saat 15 te lstan

bul'da nafıa müdürlüğü eksiltme ko -
misyonu odasında (19936.56) lira keşif 
bedelli SiJivri kazasına yapılacak hü
kümet binası inşaatı kapalı zarf usu -
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş -
!eri genel, hususi ve fenni şartnamele
ri, proje keşif hülasasiyle buna müte
ferri diğer evrak dairesinde görüle -
cektir. 

Muvakkat teminat (1496) liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları en az 

(15.000) liralık bu işe benzer iş yaptı
ğına dair idarelerinden almış olduğu 
vesikalara istinaden İstanbul vilaye -
tinden eksiltme tarihinden 8 gün evel 
alınmış ehliyet ve 939 yılına ait ticaret 
odası vesikalarını havi kapalı zarfları
nı 31.3.939 cuma giinii saat 14 de kadar 
'lafıa miidiirliiğüne vermeleri. 

(15481877) 10879 

Su projesi yaplmlacak 
Kayseri Vilayetinden : 
1 - Kayseri merkez kazasının 

Muncusun nahiyesine bağlı Karahö. 
yiık köyüne ait içme suyu fenni keşif 
proje ta':lzimi aşağıdaki şerait altında 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait bedeli keşif 300 li
ıadır. 

3 - Suyun menbaı tahminen beş 

kilomctredır. 

4 - Eksiltmeye i ş tirak edenler % 
7,5 teminatı adiye verecekler ihaleden 
sonra % 15 şe iblag edilecektir. 

5 - Yapılacak keşif ve proje evra. 
kı mukavele tarihinden itibaren 45 
gün darfı:ıda ikmal edilmesi meşrut
tur. 

6 - Yapılacak proje ve keşifname. 
:ıin nafıa vekaletince tasdiki meşrut
tur. 

7 - İhale 24. 3. 939 cuma günü sa. 
at 14 de Kayseri vilayet merkezinde 
hususi muhasebe müdürlügünde köy 
heyeti ihtiyarinsi tarafından icra e
dilecektir. 

8 - Fazla malumat almak iatiyen· 
)erin Kayseri hususi muhasebe müdür 
lüğii':ıe müracaatları ilan olunur. 

(1660-926) 10928 

apa ı zarf usu iy e 

arttırma ilônı 
Niğde Valiliğinden : 
1 - Artırmaya konulan iş: Niğde 

vilayeti hususi idaresine ait çif tehan 
kaplıcasının bugünkü tesisatiyle ve 
üç sene müddetle icarıdır. 

2 - GeçC'll yılların aenelik icar be. 
deli (5320) liradır. 

3 - Bu icara ait şartname vilayet 
hususi muhasebesinde görülebilir. 

4 - Artırma, 27 mart 939 tarihli 
pazartesi gfö1U saat 15 de vilayet da
imi encümen odasında yapılacaktır. 

5 - Artırma kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır 

6 - Artırmaya girebilmek için is
teklilerin (1197) lira muvakkat temi. 
nat vermesi lazımdır. 

Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 

Nafia Vekaleti Samamı Su lıleri 
Sekizinci Şube Mühendisliğinden : 

Eksiltmeye konulan iş : 

1 - Hamzalı bataklıkları ıslahı ka. 
nalları ile Aptal ırmağı ıslahı kanalı ü 
zerine yaptırJlacak altı adet betonar. 
me köy yolu köprüsünün inşaatıdır. 
Keşif bedeli 35544 lira 77 kuruştur. 

2 - Eksiltme vahidi fiyat üzerin
den ve kapalı zarf usuliyle yapılacak. 
tır. 

3 - Eksiltme 3 nisan 939 tarihi:ıe 
rastbyan pazartesi günü saat 15 de 
Samsun'da su işleri sekizinci şube 
mühendisliği binasında eksiltme ko
misyonu odasmda icra edilecektir. 

4 - İstekliler: eksiltme şartname. 
si, mukavele projesi, bayındırlık işle
ri ge':lel şartnamesi, umum su işleri 
fenni şartnamesi, hususi fenni şartna. 
me, ve projeleri 180 kuruş mukabilin
de Samsun'da su i şleri sekizinci şube 
mühendisliğinden alabilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
teklileri:ı 2665 lira 8 5 kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve mümasil iş 
leri yaptığını gösterir vesika ibraz 
etmesi ve eksiltmenin yapılacağı gün. 
den en az sekiz gün evel ellerinde bu
lunan bütün vesikalarla birlikte bir 
istida ile idareye müracaat ederek bu 
işe mahsus olmak üzere vesika almala. 
rı ve bu vesikayı ibraz etmeleri '41rt
tır. Bu müddet içinde vesika talebb_ 
de bulunmryonlar eksiltmeye iştirak 
edemezler. 

6 - İsteklilerin teklif mektupları
nı üçüncü maddede yazılı saatten bit 
saat evetine kadar Samsun'da su işle. 
ri sekizinci şube mühendisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri Hilımdır. 

Postada o)a;ı gecikmeler kabul e-
dilmez. (1664/ 928) 10930 

Gümrük karakol 

tesisan yaptırılacak 
Urfa Nafıa Müdürlüğünden: 

Urfa vilayetinin cenup hududu ü
zerinde Ebuküsbe mevkiinde yeni

Kiralık: 

Kiraldc daireler - Bakanlıklar kar 
tısında Karanfil ve Bilge aokağı kö. 
pinde tam konforlu 4 ve S odalı dai
reler. İçinde 8 No. ya müracaat. 828 

Kiralık Apartman - Altı oda hol 
ve konfor. Demirtepe yaltrık caddesi 
asfalt köprünün batında görmek için 
içindekilere. Tel: 1616 848 

Kiralık evli bağ - A,ağı eğlencede 
No. 27 de Hacı Mustafa vereseaine 
ait evli bağ. Ankara Çocuk sarayı cad 
desinde No. 61/63 evde Omer Ergüle 
müracaat. 854 

Kiralık - Jandarma poliı enstitü
sü yanındaki tepede vekaletlere 5 da
kika mesafede her tarafa nazır hava
dar yeni yapılmış çok ucuz Ap. dai-
releri. İçindekilere müracaat. 873 

Kiralrk - Uç oda banyo mutfak ve 
tam konforlu apartman devren ucuz 
fiatla kiralıktır. Denizciler caddesi, 
38, Çakır Apt. Daire 2 886 

Kiralık kat - Yenişehir Gazi Bul
varı "Uluçay" Ap. 4 oda. Ucuz fiyat-
la. Ti : 3989 890 

Kiralık Aramyor Tercihan Bul
varda yüksek bir memur yarım veya 
tam pansiyon arıyor. Tel: 1668 

891 

Devren kiralık daire - Azimet do
layısiyle 6 odalı bir daire devren ki
ralıktır telefon: 3610 Selinik cadde-
si 46 daire. 4 897 

Kiralık ev - Kavaklıdere Güven 
evlerinden ön sırada Ankara ve Çan
kaya'ya nazır iki katta 4 büyük 2 kü
çük oda tekmil konfor. Telefon 2124. 

908 

Kiralık Ap. - Yenişehir, Dikmen 
asfaltı, Sözenler caddesi Oyhon apart 
manında 4 oda, bir genit holü havi da 
ire. Tel. 3955 909 

den inşa edilecek gümriık muhafaza Kiralık - ltfaile meydanı Beledi
suvari karakol binası inşası (19940) yeler bankası arkasında Pamukçu Ap. 
lira (65) kuruı bedeli keşif ve vahidi müstakil daire ve odalar. 920 
kıyasi fiyat üzerinden kapalı zarf u-
suliyle eksiltmeye konulinuftur. Kiralık - Ve-lrlletJ~r karııaında 

ı - Eksiltme 10. 4. 939 tarihine Meşrutiyet caddesi Türe .801rak Şen
müsadif pazartesi günü saat 14 de yuva apartmanında bir daire devren 
Urfa Nafıa müdürlüğü o a ında top~-,ı _uc~~u~z~kiralıktır. 923 
!anaca k0nil8:ron marlfetiyle yap•la
caktır. 

2 - Bu işe ait evrakı fenniye: pro
je, mukavelename projesi, eksiltme 
prtnamesi, fenni şartname, hulisai 
keşfiye ve bayındırlık işleri genel 
şartnamesinden ibarettir. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 
(1495) lira (55) kuruştur. 

4 - İsteklilerin teklif mektupları
na aşağıdaki evrakı bağlamaları şart
tır. 

A) Yukarıda miktarı yazılı teminat 
akçesinin mal sandığına yatırıldığma 
dair makbuz veya muteber bir banka
dan alınacak teminat mektubu. 

B) Teklif sahiplerinin ihaleden se
kiz gün evel müracaatla Urfa valili
ğinden alacakları müteahhitlik ehli
yet vesikası. 

C) Teklif sahiplerinin mensup ol
dukları ticaret odasından aldrkları 

939 sensine ait vesika veya sureti: 

Kiralık bir oda - YeniteJıirde, mo
bilyalı, banyo ve kaloriferli müracaat 
P. K. 511 939 

Kiralık - Aile nezdinde dö9eli o
da: kalorifer, banyo ve bütün konfor, 
Yenişehir Atatürk bulvarı Toygar 
Ap. ikinci kat 5 No. ya müracaat 941 

Kiralık oda - Vekaletlere çok ya
kın ve aile yanında bir oda kiralıktır. 
(Yenifehir Karanfil eokak Beton A· 
par1manı No: 7 ye müracaat.) 955 

Satılık ı ------
Ucuz satılık arsa - Aşafı Ayran

cı, yeni meclise çok yakın -mesafede, 
1297 ada, 16 parsel, köıe baıı. D.D.Y. 
Malzeme Dairesinde Affana müraca-
at. 874 

Satılık arsa - Yeniıehir Sellnik 
caddesi metrosu bet liradan ucuz a-
cele satılık. Telefon 1449 883 

-11-

Küçük İlôn Şartlan 
Dört satırlık küçük ilinlardan : 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruı 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dort defa için 80 Kuruı 

Devamlı tüçuk ilinlardan her defa
sı için 10 kuruı alınır. Meseli 10 
defa nqredılecek bir din için, 140 
kur 1 alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üıere her satır, kelime arala • 

rmdald boıluklar miısteaııa, 30 harf 
itibar edilmiıtir. Bit küçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher aef erine aynca on kuruı alı
nır. 

Küçük ilinlann 120 harfi ıeçme • 
meai lizımdır. Bu miktan ıeçen i -
linlar aynca pul tarifesine tibidir. 

Acele satılık Apartman - Ayda 
560 lira iratlı ve bedelinin yüzde 
otuzu taksitli en işlek yerde 32000 li-
raya Tel: 2406 930 

Satılrk - Dönümü 100 lira 20 dönüm 
tarla Harbiye mektebi arkası 10 da
kika Ankara 3. ciı icra memurluğuna 
veya Emniyeti umumiyede Osman 
Şefik'c müracaat. 921 

Acele satılık arsa - Cebeci AtiJla 
aafaltında münferit inşaat yapılır 428 
M. 20 yüzü olan arsa uygun fiyat. 
Tl: 1538 956 

Satılık arsalar - Y. şehir Seianik 
cad. 423 M. karanfil sokak blok hafı 
572 M. arsa. TJ: 1558 957 

Satılık arsalar - Ankara'nın her 
semtinde küçük çapta arsalar ve bağ-
lar. Uygun fiyat. TJ: 1358 953 

Kelepir arsalar - Maltepe'nin en 
hakim yerinde 550 M . jandanna oku
lu yanmda 640 M. ucuz fiyatla veri-
lecek. Tl: 1538 960 

Satılık Apartman - Ankara'nm 
her semtinde irat getirir beton kargir 
a.htap ev ve apartmanlar. Tl: 1538 

962 

lş verenler: 

Müteahssıs kazan, dıvarcı ustaları 
aramyor - Taliplerin Ankara Yeni-
,ehir alatya bez ve iplik fabrikala
rı T. tirketine vesikalariyle müraca-
~~L ~6 

Aranıyor - Nakdi veya itibari beş 
yüz lira kefalet verebilen bir kasyer 
aranıyor, istekliler Anafartalar cad
desi 115 Nolu. Eskitehirli İbrahim 

Hakkı Özbatur ticaretevine müraca-
atlarL 958 

iş anyanlar: 

iş arıyor - Türkçe Fransızça ti
cari muhaberatr idare edebilir kuv
vetli bir muhasip akşam saat 7 den 
sonra iş arıyor. Posta kutusu 339 

889 

lı arıyor - Orta mektep mezunu 
eski yazı ve muhasebe bilir referans
lı faal bir genç ehven ücretle Ankara 
da bir it arıyor. Uluı'ta O. S. rumu-
zuna mektupla müracaat. 945 

7 - Mektupların 4 cü maddede ya
zılı ihale saatinden bir saat eveline 
kadar makbuz mukabilinde komisyon 
riyasetine tevdi edilmesi lazımdır. 
Posta gecikmeleri kabul olu:ırnaz. 

(16651929) 10931 

S - lateklilerin artırma. ebiltme 
kanununun umumi hükümleriyl~ ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye dair o
lan maddeleri ve eksiltme tartnamcsi 
ahkamına ve yukarıda yuıh madde
lerin icabatına riayet eylemeleri tart

Satılık eşya - Selinik 
46-4 numaralı apartmanda 
muhtelif eşya telefon 3610 

caddesi Aranıyor: 

Arazoz ahnacak 
Niide Belediyesinden : 

1 _ Belediyemiz için şartnamesi 
mucibince (8500) lira muhammen be
delle bir arazoz makinası mü:bayaası: 
kapalı sarf usuliyle eksiltmeye ko • 
nulmuştur. 

2 _ Eksiltme 30-3-939 tarihine mü-
sadif pertembe günü saat on dörtte 
Niğde belediye encümeninde yapıla-
caktır. 

3 - Eksiltmeye ittirik edecekle -
rin bedeli muhammenin yüzde yedi 
buçuğu nispetinde teminat vermeei 
meC.buridir. İhaleyi müteakip teminat 
akçesi yUzde 15 e baliğ edilecektir. 

4 - Şartnamesi İstanbul ve Anka
ra belediyelerine gönderilmittir. 

isteklilerin şartnamesini görmek 
üzere belediyemize ve mezkur bele
diyelere müracaatları ilan olunur. 

10996 

Yol inşaatı 
Jzmir Vilayeti Daimi Encüme-

ninden: 
(1.194.090) lira (76) kuruş keşif be-

delli tzmir vilayeti turistik yolları 
inşaatına istekli çıkmamı§ bulundu
ğundan 2490 sayılı yasa hükümlerine 
göre 16 mart 939 tarihinden itibaren 
bir ay müddetle pazarlıkla eksiltmeye 
konulmuştur. İsteklilerin pazarlık 
mtıddetinin hitamına kadar viliyet 
daimi encümenin toplantı günleri o
lan pazartesi ve perşembe günleri sa
at 9 dan 12 ye kadar mezkfır encüme
ne bq vurmaları. 

~934/.10051 11013 

tır. 

6 - İstekliler bu işe ait evrakı fen
niye ve prtnamcleri Urfa Nafıa mü
dürlüğünde rrebilirler. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplarının ihale saatinden bir sa
at evetine kadar eksiltme komisyonu
na varması prttır. Postada vuku bu
lacak geçikmelerden dolayı komiıyon 
meauliyet kabul etmez. 

(1790/ 1001) 11011 

5000 ton mazot ıhna<ık 

aatıhk 

896 

Satılık arsa - Yeniıehlr Dikmen 
ufaltı, Sözenler caddesi Oyhon apart 
manı yanında, çephesi iki daireye 
müsait, 656 metre murabbaında ana. 
Tel. 3955 910 

Satılık arsalar - Yenitehir'de İs
met lnönü ufaltında 380 ve 388 met
re blokbaıı Tel. 2406 Bayram caddesi 
No. 1 913 

Satılık apartmanlar - Yenişehir'de 
ve Bulvar üzerinde kaloriferli ve ka
USrifeniz bedelinin yüzde kırkı borç 
Tel. 2406 Bayram caddesi No. 1 914 

Satılık apartmanlar - Yenitehir ve 
Anka~a'nın tam irat getirir yerlerin
de azımet dolayısiyle acele Tel. 2406 
Bayr~ caddesi No. ı 915 

M. M. V. Deniz Levazmı Satın Satılrk - Marı otomatik 15 bcygir-
Alma Komi.ayonundan : li.k çift silindirli pek u kullanılmış 

ı - Tahmin edilen bedeli (300.000) bır motosiklet. Her gün 13-15 aruı 
Jira olan (5000) ton mazotun 23 - mart Tl: 318: MUeyyet Sezgin Mert. 919 

- 939 tarihine rasthyan pcrşem~ gü : Satılık - Dönümü 100 Ura 20 dönüm 
nü saat 14 de kapalı zarfla eksıltmcsı tarla Harbiye mektebi arkuı 10 da
yapılacaktır. . kika Ankara 5. ci icra memurluğuna 

2 - Muvakkat temınatı (15.750) li- veya Emniyeti umumiyede Omıan 
ra olup şartnamesi her gün komisyon- Şefik'e müracaat. 921 
dan (15) lira bedel mukabilinde alı_ 

nabilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu _ 

nun tarifatt dahilinde tan.zim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat eveline ka
dar Kuımpaıada bulunan komisyon 
bqkanlığına vermeleri. 0424 - 793) 

10798 

Devren satzlılc düllan - Hamam-
8nıU polis merkezi altındaki bakkali
ye dükkAnı müaait prtlarlL içinde-
kilere mllracaat. 924 

Satılık arsalar - Istaayon arkala· 
rında lıtimlik haricinde ve Maltepe 
ile Yeniteblr, Cebeci ye her yerde 
Tel: 2406 929 

Aranıyor - Elektrik malzeme sa
tııı ve inşaatiyle meşgul ticarethane· 
min kitiplik ve idarecilik yapacak 
memur aranıyor. Lisan bilenler tercih 
olunur. P. K. 373 942 

Aranryor - Bahçeli Kooperatif w
lerinden C. 2 ve D. 2 tipinde satılık 
hisse aranıyor. Telefon 3583 e müra-
caat. 950 

Aranıyor - Sağlık Bakanlığına ya
kın, aynı Apartmanda üçer odalı ka
loriferden mada konforlu iki daire 
veya kapıları ayrı iki katlı ev. mil . 
Tl: 2956 954 

Kiralık oda aranıyor - Almanca
sından iıtifade edilir bir bay oda a
rıyor. UJus'ta 1415 rumuzuna mektup 
la müracaat. 961 

Harita yaptırılacak 
Marmaris Belediyesinden : 

(1000) lira muhammen bedelli 
Marmaris kasabasının halihazır hari . 
tasınr.ı 4. 4. 939 salı günü saat (14) te 
ihale edilmek üzere bir ay müddetle 
ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuttur. İsteklilerin teklif mektup.' 
lan ve muvakkat teminatlan ve şart -
namesinde yazılı evrak vesaiki lazime
leriyle birlikte ihale aaatrndan evci 
belediye encüme:ıine müracaatla mak
buz mukabili vermeleri ve bu i~e ait 
şartnameleri görmek iıtiyenler Mar _ 
maris belediye reisliğine müracaat et· 
meleri ilin olunur. 10887 



J. c. ZİRAA! BANKASI 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 
Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en aı: 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki P,lana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 ,. 500 .. 2.000 ,, 

4 .. 250 .. 1.000 .. 
40 .. 100 

" 4.000 .. 
100 ,, 50 ,. 5.000 " 120 .. 40 .. 4.800 " 160 ,, 20 .. 3.200 .. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Ji. 
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
f azlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, ı Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

ODEO 
. Yeni çıkan plaklar 

Değerli san'atkar 

BAYAN VEDİA RIZA 
270272 No. Hicazkar şarkı - Bu yıl yalnız geçti ömrüm 

Uşak şarkı --- Yıllarca senin hasretine 
BAY AN BİRSEN KEMAL GÜRSES 

270274 N. Tango - Sevda bülbülü \ 270275 N. Urfalı kız 
Tango - Inan Yakıcı gözler 

REFİK BAŞARAN 
270277 No. Halk şarkısı - Aman Allah gurbet ellerde 

Halk şarkısı - Lirayı bozdurayım 
Mezkur plaklar mevsimin en güzel ptaklarrdır. Her halde dinleyiniz.ııl' 

•• • 

NEOKURIN 
Gripi ve nezleyi, hat. dit ve romatizma ağrılarını derhal 

geçiren en iyi ilaçtır. 
1 kaşe 6, altılık kutu 30 kuruştur. 7097 

en son 1939 modelleri muhtelif şekillerde ŞEREF KUYUMCU 
mai?azasında bulacaksınız. Anafartalar No. 37, Ankara 

SlNGER SAAT ACENTASI 7142 

1 nşaat mün.akasası 
Ankara Küçük Evler Yapı Koo

peratifi İdare Meclisinden: 
Koope.ratifin, çif~lik yolu cenubunda ve Bahçelievler 

K~peratıf mD:ha~lesı arka~mdaki arsaları üzerine yaptıra
cagı (211) e~ın ınşaatı münakas~ya konulmuştur. Talip 
olanların aşagıda yazılı evsafı haız olmaları lazımdır. 

t - Bundan evel def aten en az üç yüz bin liralık İ§İ mu-
vaff akiyetle başarmış bulunmaları · 

2 _ Nafıa Ve~ıiletine ve belediyeye kar§ı fenni mesuli
yeti üzerine alabılecek fenni evsafı haiz bulunmaları. 

3 _Evlerin kooperatifçe tahmin olunan inıa bedeli tak
riben yedi yüz bin liradır. Bu vaziyete göre, talip olanların 
Ankara belediyesi karşısında memurlar kooperatifi üzerin
deki yazıhaneye müracaatla, on lira mukabilinde plan ve 
şart.nameleri aldırmaları 

il 

4 _ ihale 30-3-939 tarihinde kapalr zarfla yapılacaktır. 
İsteklilerin aynı gün saat on dörtte o/o 1,5 nispetinde mu
vakkat teminat akçelerini veya banka mektuplarım hami· 
len kooperatif yazıhanesine gelmeleri ilan olunur. 934 

MENFAATİNİ BİLEN Radyo tekniğinin 
Şaheseri olan 

- --------
--- ------ -

Solucanları düşürmek için 
ismet bisküviti ahnız 

Diş Doktoru diyor ki • • 

,,İyi bir diş macununda, diş etlerine muzır 
tesirleri olmıyan antiseptik bir madde bulun· 
mah. Asıl dişleri temizleyici madde, mineleri 
sıyırmıyacak şekilde hazırlanmış olmalı. lçin· 
de bamız olmadıktan başka ağızdaki hamızları 
temizlemek üzere kalevi maddeleı ihtiva et
meli ve nihayet koku ve lezzeti nefis olma
lıdır.,, . 

işte Radyo/in Budur ! 
Sabah. öğle ve akşam yemeklerinden sonra 

..1ııııııııııııııııııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111L. - -- -§ Meyva ve tezyinat fidanları satı$1 ~ 
- -

7106 .. 
= -
§ Orman Çiftliğinde ~ 
= = § Ankara iklimine göre yetittirilmif muhtelif meyva ve ~ 

Bisiklet meraklllonno müjde .... 

1939 modeli 

E tezyinat fidanlarının çok uygun fiyatla satışına batlanmıt- : 
E tır.,Meraklıların sah§ listesini görmek üzere Orman Çift- : 
~ liği satış mağazalarına müracaatları ilan olunur. E - -: Telefon : 3755 - 3680 • 3633 - 3576. 1392' (881)' : 
.,,,,, ...........................................................................• ~ 

o·A Bir Sekreter ahnacak 
Bisiklet ve hafif motosikletlerim~z gelmiştir. Türk OH Kurumu Genel Sekreterliğinden : 

Türkiye Umumi Mümessili: M. ve A. HANEF KARDEŞLER En az lise diploması almıt, eski metinleri oldukça iyi okuyup 
anlıyabilecek bir sekreter alınacaktır. Ankara posta kutusu 382 Telefon: 3150 959 

Arapça ve Farsçası kuvvetli olanlar ve makinede yazı yazabi· 
lenler tercih edilecektir • 

Garaj memuru alınacak 
Otomobil tamirinden anlıyan 

bir garaj memuru alınacağından 
istiyenlerİ'n Riyaseticümhur Dai
re Müaürlügüne müracaatları. 

895 

Hükii~el konağı yaphnlacak 
Mutki Malmüdürlüğünden ı 

28. 2. 1939 tarihinde ihale olunmak 
üzere kapalı zarf usulü ile eksiltme· 
ye konulan hükümet konağı inşaatı· 
nın otuz beş bin üç yüz yirmi bir lira 
yirmi bir kuruş tekabül eden aksamı
nın inşasına talip zuhur etmemiş ol
duğundan 28. 3. 1939 salı günü ihalesi 
yapılmak üzere eksiltmenin pazarlık
la icrası kararlaştırılmış olduğundan 
isteklilerin ve bu işe ait evrakı gör
mekistiyenlerin mezkur tarihe kadar 

htanbul Haydarpaııa hastanesi sabık 
göz mütehassısı ve Gülhane hastanesi 

sabık ıöz bas muavini 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muayenehanesini Samsun'dan Anka
ra'ya nakletmiştir. Muayene: Sabah 

9 dan 19 a kadar 
Belediye sırası. Talas Ap. kat: 1 

Kirahk ev ile bağ 
Keçiörende otobüs durağına 

yakın bir mahalde içinde mem
ba suyu ile havuzu ve müteaddit 
meyva ağaçlığı ve altı odadan 
ibaret evi kiralıktır. Taliplerin 
Koç Ticaret T. Anonim Şirketin
de Osman Aslana müracaatları. 

880 

istekli olanlar Nisan 1939 a kadar Ankara'da Kurum Genel 
Sekret~rliğine bir mektupla müracaat ederek hüviyet cüzdanla· 
riyle askerlik, tahsil ve çalışma vesikaları, sıhhat raporlariyle iki 
fotoğrafilerini göndermelidirler. 898 

'f12l 

Mutki malmüdürlüğüne müracaatla
rı ilan olunur. 10973 r ' 

Dr. M. Şerif Korkut . 

7113 
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İmtiyaz sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Batınnevi ANKARA 
Matbaa Müdilril: Ali Rıza BASKAN 

Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartmanı No. 9 D. 5. 695 

HASTALIKlARI KÖKÜNDEN TEMiZLER 

.:!.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -
----------------------------
--

Yeni Sinemada Sus Sinemasında § 
BU GÜN BU GECE 

Çok kuvvetli bir mevzu ta'ıyan emsalsiz bir 
aıık ve ihtiras filmi 

MEŞÜM KA D 1 N 
Baş Rolde: MARIE BELL 

Programa ilaveten en son dünya haberleri 
ve yüksek misafirimiz Bulgar Başvekili Bay 

Köseivanif'un Ankara ziyareti intibaları 

Seanslar: 14.45 • 16.45 - 18.45 • Gece 21 de 

--Münavebeli seanslarla 2 film birden --------1 - Allahın Bahçeleri 
Baş Rollerde: Charles Boyer • Marlen Dietrich --------2 - Neşe yağmuru 

Baş Rolde: MONA GOY A -----SUS SiNEMASI Türkçe Sözlü --
KASIRGA ----

Ucuz Halk Matinesi 12.15 de l -= '"' fi mine Halk Sinemasile aynı zamanda = 
= MEÇHUL KADIN başlıyor = - -== ................................................................................................................................................................ == 
:E YENi SiNEMADA her gece saat 21 de filmden evvel yeni varyete numaraları :E ::::: ............................................................................................................................................................. == 
=: HALK SİNEMASI açılıyor. tlk program KASIRGA türkçe sözlü Sokak afi!lerini ve el = 
§ ilanlarını takip ediniz - SUS sinemasında da aynı zamanda batlıyor. :E 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

OPTA R~d~olarını gör~p Satış eri: M. ve A. HANEF KARDEŞLER 
dınlıyerek karar verır Y Ankara'da Poıta caddesi Hal kartııı Ti: 3150 


