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anzig'in hakimiyeti icin 
t müzakereye başllyalım ! 
Kdordan geçecek otomobil 

ere karşı takip edeceği 
yolu, ve Polonya'nın 

vaziyeti görüşelim ! 

Be Berlin' e yapllan daveti reddetti 

fak nisanda Londra'ya hareket ediyor 

Pol Ya hiçbir bloka girmiyor 
Lon ~ a.~. :- iyi bir rncnbad~~ teyid olunduğuna göre B. Fon 

Ribbend k'rlın deki Polonya sefırı B. Joseph Lipsky'e geçen hafta 
içinde ~ a 1 hususlar hakkında rnü~kereler açması teklifinde bu -
lunmuş ... 

J -;ıg ın hakimiyeti, 
2 - in P~sya · yı, Polonya koridoru vasıtasiyle Almanya 'ya rap -

tedecek~11 obıl Yolu, 
3 - nya'nın Roma - Berlin rnihverine karşı takip edeceği hattı 

hareket1 Görüt~ri? ertesi günü B. Lipsky, B. Beck ile görüşmek üzere Var
şova'ya .~tir. 

PoJoJıuk~metinin şimdiye .kadar alman tekliflerine cevap ver -
memiş otu rıvayet edilmektedır. (Sonu 8 inci sayfada) 

Lehistan'ın Berlin elçisi Josel 
Lipisky, Bayan Göbbelsle 

konu1uyor 

Alman propaganda nazırı 
doktor Göbbels 

Dr. Göbels 
Budapeıte' de kaldı 

Belgrad' a uğradı 

ve Afina'ya gitti 
Budapeşte, 30 a.a. - Almanya pro

paganda nazırı doktor Göbbels, dün 
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Başvek61et Müsteşarlığı ı 

I?ahiliye Veka- • 
letı Müsteşarı B. 
Vehbi Demirel'in • 
terfi.,., 12 ... ! ... ı.aıct 

Müsteşarlığına ta
yini yüksek tasdi
ke iktiran etmiş ve 
Detnirel dün yeni 
vazifesine başla. 

mıştır. Otuz üç se
nedenberi idare 
mesleğinde bulun
makta olan B.Veh
bi Demirel 1321 ta
rihinde Manastır 
vilayeti maiyet me 
murluğu ile dev
let hizmetine gir
miş, sırasiyle Os-

[Sonu 8 incide} Vehbi Demirel dün yeni vazifesine batladı 

Cihan tarihinin gizli kalmıı hakikatleri 

CilGlltaş devrinde 
Avrupa'da göl sakinleri 

Prof. Pittard'ın istifadeli konferansı 

Birbirine ek olan iki konferansın hülôsosını 

bugün hep bir orada aynen neşrediyoruz 
Bir kaç konferans vermek üzere memleketimize davet edilmiş oldu -

ğunu yazdığımız, Cenevre Üniversitesi Plk>fesörlerinden Pittard evelki 
gün Halkevi salonunda başladığı konferansına dün saat 16.15 de devam 
etmiş ve bitirmiştir. "Merkezi Avrupa'da cilalı taş devrinde göl sakin· 
leri" mevzuu üzerindeki entresan konferansı dinlemek için bir çok pro -
fesörler, yüksek mekteı-ı talebeleri ve şehrimizin münevverleri Halkevi 
salonunda birikmiş bulunuyorlardı. lsviçre'nin Ankara Elçisiyle refika
sı da dinleyiciler arasında idi. Profesör tam saatında kürsüde göründü 
ve dinleyiciler tarafından selamlandı. 

Tarihin bugüne kadar yabancısı 

kaldığı birçok noktaları, kendisine 
has olan selis üslübiyle ifade eden 
profesörün konferansı bir saat kadar 
sürdü. Bundan sonra dinleyicilere 
mevzuun türkçe bir hulasası okundu. 
Profesör Pittard'ın dünkü konferansı 
mevzuunu alakadar eden kılişelerin 

projeksiyonla gösterilmesi suretiyle 
daha istifadeli bir hal aldı. Her vesile 
ile Türkiye hakkındaki samimi sem -
patisini izhar etmiş olan sayın profe -
sörün bu seferki seri konferansları, 

memleketimizin münevverleri için çok 
değerli bir fırsat olmuştur. 

Konferansta bulunamryan münev -
verleri bundan mahrum bırakmamak 

için biribirini takip eden ve biribirine 
ek olan iki konfera hı)Iasalarını 

(Son cf sayı da) 
Prole•Ör Pittard dünkü 
konlerananı verirken 

fından kabul edilmiştir. Doktor Göb
bels, başvekil Paul Teleki ve Maarif 
ve Mezahip Nazırı B. Koman ile de 
görüşmüştür. Öğle üzeri Almanya el
çisi doktor Göbbels şerefine bir ziya
fet vermiştir. 

Doktor Göbbels, ve maiyeti erkanı 
bu sabah saat 9 da tayyare ile Atina
YA har•kt>t et01i~tir. 

Ur. Göbels Belgrad'a uğradı 
Belgrad, 30 a.a. - Tayyare ile Bu

dapeşte'den A tina'ya gitmekte olan 
doktor Göbbels, yarım saat için bu
rada yere inmiş ve tayyare meydanın 
da yugoslav hava kuvetleri şefi gene
ral Yankoviç, hariciye protokol şefi 

B. Marinkoviç ve Almanya'nın Bel
grad elçisi tarafından selamlanmış -
tır. 

Löbrön tekrar 
cümhurreisi 

seçilecek 
Paris, 30 a.a. - Ayan ve mebusan 

meclislerinin sosyalistler ve komü
nistler hariç olmak üzere bütün grup· 
ları bugün toplanarak reisicümhur se
çiminde tekrar namzetliğini koyma
sını B. Löbrönden ricayı kararlaştır -
mışlardır. 

Ayan reisi Jeanneney ve mebusan 
reisi Herriot derhal bu ricayı reisi • 
cürnhura arzetmek üzere Elize sara • 
yına gitmişlerdir. 

Albay Kolle 
şehrimizde 

Fransa yüksek komiserliği Hatay 
delegesi al~y Kolle dün sabahki To • 
ros ekspresiyle şehrimize gelmiştir. 

B. Kolle, öğleden sonra Hariciye Ve 
kaletine giderek Vekil B. Şükrü Sa
racoğlu tarafından kabul edilmiş, son 
ra alakalı zevatla görüşmüştür. 

Kolonya radyosunda 

Bel~ika aleyhinde 

yapılan neıriyal 
Brüksel, 30 a.a. - Alman sefiri. 

Kolonya radyosunun son zamanlar -
daki neşriyatı dolayısiyle Hariciye 
nazırına teessürlerini beyan etmiştir. 
Öğrenildiğine göre alman hükümeti, 
bu radyo istasyonuna Eupen ve Mal
medy arazisi hakkındaki neşriyatına 
nihayet vermesini emretmiştir. 

. 
NAFIA 

Ankara Telefonu 
değişen Yenişehir 

No. lorı tashihli şekli 
( 11 ) inci sayfada. 

VEKİLİMİZ İS'PANBUL'DA 

lzmir elektrik şirketi 
de satın alınacaktır 

B. Ali Çetinkaya1

nın beyanatf 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Nafıa Vekilimiz B. Ali Çetinkaya 

bu sabahki ekspresle lstanbul'a gelmiştir. Vekil. Haydarpaıa'da 
vali, emniyet müdürü, nafıa erkanı tarafından ka11ılanmıttır. Ve
kil saat 10.40 da Metro Hanına gelmiştir. Şirketin hükümete geç· 
tikten sonra vekilin ilk ziyareti olduğu için han bayraklarla süs
lenmişti. Bir memur, arkadaşlarının şükranlarına terceman ola
rak kısa bir hitabe söylemittir. Bundan sonra Çetinkaya vekil o
dasına çıkmış, idare şeflerini çağırarak izahat almış ve öğleden 
sonra tekrar gelerek akşama kadar meşgul olmuştur. Vekil CU• 

martesi günü Ankara'ya avdet edecektir. (Sonu 8 inci sayfada) 

Yarın : 24 sayfalık ilôvemiz 

Büyük Brilanya 
> < 

Türk • İngiliz münasebetleri ve dost memleket milli haya
tının muhtelif veçheleri hakkında en selıihiyetli tahsiyetler 
tarafından yazılmıı mesaj ve makaleler: 

e İngiltere Hariciye Nazın Lord Halifax'm mesajı 

e Hariciye Vekilimiz B. Şiikrii Saracoğlu'nun mesajı 

e İngiltere "nin ~abık Ankara Bü yiik El~i~i Sir Percy 
Loraine'in mesajı 

• Tiirkiye'nin Londra Biiyiik El~i~i Dr. Tevfik Rüştü 
~ ' . 

1 ngilix ordusu 

ı,ras ın mesajı. 

YAZAN : Sir Leslie Hore - Belisha 
İngiltere Hariciye Nazın 

İngiltere'nin hava silôhlor1 
YAZAN : Sir Kingsley W ood 

İngiltere Hava Nazırı 

Büyük Britonyo'do sosyal yardım 
YAZAN : Walter Elliot 

İngiltere Sosynl Yardım Nazırı 

İngıliz bahriyesi 
YAZAN: Amiral Sir Herhert Richmond 

İngiliz mo kineciliği 
YAZAN: Sir Alexander Gibb 

İngiliz Mühendisler Cemiyeti ve Londra Ticaret 
Odası Reisi 

"Queen Elixobeth 11 gemisi 
YAZAN : Sir Percy E. Bates 

"Cunard White Star Line' Kumpanyası Reisi 

İngiltere Başvekili Chomberloin 
YAZAN : Charlcs Petrie 

Lond ro' do seyrisefer işleri 
YAZAN : J. R. Glomey Bol ton 

Sporun İngiliz hayati üzerindeki tesirleri 
YAZAN : Ralph Hewins 

Daily Mail'in Spor Muharriri 

Avam Kamarası 
YAZAN : Dingle M. F oot 

Gelibolu harbi 
YAZAN : Douglas J erald 

İngiltere'de ot yarışlarının tarihçesi 
YAZAN : J. Wentworth Day 

Suni Rodyum 
YAZAN : Edgar Middleton 

Türk - İngiliz dostluğu 
YAZAN : A. Ş. Esmer 

TUrk - lngiliz iktisadi münasebetleri 
YAZAN : H. A . Kuyucak 

Ayrıca "Cambridee ve Oxford Üniversiteleri" ve 
lngiltere' de maarif hakkında alaka verici yazılar 

~=====================:============~ 



-2-

İnsan ve kültür : 

Fotogrof ve Türkiye 
Fotograf makinesi, bugünkü insan için, cebindeki saat kadar Iüzumıu 

olmuştur. Makinelerdeki çeşitlilik ve güzellik, malzemenin ucuzluğu, in· 
sanda esasen mevcut olan hatıra sevgisi, kendi benliğinin sevgisi gibi un
surların bir araya gelmesi, fotograf merakmı, en küçük ailelere ve en ufak 
yaştaki çocuklara kadar yaymıştır. 

Büyük sermayelerle çalışan fotograf malzemesi fabrikalarının, turizm 
ile elele vererek, tabiat ve insan resimlerini daima artan bir güzellik ile 
ç·kartıp trenlerde, turizm gişelerinde, vapurlarda, otellerde göz önüne 
koymaları, fotograf tekniğini bir sanat payesine çrkarmıştrr. 

Bir üçüncü amil olmak üzere, babası fotograf olan sinema, çok sadık 
ve değerli bir evlat çıkmış ve babasmın adı ve heyeti etrafındaki sevgi ve 
alakayı arttırmağa muvaffak olmuştur, 

Fotografın son yıllar içindeki bu terakkisine, Türkiye kayıdsız kala
mazdı. Bu hususta ilk adımı Matbuat Umum Müdürlüğü attı. Bir fotograf 
şubesi tesis ederek, memleketin en güzel manzaralarını, imar faaliyetleri
ni, insanlarını, tiplerini, arkeolojik servetlerini bir sanat ölçüsü üzerinden 
tcsbitc koyuldu ve yedi bin fotograflık bir arşiv tesisine muvaffak oldu. 

Fakat bir yandan da, çekilen fotografların en güzellerini teşhir edip 
yıllık sergiler tertip etmekle, "güzel fotograf" fikrini, herkese aşılamağa 
çalıştı. 

Bu sergilere amatörler de iştirak ettiriliyordu. Ancak ve her nedense, 
amatörlerin iştiraki pek büyük olmadı. Halbuki, Ankara Halkevi'nin ilk 
amatör fotografçılar sergisi, çok daha büyük bir alaka toplamağa muvaf
fak oldu. Bunun sebebini neden daha uzakta arıyalım? Halkevi, adı üstün
de, halk'ın daha kolay sokulup içine girdiği bir müessesedir. Hele Ankara 
Halkevi 1 Mensupları çoktur, müdavimleri çoktur. Yapıp başardığı işler 

çoktur. Elbette ki, genç amatörlerimize, yolladıkları resimler ar~~ı~da. b~r 
müsabaka açarak kazananların eserlerini bu sergi ile gösterecegmı bıldı
rincc, adeta hazır bir netice aldı. 

Gelen fotografları seçmiş olan jüri heyetinde bulunduğumuzdan, ~a
törlerimizi tebrik edecek vaziyetteyiz. Cidden güzel mevzular seçmışler 

ve chemiyctli bir teknik kabiliyet göstermişlerdir. Hatta aralarr~da, pr~
fcsiyoncllcrin de daha iyi halledemiyecekleri fotograf mevzularını seçıp 
kusursuz denecek bir işçilik ile gönderenler vardır. 

Bu sergi, Halkevlerimizi bekliyen faaliyetlerin hem ne kadar çeşitli 
hem de hayatın kendisini aksettirmeleri dolayısiylc ne kadar alaka uyan
dırıcı olduğunu göstermektedir. 

Burhan BELGE 

Dış Ticaretimiz 

Kliring hesapları bakiyeleri ve 
kredili ithalata ait taahhütler 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Banka • 
ıından alınan hesap hülüsalarına ııöre 
25-3-1939 tarihindeki kliring hesapbı~ı 
bakiyeleri : 

CETVEL: 1 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban~asm ~ 
dıki kliring hesapları borçlu bakıyelerı. 
Memleket Miktar T.L. 

Belçika 
Çekoslovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
lapan ya 
lsveç 
İsviçre 
İtalya 

567.000 
3.166.100 

707.400 
3.419.700 

730.600 
10.796.100 

268.900 
3.025.200 

815.500 
1.704.700 

Sadıkzade vapuru 
kurlartlamıyor 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Sadık
zadc vapurunda yapılan tetkiklerden 

eonra vapurun kurtarılamıyacak te· 

kilde hasara uğradığı anlaşılmış ve 

kurtarılmasından vazgeçilmiştir. Va -
pur kayalıklara oturunca ambarlan • 
nr:ı ve makinelerinin altından büyük 
yaralar almıştır. Kurtarma işi için o • 
raya giden Hora bu akşam İstanbula 
hareket etmiştir. Sadıkzadc vapuru • 
nun parçalanarak enkaz halinde satıl· 
ması mukarrerdir. 

Lehistan 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s.s.c.ı. 
Yugoslavya 
Yunanistan 

CETVEL:2 

345.600 
15.500 

1.209.800 
648.700 

70.800 
444.400 
-488.800 

56.600 

Muhtelif memleketlerin Merkez Banlc.a· 
larında tutulan kliring hesaplarındaki 

alacaklarımız 

Memleket Miktar T.L. 

Almanya A. Hesabı 7.432.600 
B. Hesabı 966.600 8.399.200 

İtalya B. Hesabı 200.100 
Yunanistan C. Hesabı 86.300 
Eıtonya 56.200 

Bina tahriri bilen köylerimiz 
lçel merkez kazasına bağlı 32 köy· 

de yapılan umumi bina tahriri niza
mı dairesinde bitmiştir. Bu 32 köyün 
1938 ve 1939 bina vergileri yeni irad
lar üzerinden tahakkuk ettirilecek · 
tir. 

Doğu vapurumuzu temmuz 
başında teslim alıyoruz 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Alman· 
yada yapılmakta olan Doğu. ~apur~ • 
nun makinelerinin yerleştırılmesıne 

başlarunıf ve keyfiyet telgrafla bu • 
gü:ı Denizbank'a bildirilmiştir. Vapur 
1 temmuzda testim alınacaktır. 

ULUS 31 . 3. 1939 

S P O R 
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Bisiklet seri 
yarışları 

100 Km. lik altıncı koşu 

pazar günü yapılacak 

Nafiada yeni 

f ayin ve f erf iler 
ZİRAATİMİZİN ANA D!VALARI 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

İstihsalôtl artwmak için 
ziraati makineleştirmek! 

Ziraat Vekôletimizin köylüyü 
sevindirecek kararlar ve rakamlar. 

Betcn terbiyesi Ankara bölgesi bi · 
siklet ajanlığından: 

Teftiş heyeti kalemi şefi BB. Rem
zi Buran terfian demiryollar inşaat 
reisliği muamelat ve istimlak müdür 
muavinliğine, yapı işleri umum ·mü
dürlüğü muamelat kalemi şefi Züh
tü Kurcan terfian devlet havayolları 
umum müdürlüğü muamelat müdür 
muavinliğine, malzeme müdürlüğü 
tetkik kalemi şefi Ali Kayacan ter
fian tarife ve ticaret müşavirliği ka
lem amir ve mütercimliğine, tarife 
ve ticaret müşavirliği memurlarından 
Ali Bayat terfian teftiş heyeti kale· 
mi şefliğine, malzeme müdürlüğü mü 
bayaa ve tesellüm memuru Şükrü A· 
ta terfian aynı müdürlük tetkik ka
lemi şefliğine, yapı işleri umum mü
dürlüğü muamelat kalemi memu:da -
rından Tahir Ak terfian aynı müdür
lük muamelat kalemi şefliğine; de· 
miryollar inşaat reisliği muameHit ka 
lemi memurlarından Tevfik Ozcan 
terfian seferberlik müdürlüğü şefli
ğine, Derince travers fabrikası kati
bi Naci Erkan teknik okulu müdürlü
ğü. katipliğine, açıktan Ali Türk de
rince travers fabrikası katipliğine. 
sular umum müdürlüğü merkez tet · 
kik ve tahakkuk memurluğuna açık
tan Şevket Algey, Burdur vilayeti 
fen memurlarından Kerami Gürel Ça 
nakkale vilayeti fen memurluğuna, 
Ankara vilayeti fen memurluğuna 
Çorum vilayeti memurlarından Sami 
Düldtir, Çanakkale vilayeti başfen 
memurluğuna Burdur baş fen memu
ru Neşet Erman, Yapr işleri umum 
müdür muavinliğine müfettişlerden 
Akif Bazoğlu, Ankara vilayeti fen 
memurluğuna Konya fen memurların 
dan Ragıp Akgün, yapı işleri elektrik 
mütehassıslığına Nafıa şirket ve mü
esselcri umum müdürlüğü başmühen· 
dislerindcn Hüseyin Akgüder tayin 
edilmişlerdir . 

Memleketimizde ziraati makineleştirme mevzuu üzerinde ç 
lışmıya, esaslı bir .surette daha beş on .sene evel batlanmı! ve bi 
has.sa hafriyat sistemiyle tohum ıslahı meselesinin makıneleşt 
rilmesine esaslı bir veçhe verilmiştir. Ezcümle köylüye 200.16 
lira kıymetinde 7677 pulluk tevzi edilmiş ve prim verilınek, ikr 
zatta bulunmak ve hariçten giren pullukların 100 kilosuna 10 1 
ra resim almak suretiyle de yerJi pulluk imalathanelerinin inkit 

Bisiklet seri yarışlarının altıncısı 
2-4-939 pazar günü 100 kilometre me· 
safe üzerinden yapılacaktır. 

1. - Toplanma yeri Akköprü suva
ri karakoludur. 

2 - Yarış tam saat 9 da başlamış o
lacaktır. 

3 - Yarış yolu Gölbaşı istikame • 
tinde 50 inci kilometreye kadar gidip 
geri dönülecek ve bu suretle 100 kilo· 
metre tamamlanacaktır. 

4 - İştirak edeceklerin vaktinden 
evci hazırlıklı bir halde ba-şlangıç ye
rinde bulunmaları lüzumu bildirilir. 

Bu haftaki maçlar 
Bölge futbol ajanlrğrndan: 
1 - Milli küme maçlarına 1 ve 2-4-

939 tarihlerinde Ankara'da devam o
lunacak ve milli küme haricinde ka
lan kulüpler arasındaki müsabakalara 
da başlanacaktır. Müsabakalar on do
kuz mayıs stadyomundadrr. Buna ait 
program aşağıya yazılmıştır: 

1-4-939 cumartesi saat 15,30 Gala
tasaray • Ankaragücü. Hakem: Saim 
Seymener. 

2-4-939 pazar saat 13,45 Ankara Ga
latasaray - Gençlerbirliği. Hakem: 
Hüseyin. 

2·4-939 pazar saat 15,30 Galatasa· 
ray • Demirspor. Hakem: İhsan Tö
remen. 

2 - Hakemler yan hakemlerini ken 
dilcri seçeceklerdir. Gerek hakemle
rin ve gerekse takımların muayyen 
saatte sahada bulundurulmaları rica o· 
lunur. 

Mektepler aras ı 

maçlar 
Okul spor yurdları küme başkan

lrğından: 
1 - 1 ve 2-4-939 tarihlerinde lise 

ve meslek okulları arasındaki futbol 
müsabakalarına devam edilecek ve 
yüksek okullar arasında da bu müsa
bakalara baılanacaktır. Bu mlisaba • 
kalarm programı a~ğrya yazrlmış • 
tır: 

1-4-939 cumartesi saat: 14 de Ma
arif Cemiyeti lisesi • Sanat okulu. 
Hakem: Refik Güven. (Bu maç On 
dokuz Mayıs stadyomunun anteren -
ınan sahasındadır.) 

1·4·939 cumartesi saat: 13.45 te Ga
zi Terbiye Enstitüsü - Sıyasal Bilgi
ler okulu. Hakem: Asım Kurt. (Bu 
maç on dokuz mayıs Stadyomunun 
müsabaka sahasında yapılacaktır.) 

2-4-939 pazar saat: 9,30 da Ziraat 
Enstitüsü - Konservatuar. Hakem: 
Asım Kurt. (Bu maç on dokuz mayıs 
stadyomunun antrenman sahasında

dır.) 

2-4-939 pazar saat 11,15 te İnşaat 

usta okulu - Gazi Lisesi. Hakem: A
sım Kurt. (Bu maç on dokuz mayıs 
stadyomunun antrenman sahasında 
yaprlacaktır.) 

2 - Okullar arasındaki kır koşu
su müsabakalarına saat 13,15 tc on do 
kuz mayıs stadyomunun iç sahasın· 

Tôyin ve terfiler 
X Hariciyede - Altıncı derece 

memurlardan Riyo de Janeyro'da 
maslahatgüzarlık umurunu rüyet ey
liyen Müsteşar Tahsin Mayatepek 
merkeze naklolunmuştur. 

X Vakrflarda - Sıvas vakıflar mü
dürlüğüne Bursa müdürü HulUsi Sey 
han, Bursa mUdürlüğünc İstanbul 
vakıflar Başmüdürlüğü kısım amiri 
tn .. an Sarrnneanp A .. + ... 1J.•2 +arı1t ,,,i; ~ 
dilrlüğünc Erzurum Müdürü Faruk 
K.araopa, Çanakkale müdürlilğüne 

Antalya müdürü Muhlis Tekin, Er -
zurum müdürlüğüne Çanakkale mü· 
dürü Nurettin Omcr naklen ve terfi. 
an tayin olunmuşlardır. 

X lktrsadda - Uçlincü Umumi 
Müfettişlik kadrosunda açık bulunan 
seksen lira maaşlı iktısat müşavirli
ğine iktıısat müdürü Remzi Saka yet· 
mit lira maaıla tayin olunmuştur. 

X Sıhiyede - İkinci mıntaka sıhat 
ve içtimai muavenet müfettişi Dr. 
Rifat Dcdeoğlu terfian ikinci sınıf 
müfettişliğe tayin olunmuştur. 

da devam olunacaktır. 

Atletizm müsabakaları 
19 Mayıs Stadyomu Direktörlü· 

ğünden: . 
1 ve 2: 4: 939 cumartesı ve pazar 

günleri 19 Mayıs Stadyomunda yapı
lacak atletizm müsabakalarına iştirak 
edecek atletlerin 1-4·939 cumartesi 
günü saat 10,30 a kadar Stadyom di· 
rektörlüğüne müracaat ederek soyun· 
rna yerlerine giriş serbest kartlarını 
almaları rica olunur. Kartı olmıyan· 
lar ancak birinci mevki bilet alarak 
içeri girebilirler. 

fına çalışılmıştır. 

Türk çiftçisinin elinde bulunan to
humun safiyeti gittikçe bozulmakta ve 
mahsul Avrupa piyasasındaki eski mev 
kiini bulamamakta olduğundan cüm • 
huriyet hükümeti, tohumun seri ve 
mihaniki surette temizlenmesine ehe -
miyet vererek muhtelif senelerde 
memleketin şartlarına uygun olanla -
rından 912 adet kalbur makinesi satrn 
almış ve bunlarla köylü, tohumunu 
meccanen temizlemiştir. Ziraatı mo
törleştirmek ve binnetice is:ihsalatı 
çoğaltmak maksadiyle muhtelıf sene • 
lerde 573.545 lira kıymetinde 221 a · 
det traktör alınarak ç.iftçiye müsait 
şartlarla dağıtdmış, çiftçi elinde bu -
lunan traktörlerde kullanılacak yanıcı 
maddelerin gümrük resminin iadesi i· 
çin 6.762.920 liralık muafiyet resmi 
verilmiştir. 

Zirai istihsalatı çogaltmak gaye • 
siyle takip olunan motörleştirme mev· 
zuunda daha ucuz mahrukat yakan 
motörlerin tamimi için yanıcı madde
ler muafiyetinin kaldırılması ve eski 
motörler satın alınarak ucuz mahru -
kat yakanların itası gayesiyle 1710 
numaralı kanunla mevcut traktörlerin 
kullanıldıkları seneleri'n amortisi he • 
sap edilmek suretiyle 3,5 milyon lira 
tazminat verilerek bunlar kullanıl

maktan kald ırılmıştır. Kuraklığa kar· 
şı bir tedbir almak üzere sulu ziraat 
sisteminin tamim ve aynr zamanda 
memleketimizde bahçe ziraatini·n teş : 
vikine çalışılmış ve su tulumbalarına 
da yanıcı maddeler muafiyet rüsumu 
verilmiştir. Bazı mühim ziraat istih • 
sal şubelerınin makineleştırıimesı e • 
sasları da cümhuriyet hükümeti za -
manında kabul ve tasdk edilmi~ ve baş 
hca pirinç, pamuk, istihsal edilen 
mmtakalarda kullanılmak üzere pi -
rinç harman makineleri, pamuk mib
zerleri ve çapa makineleri tevzi edil

la elde edilecek mahsulün hektolit 
vezni de artmış bulunaaağrndan bin 
netice ticari kıymeti de yükselmiş o 
lacağı şüphe götürmez. Bu lllakinele 
lerin de tohumluk temini hususun 
vasi mikyasta yardımları göz ,önü 
alınmıştır. 

Selektörlerde aynı zamanda ilaçl 
ma tertibatı da bulunduğundan temiz 
lenecek tohumun ilaçlanması suretiyl 
hastalıklara ve bilhassa sürme hasta! 
ğına karşı kati ve sed bir rnücadel 
temin edilmiş olur. 

932, 936, 937, 938 senelerinde 18 
selektör satın alınmış ve ınuhtelif is 
tihsal mmtakalarında faaliyette bu 
lundurulmuştur. Bunlarla çiftçini 
tohumlukları parasız olarak seçili 
temizlenmekte ve çok iyi neticeler a 
lınmakta, çiftçi bunlara fevkalade ala 
ka ve rağbet göstermektedir. Ziraa 
Vekclletimizin teşkilatiyle faaliyett 
bulundurulmakta olan bu selektörlcr 
le şimdiye kadar 86.828.160 kilo to 
hum temizlenmiştir. 

Selekıörlerin artırılm.asına 
çalışılacak 

Tohum temizleme ınilcsseselcr 

mesaileriyle muhitlerindeki tohum 

luklara hakiki bir vasıf verrnektedi 

Ancak bu selcktörlerlc memleketi 
hakiki ihtiyacını karşılıyacak mikta 

da olmadığından bunların adedinin 

tırılması ve bu husustaki faaliyeti 

bütün manasiyle memlekete teşmil e 

kısa bir .zamanda tahakkuk ettirilme 

si prensip olarak kabul edilmiştir. B 
suretle Ziraat Veklletimizin müsbe 

mesaisi meyanında giren selektör i 

her sene daha gcnişlctilmif bulu 
caktrr. 

miştir. 

Çiftçinin fazla hasılat elde etme -
sine müessir olan faktörlerden birisi 
de tohumdur, Tohum ne kadaır iyi, 
muzur ve yabancı nebatlardan ari bu • 
lunursa o nisbette temiz ve fazla istih 
salat elde edilir. 

Türkiye'nin zirai şartlarına 
uygun tohum 

937 senesinde zirai kol'llbinalar ih 
tiyacı için 999.965 liralık taıhsilatla 
155 traktör, 42 harman ı:naki•neai, 7 
biçer döğer ve 246 pulluk satın alın • 
mış ve bunlar Ziraat Vekfilctimize 
bağlı müesseselere tevzi edilerek bu 
müesseselerin makine ihtiyaçlarının 

mühim bir kısmı temin edilmiş, iş ve 
istihsallerinin genişletilmesine büyük 
imkanlar verilmiştir. 

Halkcvincle Kavga sonu piyesi 
temsil edildi 

Dün akşam temsil kolu tarafından 
Halkevinde Kavga sonll Piyesi ıeçkin 
ve kalabalık bir seyirci huzurunda 
temsil edilmittir. Temsilde vazife a
lan gençler hakikaten nıuvaffak ol· 
muşlar ve seyirciler tarafından mütc· 
madiyen alkışlanmışlardır. 

Islah müesse:oeleriıniz, memleketin 
zira.1 şartlarına uygun tohumlukların 
elde edilmesi için ıstıfa usuliyle ça -
lışmaktadır. Ancak bugün çiftçi elin· 
de bulunan bozuk tohumlukların mi . 
hanik1 ve seri bir şekilde temizlen • 
mesine de ehemiyetle yer vermek za . 
ruretindeyiz. Bu yüzden tohum temiz 
leme ve ayırma işinde şimd~ye kadar 
yapılan denemelerde en 11erı neticeyi 
selektör makinelerinin verdiği görül
müştür; sclektörler hubu~t tohum -
luklannı izafi ağırlık şekıl Ve hacim- ________ _ __ _., __ _ 

terine göre ayırarak ~ 99 terni:dik sa
fiyeti temin ctmektedırler. Bu tohum-

Hüseyin Rahmi 

Gürpınar hasta 

~ 1 1111 1 1 111111 1 11 1 11 11 111 111 1 11 1 1 1 11 11 1 1 1 11 11 11 11 1 111 1 11111111111 1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııııııı~ııı11ıı1111111 
111111111111111111111 • · ·ı·yet valısin 

İıt<fnbul, 30 (Telefonla) - Maruf 
hikayeci ve muharrir Hüseyin Rahmi 
Gürpınar bir müddetten beri Heybeli· 
deki cvi:ıde rahatsız bulunmaktadır. 
Hliseyin Rahmi'nin rahatsızlığı son 
hafta oldukça şiddetlenmiş ve tehlike
li bir buhran başlamıştır. Kendisi, bu 
haftayı şiddetli buhranlar içinde ge · 
çirdikten sonra dün :ıabzı 112 den 96 
ya inmiştir. Hastalık seyrini tabii bir 
şekilde takip etmektedir. 

İsviçre heyeti clöniiyor 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Bir müd 
dettcnberi Suriye, Filigtin ve Anado -
Iu'da tetkikler yapan 13 kişilik isviç· 
reli üniversite heyeti bugün İstanbu
la dönmüştür. Buradan Edirne'ye ha· 
reket edecek bir gün de orada kaldık· 
tan sonra memleketlerine dönecekler-

dir. 

Derı;iamlarm tahsisatı f cv
kaliidelcri verilet:ek 

Dersuamlardan memur olanlara 930 

1• yılındanberi verilmemekte ola:ı 
~;isatı f evkaladelerin 1939 yılından 
itibaren verilmesi kararlaşmıştır. 

Kendi kavlince bir 

kah ra man ! 
Bundan bir iki sene önce yazdığı 

bir yazısında ciimhuriyet ilan edil· 
diği zaman çocuk yaşında bulundu
ğunu hoıtırlatmı.ş olan muharrir 
Etem izzet Benice en son başma· 
kalelerinden birisine şu başlığı koy
du: Yüz k;ıralarr! 

Edebi nevilerin hemen hepsinde 
kalem oynatmrya meraklı oJ::ı.n bu 
romancı ve siyasi arkadaşın bu baş· 
lık altında lstanbul'da son hafta
larda tekrar telrrar oynanan "Yüz 
karası., piyesini tenkit etmek is· 
tediği h<ıtıra gcll'bilir. Fakat Etem 
izzet, bir tenkit değil, şair N'!lı'ye 
parmak ısırtacak bir "fahriye,, yazı
yor.1923 yılrnm 29 ilkteşrinin<leki 
çocuk, 193? yılrnın 29 martında 
yazdığı ba~:nıôkaleye şöyle 1.>aşla

maktadrr: "Hayatımızın bütün sey· 
zinde, gazeter..'lığımizde, romancılr
ğrmrzda. muh;ırrirliğimizde c!aima 
idealist, inanmış faziletli olarak 
kaldık.,, 

Zaten bir inkılap gencinden 
bundan baıka. ne türlü hareket bek
lenebilirdi ki bıı mezi11.etlerİ JıiJ.. 

letsizlikle müc:ıdeleyi aklrndcın ge· 
çirmedi; hayret ! 

diyecektir. 
Eğer bu satırlar, Etem lz·ıet'in 

herhangi bir romanında, herhangi 
bir kahramanın 1908 senesinde söy· 
/ediği sözlerken yanlışlıkla başma· 
kale müsveddr.lerine karı~mrş de
ğilse ona cümburiyetin fazilet ham· 
lelerini hatırlatmak 1§.zrm gelecek: 

Kendisi lstanbul gazete/erinden 
birisinde muhbirlik ederken Cum
huriyet Hükümetinin Reisi. kendJ 
kabinesinde ileri gelen vekiller:J~n 
birisini suiistimıtli görüldüğü ı~·ın 
Divanı Aliye vermemiş miydi? Mef 
rutiyetten önce ve sonra osman 1 

tarihinin hangi safhasında kara 
yüdDlere, faziletsiYlere karşı bu 
kadar şiddetli, bu kadar 3;r.ansrz 
davranılmıştır? 

Faziletsiz/iğe kar§r ilk ricfa 
bayra1' açtığını söyliyen arkada
daşımız, y oksa, bu iddiasiyle Ttır-

krye'de bır vı a e karşı 
giriştiği, fakat s~nun~.8 tarziye ile 
tatlıya bağladrgı mucadeJeyi mi 
kastediyoı· - T. l. 

A. vcılarırı WtJlantuo ! 

Bir htan.~udl ~d~~~Leıi hzıyor: 
"Alay köıkun e un aa.ba.h avcı
] r bir toplantı yapacalda.l'd Ek· a dy d . ı. 
aeriyet olma ıgın an ıçtillla. gele-
cek pazar gününe kalrnı,tır .,, 

Acaba bu ek&eriyetin t l 
op ana-

maınaaına sebep nedir? l' l t 
op anı 

alay köıkünde yapılaca;; . . A 

.,ı ıçın •· 
za i§i ciddiye mi almadılar? Yok-
sa avcıların biribirlerillitı ·.. 

1 
. 

• . .. .. soz erı-
ne ınanmaaı guç mu olllYor? 

Yemekten sonrrı yellen --wbul·ddr! 

Nevyork §ekercilerj..d M 
. M · b' ._ " en a-resı azzettı ır ta"'lll t b ki 
k A 1 . t bn' a a ar ve 8.3C er ıca e 1§, a.. . . 

. . ")'eru ıcat 
sayeaınde çay zıyafetier· d 

k llı en aon. 
ra bulaırk yı amıya. li~a:ı.- k 

1 k .. b --. a nıı-
yonnuı. Ciiıı u u ta.bakı k 

Cı. • • ar te er. 
den yapıılmıttlf v~ ıçllldeki tatlı 
veya pıJ,.atayı yedlktel:\ 

. ı '°nra ta-
ha~ı d ll yıyo...._u11uı • 

Dün hava bulutlu idi 
Dün şehrimizde ha'la bulutlu geç. 

rniş, rüzgar garpten saniyede 8 met
re hızla esmiştir. Günün en diişük 
ısısı sıfırın üstünde 4, en yüksek ısı
sı da 12 derece olarak kaydolunmuı· 
tur. Dün yurdun Ege l'llrntakasmda 
hava bulutlu, şark ve Cenubu şarki 
Anadolu'da kapalı, diğer mmtakalar
da mevzii yağışlı geçmiştir. Son yir· 
mi dört saat iırindcki Yağışların ka· 
remetreye bıraktıkları su miktarları 
Dursunbey'de 10, Uludağ ve Sarıka· 
mışta 7, Edirnede 4, htanbul ve Ko
caelide 3, Balıkesir, Bandırma ve 
Kastamonuda 2, Bursa. Simav, Arda· 
han ve Şilede 1 kilograrndır. Kar ile 
örtülü bulunan yerlerde karın top -
rak UstUndeki kalınlığı Ardahanda 
16, Sarıkamışta 20 santimetredir. Rilz 
garlar, cenubu şarki .A.nadolu'da ce. 
nuptan diğer mıntakalarda garpten 
en çok 9 metre kadar hızıa esmiştir. 
En düşük ısı sıfırın altında Kır§ehir
de 1, Ulukışlada 2 der~Cedir. En yük
sek ısı da sıfırın ustündc Antalyada 
18, Kayseri ve Adana'da lP, Di;arba· 
kır'da 20 derecedir. 
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Dalodier cevap .ve~iyo~. 
. ''pin •velisi .,Uıı soyledıiı 

Musohnı __,.,. "L'~ Franr.a'yı h ber veı._gı gıDJ 
nutukta a L 'kat yıkıldı· , d ayırlln ııarı • 
ltalya an ·,,a ve fspaııya'nm 
M d 't Valaa-1~ 

a rı • dı kayıtsız §-artsız o-
dig-er kısunlt\rı I' ld ş· d' k,Ofi le6 un o u. ım ı 

ak Fran .. • ttribindenberi ilk de
uz 19r . b'' ·· l 

Lll' otoı'lte utun spanya 
k r ... .,. d' B . 
~JlJl n--ım ır. u otorıte 
o'nun )siikümetidir. Fran-

'11 bir t_...ftan İngiltere ve 
....:

1ya, di,..- taraftan da İtalya 
hnanya'.1~ k~r§ı takip ed~eği 

ıyaaetin --ıyetı henüz belli değil-
Jir. ispanya hüküınetinin şimdiye 
adar Berlin - Roma mihverine İ§ • 

tirakten çekindiğine bakılacak o
luna, otorite!" devletlere 5empatik 
de olsa ,beı: halde müstakil bir İs· 
panyol ,iyaaeti takip edeceği tah
min edil•bilir. İnpanya harbinin ne
tic:elenJllesi, MuM>Jini'nin tabiriyle 
barikaclıD ortadan kalknıası, İtal
yan _ frannz. ınünaaebetlerini ön 
plana atmııtır. Muaolini birkaç gün 
e~I ,öylediği bir nutukta Fransa'ya 
elini uzatınııtı. Filhakika geçen ae
neıJJI &Onlarına doğru ltalya 1935 
itiJ6fmı feshettiği gündenberi iki 
ciı'let araıırndaki münasebetler nor
.,..ı olmakta.."1 çok uzaktır. Hatrrlar
d-.clır ki bu itilaf feahedileceği sıra
da Kont Ciano mecliate bir nutuk 
,öylemiıı ve ltalya'nm "tabii emel
Jerinden" bahsetmiıti. Bu nümayit 
FraJl&a'da derin bir heyecan ve ay
nı zaın&nda büyük iğbirar uyandır -
eh· Ftansız hükümeti, ltalya ile mü· 
zake1e·:;~ giritmek için ilk adonm 
ltalya tarafından atılması lazım gel
digini bildirdi. lngiltere'nin de bu 
ıneaeleye karıpnaaına razı olmadı. 
1ıte MUsolini tarafından geçen gün 
aöyl.anen nutuk, Fransa'ya müzake -
reye giriıınek aıraaınm artık geldi -
tini ihsas §t!klinde almmıftır. Muao
lıni o nutkunda İtalyan isteklet"in
den müpheın tekilde bahsetti. Evel
-e gönderilen bir notada bu istek
lerip, Tunus, Süveyı kanalı ve Ci
buti'ye ait olduğu tasrih edilmiıti 
dedi. 

~r:laşılıyor ki bu el uzatmanm 
Fr.-.a'da uyandırdığı akisleri ital
)'aa l•zeteleri pek beğenmemitler
ıdir. Fransız hükilmetinin bu fırsata 
dört "'' He sarılacağını zannetmiı
lerınif, Filhakika Muaolini'nin JUt· 

.. - • .... 7.,• 1.,rİnde ehemiyetle 
Jt\Ü1lıakaıa edilmektedir. Fakat fran
ıız efkarı wnuıniyesi Musolini'nin 
teklilini kifi derecede vazıh telak
ki .&meınekted~. fr•nsız büküme • 
tiniıt hunu nasıl telakki edeceği ala
ka iJe beklenmekte İdi. Dün Dala
diy4' Muaolini'ye cevl\p vermi~tir. 
t:'ra .. ıız baıvekilinin &Özlerine bakı
lacak olursa, Musoliııi'nin sözleri 
ba hüküınet tarafından bir teklif 
bile telakki edilm-emektedir. Dala
di:r•• nutkunda uzun uzadıya Fran -
llll'Dln kuvetinden bahsetti. Ve Mu
aoli11i'ye de cevap vererek, geçen ae· 
nenin aonuna doğru gönderilen no
'ada italycın isteklerinin tasrih edil
ditini inkar ettikten soııra dedi ki: 

- 1935 anlıışmaları çerçeıesi da
hilinde Fransa kendisi~ yap1la r::ak 
~ldiften kaçınmıyacaktıT· 

Bu sözlerden çıkan mana şudur 
ki Fr~nıa. ltlıl~'nro -. <1(1:1• "llÜspet 

ardan. " a :ıa,.·• beldaı1'ektedir. 
••"ıfte btıl\lnr:ıas~, . ı..,.. T 
'!"V 1 . .,, nın ya,.. ... u· 
lh ki1'- Muıo 1 1 ,,e C'b -a 4 .. k .,a ırıda1' ı u 
\a't ... - il'\l'VefŞ • "t l em il • 
·ı- - L • ı a )an e erı-
•en b"Q&etmeı•ı l 11a l' 
ıı " ~Z· tar. unu-

iev• ••vılaJ11 '"l'-· Jlllİ • • " b ., . .,ıu ıuyt raı ıa-
1l •• '"' utı nıo 1 h und ' . Sü k•"a ı al: a .u e-
>r 1~ ::?'., fUDlla'tf. İtalyan 

k
le n ır. ·.,etleri ul11ld~ 1935 

ınııı vıızı., v 
a ~ b' .. t•Fllıyı "r-ıtmıttı. 
ıra ar ••· · ~llli'nin b.J enla;.( ~rçeveaı 

1, ;· b ııı&ataleha bllhmaca-

fy { azı tadır. sil' ltaıı~lına 
1• la§ılmak • d i'fa .. ··tek-e ı . b ..nk•a a .• ı., . • u • ...,, t . 

Jerınil\f tarafı lll.mın e-
. ranS$ 1 k 

dılehilt!\eğiııe göre•i ili" • el~~· 
S.. 1 -~·, ne ı•• rik-uvey§ ltana ının ı nlc ,... d 
.. ._ . hdı \l bun an 
oteı~e.l.s\'Fe':e- " ır llakadar-

dır· tlc bt! lngi~lte _ne de Mısır 
ü,,•1 analınrn 1 "ll~iyetinde 

lı'ti bir d•i' k Yllı>ıJmasma 
..... değildir. ı unltt ber"ber, 
aal Yor .ki f t a ltttlya ile bu 
111« fer Üzerjq/. gÖriİtltıiy~ ha-

~ 
Fakat uJI/dİYe th.ıdideıı e

eUi bir 110~1 a.y_ı tasrih E'tınit· 
~naız ba§vek~ dernittir ki: 
ır kere daha tekrar edeyim ki 

ne ~opraJcJarından bir karı§, 
kendı hukukundan ufak bir 

ta feda etmiy • hazır deiadiT. 
~ ıt!lnek oluyo., ki rııüzakere l-:ı§ • 

oJI 1935 itilafmııı çerçevesi dı • 
a ç.IJılacak değildir· Gariptir ki 

ran.., .. f,~sfh~dilme:ıden evel de 
ıb a"' · · · zkılf . -~ çe-rçeveaı ıçınde kal-

k t'.tıyle l~lya lehine bazı kon
si~lar ya~ıyıı hazırdı. 'lu ga -
ey~ ~atuf "'1ak ü~re iki devlet 
rasııacl- gleç' ilkbaharda :tnü:rake· 

r ler P~. ~\ta ikeıtdir ki, ltaiya 
8 nsıd• g~rll\ıelere nihayet vennit 
ve Fr Ylll kartr İtalya nı ltbua-

uı.:us 

DÜNYA HABERLERi 
Doktor Funk diyor ki : Fransa sömürgelerinin 

müdafaası i~in 

alınan tedbirler 

Şimal denizi ile Karadeniz 
arasındaki ekonomi sahası 
Buralardaki bütün memleketler için daha 

daha müessir daha iyi bir işletmiye açılacak 

Paris, 30 a.a. - B. Mandel, mebusan 
meclisi sömürgeler encümeninde Fran 
sa sömürgelerinin ve bilhassa Soma
li''.'.lin ve japonlar tarafından Hainan 
adasının işgali dolayısiyle Hindi Çi
ninin müdafaasını takviye maksadiy -
le ittihaz edilmiş olan tedbirleri izah 
ve teşrih etmiştir 

Berlin, 30 a.a. - Alman ekonomi nazırı ve alman bankası reisi 
Funk merkezi Avrupa'da tahakkuk ettirilen yeni sureti tesviyeler 
hakkında söylediği sözlerde bu hal suretlerinin Almanya için ~i
yaset ve iktısat sahalarmda yeni yeni vazifeler doğurduğunu kay
dettiktten sonra Almanya'nın dünyanın en muazzam endüstri 
memleketi haline geldiğini tebarüz ettirmit ve şimal denizi ile 
Karadeniz arasındaki ekonomi sahasının buralardaki bütün mem
leketler için daha müessir ve daha iyi bir işletilmiye açılacağım 
beyan eylemiştir. 

Mumaileyh, Hindi Çini'deki bava 
kuvetlerinin mühim miktarda takviye 
edilmiş olduğunu söylemiş ve bu ıö -
mürgelerde in~a edilmekte olan yeni 
tayyare fabrika1nnm senede 150 tay • 
yare ve 400 tayyare motörü imal ede -
ceğini bildirmiştir. 

Funk, İtalya ile Almanya arasında 
sıkı bir işbirliğinden bu iki memle
ketin ekonomik kuvetlerini tensik ve 
daha feyizli bir hale getirebileceğini 
tebarüz ettirmiş ve Almanya ile Ro· 
manya arasında aktedilen son ekono
mi anlaşmasına temas ederek şunla. 
rı söylemiştir: 

Yeni bir ekonomi anlaşması tarzı 
karşısında bulunuyoruz. Ticari veya 
mali menfaatler bahis mevzuu değil
dir. Bahis mevzuu olan şey, tabiatin 
yarattığr ekonomik kuvetlerini iki 
memleketin ekonomik inkişaf şartla
rını iyileştirmek maksadiyle meharet 
le tanzim edilmiş bir metod mucibin
ce teksif etmektir. 

Almanya, mamul veya yarı mamul 
eşya suretinde uzun vadeli krediler 
a~makta ve para olarak da Romen mil 
!etinin sayi neticesini almaktadrr. 
Romanyaya ithal edeceğimiz mallar 
aynı döviz kıymetindedir. Bu suretle 
devlet mesaiyi tanzim etmekle aynı 
zamanda paranın da istikrarını temin 
eylemektedir. 

Bugün her zamandan ziyade eko -
nomimizin enternasyonal muamelele
rin ve para siyasetlerinin oyuncağı 

olmasına müsaade edemeyiz. Bunu, 
bilhassa kendimize has olan metod. 
lan tespit ve bunların iyiliğini gör· 
dükten ve gösterdikten sonra hiç ya
pamayız. Sermaye itibariyle fakir o
lan .., .,.ı.l .. ı..<.:t:.a yabancı memleket~ 

ler tarafından yapılacak ikrazlarla bo 
yunduruk altına girmgiyeceklerdir. 

Almanya, enternasyonal ticaret mü 
nasebetlerinde işbirliği yeniden tesis 
etmek ve yeni bir dünya ekonomisi -
nin esaslarını kurmak maksadiyle In
giltere ve Fransa ile müzakerelere 
girişmiştir. Bu müzakereler son siya
si hadiseler üzerine inkıtaa uğramış
tır. Orta Avrupa meseleleri bugün 
halledilmiş olduğundan bu müzake -
relere daha büyük bir muvaffakiyet 
ümitleriyle devam olunabilir. 

Alman ekonomi nazırı Almanya'nın 
himaye idaresi altına girmiş olan bir 
memlekete ait hususi hesapların mü
saderesi yolunda 1ngilterenin teves
sül ettiği tedbirlerin haksız olduğu -
nu söyledikten sonra Almanya'nın 

yeni mali vaziyetine temas ederek ser 
maye piyasasının yeniden hususi e ~ 
konomiye açılacağını, Almanya'nın 
hiç bir zaman kendisine uzatılan eli 
reddetmediğini ve bundan böyle de 
reddetmiyeceğini söylemiş ve yeni 
banka kanunu hakkında da demiştir 
ki: 
"- Yeni banka kanunu hükümete 

alman bankasının ida: esini kontrol et 
mek hakkını vermektedir. Alman ban 
kasına sermayelerin iştiraki tadil edi· 
lecek ve alman bankası evrakı nakdi
ye sahiplerinin gerek memleket için
de gerek memleket dışında menfaat
leri gözetilecek ve henüz hariçte bu
lunan alman bankasına ait kıymetler 
dürüst bir tarzda hamilleri tazmin e
dilmek suretiyle Almanya'ya getiri· 
lecektir. 

Bükreş Üniversitesindeki 

Türkiyat Enstitüsü 
Bükreş, 30 a .a. - Bugün ba,vekil 

B. Katnisko Türkiye elçisini kabul 
etmiştir. 

Bükreş üniversitesinde son defa 
ihdas edilmiŞ olan Türkiyat enstitü -
sü hakkında konuşulduğu .zannoluııa
yor. 

Alman haberle.re göre maarif na -
zırt enstitünün programmı hazırla -
makta m~guldür. 

tında şiddetli bir mücadele ıııçılmıı
b. Filhakika ara~an geçen 0'1 ay i
çinde İspanya barikadı ortadan 
kalkmıttır. Fakat bu, ltalya'nm 
Fransa karııaındaki vaziyetini ku
vetJeştinnemiıtir. Difer taraftan 
Franaız - lngiliz tesanüdü sağlam
laıtığından Fransa on ay evelbine 
nazaran ltalya'nm kal'§ısma dahı. 
kuvetli olarak çıkabilecektir. 

.. ~. ESM"'.R 

Almanya'nın dıı 

memleketlerle olan 

ekonomik münasebeti 
Bedin, 30 a.a. - D.N.B. Raıyşbank

ın istişari organı olan merkezi komi • 
te yeni genel direktörün tayininden -
beri ilk defa olarak bugün toplanmış
tır. 

Doktor Funk, yeni mali politikanın 
prensiplerini anlatmış ve ekonomik 
vaziyet ile Almanyanın yabancı mem
leketlerle olan ekonomik münasebet -
leri hakkında izahat vermiştir. Dok -
tor Fm1k, bankalar kanununda lüzum· 
lu değişiklikler ile Ranbank'm yeni 
vazifeleri haıkkında da izahat vermit
tir. 

Doktor Funk, merkezi ıı:omitenin, 
bundan böyle, kredi politikası ile ma
lt politika meseleleri ile de meşgul o
l~::tğı'l'lt, ha a.Mrlhıin Mtırdmrş bu
lunduğunu ve komitenin her saha için 
a}'.ı tali komiteler tetkil eyliyeceğini 
de bildirmiştir. 

Rayşbank'ın bütün Alma.,ya'daıki 

şubelerinin yüksek memurları da Ber 
line çağrılmrş bulunmaktadı~ Doktor 
Funk, bunları da bugün öğlede':l son -
ra kabul ederek mesai hakkında yeni 
dkektifler vermiştir. 

tOltJTiOlliWlTO ~ 

D o o N 

Neşriyat 

Filistin' de 
çarpışmalar 

Hayfa, 30 a.a. - İki arap, bir yahu
di polisinin kurşuniyle telef olmuş · 
tur. 

Hayfa, 30 a.a. - Asiler, bir yahudi -
ye ait olan bir taç ocağına taarruz et
mişlerdir. Bir arap, telef olmuş ve bir 
kadın üçü çocuk olmak üzere beş a -
rap yaralanmıştır . 

T evkiJ edilen araplar 
Kudüs, 30 a.a. - Son 24 saat zarfın

da ingiliz kıtaatı, civar mmtakalarda 
vasi mi.lryasta polis harekatı icra et -
mişlerdir. Bu kıtaat, aralarında meş -
hur ç.cte reisi Fahri Hamad da bulu -
nan bir çok arap asisini tevkif etmiş -
lerdir. 

Almanlar Slovak 

ordusunun hareketine 
môni mi oluyor? 

Bratislırva, 30 a.a. - İyi bir menba
dan öğrenildiğine göre alman ordusu, 
hükümet tarafından gönderilmiş olan 
slovak kıtaatının memleketin şark hu 
dt.:duna veımesinc mani olmuştur. 

Slovak hükümeti, Berlinden bu hu 
sus hakkrnda izahat talep etmiştir 

Slovak - Macar hududunda 
Budape,te, 30 a.a. - Macar telgraf 

ajansı, Slovakların macar hudut mu • 
hafızlarına taarruz etmek suretiyle 
bu ayın 29 unda macar hududuna teca 
vuz etmiş ve macarların mütearrızla -
rr tardeylemiş oldııkhmnı bi!cHrmek
tedir. 

o L E R 

kongresi 
Neşriyat hayatımıza yeni bir istikamet ve inkişaf vermek maksadiyle Maa. 

rı'f VekilJiğinin yakrnda bir kongre toplamıya karar verdiği haberini mem
lekette fikir işleriyle uzaktan yalcından aJa.kalı herkesin büyük bir memnu -
niyetle okumuş olduğu şüphesizılir. 

Vakit kaybetmeden muasır medeniyet seviyesine erişmek ve bu sahada a -

sırların ihmal ve eksiklerini süratle telafi etmek mecburiyetinde olan bir 
memleketin zihinle ve fikirle alakalı işlere birinci planda ehemiyet verme -
sinden daha tabii ne olabilir l 

Bugün neşriyat işlerimizin, özlediğimiz fikri sevıyeye erişmek için zaru -
riıolan organizasyon ve intizamdan mahrum olduğu hepimizin her gün müşa -
hede ettiğimiz bir hakikattir: Henüz mili! kütüpanemiz çok zayıftır; garp 
medeniyetinin temelini teşkil eden başlıca şaheserler dilimize çevrilmiş de -
ğildir, çevrilenlerden bir çoğunun da tercüme kalitesine itimat edilemez, ya
zılan eserlerin basrlmasr, basılan eserlerin satılması müşküldür; ve bütün bu 
eksikler, bir kültürel buhrandan ziyade, işaret ettiğimiz gibi sadece bir teş -
ki/at ve plan noksanından ileri gelmektedir: Çünkü harf ve dil inkı'J§pları 

ve Maarif sahasında elde edilen terakki/er büyük bir zihni kalkınmanın ham 
maddesini geniş ölçüde meydana koymuş bulunmaktadır. • 

Maarif Vekilliğinin şimdi toplıyacağı kongre işte bu dertlerin teşhis ve 
en isabetli tedavi çarelerinin bulunmaSI maksadını güdüyor. Bu kongrenin 
mahiyeti pek tabii iştişari olacaktır. ıKültür işlerimizi, yalnız mektep safha -
smda değil, fakat mektep dışı tezahürlerinde de gerekli tekamüle eriştirmek 
azminde olan genç Maarif Vekilimi,.e, kongrenin kararları bu sahada yapaca
ğı işlerin ana hatlarım çizmiş olacaktır. 

Kadrosu çok geniş ölçüde tutulan ve memlekette fikir ve neşriyat işleriy
le alakalı resmi, hususi bütün tesis ve teşekküllerin mümessillerinden te -
rekküp edecek olan kongrenin tetkik edeceği mevzuların intihabında tam bir 
isabet vardır: Neşir teşekkülleri arasında bir işbirliği imkanrmn tetkiki, ter-, 
cüme işlerinin en lüzumludan başlanmak suretiyle planlaştrrrlması, gençlik, 
çocuk ve halk için neşriyatrn plan/aşması, eski kitaplarımızdan bir değer ar
zedenlerin yeniden basılması, ansiklopedi ve J(Jgat işleri, telif ve tercüme 
hukuku mevduatı, telif ve tercümeyi teşvik edici mükafatlar ihdası, hususi 
neşriyatla devletçe yapılan neşriyatın daha verimli bir hale getirilmesi, neşri
yat propagandası ve dağıtma iılerinin tanzimi. 

Program, hakikaten hiç bir ilaveye lüzum bissettirmiyecelc kadar bugünkü 
kültDr hayatımı:teın meselelerini tam bir surette ihtiva tttmektedir. 

Bu kongrenin neıriyat İflerimlze ne zamandanberi ödediğimi:te sallbı ge -
tirme -,.olunda bilyü bir ıtclzm olduğum fOP..be yoktıu. Yapr NABi 
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ISTANBUL gazeteleri 
CUMHURİYET 

Cephe neden kurulamadı? 
Nadir Nadi, bu serlevha altındaki yazı

sında ,garp demokrasilerinin Almanya'ya 
karıı neden cephe kuramadıklarını izah 
etmektedir • 

YENİ SABAH 
inkar olu'nan müdafaa hakin 

Huseyın Calıit Yalçın, İtalyan ba~veki
linin nutkunun kiıçiık devletlere müdafaa 
hakkı bile tanımadıgını göıteren mahiye
ti etratında mütalea yürütmektedir. 

Hikmetinden sual olunmaz 

''Her ı;abah" sütunu muharriri Cema • 
lettin Saraçoğlu, bu fıkrada, 1stanbul'dan 
Bandırma'ya haftada yalnız dort gün sü
rat postası oldugunu, ondan da ancak ka
mara yolcularının istifade edebildık!en
nı, büdçelen musait olmıyanların hafta
da iki defa akşamları hareket eden koh
ne vapurlara bınmege mecbur kaldıkları
nı soyliyerek, fakir yoltuları bu :iCltilde 
seyahate mecbur etmenin reJimle ne de
receye kadar kabili telif bir hareket ol
dutunu ıoruyor • 

Bütün dünya lngiltere'nin 
kararını bekliyor 

TAN 

M. Zekeriya :Sertel, bu baıımakalesin
de Çekoslovakya hadisesinden &onrak:i 
siyasi vaziyet etı~fından mütalea yiıı:ıi· 
tüyor. 

Netriyabmızı organize etmek 
ihtiyacı 

"Liüniın meı;eleleri" sütunu muharriri, 
memleketimızde yabancc dil bilmiyenle
rin aanat ve fikır hayatını takip edebil • 
meleri için geniş miyaşta neşrıyat yap • 
mak ihtiyacında bulunduğumuzu, maarif 
vekaletinin direktifi altında bütün neıri
yat müesseselerinin iı;tirikiyle ıeniş bir 
neşriyat proıramı yapmak lazım ieldiği
ni, vekiletin toplamaga karar verdiği 
neşriyat konıtresinin bu ihtiyacı tespite 
yardım edeceği için takdire layik olduğu. 
nu ıciyledikten sonra, maarif vekaletine 
biıtün neşriyat müesseııelerimizin bu hu
susta yardım etmesi lüzumunu kaydet • 
mektedir. 

Fakirlerin istidalarını kim 
yazacak? 

Biga'dan aldığı bir habere atfen, yeni 
avukatlık kanununun tatbiki dolayısiyle 
hukuki istida ve layihaların avukatlar ta
rafından yazılmağa başlandığını, fakat 
fakirlere ücretsiz is tida yazacak ,,üza -
haret bürosu teııekkül etmediğinden bun
ların müşkülit içinde bulunduklarını ya
uyor, 

İKDAM 

Milli birliği masun ve mahfuz 
tutalım 

A. N. Karacan, bu baıpnakaleıinde, ge
rek ebedi ıefin, gerek milli tefin, milli 
birliğin lüzum ve ehemiyetini her vesile 
He bize telkin ettiklerini söliyerek, halk 
partisinin, reiaicümhurun da söyledikleri 
veçhiyle büyük bir siyasi aile olduğunu, 
bu itibarla, aileyi kuvetlendiren en bil· 
yük bağın sevgi ve saygı olu§u gibi milli 
birliği de ferdler arasındaki sevgi ve say
&'l bağlan ile kuvetlendirmek lazım gel
diğini bunun ayni zamanda milli bir va
zife ve mesuliyet olduğunu, mütekabil 
salihiyet ve meıuliyetlere raiyet sayesin
de milli birliği masun ve mahfuz tutmak 
milmkün olacağım izah etmektedir. 

Doğru yazı yazmak 
"İnkılabın meşalesi" sütunu muharriri, 

bir kaç gün evel bir fırının kapatıldığını 
haber veren resmi bir ilanda üç cümle 
hatası ile on beıı imla hatası bulunduğu
nu söyliyerek, barem kanununda, yaban
cc dil bilen memurlar bir derece terfi et
tirilirken, türkçeıi kıt olanların da biç 
olmazsa bir derece tenzil edilmesi haklı 
olacağını yazıyor, 

VAKİT 

Doktor komiayoncuları 
"Hadiseler arasında" sütununda, taşra

dan İstanbul'a tedavi için gel~leri mu • 
ayyen doktorlara götüren bir takım ko • 
misyoncular peyda olduğunu, bir ihbar 
üzerine bunların maliye ıubeaine veril -
diklerini, ayni zamanda bu gibi kimsele· 
rin faaliyetine meydan bırakılmamaııının 
emredildiğini yazdıktan sonra, eğer bu 
nevi kolllisyonculuk yasak ise, yapanla -
rm maliyeye değil mahkemeye verilmesi 
llzım geldiğini, yasak değilse badema fa. 
aliyetten menedilmelerinin doğru olma
dığını, esasen bu iş hakkında bir karar 
verirken taşradan gelip tedavi edilmek 
iıtiyen hastaların doktor arayıp bulmak 
için vasıtaya ihtiyaçları olduğunun da 
düşünülmesi li.zım geldiğini yazıyor, 

............................ 
B. Muammer E

riı'ten inhil81 e
den Türk;ye 11 
Bankası wuum mü 
clürlüğüne ı~ Ban 
lcuı idare mecliai 
reisi ve &abık mer 
kez bankası u
mum müdürü B. 
Salahattin Çam'ın 
tayin edildiiini 
yazmıttık. B. Sa· 
li.hattin Çam )eDİ 
vazif .. ine batla -
nnttll'. y anclllki 
resimde it Banka 
u umum müdürü
nü lı Bankaııac:la 
röriiyor.unuıs • ............................ 

a.a. Matbuat Servısı 

Narh 
"Günlerin peıinden" ıütunu muharriri, 

İıtanbul belediyesinin, mezbahadaki top
tan &atışları serbest bırakıp perakende e
te narh koymasını teferruatla uğraşmak 
diye tavsif ediyor. Bundan başka, bazı 
zabıta memurlarının ıikayetçi yok iken, 
esnafın narha riayet etmedigi iddiasiyle 
zabıt tutmalarını, aulistimallere yol açar 
mahiyette görüyor. 

Türkü alkıılıya·nlar 

Görüp dü&ündiıkçe sütunu muhariri 
Hakkı Süha Gezgin, Romanya hariciye 
nazırı Gj1.lenko'nun, romen milli kalkın
ma partisi toplantı11nda turk doatluğunu 
övmesi ve şiddetle alkı&lanması hadisesi
nin, kendisine gu1Ur değil hayrete ben
zer bir duyğu verdiğini ıöyledikten son
ra, türkün ıövalyelilc va11flarını tebarüz 
ettirmekte, Ba '.an paktı içindeki türk 
vasfınm da dostuna ölünceye kadar bağ
h kalmak olduğunu izah etmektedir. 

AKŞAM 

Hasan - Ali Yücel, maarifimize 
iyi bir yol takip ettiriyor 

Va-Nil, Ak§amdan ak§ama siıtununda, 
bir memleketın aanayileşmeııi için naı;ıl 
iptidai madde ve piyasa ıtıbi iki mühim 
şeye ihtiyaç varsa, Maarif için de kıil -
türel iptidai madde ile mezunları yetiş
tirecek iş piyasaıına ihtiyaç olduğunu 
söyliyerek şimdiye kadar bizde nazarı i
tibare alınmıyan bu noktaların ilk defa 
olarak Maarif Vekili Hasan • Ali Yıicel 
tarafından mütalea edildigini, meslek 
mekteplerıni maarifimizin belkemi&i ha
line getirmiye doı:ru ilk adımı onun at
tıii;tnı izah etikten sonra, gerek bu saha
da, gerek maarifin diğer sahalarında ba
şartmakta olduiu islahau anlatmakta • 
dır. 

Bu servet nereden? 
"Dikkatler" sütunu muharriri, memur

lara hini hacette miras yemedigi, zen -
gin bir kadınla evlenmediği ve ticaret 
yapmaktan memnu oldugu halde, bu pa
ralan nereden bulduğu yolunda sual so
rulabildiği gibi, büyiık memurlara, ve -
killere bile aynı ıualin sorulabilmesi lü
zumunu ileri ıüriıyor ve boylelikle hal -
kın vicdanının rahatlıyacağım, yerli yer
siz dedikoduların önleneceı:ini söylü -
yor. 

SON POSTA 

Netriyat kongresi 
"Sabahtan sabaha" &utununda, Burhan 

Cahıt, Maarif Vekaletinın Ankara'da 
toplıyacagı neı;riyat kongreliinin muvaf
fakiyetli netıce vermesi i~in, halledil -
meı;i istenilen İ§leri tamamiyle mütehas
sıslara bırakmak ve verılen kararları sis
tematik takip eUneit iibi iki esaıh şar -
tın diyetini ileri &İırdiıkten sonra ıim • 
diye kadar pek çok güzel fikir ve karar
ların, hiçten ıebeplerle idare mekaniz • 
ması çarkları arasında kaybolup ittiii • 
ne, Maarif Vekilinin nazarı dikkatini 
celbediyor ve "Alınacak netice parlak 
nutuklarla neşeli bir ziyafetin hatıraaın
dan ibaret kalmamalıdır,. diyor, 

SON TELGRAF 
içinde bulunduğumuz tartlar 

Ethem 1uet Benice, üç nisanda açıla
cak olan Altıncc Büyük Millet Mecliııin
den hatta ittifakla itimat reyi kazanaca
i~n ıüpheden azade oldugunu aôyledi
ği Refik Saydam kabinesinin, Büyük 
Millet Meclisi ile birlikte turk milleti -
nin istikbali ve demokrasi bakunmdan 
ciddi ve ağır vazifelerle karıı kar11ya ol
du&unu yazdıktan &onra bu vazifelerin 
en başında memleketin imarı, sınai ve zi
ı:ai kalkınması, memleket halkının refa
hı olduğunu ilave ve netice olarak Altın
cı Büyük Millet Meclisinin İnönü'nün i
§aret ettiği gibi her ne olursa olsun be -
hemahal türk milletinin menfaatini ve 
refahını koruyup kurtaracak bir mesu
liyetin ağırlığını taşıyacak bir meclis o
larak da milletin huzurunda vazife al .. 
mı:ı olduğunu kaydediyor • 

HABER 
Hayırseverler Cemiyeti kongresi 
münasebetiyle 

Makale muharriri, bu yazısında Tür -
kiye'nin bugünkü maıuaraaırun, bütün 
türklerin bir kütle halinde aziz türk yur
dunu asırlarca ileriye vardırmak için 
sarfetmekte oldukları mütemadi say 
manzara&ı olduğunu ve tilrk kadının sa
y?lmakla bitmez vazifeleri bulunduğunu 
yazdıktan ve hayırseverler cemiyeti kon
gresinin meşgul oldugu meseleler hak • 
kında izahat verdikten sonra ıöyle di
yor: "29 kongresinden sonra bu hayırse
verler te!iekkülünün Türkiye için çok 
ııamil ve ~ok liizumlu ve halli beklenilen 
mevzular üzerinde türk kadını mesai se· 
ferbcrliği halinde bir tezahür vermesini 
bekliyoruz. 
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Geniılemek iıin nüfus f azlahğı 
bir bahanedir 

1 Yazan: Roger Richard-le Journal'de 1 

N üfus kesafeti, yani 
muayyen bir mmta

kaı.... ünitesi üzerinde 
yaşıyan muayyen adam 
miktarı bu memlc: .• t halkı
nın refah ve huzuriyle hiç 
bir suretle münasebetli de
ğildir. Fazla nüfuslu bir 
halkın, diğerlerir.i istila et
miye hakkı olduğunu söy • 
lemek istilacı bir tahrikat 
için bell delil oık·,mr; fa
kat bu hiç bir zaman haki
kati ifade etmez. 

Avrupa memleketleri nü. 
fuslarına göre tasnif edi -
lirse, bu kcsafetle refah a
rasında hiç bir münasebet 
olmadığı görülür. Alman -
ya'ya nazaran kilometre ha. 
f?na iki misli nüfusa malik 
olan Belçika ve Holanda, 
bu zahiri nüfus fazlalığına 
ı ağmen, Rusya veya İspan
ya gibi daha az nüfuslu o
lan diğer memleketlerin e
rişmekten uzak bulunduk -
lan çok yüksek bir hayat 
•• viyeeine maliktirler. Bel
çika ve Holanda, arazileri -
nin kendilerine dar gelme • 
sinden tikiyet etmek şöy~ 
dursun göçmenleri geniş 
ölçüde kabul etmektedir -
ler. laviçre, Polonya, Ma-
ıristan J .1i nüfus kesafe

tine maliktirler, bununla 
beraber, iktisadi vaziyetle
ri vo halklarının refahları 

araaınd- çok fark vardır. 
Şu halde bir memleketin 

nüfua fazlasına malik oldu
ğunu takdir etmek için, nü
fusunun miktarını ar- isi
nin mesahasma taksim et • 
mek kifi değil midir? Yal
nız ziraat müsait arazisinin 
geniıliğini göz önünde tut
mak lazım değil -idir? A
merikalı Wilcox gibi ista -
t• .. tikçilerin yaptığı da bu. 
dur ve onların buldukları 

kamlar çok öğreticidir. 
Bu istatistikler bize her 

memlekette her nüfu9 başı
na mevcut olan ziraate mü· 
aai• vasati akr miktarını 

(bir akr takriben yarım 

hektardır) gösterir. Alman
ya nüfua bafına 1,29 akr, 
Franaa 1,30 akrdır. Ziraate 
miiaait arazisine nispetle 
nüfusun fazlalığını ileri 
sürmek kafi gelseydi, Çe
ko.lovakya ile Avusturya, 
IOllra Holanda ve lngilte -
re, Yunanistan ve Belçika 
ne demelidirler? 

Hakikatte bir memleke -
tin refahı ziraate veya ika
mete müsait topraklarının 

JDCAhaaından çok daha 
baflra lmillere bağlıdır. ls
t~al tekniğinin derecesi, 
sermaye mevcudu, ticareti
nin dünyanın diğer taraf
Jariyle o)an mübadeleleri, 
itte refahı vücuda getiren 
Amiller bunlardır. 

• • • 

Hiç bir memeleket, 

kendi toprağında 
hayatının maddi icaplarını 

karşılıyamıyacak vaziyette 
değildir. Fakat bazı memle
ketlerin tabiat bakımından 
diğerlerine nazaran daha az 
müsait vaziyette veya daha 
daha daha az cihazlı bulun
duklrı doğrudur. 

Almanya için vaziyet 
böyle değildir, ve mesaha -
dan mahrum memleket na -
zariyesi müfrit talepler i • 
çin bir vesileden ibarettir. 
Bununla beraber alman 
devlet adamları bu memle
kette "hayat seviyesi" sa -
bit fikrini yaratmaya mu -
vaffak olmuşlardır. Bugün 
azami haddini bulmuş olan 
bu kanaat umumi sulh için 
vahim bir tehlike teşkil et
mektedir, çünkü alman mil. 
}etinde genişlemek için ta
bii bir hak fikrini doğur -
maktadır ve bu fikir diğer 
milletlerin kendi toprakla
rında yaşamaları hakkını 

istihkar edi vor. 
• • • 

T ehlikcli bir sathilik
te olan bu ruhi ha

let hiç bir milletin fazla 
nüfusa malik olduğu hissi
ne kapılmamasını temin e -
decek olan iktisadi iş birli
ğine mani olmaktadır, bu 
iş birliği insanlar arasında 
kolay mübadeleleri organi
ze ederken, nüfusları mu -
vazeneleştirir ve bütün 
dünyada iktisadi tatminle
ri, refahı müsavileştirir. 

Milletler arasında iktisa
di münaseebtler ne kadar 
inkişaf ederse, nüfus tazyi
ki veya nüfus fazlalığı o 
kadar kendini az hissetti -
rir. Her memleket o zaman, 
maddi hayatının ihtiyaçla
rı için, yalnız kendi top -
raklarına değil, fakat çok 
daha geniş hatta hudutsuz 
toprakları emrine amade 
bulur. En fazla nüfuslu ol
masına rağmen Avrupa'nın 

en zengin memleketlerin -
den biri olan İsviçre'nin 
misali bunu ispata kafidir. 

Fakat bu iktisadi mülk -
ten istifade için, infiraddan 
kurtulmak, harici mübade -
leleri imkansızlaştırma

mak, dünyayı tehdit etme -
rnek ve komşularını dehşe
te diifürmemck lazımdır. 

Bugün Almanya, başka -
larının topraklarını istila 
edecek yerde kendi toprak
larının tamamını krymet -
lendirdiği, ve silahlarını 

arttıracak yerde gayretle -
rini istihlake müsait mad -
deler istihsaline harcadığı 
dürüst bir iktisadi siyaset 
tatbik ettiği takdirde hayat 
sahasından mahrum olmı -
yacaktır. 

Cesaret zamanı 
Almanya yeni bir zafer 

daha kazandı. Memel'den 
bahsetmek istemiyorum. 
Maksadım, Almanların Ro 
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DEMOKWİlER VE MÜDAFAA 
24 Mart 9J9 tarihli Taymis gazeusi, "Demokrasi 

ve müdafaa,. başlığı altında yazdığı bir baş makale
de başvekil bay Çemberleyn'in avam kamarasrnda
ki beyanatı münasebetiyle Avrupa'nın bu günkü 
durumunu incelemekte ve Çekoslovaya'nrn kanun 
ve nizama aykırı olarak işgali üzerine Almanya'nın 
komşulariyle yapılmakta olan, müzakerelerden bah· 
settikten sonra sözlerine şöyle devam etmektedir: 

" •.....• llk neticeler kafi derecede manalrdır. Bay 
Çemberlayn'ın da söylediği gibi, lngiltere, Avrupa
yı birbirine düşman iki zümreye ayırmak için elin
den gelen gayreti harcamaktadır. lngiltere, hakir 
olan hoşnudsuzluklarrn kökünü kazımak ve ekono
mik bir işbirliği yapıp dünyanrn esaslı ihtiyaç/arma 
cevvap vermek arzusundadır. 

Almanya'mn meşru ve tabii bir surette yaptığı 

genişleme hareketi İngiliz siyasetini telaşe verme· 
miş, hatta bir takım usul ve metodlarrna muar.rz bu
lunan gruplar içinde bile Nazi rejimine karşr bir 
düşmanlık duygusu uyandırmamı§tır • 

Karşılrklı güven ve iyi niyetlerle hareket ettiği 

takdırde bir diktatörlükle demokrasilerin iyi mü
nasebetler temin eylemesine hiç bir engel bulunma
dığı meydandadır. 

Buna parlak bir mis§/ olmak üzere söyliyelim ki, 
lngiltere'de Türkiye'den daha fazla hürmet n- iti
mat gören hiç bir memleket yoktur. 

Fevkalade kudretli ve büyük yaratılmış bir dik
tatörün harikulade gayret ve hizmetleri Türkiye'ye 
yalnrz müsavatsızlrk esası üzerine yapılmrş bir mü
ahedeyi parçalamak imk§nını vermekle kalmamış, 

aynı zamanda yüksek bir devlet adam.r kiyaseti ile 
askeri ve siyasi zaferlerin nerede elele vermeğe, bi
ribirini pekiştirmekle başlıyacağ.r bilinmiştir. 

Bu esas dahilinde, aralarrndaki larlc.r ahenk/eştir· 
miş veyahut tadil edilmiş olan iki türlü hükümet 
sistemi arasında, taahhütlere sadakat sayesinde tam 
bir emniyet ve daima artan bir dostluk münasebeti 
temin edilmiştir. 

Bay Çember/ayn'ın apkça ortaya koyduğu vechi
le, şayet Almanya'ya kar.Jı böyle bir İngiliz siya~
ti takip edilmesinin temeli harap edilmişse, buna 
sebep Almanya'nın tuttuğu yol olmuştur. 
Avrupa'nın müşterek hüriyetine karp savrulan bu 

tehdit karşısında başka mi/Jetlerle birU/cte bunaıl 

müşterek bir mukabele aramaktan başka bir İf kal-
mamışıtr ...... • 
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manya ile yaptıkları tica
ret anlaşmasıdır. 

Almanya bu anlaıma ile 
büyük gelir menbalarına 
iktisaden elini koydu. 
Bundan sonra Almanya'
nın artık elinde bol bol 
buğday, istediği kadar pct 
rol bulunacak. Bundan 
başka Romanya, Avrupa
nın kendir, kenevir, zey
tinyağı ve peynir gibi ser 
vetleri noktasından en 
zengin yerlerinden birisi
dir. 

Almanya bunu temin et 
tikten sonra bir ablukaya, 
ve netice itibariyle uzun 
bir harbe mükemmelen mu 
kavemet edebilir. Alman
ya, sulhçu ve basit bir an· 
!aşma ile her zamankin
den daha korkunç olmuş

tur. Çünkü alman sanayii 

artrk azim surette pirit, 
manganez, biokait gibi ma
denleri elinde bulundura
caktır. 

Endişeli komşularımı

zın sulha hazırlandıkları

na inanmak güç oluyor. 
Hitler "Kavgam" ın düs
turlarına sadıktır. Hitler 
garbe, bizim üzerimize ge
lecek yerde aramızda sa
dece Sigfrid hattınr tesis 
ederek evela tarka doğru 
ilerledi. Fakat Hitlerin 
şarkta Hegemonyasını kur 
duktan sonra garple hiç a
lakadar olmı)facağını zan
netmek safdillik olur. Tec 
rübe sırası İngiltere ile bi 
ze gelecek, bizi keyfine 
göre küçültmeğe çalışa

cak. 
Bu tehlikeye karşı bir 

tek çare var: harbi mu-

KURBAGA DAMGASI 
betçinin bulunacağını tahmin eden 
Dick, Elk'in hareketini çok yerinde 
buluyordu. Hakikaten, fener direğinin 
gölgesinde bir insan duruyordu: bu i
ri yarı bir adamdı . Vazifesini arkada
'ından daha ciddi telakki ediyordu. 
Çünkü Dick, adamın ağzında parlak 
bir şey görmüş ve onun bir düdük ola
cağını tahmin etmişti. Elk, hafifçe 
yalpa vurarak: 

-----===========================--22--~ 

-- Kırk yılda bir, diye cevap verdi. 
Sonra kendi vaziyetinin ne olacagını 

sordu. Elk: 
- Evinize dönebilirsiniz, dedi. Fa -

kat nezaret altında olduğunuzu da u
nutmayın, diye ilave etti. Kimse ile su
reti katiyede görüşmiyecek, ve bilhas
sa arkadaşlarınıza sizi mektup hakkın
da suale çektiğimden bahsetmiyecek • 
siniz. Anladınız mI? 

- Evet efendim. 
Elk, daha emin olabilmek için tele

fon santralı memurunu çağırdı, ve hiç 
bir mükalemeye müsaade etmemesini 
emretti. Bu sırada saat ikiye çeyrek 
vardı. 

Kulübün muhafazasını altı memura 
bıraktmktan sonra, Dick'le beraber gel
dikleri otomobile bindiler, ve süratle 
Tottenham'a doğru hareket ettiler. 

Eldor Street'e yü.z metre kadar kala 
otomobil durdu, ve içindekiler aşağıya 
indiler. Kur):>ağalarm, geldiklerini his 
etmenıeleori, ve yolun nihayetlerine ko
nulmut olan nöbetçilerin polia memur
larını ıörmemeleri lazımdı. Dick, a -
damlarmı arka yollardan göndererek, 
Elk ile beraber Eldcf Street'e daldı. 

Yazan: Edgar WALLACE 

Yolun köşesinde, bir fenerin altında 
bir insan karaltısı far ketti: bu Dick'
in tahmin etmiş olduğu nöbetçi idi. 
Elk, hararetle, M. Brown isminde bi -
rinden bahsetmeğe başladı, bunun nö
betçiye karşı bir numara olduğunu an
hyan Diok de mukabelede gecikmedi. 
Casus mütereddit kaldı. Yanından ge
çerlerken, Elk durdu. 

- Kibritin iz var mı? Diye sordu. 
Herif: 

- Hayır, diye homurdandı. Bir sa -
niye sonra kendini yerde buldu. Elk'
in dizi göğsüne dayanmış, kemikli eli 
gırtlağına sarılmıştı. Polis memuru, 
vah~i biı sesle: 

- Kurbağa, bağıracak olursan seni 
boğarım, dedi. 

Ne ses çıktı, ne de mücadele oldu. 
Hadise o kadar çabuk cereyan etmitti 
ki sokakta bafka nöbetçi bulunsa idi 
gene ne olup bittiğinin farkına vara -
mıyacaktı. Herif, kendine gelemeden, 
elleri kelepçelenmit, ağzı tııkanmış; 

bir polisin elinde, polis otomobiline 
doğru yollanm"tı. 

Elk, kötfl bir wele prkı söylemeğe 
batladı. Yolun Oür ucunda da bir nö-

- Sarı kızın yanında ... Diye avaz a
vaz şarkı söylüyordu. 

Hem bağırıyor, hem de elleri ile ha
reketler yapıyordu. Nöbetçinin yanın
dan geçerken düdüğü çekip alıverdi. 
Bunun üzerine polislerin ik~si birden 
herifi yere yıkmak için üzerine atıldı
lar. Elk, adamm kasketini kaptı, ve 
ağzına tıkadı. Bu anda adamın gözleri 
önünde siyah ve parlak bir madenin 
gölgesi geçti, ve nöbetçi kulağının ar
kasına soğuk bir şeyin dayandığını 
hissetti. Elk: 

- Ses çıkarırsan kendini ölmüt bil, 
dedi. Sonra adamı koşup gelen bir po
lise teslim etti, ve sükunetle dolma ka
lemini cebine yerleştirdi. 

Üçüncü nöbetçi, bahçeleri ayıran 
dar geçitte duruyordu, hiç bir şey ifit
memitti. Elk, ayaklarının ucuna basa
rak ilerledi, karanlrk yolun bafında 

durdu: bir ayak sKi duymuftu. Dick'e 
olduğu yerden knnıldancnamumı ita
ret ettikten sonra yola daldı, sKsizce 
yürüyerek ilerlemeğe bqlaıdı ..• Fakat 
nöbet bekliycn adam kulak kabarttı. 

hakkak addedip hazır bir 
halde beklemek ... 

Eğer, harp olmaz diye 
uykuya dalarsak, bizi der
hal bomba sesleri uyandı
rırlar. 

Eğer Fransa ile İngil
tere tehlikeyi hissederek 
müdafaalarını inkişaf et
tirirlerse, ve birlik kurar
larsa Almanya ancak o za
man hak verir. 

Almanya, şimdiye ka
dar kazandıklarını hep 
tehdid ile kazandılar. Fa
kat bu tabiyenin artık şim 
di hükmü kalmamıştır. Da 
ladiye'nin dediği gibi, 
fransa artık mukadderatı
na veche vermeğe hazır -
dır. 

Fakat Fransa'nın mu
kadderatı nedir? Belki de 
harptir. Biz harbi aramı
yoruz, lakin icap edince 
harbi kabul edeceğiz. Al
manlar kararımızı anlasın
lar. Ancak bu suretle hare 
ket edersek kurtulabilece
ğiz: belayı karşılamaktan 
başka, beJayı uzaklaştır
mak çaresi yoktur. 

L' I ntrasigeant 

İtalya - Almanya 

iktisadi rekabeti 
Siyasi bir tesaniıt kuran mil

letlerJn bile aralarında halle -
decekleri iktisadi meseleler 
vardır. Öyle meseleler ki mil
letlerden her birisi bu mesele • 
!eri kendi menfaatlerine uydu
rarak halltmeğe çalı$tıkça, ara
larındaki siyasi tesanüt zayıf -
lar. 

Ekonomik bünyeleri biribi • 
rine benziyen fakat menfaatle
ri açıktan açığa zıt olan iki 
memleket varsa, onlar da Al -
manya ile İtalya'dır. 

Mihver devleti olan Alman • 
ya ile İtalya, her ne kadar aar
aılmaz bir birlik kurduklarını 
ilin edip duruyorlarsa da ikti -
aadi rekabetleri her ıün biraz 
daha artmaktadır. Roma ile 
~rlin doymak için, ayni ibti -
yacı duyuyor, ayni metodu kul
lanıyurlaı. :Şurası su goıunnu 
bir baki.kattır ki, almanlarla İ
talyanlar bazı pazarlarda biri • 
birleriyle rekabet etmektedir. 

Meseli: lıpanya'dan, hem 1-
talya, hem Almanya iptidai 
madde Atm almağa kalkıitılar. 
lıpanya olur ki, her ikisini bir
den memnun edemez. Nitekim 
ıimdi oldu&u &ibi. Birısine az 
satar, ötekine çok satar. Bu va
ziyet az alanın ziyarunadır. 

İspanyol iç harbının son iki 
senesi l:arfında İtalya İspanya. 
dan font ve yun satın aldı; Al· 
manya bakır, demir cevheri vo 
pirit aldı. 

Bundan baıtka, İspanya, Al -
manya'ya badem, portakal ıa
rap ve civa ihraç etmeie çalı· 
tıyor, diger taraftan Almanya 
ayni maddeleri mihver ortacı 
ıılan İtalya'dan aatın alıyor. 
Halbuki İtalya, İapanya'dan 
faydalanmak için ne kadar ça
lıtmııtı 1 
İtalya'nm memnun olmamak:. 

ta hakkı var; zira sa rap ve 
meyva satan bir memlekettir. 

İtalya, Almanya ile kalına -
mak için, Sovyetler'le de bir ti· 
caret ittifakı imzaladı ve on • 
larla ticaretini arttıracak, iki 
miıline çıkaracak. Bu anlaşma
yı almanlar bazırlamııtır, bi • 
risini bilhassa alakadar eden 
fey, sovyet petrolleridir. Sov -

Hafif, ve kaba bir sesle: 

yetler fazla miktarda hidrokar· 
bür ihraç edemez. Harice ıenc
de bir buçuk tondan fazla çı -
karamaz. Halbuki butün bu 
miktar İtalya'ya videdilmiştir. 
Almanya'ya hiç bir ıey kalmı
yor. 
Bınaenaleyh, Almanya da, 

memnun olmamakta haklıdır. 
Fakat, mihver devletlerinin 

orta Avrupa'daki ticaret reka
betleri daha mühimdir. Siyasi 
rekabetten bahsetmek iıtemi -
yoruz. Maksadımız bu d«gil. 
Çünkü bu rekabet, son çekos
lovak buhranında muphede e -
dilmiştir. Bizim burada bahset
mek ıstedigimiz şey Almanya i
le ltalya'nın Tuna pazarların -
daki iktısadi rekabetleridir. 

Ne derlerse desinler, Roma, 
almanların Triyeste uzerıne i -
lerlemelerinden kuşkulanıyor • 
lar. ltalya, bu ilerleyışi müm -
kun olçuler dahilinde tevzın et· 
mege çalışıyor. Macaristan"dan 
J00.000 ton bugday satın aldı. 
Berlin'in ıciruşüne &Öre bu 
bugaay, alman anoarınuan çık
mış gıbıdır. 
~una şunları da ilave ediniz: 

İtalya petrol almak için Ro -
manya ile, maden cevheri al -
aıaıı: ıçın Yuıosıavya ııe muza· 
ıcere halindedir. 

Roma, Aımanya'nın kendi U· 

terme bu kadar agır surette 
yapmakta olaugu iktıı;adi taz -
yikten nasıl oluyor da endışe 
etmiyor 1 Italya harici ticaretı
ııin dörtte biriıini, Brenner ü
ıerine dayanan kuvet komşusu 
ıle, yani Almanya ile yapmak -
tadır. 

ltalya'nın buıiinkü vaziyeti • 
ni anlamak için bunları bilmek 
ve tekrar etmek lizımdır. 

Bunu degiştirmeği, diışman -
lığı bitaraflıia ve dostluğa çe
virmek için müzakere açabil -
mek lazımdır. 

La Republique -
Emile Rache 

Baltık limanı 

Memel! 
Memel arazisinin, 1935 

nüfus sayımına göre 2.410 

kilometre murabbaı kara, 
426 kilometre mürabbaı de 
ni.roir Nüfusu ıu suretle 
ayrılmıştırı 37.00<YJ Lit
vanyalı, 38.000 Memelli, 
!>V.UVU atman. 

Memelliler, Litvanyaca 
geni; bir muhtariyete ma
likti. 

MEMEL'IN iKTiSADi 
EHEMIYETl ı 

Bütün Litvanya'da mev 
cut müctıseselerin kullan
dığı memurların yüzde 
yirmi beti Memelde bulu
nur. 

Memel limanında tica· 
ret daimi surette artmak· 
tadır. 1937 de, limana 
1.414 gemi girmiştir. 

900.000 tonluk ithalat. 
370.000 tonluk ihracat ya· 
pılmıştır. 

HUKUKi STATÜ: 

Vaktiyle Almanya Ver
say muahedesinin 99 un
cu maddesiyle Memeli 
terk etmiştir. Bu arazi, 
1920 de general Ordry'nin 
kumandasında bir Alp av 
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TURK1YE 

Radyo Difüzyon Poıtaları 
TÜRKİYE Radyoıu 
ANKARA Radyoau 

DALGA UZUNLUGU 
1639 m. 183 Kcs./120 Kw, 

31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 
T. A. P. 

1~.74 m. 15195 Kes.!, 20 Kw. 
T.A.Q. 

Ankara 

CUMA: 31.3.1939 
12.30 Proıram. 
12.35 Türk müziii - PL 
13:00 Memleket saat ayarı, a-

Janı, meteoroloji haberleri. 
13.15 • 14 Müzik (muhtelif ne

ıeli pllklar). 
17 .30 Kon utma ( inkılip tarihi 

dersleri - halkevinden nak -
len). 

18.30 Proıram. 
18.35 Müzik (oda müziii - Pi). 
l 9.00 Konu11J18. 
19.15 Türk muziii (Fasıl be -

yeti) Celil Tokacı ve ar'ka -
daılarJ. Hakkı Derman Eı -
ref Kadri, Hasan Gur Ham
di Tokay, Basri One;. 

20.00 Ajana, meteoroloji ha -
berleri, ziraat boraaıı (fi • 
yat). 

20.15 Türk müziii Çalanlar: 
Zühdü Ba~dakoılu, Cevdet 
Çaela, Refık Fersan, Kemal 
Niyazi Seyhun. Okuyanlar: 
Halfık Recai, Radife Ney -
dik. 1: Osman beyin - U11ak 
peırevı. 2 - Lemi'nin - Unak 
prkı - Neler çektim neler 
canan. 3 - Faiz Kapancı - Uı
şak prkı - Hayali çıkmıyor 
bir dem &öniılden. 4 - Hal -
diın Menemencioilu. Niba -
vent ıarkı - Gulzara salın. 5 
- Ziıhtti Bardalı:oelu - Tak -
sim. 6 - Arif beyin - hicazkar 
şarkı - Güldü açıldı ıene ıül 
yüzhi yar. 7 - Sadettin Kay -
nak'ın • hicaz prkı - Benım 
ıonlüm bütun ıevmek. 8 -
Yesari Aıım'ın - hicaz ıarkı 
- Bilmem niye bir buıeni. 9 -
Osman Nihad'ın - bicazkir 
prkı - Ellere uzaktan bak. 
10 - Şukrü Osman'ın - Puse
lik ,arkı - göniıl harareti IÖD· 
mez. 

21.00 Memleket aaat ayan, 
21.00 Konutma. 
21.15 Esham, tahvilat, kambiyo 

• nukut boraa11 (fiyat). 
21.25 Neıeli pliklar - R. 
ıt.30 Müzık (riyaseti cümhur 

filarmonik orkeıtra11) ıef: 
Hasan Ferit Alnar. l . jan 
Sibeliua - 2 inci ıenfoni Re 
major, Op. 43 Alleıretto. 
Tempo Andante, ma rubato. 
Viyaci11imo - final, Alleıro 
moderato. 2 - .M. Mouısorıı
ky • Soroçintıi fuvarı, Ent -
rodükıyon. 3 - M. Mouı -
sorı•kY - Çıplak dai baıında 
bir ıece. 4 - F. Smetana -
"Satılmıı nipnh" operaım • 
dan uvertür. 

Z2.30 Müzik (Lieder • Pi.). 
23.00 Müzik (cazbant - Pi.). 

ınki program. 

Avrupa 

OPERA VE -OPERETLER: 
lt Ştutıart - 19.35 Bükreı 
- 19.45 Stokholm - 20.30 
Ber\in. 

ORK~TRA KONSERLERİ 
VE 8i;NFON1K KONSER· 
LER • 15.25 Hamburı -
20.10 ltonigsberı - to.15 
Monte Cuıeri - 21 Briikael 
- 21.10 ı..,ypziı-21.30 Pa. 
riı - P. T. T. - 24 Ştutıart. 

ODA MUSİktsl : >3.30 Sto\. 
holm - 17.2s H~ 
18.15 Laypziı - ~e _ç.a 
landzender. ·~ bil· 

SOLO KONSERLERİ: .~ 
Viyana - 17 Berlin -~'f~o 
Konipberı - 18.35 Doy~ • 
landzender - 21.30 Kolonya 
- 22 Milano - 22.30 Do~ç. 
Jandzender, Münib. 

NEFESLİ SAZLAR (Mart •· 
ı.): 12 Hamburı, Laypziı -
20.15 Frankfurt - 2Z.15 
Stokholm - 22.30 Strazburı. 

ORG KONSERLERİ VE XO· 
ROLAR: 20.10 BerliJl -
22.30 Sarbriık. 

HAFİF M0Z1K: 12 Viyana-
16 Alman iıtaıyonlan - 11 
Hambur& - 20.10 Viyana -
21 Sarbrük. 

HALK MUSİKİSİ: 22 Buda· 
peıte (Siıan orkestrası). 

DANS M0Z1Gt: 19 Könip • 
berı - 20.SO Budapeıte - 22 
Monte Ceneri - 22.20 Flo • 
ranaa - 22.30 Tuluz - 23 
Floransa, Milano, Roma -
23.25 London. Recyonal -
23.45 Pariı - P. T. T. - 23.50 
London - Recyonal - 24 
Droytviç, Lüksemburı. 

SoyYel radyolar1nda 

Türkiye ~in konser 
Yabancı memleketlerle kill • 

tür münasebetleri idame umum 
Sovyet "VOKS" Cemiyeti ıle 
S.S.C.B. Radyo - Komitesi, 
Türkiye için bir rodyo konıe -
ri tertip etmistir. Bu konser, 
H Mart cuma ciınıi, Türkiye 
ıaatiyle saat tam 19:SO da, 1744 
metrede M osJr.ovı, 1210 metre -
metrede Kiev, 1060 metrede 
Tbilisi, 309,9 metrede Odesı 
.-e 349,2 metrede Simleropo• 
radyo iıtaıyonlar ıile neırolu 
nacaktır. 

Konserin programı, "Rı 
kompozitörlerinin aanatn' 
prk" mevzuundadır. so.,,.f 
rin yüksek artiıtleri ve eot 
naayonal müsabakalarda Jraa 
mıı müziıyenleri, Bılıiit. • 
MusorgsJr.i, Dırgomiıslci, Bo • 
rodin,Glinb, Rims'Jr.i-Jcorsı • 
kov, Küi, Glızunov ıibi n • 
komP..Qzitörler;n;tt •riı. vye>. • 
manslarını ~alacaklardır. 

1 
23 45 24 Sqn aians haberleri 

------------------------------------
taburu tarafından ifg&l e
dildi. 

1923 de Litvanyahlar 
şehre el koydular. 1924 de 
yapılan konferansında tc· 
bir Litvanya'ya devredil
di. 

Burada iki idare tesis 
edildi: birisi direktuvar, 
~iğeri umumi vali ile lda 
re usulleri. 

Bugünkü bütün mütki
lit bu idare ikiliğinden 
doğmuştur. Direktuvar i
daresinde, Diyet meclisin 

de ekseriyeti ttıkil ede

cek kadar çok alman meb
us vardı. Umumi vali ile 

daimi mücadele halinde i
di. 

MEMEL'JN STRA TEJIK 
EHEMIYETI: 

Almanya'nın Memeli it-

gal ederek Polonya'111n i
kinci nehri olan Niemen'
in döküldüğü yeri kon -
trol ediyor. Litvanya, E.-
tonya, Letcr.ıya'dan aıüte .. 
ıekkil Baltık antantnu bo 
zuyor. 

Litvanya'ya hakimiyet, 
aynı zamanda Ruaya'yı ve 
?olonya'yı da tehdit eder. 

Kovno ile Vilmo arasın. 
la SO mil, Leningrad ara
ında 360 mil mesafe var
dır. 
Almanya'nın Joa,rp gemi-

leri lsveçten y•pılacak ma
ckn nakliyatını Memel li
manından kontrol edecek
tir. 

~itvanya ti~~tj,r~ 
lngiltere ile yapar. Me..' 
lllelin igali ile İngilizle
rin Litvanya ticareti teb. 
lilteye girdi d~Jrtir. 

Paris .. Midi 

- Kim o? Diye seslendi. Elk: 
yordu .Elk, kulak kabarttı, fakat ko -
nuşulanları anlıyamadı. Üç adımda yu
karıya fırladı, ve ı;ılanca hızı ile ka • 
pıya dayandı: kapı kilitli iıdi. I9ık sön
dü. Kapı üçüncü yüklenifinde açıldı. 

ki kopye ..,ardı, biri bende, bi.ri de ıi -
zin servis.itıİZde ı 

- Benim, diye fısıldadı. O kadar gü-
rültü etme 1 Öbürü emredici,bir sesle: 

- Burada ne arıyorsun? Dedi. Sana 
fenerin altında dur, demedim mi? 

Elk, gençliğinde futbol oynamıştı. 

Mesafeyi hesapladı, eğildi, ve olanca 
hızı ile telcmcyi yapıştırdı. Adam, ne· 
fesi kesilmiş gibi yere yıkıldı. Elk, di
zini boğazına dayadı. Adamın kulağı -
na: 

- Dua et, Kurbağa, fakat bağırma, 
diye fısıldadı. 

P.cılis memurları onu arabaya attık -
ları zaman adam bağırmaktan aciz yarı 
boğulmu' bir halde idi. Elk: 

- Çocuklar, eve arka taraftan gire· 
lim, dedi. 

Bu sefer it kolay oklu: bahçe kapısı 
kilitli değildi. Mutfak kapısı ise aksi
ne adam akıllı kilitlenmifti. Fakat, 
pencerenin birini zorladı, ve açtı. A • 
yak kabılarını çrkannı,ıı, koridorda 
çorapları ile yürümeğe batladı. Evin 
sefil eşyası yerinde duruyordu. Elk, 
ilk c,eli.şinde gönnÜf olduğu masaya 
çarpmı,tı. Maiıtland'ın odasına geldi, 
tokmağr hafifçe çevirdi, ve kapıyı itti. 
Oda karanhk ve boıtu. Elk, mutbağa 
döndU. 

- Alt k:ıttal lclmse yoık, dedi. Yuka
rıya bakalım. 

Merdivenin yarıamda, yukardan 
L::sler işitti, durdu. thtiyar kadının o
daar:ıdan, kapmm altından ıtrk auı • 

- Eller yukarı, diye haykırdı. 
Oda zifiri karanlıktı, derin bir sü • 

kCtt hüküm sürüyordu. Kapının eşiğin. 
de büzülerek elektrik fenerini çıkar • 
dı: odada kimseler yoktu. Memurlar o
daya doldular... Maaanın üzerindeki 
limba henüz sıcaktı. Etrafı aramağa 
batladılar. Bu uzun sürmedi. Odada 
saklanılabilecek bir · karyolanın altı 
vardı, orada da kimseyi bulamadılar. 
Yatağın yanında, drvara dayalı, içi etı· 
ki elbiselerle dolu bir dolap vardı, 
Elk: 

-- Çrkarın tu elbiseleri, diye emret
ti. Her halde yandaki eve buradan bir 
kapı olacak! 

Pe>ncere,den dışarıya bakınca oradan 

kaçabilmenin imkin.ız olduduğunu 

anlamıftı. Polis memurları, elbiseleri 
yere yığmak ve dolaıbm arka tahtasını 
kırmak için çok zaman sarfetmediler. 

Bu, hakikaten yandaki eve açılan bir 
kapı idi. Memurlar kapıyı kırmakla 
mCfgUI iken, Dick de masanın üzerin
de kalmıt olan kiğııtları karıttınnağa 
ba,ladı. Bir fCY buldu, Elk'i çağırdı. 
Daktıilo makinesi ile yazılmış 4 sayfa· 
hk bir kiğrdı uzatarak: 

- Bak bakalım bu nedir? Dedi. 
Elk, hayretle : 
- Mıillı1'in itirafatı, dedi. Bundan l-

Bu sırada kapı kınldı, ve fOlİaJet 
yan tNe girdiler. 

O zaman yelli bir fCY ketfettiler ı 
hepsi biribirirıe açılan ve taınanu ile 
dolu on ikiye yaitın ev sıralanıyordu 

Kuııbağa aileaiflden 3 kişi polislerin 
ilk girdikleri odayı itpl ediyorlardı· 
Evin alt ıkatında da ba:fkalannı buldu· 
lar. Biraz sonra bütün bu evlerin. bu 

InefhUr CeınİYeıtin azaları için gece il• 
ticagihı olarak tabais edildiğini an -

ladılar. Aralarında "7 numara" nm da 
bulunması ınuhtedlel olan bütün Kuır • 
bağalar tevkif edildiler. 

Ara kapıların he~i açrktı. Tuğla dı. 
varları kabaca delerek mustatil teklin
de açılml§ bu kapıları, yalnız Mai.t • 
land'ınki hariç, gizlcmeğe lüzum gör -
memi§lerdi. Üstü batı kir içinde, nefes 
nefese k.ofarak gelen Elk, bulunan ki
ğıtları tetkikle mcşguı e1&!1 Dick'e: 

- 7 numarayı yakalıy~J'.k .aalL· r. 
ba? Hiç zeki yüzlü adama rast geldP 
diın. Dedi. 

- Kaçabilen oldu mu? 
Elk, "hayır" diye ba,ını aaUadL 
- Sokak ve baıhç.eleri arasındaki ıe 

çidi adamlarım muhafaza ediyor. s~ 
ra resmi polisler de geldi. Düdük ıetı• 
ni duymadınız mı? 

Bir memur Elk'e yaldaftı. 
(SoDU var) 
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"lnsCJt'lln en sadık dostu,, Japonlar Ve Çinliler Şimdiye 
1 Gün İcin 
Muharririn faaliyet 

sahası daralıyor mu? Köpeiia ..laibiae kartı aaclık 
doat onun ....... lanna kart• da 
çeti~ diifll'aa olduğu pek eıski
den beri 11ethurdu. ı:"akat filo
zof t R..-n, k..ctuz hastalı· 

aanlan, hayvaaJ•n Jlll"ll". 
Sonra yorpa ve bitkin bir halde, 

yerine döner. Fakat o hdinde evdcı
kiler için en büyüll tehlike olur, ken
disini oktamak iat;yenl~ bealtı
mek iatiyenhwi ıaırır. 

kadar ne zayiat verdiler Diyorlar ki, roman ve tiyatro ,>İ
yesi müstesna, muharririn faaHyet 
aahau asırdan aınra daralmaktadu. 
Muharrir, tabiat bilgileri hakiundll 
artık orijinal fikirler ileri silremez; 
dünyayı seyrettikçe diifünür ki onu 
cicl-di bir tarzda trikik vazifesi jeo
loiun ve jeografmclır. Son zaman
larda, be§eri cotrafya, muharriri 
milletlerin örf ye adetlerine dair 
leYhalar çizmekten ve eteoeraf)'a 
ile folklor da halk maaallan yaz
maktan mahrum etmiıtir. T~rib bu
gün bir ilimdir; vesikalar ü:a.,.inde 
o kadar çok te .. kkuf etmek lizım
dll' ve bu veaikalar iee öyle çabuk 
kıymetten dÜflDekteclir ki tarih yaz. 
mak için her zahmet beyhudedir. 
Daha da ileri gidebiliriz: Freud'dan 
beri, romancmın gönül itl•i müte• 
hasa111 olmak fÖhretini aarmnt olan 
fenni Ye tıbbi bir psikoloji vardır. 
lktıaat nevinden ilimler, fikirler • 
da veya hakikatler keıfetmit ltiri 
gibi amme itlerinden bah .... cek o
lan muharriri dinlenilmekten m..
der. Vaktiyle Fenelon'un yahut 
Rouueau'nun kalem OJBatmıı ol
duktan terbi,.e •e tilim sabalan 
timdi kalem yerine türlü aletlerle 
ve hekimliğin yudımlari:yle çalıf&D 
pedagogundur. Güzel sanatlar m.ile 
muharrirden uzakla,.,.,...: miboor 
rafi isminde bir femYn kotarad- i
lerlemekte olduiunu biliJOI' muau-

ı.- bulmut olan büyük 
l-:;...eı4Jl:t"s:~ü .. :Fr_..z Akademiainde kar 

ıı\ .aflecliii nutukta köpeti .,._illa • aadık clcMta,, diye tav• 
........ üzerine ba meıh• aada· 

bt ea ,akHk edebiyata kadar rir 
lllittir. 

layaalann apartmanlumcla kö
P•k ı,..li:rerek, .akala Çlilbklan 
•aibt ,anlarında ,..hat arabala· 
l'lllda - tiındi otolarında - köpe
J»eii birlikte ıesdirmeleri de Clll• 

d._ IOD"a moda olmuttur, diye ri· 
••ret 9Clerler •• Yükaek edebiyata 
•alal oldufım• anlatmak ibel'tl··· 

Halbuki köpek her vakit kendi· 
•İlllt enıniyet edHecek hayvan de
iiklir. AyCllllll ava ıiderken, 
~- )roJmllarmı ı\iderk• 1a· 
.. ara Wr köpek balundarmau
,_, rahat laicra bir yerde kôtkü 
.ıaa1arm kapı Janmda bir köpek 
lnalibel.ri yaptırmaJarma diyecek 
.... .., ........ ela, .... iciede, .. 
partmaa içinde köpek babmclwma 
am 1aic minaaı ol....._ Köpefin 
-..ıara ıeçireceti Jaa,..acıldar
"a d-' haatalıklanıu bir aralık 
,, ....... yaznııtbm. 

Bllininiz ki, köpekten imana 
•ıılll4111ıDilecek deh19tli bir haatalık 

•ai"dır. Vakıa kudas hastalığı. 
am, vaktinde davra..-ak tarliyle, 
dev ... yardır. Ancak, o aayede in

Jmdas& tatulmaktaD kartalabi-
ir, laiç obqm OD bet P koc:.

koca pnDSa ifnelerine tah•111111ül 
..... te bir haetabk kadar acıklı 
.İl'..,... 

Kip•k, sahibini....,....., derler. 
F8lrlll .... nıa O tın sadık doatu Jm· 

ı...talıi~ tutulunca bHtal1-
1i11Mlla a.e • ... diii sahibini de 

w ona ela haatalıiı balattınr• 
köpeti ftde daima kapalı hl

..... bİI' köpekle hiç iht:!" et
yinc:e oeun kuduza tutulması· 

ihtimal obnaz, çünkü köpeie ele 
us hutalıiı h.ıka bir köpekten 
• Ancak bir köpeji hiç bir •akit 

'Cdılfıli!9!~~ 01rdo hhınalr da ~·k ko-
a:/ ~ •iUdit-. Bir sün kapıyı 
ar.aık hal•, .ok•ia fırlar. O vakit 
~ olacalı •UO...a. Sokalslan
..jsda kuduz köpeltler, ıüpheıir. çok 
~akla berabet-, arada sırada bu 

- ı .. ...._ ifitilmoM o-
hlla buso"· ''ana.dilini ı• 

'1ll için, köpekt• kacluz basta· 
alam.tlerıni hibnek •e vak-

11.ndini konanak herkeetcn zi
lr.öpetin dMtluhaa inanarak 

fasla 'Jabap olanlara lbım • 
.,,. 

in kad~b.t11tulcl1~u ça
l~ için, ea çok dilıkat e • 
ti ,_, hlJYlll'- dtiitlll••idir. 

dl/~- köt'iin - Önce 
ıa.,w a~i•. H• .,.kit gldn, Jı, " • 

Evde bealet:liğiniz köpeğin huyu 
deiitince, hele yemekten, içmekttıın 
bçınca hiç tereddüt etıneaıeHd:r. 

Fakat ona öldürmek Jeiil, kimoeyi 
l&ll'lnaam diye, bajlamı' k, aonra da 
- mümkün o1':ırM - bir b.ıytann 
nezareti altmd:ı mütahede ahına 
a1dınnak lazımdll'···· O •alete kadar 
birini JSJrmıf olursa, yapılacak 1"1 

ıarrıiın yerine göre deiiıir. laırık 

beyine u:aak, kolda, !»acalcta oluna 
birkaç sün beklemiye vakit vudırı 
köpefin kuduz ol-.p olmadıtı n•ıı. • 
yet yedi, sekiz gün i~ınde belli olur. 
Fakat ıunk yilzde oluraa kuduz a. 
flll ipel..me baılamak İçin vakit 
ıeçirm .. elidir. Çünkü bu qı inaan
da kudas butahimı bqladık• \n 
IODra ıeçirma. hastalık daha batla. 
maclan ....,deaa çıkınaımııı önünü 
alır. KadaakOpeğin insanı ıaırma· 
siyle haatal ... meydana ı;ıkması .
raunda uaanca bir müddet - vasa
ti olarak kırk gün - geçtiii İ\Jn bu 
müddettea iatifade edilir. Ancak a
fi bir pnde bitmez. On beı günden 
yirmi bet ıün• kadar aürer. Bulun
dujunuz yerde kuduz aııaı t'apan 
müessese bulunmazaa onun bulUA
duiu baıka bir yere gitmek için ~Ü· 
aumlu müddeti de heaaplananız 

En iyisi eYde köpek tutmamak-
tır. G. A.. 

10(01 DIŞ H .lBEllEI 
X Şun.ting - Son Z&JIW1larda it • 

lemiye açılan Şunldnc • Londra ve 
Honkonı - San Fransi•ko hava hat· 
!arından sonra, 24 mart tarihinde Çin 
• Sovyetler Birliği hava hattı da res· 
men itlemiye açılmıttır. 

X Roma - Maretal Görinı. 4 ni
•:a.na k:ıd:u SAn - Rc;ıno'd4 kııl&&:ak 

bilahare pek muhtemel surette Ro: 
ma'ya giderek B. Musolini ile görü
tecektir. 

X Kaunas - Partımento, bugün aa 
at 10.30 da toplanmııtır. Toplantıda 
Baıvekil general Cernius de bulun • 
muıtur. Hariciye nuırı B. Urbaya, 
Almanya . • Litvanya arasındaki Me
mel anlatma•• hakkında izahat ver -
mit ve bunu müteakip parllmento, 
bu anlatmayı müttefikan tasvip ey
lemittir, 

X Tokyo - B. Arita, tnılltere, 
Franıa ve Amerika ıefirlerini '"diplo
matik itler hakkında ıörUtUlmek tl· 
zeren yarın lkameqlhmda kendlalnl 
ziyaret etmefe d&vet eylemlplr. Bu 
g6rUılerin mahiyeti ne oldutu henlb 
maıam delildir. dWlli ae.ldİnlaip f&hf&ll, JU':'hapk 

h-'; ~&kal huyhı ~· lllaan. 
laıdaa 11zalclaırr, ya-.- klan.eyi 

ak iateaae•.... Hep •akit .. ı ı1111n11 YENiŞEHiR 11111111111. 
huylu, bırddı:Jto _köpek de ~ • i 

d tutuıuncs - a~1n• - :ru- : ULUS Sıneması ! 
~ huylu olur. : i 
--C.~ köpeklltf'İll~Ç?iu .... 5 Buıün Matinelerinde i 

kötü h-Ju old 1 IÇtn, ka· :_ : 
-

1 1 2 film birden -tlatalurA asflll o ar .,. ıö • : : 
fi En çoiu kod:ıc• sakinle· : 1 - Gizli iztlraplar : 

A, ı......ıardan "- f uvaama : : 
~. Yuvaaa Jo İll&anların : Bat Rollerde: 5 
~larmcla, yol'lr .. ~ "r~~a 5 William Powell-Kay FranciıS 
.......... o....-n· .. ay11a1•·= = 
faJl\ra .. tdırır raa len yerini ı- 5 2 - Brodvey Serenadı : 

• 1 -~·\ Baaılan c;o ·· ge - her ~. : 5 Baı Rollerde : Fred Aıtaire • : 
-~lar; diıleriyJ Plll'ç&Jarlar. : Gir.ger Rogera S 

Kadu köpek ~ea. içmes. O : : vakit · . iaa-- . 1 : Seanalar: 2 - S de : 
çeneaının ve ....... ••nır e· - : 

· E.ı .. _.. uı.--·•f d ktir. Bcmdan 5 12,15 ucuz matineainde : 
oolayı kuduz kÖp •udan .orka, : S 
........ s...._ ~h İçin roegil, , .. ~ Brodvey Serenadı .,,ur 
fele9 lıatul..,_ içi' IUJ1a yutamaz. : i 
Felce tattddafQ .,k~. buhm~uiu : Carefree : 
~ .~ça•, --.1,bd~iiine kptar. : T l· 2193 S 
Bir ......, ... ~ k._,k Jrilollletre kottuiu : e . : 
fllr'• Yoltl "aeriact• .-._1eı,ıı,: in- ,U111111111111111111111111111r 

Ç in orduıu harp sahnesinde 
mağlup oldu, fakat imha edi

lemedi· Büyük bir maharetle ricat 
etmesini bilen bu ordunun batından 
bir ''Tanenberg" gesmedi; bilakis 
en müfkül vaziyetlerde bile daima 
bir kaçamak yolu buldu. 

Çin generalleri, kumanda mevki -
inde akaadılar ve gösterdikleri ih • 
malin cezasını hayatlariyle ödedi -
ler ; fakat, his bir general, eaki za -
manlarda oldufu gibi, fırsattan isti
, _ • ederek hükümete iayan etmedi. 
Her i~i taraf da büyük zayiat verdi; 

Hele, modern bir şekilde teçhiz e
dilmiı. fakat adet itibariyle küçük 
olan japon ordusiyle yığın halinde 
çarpıpn çinlilerin zayiati çok genit 
bir ölçüyü buldu. 

Yangste sahilindeki Çung.Jcing'den 
Yünnana ricati huırlıyan Çin hükü
mcti, 1938 yılının sonuna kadar olan 
uyiat yekununu 300.000 ki'i olarak 
ıöı~rdi. Japonların verdikleri ra -
kamlar daha büyüktür. Japon ordu 
idaresi, 17 harp ayından sonra, 30 i
kinci tetrin 1938 tarihine kadar o -
lan zayiatı nefretmektedir. Bu liste· 
ye göre, japonlar, 47.133 kiti zayiat 
vermişlerdir. Çinliler ise, 81.000 i 
Şanghay'da, 83.000 i Nankin'de, 123 
bini Haühawu meydan muharebe -
•inde, 99.000 i fimalt Çin'deki hare
ketlerde, 190.000 i Hankov civarın -
daki muharebelerde olmak üzere 823 
bin ki•i kaybetmiılerdir. 

Japonlar, bu müddet zarfında mc
aahası 1.515.700 kilometre kareyi bu
lan yedi vilayeti ifgal etmiılerdir. 
Bu viliyetler fUnlardır: Çahar, Sui
yuan (ikili de Moğulistandır), Ho
peh, Şantung, Şan.i, Kiangıu, An -
vei. Bundan baıka Honan vil,yeti • 
niıı 1'.üyük 'ıir kı .. mını, Şekiang. Ki -
anpi ve= Kvantung'un bazı k•mıla
rını da iatili etmişlerdir. Bu yerler, 
170 milyon nüfuıiyle, :ısıl Çin top
raklarının yüzde 4 7 sini te9kil et • 
mektedir. 

Japonlar Harp ganimeti olarak 
şu rakamları göstermekte -

<lirler; 208.000 tüfek, ıı.ooo makine
li tüfek, 12.000 kılıç, 680 sahra ve 
dal topu, 1.200 ıiper havanı, 560 
zırhlı otomobil • e tank, 2.200 Vcigon, 
13.600 O '" fiıck, 2.300.000 el bcmıba
ıı, 819 top meımiai ve 1.71~.0C•O 

mayn. 
Çin'in harp için ıarfctti~i paranın 

miktarını tayin etmek güçtür. Çin, 
harp murafını ıerek memleket için
de ıereık dlfında yaptığı iatikru • 
larla kartılmıaktadır. Çin bil.küme· 
ti, eüiden kalma yabancı borçların 
f aizterini tecil etmek aocunda kal -
llUfllr. 
Japonya'nın da mail vaziyeti ebe

miyetli bir 9ckil alm1ftu. Buıüne 
kadar memleket içinde temin edilen 
iatiktularla harp maarafları karp • 
lanmıftu. hm bir faaliyot içinde o
lan endüatri, hWdlmet bonolarını 
timdilik kabul etmcie devam edi • 
yor. Ancak, Amerika'ya aevkedllen 
altmlar yilztinden, hazinenin altm 
mncudu, bir milyar ıınmınm alt1-
na .iüpnUftilr. Keza Çin de milyon· 
larca pUıUnU lnıiltere üserin • 
den Ameri.ka'ya vermek zorunda kal
mı9tır. 

Japonlar 1938 sonuna kadar, 
harp için, 5.943 milyar yen 

harcamıtlardır. Harp maıraftarınm 
yüzde 92 ai haı ; bonolariyle ve 
yüzde 7 ai de vergi ıamlariyle ka111-
'anmıttır. Japonya'nın, 31 mart 1931 
1e '.i.959 milyar yen den ~baret olan 
devlet borcu, 31 ilk kinun 1938 de 
1938 de 16.225 milyara yükaelmiftir. 
~iyatlar ve iAtC masrafları, harbın 
başlanııtıcın<ian itibaren vasati ola -
rak yüzde 12 yükaelmittir. 1938 
temmuzundanberi hafif bir inif ıe -
ıilmektedir· Bir buçuk yıllık harp 

~------..._ ____________________________________ ~----------------
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Ve bu harp için ne 
kadar para harcadılar 

müddeti içinde ,tedavülde bulunan 
banknotlar 1.660 milyardan 2.8 mil
yara yükselmiştir. Sıkı bir döviz 
kontrolü, kambiyoyu korumağa ça
lışmaktadır. Japon ekonomisinde 
büyük bir inkipf hisseditmekt~dir. 
Yıllık istihsal, 30 milyar yeni bul -
muştur ki, bu miktar 1929 dakinin i
ki buçuk mislidir. 

Mançurya'nın İfgaliyle harbın 

ba§langıcına kadar geçen müddet 
zarfında, yani 1932 den 1937 ye ka • 
dar, Japonya, Mançurya'ya 1.5 mil-

1 Kllaplar arasında 

yar yen aermaye getirmiştir. Japon
ların Çin'~ getirdikleri servet Bri
tanya'nınkiye yaklapaktadır. Yal -
nu 'u farkla ki, Britanya'nın Çin'e 
yatırmıJ olduğu ıermayc, bütUn ya
bancı memleketlerdeki Britanya ser
mayesinin yüMe 6 ımı, Japonya i
ç.in yüzde 82 sini ifade etmektedir. 
Bu nispet ve mukayese, Amerika i
çin ancak yüzde 1.2 ile ifade edilebi
lir. 

Akif hakkında bir eser 
Mehmet Akif'in doıtu ve arkada- , altına irtifa olarak Süleymaniye ve 

ıı Etref Edip, rahmelti tairle bir· Fatih camilerinin kürsülerini ıeç
likte geçen çeyrek asırlık hayatın- mitti. ~ne o divanın emrinde bü
dan hafızasında kalan hatıraları, kil- yük harpte Berlini ve Medine, Necit 
tü.paneıinde bulunan vesikaları bir çöllerini boylamış, bu seferlerinden 
araya getirdikten sonra Safahat aahi - biribirinden güzel tiirlerle dönmüş
bi hakkında ölümünden önce ve son· tü. 
ra tam yetmit muharririn yazdıkla· Akif'in ıiirlerindc fikir ve tclikki 
rını bir araya tophyarak olgun ve tarkh ve osmanh ise duyıu ve dili 
dolgun bir kitap çıkardı. tamamiyle türkçe, varılan netice, 
Şimdiye kadar kaybettiğimiz bü· garphdır : Çanakkale tiirini de ihti

yilk adamların he~inin yakın dost- va eden "Aıım" ın kahramanı Aııma, 
larr onların ölüm ertesinde kalemi bütün o celadetli mücadelelerinden, 
ellerine alıp, yorulmayıp uunma· yararlıklarından aonra. adam olmak 
yıp bu türlü eserler yazmıı olsalar- için Avrupa yolunu ıö.terir. 
dı, bugün edebi kütüpanemizin raf· 

Etref Edibin kitabmda pırın 
larrnda yarınki edebiyatçılara ve.i· 

aevdiği, beğendiği ve zaman zaman 
ka diye intikal edecek bir çok ki· teeiri altında kaldığı Hki ve yeni 
taplarımız olurdu. talrler aayıhrken Hindli Rabindranat 

Bu kitapta Avrupada büyük edip Tagor unutulmuıtur. Halbuki Akif, 
ve ıairlerin hayatına dair yakınla· Mıaır'a gitmeden 6nce onu pek faz
rı tarafından yazılmış miıillcrinin la aevmeğc batlamıı ve benim ken· 
U.lnbunu, tasnifini, hükümlerini, İ· diıine te<luik ettiğim franıııca Ta~ 
cabında sübjektif, icabında objek· gor tercUınelerini alıp MNır'a ıfitür 
tifteıen mütalealar görmediğimizi mUttU. Mrur'da yazdığı bir kaç ti· 
itiraf ederiz. Sonra ıairin husuıi ve· irde bu aevgi ve takdirin izleri de 
yahut umumi hayatına dair daha ön görUHlr. 
ce r.ılıtılmlf buı taraftarın, aonra, 
bir ba,kaıının ağımdan tekrar nak
li ve tekrarı gibi eserin münakkahiye
tini bozan fazlalıklar da yok değil· 
dir. Eşi nadir bulunur bir nüktedan 
olan Akifin bir takım esprileri de 
tahkiye tarzından dolayı kuvetinden 
biraz kaybetmit gibidir. 

Dört yüz bu kadar sayfalık bir 
kitabın ıu kadarcık yerine ilittikten 
sonra gene aöyliyeyim ki bu eaer, 
Akif için yarına intikal edecek bir 
veaikalar haznesidir. Onun içinde 
Akifin mizacını, hususi, re.mi ve e-
debi hayatını, tiirlerini nasıl yazdı· 
ğına dair hatıraları, nüktelerini, iti
yatlarını, içtimai ve aiyaıi telakki· 
lerini bulursunuz. 

Kitapta ıairi hayatının son günle
rinde tedaviye uğratan değerli bir 
hekimimizin onun hastalığına ve U· 

mumiyetle airoz h•talığına dair yaz 
dığı kıymetli bir etüd de vardır. Bu
nu okurken içten bir teeuür duy
dum: 

Bedbaht hastalık 1 BllyUk istikll
limizi yaratanı da, o ktikltlin mar
tını yazanı da aramızdan alan o de
ğil midir ? 

Nurettin ART AM 

İki gemi arasında 

bir ıarpııma 
Hongkong, 30 a~. - Pcninaular 

Kitabın muharriri Etref Edip, u
aun yıllar Akif'le beraber çalıtınıı, 

beraber ıemıit. berebar dütünmü,, 
hülba, hayatı hayatına karıtın•t bir 
adam olduğu için, hükümlerinde, ten 
kitlerinde, mütalealarında bitaral 

and Oriental seyrisef ain hattına men· 
olamazdı. Bunu gayet tabii görmek 
lazım gelir. Fakat şahsen yak ndan sup Canton gemisi, Honponc'un fİ • 
tanıdığım büyük tair hakkındaki ki· malinde keıif aisli bir havada meaaje· 
tabı okuduktan aonra bir kanaatimi ri Maritim'in "Mare,.ı Joffre" vapu • 
bUıbUtün muhkemleıtirdim: ru ile müudeme etmittir. 

nuz ? 

lıte böyle diyor ve il&J. edi:JC)l'
lar: bununla beraber, bütün bu aa· 
halarcla muharririn ve ıazetecinin 
ıörülecek bir vazifesi vardır ki o da 
baı..ettiiimiz mevzular hakkmda 
en canlı ve en kolay anlatılır tekil
leri ile b1&tkı aydmlatmaktır· Edebi 
Defl'İyatta buıün ÜÇ makbul aaba 
tasavvur ~dilebilir: tarihi devirle
rin, yahut büyük tahaiyetlerin ro
nıanlaıtırılmq hayatları; tabii ilim
lere temas etmek auretiylıe aeyahat· 
nameler; siyui neıriyat ... 

Bu miitalealarda büyiik bir laaki
kat hiaaeai bulundujıama itiraf et
mek lbandır • 

- Artrk neden ıi.heaerler :yMıl
mıyor? 

- ilim aayıaız ihtıaaalara avrıldı
iı ve maarif en mütevazı halk t.ha· 
kalarına kadar yayıldıiı için. •• 

EaaMn. mubarriria faaliı'et uha
aı daralclıjmdaa bahaecleal• oe k
•• söylemek ieti701"lar· 

Fakat, uıl hakikat - tabi,. cloi
ra iae - hakiki hakikat bu madm-7 
Tamami:yle müspet ilimlere d•ir ıü
zel, batta çok güzel yazaa miit• 
h ..... lar yok mudur" bualara •• 
laorrir demek yanl11 mıclır 1 Balaai
misin menuu olan iddiaam aahip
lerince üzerinde durulan tabıi ilim
leri. etnopafyayı, foUdona. tarihi, 
psikolojiyi Yeya pedapjiyi .a. alı
nı•; bunlara daar öyle ... r1w r•· 
z1lmıttır ki aabipleri tabüyatça, et
:aografyacı, folklorcu. tarillçı. pai· 
kolos veya peclaıoı oldmdan lradar 
muharrir olarak da methurcl•lar. 
Likin bunun aksi de ba kadıtr doğ
rudur: Aıtroınvaı;,.. dair a ciizel 
.. yfaluı :yazmıı olan bilir mİIİllİz 
kimdir 1 Astronomi bakkmcla lıemen 
hiç billt'i•i olmıyan Anatole Fr•DCel 

M.,har bir müneccim soruyor ı 

- Ostat, yıldızların fezadaki ba
rek•tlerini anlatan aayfa1armıu 
hayran hayran okudum. Siz ne)'~ 
man bir meslektaınnız imissiniz. 
Cehlimi affediniz; fakat aatronomi • 
yi kimden tahsil ettiniz 7 

Birhtci "Safahat,, taki iıtlbdat ve İki gemi de hasara uğramıt olup - Bir orta mektep kitabının bir• 
hUriyet tiirlerini okuyunca onun kaç aayfaamdan • 

kendi vasıtaları ile Hongkong'a doğru 
kudretli bir mutlakıyet dUpnanr ol- Haya"; neıir •aaıtaları ne kadar 
d ğ 1 H . gitmektedirler. Nüfusça zayiat yok • u unu an arsınız. ürıyetten ıon- inlritaf ederae etAİn, muharririn fa. 
ra çıkardıfı fiirlerdc onu içtimai tur. aliyet sahası daralmıyacaktır. Zira, 
hayattan fiİr mevzuu toplıyan rea- muharrir o aanatkirdır ki liaa ıibi 
liıt bir tair halinde görüraünüı. On- h•rikulade ltir malzeme ile unatım 
dan aonra Akif, etrafında revaçta Çin hükumetinin icra eder, ve liean, kendieiae aalıip 
bulunan estetik telakkilerine rağ- olan millet baka buldukça PiM'• 

men kalemini ve ıiirini 1908 inkili- C:lış politikası Bir netriyat ko~ toplan-
bından ıonraki ideoloji'nin emrine maaı bahH koadufa f8 111Dlwde 
vermittir. Mehmet Emin ve Ziya Şhıking, 30 a.a. _ Çin ajwı bildi • maharririn faalıyet aaı..-ı tupit 
Gökalp de aynı fikirle hareket edi· riyor: Hariciye nazırı Dr. V-.ı. Çin etmek de bir vuihclh-; ,. ıtilaarla 
yorlardı. Bu tairler, niha~t aynı _ Ney, dün yabancı matbuat milmea. •i koapeain biitün mcnalan, yani 
davayı müdafaa ediyoruı kanaati ile sillerini Ubul ederek, kendisinin hl • telif nya t-.:ime •ba-, ıuete, 
hareket ederler ki biribirleriyle çar- lcUmette çıkan bU lhtlW Uaerine iıti· mecmaa veya kitap baamak, 1>..ıa
pı1tılana bu, meneup oldukları itti- fa ettiiine dair jlponlar tarafuuk:I n daiıtmak -.. yaymak, clöae dolap 
hat ve terakkinin üç ayrı fıtikamete yayılmlf olan pylaları kati ıurett• ya plip onda karar kılacakbl'. b.di, 
doğru inkipfa mllsait Uç batlı bir lanlamqtır. dar.olan muharririn faali,..t aıalaaaı 
ideolojiyi benlmaemiı olmuından Doktor Vanc. Çin. Vıy, mUlt Çin ~e~I, ~- ha1at ıtandarclıcbr •• 
ileri gehnittir. O in1dllbın filozofu hllktlmetl bau arumda takip edile • ~la ~ kararaısclır .. ~ül ~ 
Ziya Gökalp'in bu üç istikameti bir cek harici siyaset bahsinde her ba:ıgi di ld ~~t ~on~amı matbuat 
araya toplamak için yaptıfı ıayret- bir fikir ihtilif ı mevcut oldupnu ile- konsreaı de takıp etun •• matbuat 
ler de buna bir delil aayılamu mı? rl ılren lalan da tfc!cletle ,.ıanıa. D~iinin, ilk konped- Mlll'a ta· 

Mehmet Akif, tiirini - tabii ken- llUf " çCY harici li)'Metialn açık 9U• ~ın ol~ut olaa "tekillerde. i~7~ 
dl tellkld ve zaviyesinden baka- rette tayin '" teült " ilin edllmlt ot içJn Jenı • t~~n ııri~ılaia. 
rak - inandıiı davanın emrine ••r· dupau '" ba ıiJMtt tlzerhMle htıkfl- Matltaat hirliiı Olu cloimut bw ço • 
dlll içindir ki balkan harbinin fa· met Anlı ittifak baMGcle oldupu cafa .._.__.te cleiil midir? 

cıalarnu haykırmak iç1A ayalınıa tasrih eylemfttir. Naaıld BA f DAR 
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ıYcızan: Francia de Groiaet - 22 - Çeviren: L. Karamanoğlu 

Lönetli kaya 
H arabeler bu mu? Hemen hiç 

bir tey kalmamı,. Görülen 
ıey ancak, üstüne çrkılması im
kansız sedler üzerinde garip bir 
asma orman gibi fırlamış, çakmak 
taşından efsanevi bir kayalık. 

Yungle'e hakim ve ondan tecer
rüt etmi' gibi duran bu kaya ora
da lanetli bir dev gibi duruyor. 
yamaçlarına binlerce arı yuva yap 
mıf, bu divi kayeının etrafında on
ların elemli musikisi yükseliyor. 

Sütun parçaları, vaktiyle bir 
havuz olan bir krater, hiç bir ye
re ulqtırmıyan bir kaç basamak ; 
içinde kocaman ve korkunç ker -
tenkeleleıin yüzdüğü kapkara bir 
göl, itte onun vahşi çerçevesi 
Yungl'un bir kurt sürüsüne benze
yen koyu yetil ağaç kümeleri onu 
uzaktan kuşatıyor. 

Hailevi kaya, orada bir sürgün 
gibi hesapsız yamaçlarının muha
fazası altında bulunuyor. Onun 
bu inzivası o kadar vahşi ki bu 
yalçın dağın tepesinden her an 
Couan Doyle'un kablettarih kaya
lığında olduğu gibi bir Pterodae
tiyle'in kemikli kanatlarını veya 
l'iguanodon'un pençelerini görür 
gibi oluyorum. 

Bir ayak izinin bile bir ziyaret 
makamı addolunduğunu, bir ağaç 
teklinin bir mibed ilham ettiği, 
her havuzun facıah bir esrare sa
hip olduğu bir memleket için bu 
kayalığın hiç bir mt1cize ile ha
lelenmeyiti pek dikkate ,ayan. 
Seylan efsaneleri o kadar feci ol
malda beraber burada hakikat ma
salı yenmiş ve efsaneler tarihin 
tekamülü karşısında hicabından 
susmuf. 

Bundan bin beşyiiz sene evel 
burada, fU sütun ormanının bulun 
duğu sed üzerinde, inşası bir har
bin verdireceği zayiat kadar çok 
insan hayatına mal olmuı bir se
ray mevcuttu. 

Bu sarayı on sekiz sene evet i§
pl etmit olan banisi hükümdarın 
bir operet haydudu ismine benzi
yen bir adı vardı: Kaaayapa. fa
kat onun yalnrz ismi tuhaf, kendi- · 
•i insanı titretecek kadar korkunç. 

Daha yirmi beş yatında iken 
Pollanarua'nm hükümdarı olan 
blbası kırat Dhatn - Sena'yı öl
dürtmüttü. O zamana kadar Sey
lan hükümdar sülalelerinin tari
hinde baba katili görülmemişti. 

Fakat ondan sonra KaasyapR'nın 
lnı tarz hareketi haleflerine inti
kal etti. Babası olan kıralı zincire 
wrduktan ve dilini koparıp diri di
ri derisini yüzdürdükten sonra o
nu dumanları çıka, çıka alçı dı

nrlar araaına gömdü ve üstünü 
çamurla kapadı. Bu suretle ileri
de adet hükmüne girmesi mukad
der olan cinayetinin izlerini ört
mek istedi. Adam öldürmek iş· 
tabına kapılan Kaasyapa o!lcarı 
tlOllra küçük kardeşi prens Mag~a
lena'yı da öldürmeğe teşebbüs etti. 
lhtiyar babasından daha talihli ve 
bacağı çevik olan prens kaçmağa 
muvaffak olarak Hindistan'a git
ti. 

Kaaayapa bu suretle saltanatına 
•ahip olduktan sonra bir sene bü
yük bir gurur, aynı zamanda bü
yük bir vicdan azabı içinde yap
dı. 

Nedamet acılariyle kıvranan 
Kaasyapa gece yarıları akın eden 
hayalita bile meydan okuyacak 

bir kale yapmağa karar verdi. De
nildiğine göre Maggalena bir or
dunun başında olarak Hindistan
dan gelipte, ovada kardeşine sal
dırarak onu öldürdüğü güne ka
dar rahipler arasında vaktini dua 
etmekle geçirdi. 

Kayalığın eteğinde kurulmu' o 
lan tehir mahvedildi fakat saraya 
dokunulmadı. 

Artık hükümdar olan prens 
Maggalena bu lanetli kayalığın 

medhalini dıvarla ördürerek, işle

nen müdhiş cinayetlerin asırlarca 
şahidi kalmak üzere bu sarayı met 
rt1k bir halde bıraktı. 

Kayalığın böğrünü ısırmağa mu 
vaffak cJamıyan Yungle tepesine 
hücum etti ve orada biten böğürt
len ormanı ve kökler, dıvarın harç
larını çatlattı, taşları parçalardı. 

Asırdan asıra binlerce ,afak ve 
binlerce mehtap devamınca bu bü
yük münzevi sarayın kale dıvarla
rı, dişli surları, kuleleri yavaş ya
vaş yıkıldı. Onun • dehşet veren 
mevcudiyetinden bugün bir eser 
kalmadı. Yalnız tepede, muradına 
ermiş dikenli bir onnan var. 

Rehberımle beraber ilk gale
riler içinde serseriyane dolaşıyo

rum. Kaya bir karga yuvası gibi 
oyulmuş. Aceba bu sarayı yapmak 
için işçiler ne gibi vasıtalar kul
lanmışlardı?. Kayanın içi oyula
rak açılmış olan uzun dar yollar 
dahili bir segirdim yolu şeklinde 
dolaşıyor ve yerden elli metre yük 
seklikte gene kayalığa oyulmuş 

geniş od1'lara gidiyor, sonra ora
dan tepeye çıkıyor. 
Bazı yerleri yıkılmış olan gale

riler, sadece görülmesi baş dön -
düren kamıt merdivenlerle birbi
rine birleştirilmiş. Bu eğri büğrü 
tünelde, taşa boya ile nakşedilmiş, 
yarı silik dıvar resimleri var. Bu 
resimler küçük bir burun, kalın 

dudaklar ve hayvana yakın uzun 
gözleri olan kaybolmut eski bir 
tipi gösteriyor. 

Her tarafta tesadüf edilen ko
vuklar içinde iri baykuşlar birer 
ölü gibi hareketsiz, bize bakıyor
lar ve cesim yarasalar sess;z ve 
tüylü ucuçları ile bizi okşıyorlar. 

Anları tekrar ürkütmemek için ~1-
çak sesle konuşarak aydınlığa çıkı
yoruz. 

(Sonu var) 

Kabulü muvakkattan istifade 
edecek bir madda 

Demir fıçı fabrikalarının yabancı 

memleketlere yaptıkları ihracatı te,
vik ve bu fabrikalara yardım olmak 
üzere profil demirlerin de kabulü 
muvakkat usulünden istifade ettiril
mesi kararlaımııtır. 

Maaş tahsis edilen Dahiliye 
mütekait ve öksüzleri 

Dahiliye Vekaleti mart 1939 ayı i . 
çinde 7 mütekait ile 24 yetimin mua 
melelerini tekemmül ettirerek kendi
lerine maaş tahsis etmiştir. 

( 23 Nisan Çocuk Bayramı) 
Çocuklar: 
Bayramınızın şen, neşeli, eğ -
lenceli olmasını öğretmenleri
nizden isteyiniz 1 

Trabzon Halkevinde müze ve sergi 

ha Tnbzon (Husuat) - Trabzon halkevi müze ve aerıi kolu her 
fta ~6ylere seyahatler tertip etmekte ve tetkikler yapmakta

dır .. Bılhaua eski kıyafetlere ait elbiseler toplanmaktadır. Bu 
~ika ~~lar halkeYinde bir sergi halinde tefbir edilecektir. 
uunderdıtim resim, balkevi müze ft ... i koha izlanm bir ara-

Mebusluğa se~ilen 

İzmir Valisinin vedaı 
İzmir, (Hususi) - İzmir'de bulun

duğu dört buçuk sene içinde, bütün 
muhite kendisi sevdiren valimiz Fazlı 
Güleç'in mebusıluğa seçilmesi ve şeh
rimizden ayrılması münasebetiyle be
lediye reisi tarafından şerefine lıir zj, 

yafet verilmiştir. Ziyafette vilayetin 
ileri gelenleri hazır bulunmuştur. 

Belediye reisi bir nutuk söyliyerek 
valinin İzmir'deki faydalı çalışmala -
rını tebarüz ettirmııtir. 

Bay Fazlı GüleÇt belediye reisinin 
bu çok samimi, temiz duygularına bü
Yük bir heyecan içinde titriyen sesiy
!~ cevap vermiş, İzmir sevgisinin k=tl
binde, İzmir valisi olduktan sonra de
ğil, vali muavini ike:ı değil, maiyet 
memuru iken değil, tarihini hatırlı • 
yamadığı doğuş gününden beri bir a
teş halinde gönlünde yer aldığını ve 
bu sevginin hiç bir il'."l sönmiyeceğini 
söyledikten sonra, şunları ilave etmiş. 
tir: 

- İdare memurları için üç hesap 
mevzuu vardır. 

1 - Yaptığı ve yapabildiği işler i-
çin vicdanına karşı hesap vermek, 

2 - Amirlerine karşı hesap vermek 
3 - Muhitini tatmin etmek. 
Bu:ılardan birincisi için çok derin 

bir huzur duymaktayım.. Yaptığım, 

yapmıya çalıştığım işler için vicda • 
nımla her zaman muhasebesini yapı -
yor ve derin bir huzur duyuyorum .. 
Amirlerimi tatmin edebilmiş olmamı, 
ne benim, ve ne sizlerin bilmesine im. 
kin yoktur. O, idare maka-:ıizmaamın 
başka bir cephesidir. 

Üçüncü olan muhiti tatmin edebil -
mek keyfiyetine gelince, işte bu nok· 
ta gönlümün en büyük hicranıdır. 

Bunu muvaffakiyetle ba,aramadığım
da:ı dolayı çok mustaribim.. Fakat 
gönlümde yanan İzmir sevgisi ate,iy. 
le bundan sonra bulunacağım vazife -
lerde de daha çok faydalı olmak im • 
kanlarını bulmıya çalışmak yoliyle 
gönul hicranını da sö·:ıdürmiye çalışa
cağıma huzurunuzda söz veriyorum.,, 

Valimiz şerefine Cümhuriyet Halk 
Partisi ve İzmir'de bulunan konsolos. 
tar tarafından da birer ziyafet veril -
miştir. 

Adına' da lünapark 
Adana, (Hususi) - İtalyan mimarı 

Viotti Violi 'ehrimize gelmiş ve ya • 
pılacak Lüna Park, gazino, kır kah
vesi ve lokanta inpat yerini tesbit 
etmi,tir. 

Mimar, tesisat hakkında edindiği 
kanaatleri pek yakında proje halinde 
belediyeye bildirecektir. Mütehassıs 
mimar, Lüna Park'ın avan projelerini 
de bir ay içinde belediyeye göndere -
cektir. 

Yeniden orman işletmesi 
kuruluyor 

Orman umum müdürlüğü Karabük 
ve Dursunbey'de kurduğu orman iş
letme idarelerinden sonra daha bir -
kaç yerde orman işletme idaresi kur -
mağa karar vermiştir. 

lstanbul'da iki lisede 
pansiyon açılıyor 

Maarif Vekileti Erenköy lisesinin 
Çamlıca ıubesi ile Kabataş lisesinde 
de birer pansiyon açmağa karar ver
mittir. Bu pansiyonların ücretleri de 
diğer lstanbul liselerindeki pansiyon 
ücretlerinin aynı olacaktır. 

Toplantl 
Y. Ziraat E. Talebe Cemiyetinden: 
Yüksek Ziraat Enstitüsünün ziraat 

fakültesi talebe cemiyetinin senelik 
büyük kurultayı 2. 4. 939 pazar günü 
toplanacaktır. Bütün mezun arkadaş -
larrn kurultaya gelmeleri rica olunur. 

Halk konseri 
15 inci HALK KONSERi Riya -

seticümhur Filarmonik Orkestrası 

tarafından müzik öğretmen okulu 
konser salonunda 1. 4. 939 cümarte
ai günü saat 15'30 da verilecektir 
program ıudur: 

Şef: Hasan Ferit Alnar 
1 - Jan Sibelius (1865) 
2 inci senfoni 
a) Allegretto 
b) Tempo andante, ma rubato 
c) Vivacissimo 
ç) Allegro moderato 
2 - M. Mou11<>rgsky (1835-1881): 
"Soroçintıi fuvarı,. operasından 

entrodüksyon. 
3 - M. Mousaorgsky: 
Çıplak dağ batında bir gece 
4 - F. Smetana (1824 - 1884) 
"Satılmıt nıpnlı,, operuından u-

vertiir. 
İ.zmir seyahati dotayıeiyle gelecek 

Halk konseri 22. 4. 939 cıtmartesl stl 
mı ıaat ıs.~ dadır. 

Kastamonu gençl iğ i ve spor 
1111111111111111111111111111111111111111ıııı111111ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııt1ııııııııııııııııııı 

Kastamonu' da kayak sporu 
ve kır koşuları yapıhY{)r 

Kastamonu (Hususi) - Son yıllarda vilayetimiz
de spor hareketleri ve spor nevilrei inkitaf etmek
tedir Bilhassa çevresi daima karlarla örtülü bulu· 
nan Kaatamonu'da kayak sporları daha şimdiden se
vilmiş ve tutulmuş bir spor şılbesi olmuştur. Beden 
terbiyesi genel direktörlüğü bu sene bir mikdar ka
yak malzemeaiyle dağ sığğınak evi inşası için 4000 li
ra kadar para göndermiş, ev için 5000 lira daha gön
derileceği haber alınmıştır. 
Ayrıca bölge hesabına da bir mikdar kayak mal

zemesi getirilmiştir. Bu sene yapılan kayak sporla
rı muhitte büyük bir alaka uyandırmıştır. Ancak 
kayak malzemesinin yapılması bir ihtisasa ihıtiyaç 

göstermektedir. Ve bu malzeme her keain alamıya

cağı kadar pahalıdır. Bu sporun daha kolayca taam· 
mümü için bölge sanat mekteplerinin kayak malze
mesi yapması hem döviz bakımından hem de bun
ların ucuza tedariki bakımından çok faydalı olabi
lir. 

Son haftalar içinde mektepler arasında hararetli 
spor temasları oluyor. Beden terbiyesi öğretmeni 

Necmittin Dinçer'in idaresi altında erkek lisesiyle 
sanatlar mektebi atletleri arasında kır koşuları ya
pıldı. Birinci koşuyu sanatlar okulu kazandı. İkin
ci koşuda birinci liseden, ikinci ve üçüncU sanat
lar okulundan geldi. - Enver EVRENSEL 

Yabancı dil öğretmenliği 
kurs talebesi 

İstanbul Üniversitesinde açılan ya
bancr dil öğretmenliği kursuna 16 ta
lebe devam ~tmektedir. Bu talebe ey
lülde bitecek olan bir yıllık tahsil 
devresinden sonra staj görmek üzere 
ecnebi memleketlere gönderilecekler
dir. 

Kadamonıı ~an 

lnönü şüheda abidesi 
imar olunacak 

Haber aldığımıza göre hükümet ln
önü'nde bulunan şüheda abidesini 
tamir ve esaslı bir 'ekilde imara karar 
vemıiftir. Bu arada şüheda abidesine 
su temini imkanları da araştırılacak 
ve abidenin civarı tamamen yetillen
dirilecektir. Katamonu atletleri k0tudan euel 

Bursa Merinos Fabrikası 

Senede 1.200.000 kilo yün 
ipliği · elde ediliyor 

. .. 

Merinoı labrilraıının içinden bir görünüı 

. . 

Burıa ( Huıuıi) - En modem teaiaata malik olan ve memle
ketimizin kammgam ipliği ihtrracının mühim bir kısmım kar
ıılamıya baılıyan Mer!no•. f~b~ıka~~ (2.100) itçi ile durmadan 
çalıımaktadır .• Buraıa da ikı hın yuz aıleyi geçindiren bu müea
seıenin ıenelik verimi (1.200.000) kilo kadar yün ipliğidir. Me-

rinos fabrikasında başta Merinos muntazam bir fabrika işçiliği haya
yünü clmak üzere yerli yünlerimi- tı yaratılmıttır, iıçi daha teknik ça 
zin her cinsi tiftik ve keçi kılı da da- l~şmya, daha mükemmel bir disip
hil her cins' yünlil menaucat. iptidai lıne, daha sıhi ve rahat çalışma aa
maddeeinden iplik yapılabılmekte- hasnıa kavuşmuştur. 
dir. 
Fabrikamın imalatı günden güne 
piyasada takdir edilme~t.e, .teknik 
bakımrndan çaJıpna kabıhyetı inki
pf etmekte ve randımanı artmakta-

dır. 

işçinin iş ba~ı~ından kabiliyeti
ni yiikseltnıe~ ıçın aarfedilen gay
retler iyi netıceler vermektedir. Fab 
rıkada. bir taraftan mesleki ku 

d ·1 " ra-
ların yar ı:;nı ~ .~ mutehassıa itçi ye-
tiftirilıne . e, ıger taraftan da oku
mak bilınıyenlere hususi ö w 

b 
.. k gretmen-

lerle er gun o uma ve yazma .. w 

tiJsnektedir. Yakında mu··k olgbr~-• •
1 

emme ır 
bale getırı ecek olan mesleki kurs-
lar dershanesi Bursa'd k. k" ük 

n •• nk d'V a 1 uç ve bu,,.. ıger sınai .. • 
örnek t-'-il d ~ueueselere bır 

.. P e eccktır 

Bir amele nişanhsın 
sekiz yerinden yarala 
İzmir, (HW1uat) - Şehrimizde 

cinayet olmuı. Omer Kaya adında 
amele sekiz aydanberi beraber y 
dığı nitanlısı Fethiyeyi bıçakla 
kiz yerinden yaralamıttır. 

Hadise ıöyle olınuttur: 
Fethiye, dört sene evel miae 

isminde birisiyle nitanlanmlf, iki 
ne birlikte y8f&lllıttır. Sonra M 
adında bir ~cnçle nipnlanmıı ve 
nunla da bir aene vaf&llllt. bun 
sekiz ay evel. amele Omerle ni~ 
mıttır. Bu nıtan merasimine~· 
rafın arkadafları ve aile doa 
vet edilmiftir. Bir hafta nelin 
dar Ömerle bir evde yafıyıuı ~e'1• 
evelce yaptıtı gibi ömerden 
ğı için ondalı ayrılarak tekrar 
harla niıarıl-.ımak ietemit. 
ağız kavgası hpmıf, nipn )"lizii 
atmıı. 

- Ben artılt seninle yqı 
demiıtir. Fothiye, bunu eöyliY"' 
babuının e~e dönmüttür. <>met 4 
evelki sabah ll'ethiyenin evineıJİ 
mit: 

- Nitan için Yaptıfmı birçok ,._ 
raf var. Bunur• teabit edelim, 
bana verin, a:1f 11'ıım. demiftir ll 
teklif karııaınd• Fethiye yud 
gibi oımut. ()aıer de : 

- Gel ıu ni~ bozma. tıerıbe 
yaııyalıaı. 

Diye tekrar e~tir. Fethiye: 
- Bana dütUAk için 

et, gidip görütcoeilm kitnt1eler va. 
demiıtir. 

Bunu dunn Ô'mer bıçalt çekere 
Fethiyenin ilatüne 'Y\lrümU1ttlr. 

.... .''!ul r~unıuzun belli . batlı sanayi 
,_.ır erınden bı"r· 1 B ' da M . ı o an uru-
tikte ermos fabrikası teenh et-

n IOnra el ile tutulacak kadar 

Adana (Huaual) -Toroe apor1mlübü ıençleri ~ a 
pi7~ tem1il etti. Gençler pkmda H.ta,. a~ bir 
temsıl verecek ~ apor temuları yapacaklardır. 
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Profesör Eugene 
Pittard'la bir saat.. 

Profesör, Mi/it Cef '; .... 
. 'ıl 1 ••ıl% 

ıı lnönü için eliyor ki : 

. O, hamleyi seven 
dinamizrn sahibi ' 
~Oyük bir şeftir' 
- Prof. Pittard'Ja görÜJmek · . // 

.. _ Profesö h D k ıstıyorum .... ,. 
r asta... o tor bi 

yanından çıktı .•. ,, raz eve] kendısiııin 

"- Geldiğimi haber verseniz 
Ufak bir telefo ha .... ,, 

gecikmedi: n mu veresı... Profesörün cevabı 

'' B k - e Jesinler... şimdi aşağıya ini ~ 
P f 

Y rum ..... 
ro es·· ·· h . . oru astahğı esnasında rah . w. • • 

Jcendııınden özür d"J d" 
0 

. atırz ettıgım ıçın 
J k . . ı e ım. , ınsanı heme b. 
ı hısaıyle dolduran . • .. .. n ır ferah-
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1 
va ıa ıraz rahatsız olduğ f ka 

nını e konupbiJ ~. . unu a t 
bü ilk ecegını söyledi. Ankara p 1 , 

• 
( , 

Y salonunun kuyt b" k'" . a asın 
yerleıttk.. Profesörün u ır l okıea.ındeki koltuklara Proleıör Eugene Piıtard 
mid . . mem e etı-
rer-.ı-tizıyaretı?denberi bir sene dolayı da bir nevi azap duyuyordum. 

r--, · Bu hır se f Yoza--- Sözüne kendisi başladı: 
baJlıca defitiklik Eı:~. ~r .~nda da "- Ankara'yı daima sevinerek zi -
nu.zdan ayrıJnı ı !»'ef ın ara. 
•özlerine baıJ •t olmaaıydı. Profesör Samf L rı•'og"" lu yaret eder ve eski dostlarımla görüı· 

.. _ Şü h ~r en buna ipret etti: fi mekten büyük bir zevk duyarım. Bu 
tihJU etm~k e:~~ dedi, Atatürk'ii is- ------------- sefer de gene birçok dostlarımla ko· 
MJJJi Şef'ini :rl ağır ~~r İftir. Fakat Avrupa'da hububafi hayvan ol- nuştum. Eski talebem ve dostum B. 

.z •met lnonü b ··k · k" f Sararoğlu'yu, bu sefer Hariciye Ve-hesiz muvaff k" unu filp- masaydı, maıinizJ'U ın lfa ı- 3 
a ıyetle ba.. k ··ı·· d"" kili olarak buldum ve kendisiyle gö-Sonra esk" h roraca trr.,. na rağmen herketan o ur u. 

• ' 1 atıralarını ki V • "d . rüşmekten iftihar ve memnuniyet 
ıs ter gibi gözl . . yo amak akı.a kimyage ot, ı roJen ve d 
ve devam ' tt". erını uzaklara dikti oksijeni havi ba.ilpıyorlar. Fa - duy um . ., 
"- Onu e k1 

• k" kat yeni doğan bile midesini Sonra, memleketimizde çok kala. 
. ço es ıden Loz .. . k mıyacağı için duyduğu teesaürü gene 

deıınin imza) • .. an muahe- ana sudıyJe dol tan sonra ra -
hm. lm.za t"" anı~r?dan once tanımıı. hat eder. lnaanJU gibi ıuni tcY· tekrarladı: 
Jarda bi d o;enın~n ya~ıJacağı sıra- lerle besleneıni1eri, bedihi bir "- İstanbul üniversitesinde de bir 

• r ag otelınde . r· . kaç k f erd"kt "ha nuyordum. H ınısa ır bulu- §Cydır. on erans v ı en sonra, nı -
hazan inaana ~~: Loza~'a _kÔttum ve Y~karda, inıı~. ~.sya~an. A~~- yet nisanın 19 unda lstanbul'dan ha· 
cek kadar . fey bıtti,. dedirte- dolu ya geçiflf büyuk bır ıhtılal reket etmi§ olacağım. Çünkü ayın 
aonra bit" ~Jergın .. anlar geçirdikten olarak tawil ıtim. Bu geçi§, ci. 24 ünde imtihanlarım başlıyor ... ,, 

ırı en muzak J · h · "k · tın" f ·· v ba enerjisi s . ere erın, onun anıümuJ bir ıııyet ı tısap e ıı- Pro esor gene öksürmege tladı. 
ticeJeııif a?'~sınde muvaffakiyetle ne- tir. Çünkü Aile Avrupa arasında Kendisini daha fazla rahatsız etmek 

O, IDe~~~k e>:e~Ja seyrettim. ınür~cıebetJerUrulması, nüfusu ar- iatemiyordum. Özür diliyerek müsaa-
liyık old ~ etını, muhakkak ıurette hrını• ve bu us tl Amerika'ya, A- de alırken, kendisine acil •ifalar te -

ugu bü üJr ' :r :r doğru g""tü >: mukadderatına vusturalya'yderek yerleımiştir. menni ettim. O, eliyle "adam sen 
aeven d? re.cektır. Çünkü haınleyj Memleketin cihan tarihindeki de ..... der gibi bir ipret yaptı: 
feftir: ınamızm sahibi, büyük bir rnevkii, iştanun için, çok büyük - Bu akfam iyice terlerim, ya-
Sadeliği • . . . • ve eheroiydir..... rına bir şeyim kalmaz, dedi ... Muhak-

t"'-'e d' : ayılığı, ınaanl meziyetle ProfflfÖ"'r müddet sustu Onu kak iyi olmak lazım. Çünkü ak••-'• x n ıaıne Jı .,. "J • -ı- • :r-•• 
tnaanı i . . er r- qanı Ceaf>eder zevkle dinor, fakat Yorduğumdan üstü bir konferans daha vereceğim.-,, 

VİınJI t n ç~_nı .. fer~Ja .. ~~lduran ıe: 
ğer. ebeaumu bde gorulmeğe de • 

.~a~ıa türk değilim ve meınıek . Avnpa hangi insanlar tarafından 
nızın 1flerini yak dan b"lm· etı- ~ 
ana, eski b" il ıkn d ı ıyorunı a-
"'T·· . ır t r oıtu llfati ] ı"ska"" d · ı • tı" r "' urkıye, muhtaç olduğu ad y e: n e 1 m 1 ş ( 
~larak ıeçmi§tir.,, diyebiliriın. ~1 

§ef 
en, gerek zevcem, MiJJi Şefin. erek 

ıı derin hayranlık hisleri b ılze kar 
teyiz.,, ea eınek-

Profeıör, bu sene Türkiye'd 

tkalaınıyacağından dolayı bil~ e fazla 
eeııir: •sa mü 

PrGf _,ör Pittard çarıamba günü Halkevi salonunda vermit ol
Juiıi "~Yrupa hangi insanlar tarafından meakUııdur?,, unvnalı 
lonf erl-Dıın elde ettiğimiz hulasa metnini okuyuculanmıza aynen 
veriy/uı: 

•• "ArP •athı userindc insanlar biri-
te~ ·Adana ve ci~ını görıneğj ok birJeriOden çok farklıdırlar. Beyaz, 

·ıı un. Fakat akaı gibi bu sene çti· sarı, ıiyah ve batta kırmızı ırklar ol • 
Ser kıaa .• .,, du.Jrça büyük değişiklikler arzederler. 

0 nra, uıl mevzuumuza bi Bunları meydaJla çıkarmak antropolo-
~ edince hararetlenerek rdparça jinin vazifesidir. .... • evam 

1,. · .l\,. - "1 Bi~~ ·t'lı: yal .. P1- bir trk karakterle 
··- s· . k .- 4'tu, kafa tatınıo 'Ye yii&unün tekli, 

.. 0 L ız_ın aJ hazineleı-inis saçların vaziYtti derinin ve gözlerin 
• & zenaın (e'd b"" .. 1 ' ce.lr nea;Ü ··• e .u~un ge e- rengi ilh ... gibi ırtt karakterler heyeti 

!lada 
1 

er, ~eler ıçın. bu sa· mecmuası ı•YtsiJ!de tayhı olunmalı -
d Ça ıtma,nını bulacaklar - dır 
ır. lfarp oJmıki bundan Türki- • ·ı 1 c: Cacfar d" letı . d Irkı '!lC oıı liyet e ne de konu,ulan 

ığ~ erın e masun d" M ı.. . 
l~ını d"J ö .. .. d .1 • ılle karıttıtılıal•· eaell .. un ırkları-

içtmı.ı "'al 1 e.ç~unuz . e 1b~ı ve nı 'Ye cerınan ırklarını :ı:ilc.retmekten 
Jıa :r ı§ld- ın genış ır sa- h . k" . var ... ,, o,lanrlıyor. halbu ı laun ırkları ol -

l\ofesö .. . madığı gibi teroıen ırkları da yoktur. 
""" . r YüJ dıkkatle baktı: Bir çok inf&rı grupları latinceden ya· 

Sız a ~ğ • · t b"" d"l" · bil~ . . 6en unuz ıçın a il but bir cerıntn ı ınden mu,tak bır 
yi do •ınız, d en eski Türkiye. dil konufOlaktadırlar. Bu keyfiyet 
"gece tan~r~l.~~aki büyük tezadı bunlarm aynı ırka mensup olması de -
le güç ~e guıt. kelimelerinin bi- mek değildir. 
Son se ... ıfade. ••leceğine kaniim. Avrupıda i:ııanların heınen hemen 

.. eler ıç~ vü d · d"W• nia h i ~ cu a getır ıgı. hepsi beyaz ırka mensuptur. Antro -
ğer ltl~~ ~l~e laplar, bütün di . pologlar bu ırktn içinde en atağı dört 
Böyle b:_t ~rın sını uyandırıyor. büyük talf bolüırı ayırnıı,lardır: 
dufuıı u~~k bi illete mensup ol- ı - Nordik ırk (finıal ırkı): Ba
debilir:: ~çın, h olarak iftihar e- .zan boylu, hazan çok boylu, uzun ka-
Beniın "ı::· . fatash (doli1tose~al) saçları ~umi -

ıup olan t(i naatı~~yaz ırka men- yetle sarı, ~özlerı açı.k renk bır 1rktır. 
niyetinin /~ler lıtık devir mede- 2 - Al pırı ırk (Alp ırkı): Orta boy 
oynamışlat ogrnas l. büyük bir rol lu, kafatası u çok yuvarlak (brakise· 
rerek. cilaJ~ Avru~a _hububatı geti· fal), gözleri ve saçları kestane re:ı • 
Jerdir. tn dc.,.nı altüst etmit· ginde bir ırktır. 

Paris'te v~ . • . b· 3 - (HC>Qıomeridiyol\.ıli•) denilen 
da söylediği~ dı~ı'!1 t konferansta ırk: kısa boylu, esmer ve kafataaı do
Asya arasın<\ gıbı, er Avrupa ile likosefal olan bir ırktır. 
ruJmaaaydı ve lroJay lf lnünakale ku 4 - Dinarik ırkı: Bazan boylu, ba
lar Avrupa'ya ~fer Arf<lol.u'daki ırk- zan çok boylu, (brakisefal), gözleri 
hali ıilelrı yontmese)l'dı, biz belki ve saçları koyu renkte olan bir ırktıır. 
tık ve Avrupa b kJ.~ nftr~l olacak- Avrupa':un h~ç bir ı_nemleketİ aiya
bVUfPlıyacaktı. ugunkö ınkipfına at sınırları dahih~de hır tek ırka men 

Çünkü Avrup, .. . sup insanlara ıııalık delildir. Bütün 
denilen gıdai ne~ plantes .~vri~res" bu memleketler muhtelif ni•betlerde 
Halbuki Anadohı~lara maJılc değildi. birçok ırklara mensup insanlar ihtiva 
birkaç nevi arpa ve t aıırlarca evci etmektedirler. 

Bu Avrupa ırklarmr:ı mentei ne • 

ilk sakinlerinin hangi ırklara mensup 
olduklarını tasavvur etmek imkinma 
malik bulunuyoruz. 

E .. eski devirlerde, Avrupa topra -
ğr üzerinde sıcak bir iklim hüküm şür 
mekte iken ve bu kıt.ada geırgedan ve 
eski fil yaşamakta iken iki ırkın aynı 
zamanda yaşaınIJ oldukları muhte • 
meldir. Baver neanddertal ırkı adını 

ta,ıyan birisi, musteriye'Jl medeniyete 
şahit olmut olan cumudiyeler devre • 
sinden beri ıönmüt addedilmelidir. 
Bu ırk kısa boylu ve delikosefal idi; 
öne doğru çıkık bir yüzü ve çok inki
'8f etmiş çene kemikleri vardı. Bu 
ırka mensup bir fert, daha ilerlemi' 
olan ırl(lara mensup insan gibi tam 
minasma ayakta duramıyordu. 

Musteriyen devrinden itibaren bu 
ırka artık Avrupa ülkesinin hiç bir 
tarafmda rastlanmamaktadır. Halbuki 
evelce Cebelüttarık'tan Filistine ka • 
dar Romadan cenubi Rusya'ya kadar 
yayılmıt bulunuyordu. 

lngilterenin cenubunda keıf-
edil.en yeni bir ırk 

Morfolojik seviyesi çok aşağı olan 
bu ırkm yanında aynı devirde başka 
bir ırk yaiJamıttır; bu sonuncu ırk 
hakkında elimizde ancak pek az vesi
ka mevcuttur. Bu ırk İngilterenin ce • 
nubunda keşfedilmit olan piltdavn ır
kıdır. Bunu Homo - sapiansın menşei 
addetmek mümkündür. 

Cumudiye sonu devresinde kro
manyon adı verilen ırk ilk defa görün 
mektedir. Bu ırk gayet ıuun boylu, 
fevkalade güzel yapılı, ahenkli ve do
likoaefaldir. ilk defa olarak insanın 
bir çeneye malik olduğunu bu ırkta 
görüyoruz. Kromanyon ırkı inkişaf 
kabiliy«>tini tafıyan vasıflar bakımın
dan bundan evelki ırktan çok daha 
yüksektir. Zamanda geriye doğru gi -
denek belki piltdavn ırkiyle bu so • 

· rabıta tesis ede • 

Bayan Pittard'ın 

Jan - Jak Ruso 
hakkında konferansı 

Noel Roje imzasiyle yazdığı bir • 
çok eserleriyle kendisini garp edebi -
yat alemine tanıtmış olan ve birkaç 
gündenberi memleketimizin misafiri 

bulunan Madam Pittard dün akfam 
saat 20 de Gazi Terbiye Enstitüsünde 

"Jan bak Ruso, edebi hayatı ve eser -
leri., mevzulu çok enteresan bir kon • 
ferans serisbe başlamıştır. 

Madam Pittard, saat 19,50 de ens -
titüye gelmiş müdür, muallimler ve 
talebeler tarafından karşılanmıştır. 

Biraz sonra lsviçre'nin Ankara elçisi
le refikası da Madam Pittard"ı dinle
mek üzere enstitüye gelmişlerdir. Ma 
dam Pittard bir müddet istirahatten 
so:ıra konferans salonuna gelmiş, sa • 

tonu doldurmuş olan talebe tarafın • 
dan selimlanmıttır. Enstitü diı ektö • 
rü birkaç kelime ite samimi bir türk 
dostu olan konferansçıyı talebelerine 
takdim etmiştir. Bunda:ı sonra Madam 
Pittard selis lisaniyle çok enteresan 
olan konferansına başlamış ve dinle -
yicilerine Ruıo hakkında cidde:ı isti
fadeJi malfunat vermiştir. 

Madam Pittard bugün de aynı sa • 

atte Gazi Terbiye enstitüsü salonun -
da Jan jak Ruso hakkındaki konuş

masına devam edecek ve bitirecektir 

Ko:ıferansın her ikisi de biribirini 

ekleyici mahiyette olduğundan bu her 
iki konferansın hulisasrnı bir kül ha
linde yarın okuyucularımıza verece -
ğiz. 

Romanya - Fransa 
ticaret anlaıması 
dün imzalandı 

Paris, 30 a.a. - Fransa ile Roman -
ya arasında bu ak,am bir ticaret mu
ahedenamesi imza edilecektir. 

Bu itilif name mucibince Fransa, 
Romanya'dan yapmakta olduğu pet -
rol ithalatıını iki misline çtkaracak ve 
Romanya'nın .zirai mahsulleri tarife • 
sinde tenrilat yapacaktır. 

Yugoelavya zirai mahsullerinde de 
aynı tenzilat icra edilecektir. 

Bükreş, 3 a-a. - Fransa ile Roman
ya arasında yarın kültürel bir itilaf 
imza edilecektir. Bu itilaf, talebe, pro 
fesör teatisi, burs verilmesi ilh ... sure

tiyle iki memleket arasında fikri, il -
mi ve ebedi mübadeleleri muhafaza et
miye ve inkiıaf ettirmiye istihdaf et· 
mektedir. 

rına doğru, prehistorik devirlerin sa
nat bakımından en güzel zaınanı olan 
magdalenyen devrinde başka bir ırkın 
mevcudiyetini tesbit ediyoruz. Bu ıırk 
kısa boylu, dolikosefal olup IJClnsölad 
yahut lanjeri '8-nsölad adını taşımak
tadır. Görüyoruz ki bu noktaya kadar 
prehistorik ırklar dolikosefaldirler. 

Şimdi Avrupa'da ilk defa olarak 
brakisefal bir ırkla karıılaşıyoruz. 

Bavyera'da bulunan Ofnet adlı mağa
rada Paleolitik ve neolitik çağları ara· 
srnda bulunan ve mezolitik adı verilen 
çağa ait bir mezar içinde kesilmiş baş
lar bulunmuştur; bunlar Avrupa'da 
tesbit edilen ilk brakisefal kafatasla -
rıdır. 

Avrupa'nın bugünkü ırklariyle şim
diye kadar mevzuu bahsettiğimiz pre
historik ırklar arasında bir irtibat te
sis etmek imkanı var mıdır? 

Nordik ırkın menşeini en eski ma
zisini tC9bit edecek derecede, tanımı -
yoruz. Belki bu ırk ancak neolitik de· 
virden beri mevcuttur. 

Alpin ırk hiç tüphesiz ön Asya'dan 
neşet etmiştir. Bu ırkı belki ilk defa 
Anadolu Avrupa'ya göndermiştir. 
Avrupa kıtasına hayvanların ehlileşti
rilmesini ve hububat ekimini getirmi9 
olanlar itte bu insanlardır. 

Homomeridiyonalis rrkının cedle -
rinin ıansölad ırkmda bulunması muh 
temeldir. 

Dinarik ırka gelince bunun kayna
ğının da Alpin ırkınki ile aynı olma· 
ıı akla yakındır. 
Şüphesiz bilmek istediğimiz her ,e

yi henüz bilmiyoruz. Fakat unutmıya 
·ı bizim 

-
Cihan tarihinin gizli kalmıı haklkallerl 

... 

CilGlitaş devrinde 
Avrupa'da göl sakinleri 

Prof. Pittard'ın istifadeli konferansı 
(Başı 1 incı sayfada) 

bugün bir arada veriyoruz.Evelki gün 
kü konferansı bir gün bekletmekten 
maksadımız her iki konferans hulasa. 
sının bir arada daha vazıh ve daha an
layışlı olacağı mütaleasıdır. Aşağıda -
ki satırlarda tarihin uzun zaman meç· 
hul kalmış olan hakikatlerini bula -
caksınız: 

"Yontma taş (Paleolitik) çağı ile 
cilalı taş (Neolitik) çağı arasında me
zolitik adı verilen bir çağ vardır. Bu 
devir, cihan tarihinin mühim bir dev· 
ridir. z:,.a dünya yüzünde vukubul
muş ve vuku bulacak sosyal inkı

laplarr:ı en büyüğü diye tavsif edebi
leceğimiz o muazzam sergüzeştin 
adeta birinci faslını teşkil eder. 

Mezolitik çağ, iklimin değitmesi
ne şahit oluyor: artık cümudiyeler 
evelce işgal ettikleri cesim ülkeleri 
terketmiye başlıyorlar; ve bundan 
böyle de cümudiyeler yeniden hasıl 

olmıyacak. Hararet derecesi yükseli • 
yor. İklim rutubetlidir. Eski hayvan· 
tarın bir kısmı ortadan kalkmış bulu
:ıuyor. Artık Mamut, hücreli burun 
delikli Gergedan, Mağara Ayısı, Ma. 
ğara arslanı kalmamıştır. Ren geyiği 
şimale doğru hicret ediyor, dağ keçi· 
si, yaban keçisi, dağ sıçanı yüksek 
yerlere kaçıyorlar. Avrupa'nın bu de
virde meskun olmadığı uzun zaman 
zannolu':'lmuştu. Seleflerimiz bu bot -
luk devresine hiatus (Yatüs) pr6his -
torique (Prehistorik fetha) derlerdi.. 
Bugün artık bu fikrin hiç te doğru ol· 
madığını biliyoruz. Piette'in Ariege 
Pyrence'de kain mas d'Azil'de yaptı -
ğı keşifler, yerin adına atfen Azilien 
adr:u taşıyan yeni bir medeniyet saf • 
basını tcsbit etmeyi mümkün kılmış • 
tır. En çok mülevven çakıl kolleoksi • 
yonuna itte burada rastgelindi. Bun -
tarın ne işte kullanıldığı doğru olarak 
bilinemiyor. Belki arşiv nevi':ıden bir 
şey olan Avusturalya churingas'larile 
bir benzerlikleri vardır. 

Piette'denberi, muhtelif memleket
lerde ve bilhaaıa Danimarka tıourbe 
sahalarında ve cenubi Portekiı'in eski 

yerleşme mahallerinde birçok ketifler 
yapılmıştır. Ofnet'deki kesik haf me
zarlarını da hatırlatalım. Bütii:ı bu 
keşifler o zamanın medeniyeti ve be • 

ter ırkının durumları hakkında umu
mi bir fikir edinmekliğimizi mümkün 
kılmaktadırlar. İnsan ırkını, S - 6 yıl. 
da';lberi, Bay ve Bayan St. just - Pe. 
quart tarafından fransız bretanyasın
da yapılmıt hafriyat sayesinde daha 
iyi tanıyoruz. Bunlar bize gösteriyor. 
lar ki, şarkta, dün mevzuu bahsettiği· 
miz ve Anadolu'dan gelıni§ olması 

muhtemel olan brakisefal ırk doğmak· 
ta iken eski Şa:ısölad ırkı framız top
rağı üzerinde yaıamağa devam ediyor
du. 

Bugünkü medeniyetin 
baflangıcı 

Cilalı tat çağı, mezolitik çağı ti
kip eder. Orta ve garbi Avrupa'da 
hayvanların ehlilettirilmeai ve hubu • 
bat ekimi bu devirde baflar. Yüzlerce 
"bin yıl" hemen hemen hiç deği§tne • 
den devam edegelmekte olan eski me-
deniyet, bu devirde altüst olmuştur. 
Yerli hayat göçebe hayatın yerine geç. 
mi,tir; bu, bugünkü mede·:ıiyetin bq
langıcıdır. Yeni bir insan ırkı, diğer 
ırkların yerine geçiyor; az zaman 
sonra Avrupa'nrn sakinleri aruında 
hakim bir mevki kaza:unıt olan bu 
ırk, bugün alpin adını verdiğimiz bra
kisefal ırktır. 

Eğer şimdi cilalı tat medeniyeti hak 
kındaki mallımatımız oldukça mufM
ıal ise, bunu biz göl sakinlerinin mes
kenlerinde yapılmıt olan ar&ftırma -
lara borçluyuz. En fa::ıi ,eyler bile hiç 
bir yerde göllerin çamurlarmda muha
faza edildikleri kadar iyi muhafaza e
cilmemitlerdir. Bu hususta en zengin 
vesikaları laviçre gölleri vermittir. 
İlk kefifler 1929 da Zürih gölünde 
yapılmıttır. Buluntular bu noktadan 
Avrupa'nm her t41rafına yayılmış ve 
böylece Kıta':ım bütün gölleri arqtı
rdmıftır. 

Göl meskenleri ekseriya ehemiyetli 
yapılar, hatti hakiki sitelerdi. Bunlar 
neolitik çağda hatti Tunç devrinde 
Y&fUDltlardır. Eaplanad'lann İDfBıı i· 
çin binlerce ağaca ihtiyaç huıl ol -
mu tur; bu yapılar o zaman elde olan 

Fakat bu mütküller, insanların bi· 
ribirine yardım etmesine aebebiyet 
vermişler ve bu mecburiyet yüzünden 
de, sosyal ahlakın temelinde bulundu· 
ğu tüphesiz olan bir teaa:ıüt hissini 
yoktan var etmiştir. Daha evelki de • 
virlerde böyle bir !CY dütünınek bahis 
mevzuu olamazdı. 

Alplerin çevreıi üzerindeki 
insan toplulukları 

Göl meskenlerine bilhassa İsviçre'
de, eski garbi Avuıturya'da, Bavye. L• 

da, Vurtenberg'de, yukarı İtalya'da, 
Fransa'da olmak üzere birçok göller • 
de rastgelinmittir. Demek oluyor ki. 
bunlar hep Alplerin çevresi üzerinde 
bulunmakta ve a:ıcak bu yerlerde bü • 
yük topluluklar t~kil etmektedirler. 

Fakat insan meskenlerinin münha. 
sıran bunlardan ibaret olduğunu zan
:ıetmemeliyiz. Zira müstahkem ve 
büyük köyler de vardı. (Müstahkem 
köyler, harbin de doğmuı olduğuna 
belki bir iprettir). İnsanlar bir de, 
tıpkı selefleri gibi, mağaralara da yec· 
le,mişlerdi. 

Göl çamurlarının, ~yayı tam olarak 
muhafaza etmesi yüzünden, neolitik 
çağı inaanlarını:ı günlük hayatların • 
dan, küçük teferruata verıncaya ka. 
dar, haberdarız. Yerletmİ.§ olan bu in• 
sanlar birkaç nevi buğday, iki nevi ar
pa, iki nevi darı yetittirirlerdi. Vahfi 
meyvaları topraklar, ava gider ve balık 
tutarlardı. Bet cins ehli hayvımları 

vardı: Evelemirde, ilk olarak ehlilet
tirilmiş olan köpek ve sonra keçi, ko
yun, inek ve domuz gelirdi. At, ancak 
sonraları insana mutavaat etmittlr. Bu 
adamlar bilhassa geyik avlarlardı. 
Çakmaktan alit ve edevatlannı imal 
etmek için, galerileri kazarak topra • 
ğr:ı içinden ham maddelerini istihsal 
etmeyi bilirlerdi. Bunlar tarihin kay • 
dettiği ilk madencilerdir. 

Bu devirde birçok ihtiralar oluyor. 
Hayat daha mu'dilleştiğinden çok a
dette ve mütenevvi alit ve edevata ih-
tiyaç baş gösteriyor. Böylece, tattan 
bıçaklar, makkaplar, testereler, balta· 
lar, kazmalar ilh •.. imal ediliyor. Bu 
aletlerin ağaçtan yahut geyik boynu -
zundan sapları vardır. 

İlk defa olarak çanak çömlek görü
yoruz. 

Kendir ve yün ile ağlar, kumatlar 
elbiseler yapılıyor. Denizcilik kati o .. 
larak keşfediliyor. Kayıklar ağaç gö 
deleri içine oyuluyor. Oldukça büyü 
seyahatler yapılmı' olması muhtemel 
dir. 

Bu devrin insan ırkları mütenewi 
dir: paleolitik ve mezolitik ırklar 

hafidlerini - bilhassa Homo meriodi 
nalis tipini:ı nesillerini • görüyoruı 
Ve en ziyade, Avrupaya yeni gelm 
ve alpin ırkını tctkil eden orta boy 
brakiscfaller dikkat nazarlarımızı çe 
kiyorlar. 

Ve nihayet dikkate §ayan olan 
bet: neolitik mezarlar, bize negr 
(zenci gibi) ferdler ve pygmee'l 
(cüceler) vermi§tir. Bu kadar hu 
bünyeyi haiz olan bu iki beferl ~ 
pun mentei ne olabilir? Bunu hen 
bilmiyoruz. Acaba tıpkı paleoli 
çağda olduğu gibi, Afrika ilemi A 
rupa toprağına nüfuz mu etmit 
Bunu bize ati gösterecektir." 

Bugünkü konferans 
Profesör Pittard bugün saat 1 

de gene Halkevi salonunda bir ko 
rana daha verecektir. Ko:ıfer 

mevzuu "fizik - antropolojinin pe 
goji üzerine olan tesiri,, dir. 

Profesör, bizim için çok fay 
geçen bu seyahatin en mühim kon 
ra."lsını da önümüzdeki salı günü 
Ankara'da verecektir. Türk tar" 

yakından alikadar eden bu konf 
sın mevzuu da "'Aıya'nın ilk 
ri,, olacaktır. 

Profesör Pittard'ı:ı konfer 
herkese serbesttir. 

Pirede tenif edilen komiı 
Atina, 30 a.a. - Polis Pıre'de 

ve tel&raf, gümrük ve banka me 
tarından mürekekep bir komün' 
kilit ımeydana çıkarmıttır. Otu 
kifi tevkif edilmittir · 

Bunlar cürümlerini itiraf ve 
eddeden bir 
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Birindkinunda teali edilen İtalyan - frans11 notalan 

KONT CİANO 
. . 

DiYOR Ki: 
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"935 anlaşması ruhunu kaybetmiştir 11 

FRANSA CEVAP VERİYOR : 
............................................................... ~ ..... 

''Bunun mesulü Fransa değildir 11 

Paria, 30 a.a. - Havu A.janaı, bu gece, 1938 birincikinunun
Cla ltalya hariciye nazırı Kont Ciano ile Franaa'nm Roma büyük 
elçisi B. Franauva Ponae arasında teati edilmit olan notaları net· 
retmiflir. 

KAmt Ciaııo, 17 birinciünun 1938 
tarihli notaaında, Franaa hükiameti, 
niıı ecnduiu bir ıwlle cevap vermek· 
tedir. Franu hükümcti, iwyan hüku
metinden, bu hUkümetin 7 ikiııcikanun 
1935 tarihli franaız • italyan anla§ID&· 
larını hl1l merl tellkki edip etmedi
jini w bu anlaflD&ların italyan gôriı
•ilne göre, bili franaız • italyan müna· 
Hbetlcrinde eau tctkil edip etmediii
ni aormu,ıur. 

Kont Ciaao, bu mesele hakkında 17 
biriııci.klnun tarihli mektubunda ez • 
cümle diyordu ki : 

935 tarihli italyan - Jranaı:s 
anlaf nu.uı 

"Biri.nci.ltiııun 1935 anlqmaları, Af
rika'da kartılıklı menfaatlere bir bal 
ıureti veren bir anlapna ve do&rudan 
dolruya bu mcaeleye temas eden mil· 
teaddit protokollardan mürekkeptir. 
Yedinci madde mucibince, bu anlaf -
manm meriyet mevkiine girmeai için 
mdik edilmeai ve muaaddak suretle· 
rin teati olunması icabcdiyordu. Hal -
buki muaaddak ıuretler, hiç bir zaman 
teati olunmamıftır. Tunus meselesi • 
nin husuıi bir bal suretine raptı hak • 
kındald müzakerelere ise baflanma • 
mııtır bile. Halbuki bu anla.pıanın bi· 
rinci maddeli mucibince, bu hal ıu -
reti, bizzat anl&flll8 ile meriyet mev • 
kiine girecc.kti. 

Hatırlardadır ki 1935 anlaft11aları -
nın hedefini, franıız - İtalyan dostlu· 
tunun genitlemeıi ve iki devlet ara • 
aında itimatlı bir ifbirliği teaia edil
mesi ile alikadar bir çok meselelerin 
birer bal suretine raptı tefkil etmekte 
ldi· 
ltalya'nın fflr'kİ Afrika' da Ke -

nifleme ıiymeıi t?e Franaa 
İtalya, bidayette, H~35 muahedesi i • 

le, Tunua'takl İtalyanların hukuku mc 
ıeleainde ve 1915 Lo.Wra paktının 13 
üncü maddesi mucibince kendiıine ve· 
rilen hukukta muıumı fedaklrlrk -
larcla bulu.Wu ise, bunu, sırf, Franu'
nın, f&rkt Afrika'da ltalya'nm geniı
lemeıi lüzumu kar,ııında takip ede -
celi hUrmetktr hareket tarzmı nazaı ı 
dikkate alarak yapmııtır. Fakat İta] -
ya.Necik'lln hareketleri neticesinde, 
1f abqiatan ile olan mUnucbetlerini 
kati surette halletmek mecburiyetin • 
de kaldıfı saman, Franaa'nm aldığı 
vulyet. bu niyetine katiyen muvafık 
bulunmamı,ıır. Bilikia Fransa'nın 

bu hareketi, t;mnamiyle muhalif olarak 
tecelli ctmittir. 

.. 935 anlafmalan rulwn.u. 
kaybetmlftlr,, 

İfte bu ıuretledir ki 7 ikincikinun 
1935 anl-,ınaları, ruhunu kaybetmif 
ve bugün hill meriyet mevkiinde te • 
likki edilmez bir hale gelmittir. 

Ba mılqmalar, hattl tarihi bakım -
dan da eakimiftir. 

ait 2500 hisse senedinin İtalyan ıru • 
puna devrini garanti ederken, filen 
tatbik mevkiine dahi girmiştir. 

Bundan ıonra, 12 mart 1938 tari • 
hinde, franıız maslahat güza-rının mil· 
zakereler programını italyan bükü· 
metine tevdi editinde, İtalyan Harici· 
ye Nezareti, bazı tekil ihtiraz kayıt -
larından başka, 7 ikincikanun 1935 
Afrika anlqmaımın tasdik mevkiine 
girmesi hakkında hiç bir itirazda bu -
lunmamıttır. 

"Franaa yeni bir ıiymi hare
kette bulunmuf dejildir,, 

2. - O zamandanberi, franau bil • 
kümeti, italyan hükümetinin İ•har et• 
tili arzusunu değiftirebilecek maJıi • 
yette telikki olunabilir her hangi si • 
yut bir harekette bulunmuş de~ildir. 

Franıu hükümeti, bilakis, fran -
ııı • italyan münasebetlerinin iyilet • 
meai için faydalı olarak teklif edilen 
bütün teşebbüsleri almıştır. 

Cenevre'de fransız hUkilmeti, ken• 
diıine İtalya'nın hareket ıerbeıtlsini 
garanti edecek bir prensip hareket 
tarzı takip eylemittir. 

3. - Franaa'nın Habcıiıtan mesele • 
ıi ile alikadar bu hareketinden evclki 
bldiselere gelince, italyan hilkUmeti, 
franau aiyaıetinin, Franaa'nın enter • 
nuyonal teahhütleri ile alikadar u -
mumt ve daimi feraitini her zaman 
bilmittir. Bu teahhütlt'r, zamanında, 
0 vakit fransız hükümeti reisi bulu • 
nan B. Laval tarafından italyan hUkil· 
metine daima hatırlatılmııtır.,, 

Teslim olan 
ispanya 

Valanaiya, 30 La. - Naıyonalist kı 
talar, tchre girmelerini müteakip, Caı 
telar meydmında bir geçit reımi yap
m!flardır. Geçit re1mini müteakip, 
meydanda general Aranda'nın da hu • 
zuru ile büyük bir dint iyin icra edil· 
miftir. · 

J'alarufya'da ıevki/ler 
Burgos, 30 a.a. _ Val~ıiyadan bil 

dirildiiine göre, tchrc gıren naıyo • 
naliıt kıtalar sabık milli müdafaa ko • 
miteıinin bazı izaaını tevkif etmiı • 
tir. • 

ltalyan kıralının Frank,) ya 

uqra/ı 
Roma, 30 LL - Kıral, general Fren 

ko'ya blr telgraf göndererek naayona· 
liıt kıtaatınm muzafferiyetini tebrik 
etmit ve gerek kendisinin, gerek İtal
yan mllletmin Pranko'nun muvaffa • 
kiyetleri karııımdakl hayranlık his -
terini bildirmittir. 

Kıral, bu telgrafnameıinde bilhas • 
aa 9öyle demektedir: . . 

" Memleketinde, medenıyetın mu
zaffer olduğu ve adaletin doğduğu bU
yilk doıt milleti selamlarım." 

uı:us 31 • 3 • 1939 

MUSOLINI DiYOR Ki: Nafia Vekilimiz 
İstanbul' da 

Havada 
yumuşama .• 

Polonya' ya 
yapılan 

(Baıı 1. inci sayfada) (Bafı ı inci aylada) 
B. Ali Çotinkaya öf leden evel ır.asl· ki• f ı 

nö::ıü meydanını öileden sonra da GU- te 1 er Süven meselelerinden hahsedit~ 

31 
1 

K~ İtalya Akdeniz' de 
mahpus kalmak 
niyetinde değil 1 

mü9 ıuyuncla yapılan aafalt yol ll1f& • ıerek İngiltere, ıerekse Franıa· 
atını tetkik etıniftir. ((Baıı 1 inci sayfada) da kalya ile uzlqtırİcı müzakeo · Pal 

B. Ali Çetinkaya guetecilere fWl • reler yapılacajı te9irini haeul• berat 
lan ıöylcmiftir: . Beck Berlin'e lfftmiyor ıetinnittir. Framalar biru da· yayıl 

.. _Yeni tramvay ve tiinel iderelecı Şayialara göre, Polonya bukümcti, ha aarahat istemektedirler: Bu gıp~ 
için huırlaıacak olan tqkillt projeli bu Uç meıele üzerinde milnakata et· aarahatten makaat, ltalya'yı, ~~~ 
üzeri-:ıde mcfgul olmak üzere İH&n • meii ve B. Bek de müzakere için Ber toprak ilhakı yen.· ne, .. hukuk.. .t . .,. h:;: Daladiye'nin nutkunu 

Roma nasll karşıladı bul'a geldim ve tetkiklere bqladmı. lin'e &iııneği reddetmiıtir. ek ..r....:;~ il 
Şirketle imzalanan satın alma muka • Bek, bu teıebbüılere ıimdiye kadar min etm ıayeal .......... n soy• rıyo 
veleaini Büyük Millet Meclisinde tu- berbanai bir ıuretle cevap vermemiı· lemeie seYketmek oldujuna fÜp- sana 

Roma, 30 a.a. - B. Musolini, bu dik ettirmek üzere huırlıyacapıı tir. Yalnız bunun üzerine Polonya, he yoktur. Ken 
sabah Cosenza'da bir nutuk söyl~miı· kanuıı llyihaaiyle benıbcr yeni tCf]ci • 11kert tedbirler almıttır. Sulh isin lnptae ve Franta· araa 
tir. Hiç bir ecnebi rouhabir, dav~tli llt projesi de yakında Büyük Millet Nihayet, Polonya gazetelerinin neı nın hayati menlaatlmnin miUa· çoğ. 
değildi. , . . Meclisine sunulacaktır. Tcamvay hat· riyatı •• resmt Polonya mahfillerinin it oltlufa laa leJalıarlığı ya,,. sım 

Stefani ajansı, Duçe nın har et me- Jarınm hanıi semtlerde, ne suretle beY&natları, ıu cihetleri teyit etmit- mak, bu devletler için hikim rek• 
Se'.•l•r• telmih etmi• ve bilhasaa .. İ- di edim · -''-Ll'- ı ~ hak · . makta be d d "or 

.. .. .. :r tem t eaı ıuu1111uuı o aca.ı - tır. prensip ol r evam ır. J 

talya, Akdenizde mahpuı kaim~ ni- kında tetkikat yaptmnaktaynn. "lnıanya - Polonya münaaebetleri- Cerri her iki demokrasinin halk J\ 
vt'tinde dt'ğildir.,, do."Ili§ oldugunu H · k ] · i t al i ea.•- d · · !>e "T 
,, ava guı F et enn n aa m ın· n n ...._ı 1934 a emı tecavuz yan· yığınlan ve mütefekkirleri ara· ~ 
bildirmektedir. b' K 1 , maıı ifini, firketin vıriclatiyle idare • naJllesi teıkil etmekte berdevamdır. sında, her teca..:;z hldiaeai, in· v 

B. Musolini'nin birden ıre a aıJ- sini ve satın alına mukabilinde verile- Polonya, herhangi bir bloka iltihak .,,.. kar 
ra'ya gitmesi, faşist hükümetin~n.,°a- cek senelik taksitleri idare edemiye • etmek arıusunda değildir. Polonya - aani isyanlar uyanclırmakta ve bi~ 
ladiye nutkuna karşı B. Musolı~ı nin cefi anlllflldıfından tlmdlllk geriye nın niyeti, bütün komtulariyle iyi bükümetleri, bir müddet için, bu bul 
cumartesi ~nu Roma'ya avdetınden bıraktık. Şirket bir gün daha u bir mUnaacbetıer idame etmektir, Fakat isyanları idare etmele mecbur "eı 
•nl vaziyet almıyacagw ını göı~ermelc - · ekt d' F-'--'t bu ' lann :1 " para ile idareyi bize 1&tmak ııterae o- ]Uzumu takdirinde Polonya, hakları- etm e ır. aaa ıayan iN 

tedir. na göre müzakereye girişmek müm- nı , hudutlarını ve istiklalini, ıillb el- ilk ıa.terdilderi manzara1a ve yo 
Daladiye'nin nutku etrafında kiin olacaktır. lıtanbul'la hava gazın· de mudafaaya da hazırdır. bu manzaranın verecejini an· ıni 

italyonlar ne diyorlar? dan batka aatrn almacak tirket kalma- nettirdiii ileri ve lratt hareket tü 
Roma, 30 a.a. - Sabah ve oğle ga· mıttır. İzmirde italymıların imtiyazı Beck'in tenu.uları ihtimallerine inanmak daima hı 

zetrlrri, B. Dala:liyc'nin nutku;ın, ga- altında bulunan elektrik tirketini sa· Varşova, 30 a.a. _ Hariciye na- yanlıt çıktı 'Ye helô de hiç cloi· ti. 
yet kısa olaral:, ve küçük '>Untolu tın almak üzere niNndan itibaren mü· zırı B. Beclc, dün milli birlik kampı k acaktı .. 
L- 1 ki 1 kl ı"ktı'fa •tmekte zak·r·'-re ı..--lıyacağız... nı ÇI mıy r. U<t~ ı ar a verme e " - .... n: --s reiıi generaı Skwarczynski ile kamp ba d 
ciir. Hava 1e/erleri batlıyor erkan: harbiye reisi albay Wenda'yı Totaliter devletlerin tın a 

11 Telegrafo gazetesi, B. Da?adiye'· Vekil hava ıeferlerbin ı niıandan kabul etmittir. bulunanların da hasta nabzı tut-
nin nutkunun bılhasaa fransız halkı- itibaren bathyacağını, Sirkeci, Hay· Milli birlik kampı parlamento ku. mıyan multıttı66i6ler olmaclıjı 'i 
na hitap etmekt.: olduğunu yazma~tta- darpaşa ara11nda feribot itletilmeıi i- lübü dün bir heyeti umumiye içtimaı meydandadır. Onlar dahi aulh , 
dır. çin hazırlanan kanun projesinin ya· yapmış ve bun. ayan reisi B. Mied- ile harbin budutlan nerecle biri , 

Bu gazete, bu nutkun beynelmilel kında meclise verileceğini, muhtelif zinski ile nazırlardan B. Ulryeh ve birine temu ettilini bilirler Yl. , 

sahada gerginliği izaleye medar ola· mr;ıtakalardaki ıulama işlerinin pllnlı B. Koıcikowıki ittirik etmiftir. bu tehlikeli b6lıeden uuk dur· l 
c:!k yeni hiç bir unıur getirmemi§ . .. 

1 
• 

bir fekilde ilerlediği111 aoy emıf ve ye· B. Miedzinski, bir nutuk ıöyliyerek mafa itina ederler. ı olduğunu ilive ediyor. d · lla h kkında 
ni inta olunan emıryo rı a eaaı vaziyetten bahsetmif ve usun u- h • ı 

Silibını tealim edenin ilriye-M üwkere kapıları kapandı! da demiftir ki: . zadıya alkıtlannuıtır. tini müdafaa için ki•ae aililuıu 
Giornale d'ltalia, Dalad:te'nin .,,_ Sivu. Erzurum hattı ınpatı Kulüp azaları almakta oldukları 

1
_.., . . ...... !Ll.e.l 

k Yakında tamamlanacak, Erzurum hat· m•buıluk tahıı'satından 120 bı·n Zloty kullanmıyor. Dn .uenn ı...- • di nkü nutkunu bahis mevzuu edere .. L..-ı~ clah' L-- 1 
tı 939 tetrin aylarında merasimle açı- ile millt istikraza iıtirlk etmeie ka- leri, -.;n ı, ..... ...,..D o -

diy~::ol:ini'nin nutkundan sonra in· lacaktır. Diyarbakır' dan itibaren .ya - rar vermişlerdir. duju ıibi kendi• irade, karar •• 
1 pılmakta olan demiryolu hatları ın~- Bugün hariciye nuır muavini B. milli müdafaa imklnlannm t• 

giliz gazeteleri, nikbin görümiy.:-: ar atı ela ilerleınektedk. Siird'e yakın bır Szembek, alman sefiri fon Moltke'yi minab altındadır. Bası milf' 
ve müzakere kapıluının açık bl:lundu istikamette ikiye ayrılacak olan b~ hat kabul etmittir. menfaatlerin müdafaası, beJnt'' 
ğımdan bahıediyoılardı: Halbu'd. ~a- birisi Cbre'dcn Irak hududuna, dığe. milel daha bilJiik menfaat' 
ladiye'nin dün aciylediğı nutuk hafıf- ri de Van istikametinden İran budu· Leh gmsetelerinin yasdıklan müdafaa zarureti ile de bh'---
çe açılan kap171 kati olarak kapamıı- lınaktadı v hattı r....-

duna doğru. yapı r. an. Vartova, 30 a.a. - Doutıche Dlplo· bilir. Fakat bu zaruret oı...,dJk. 
tır. b" . 1 100 • 200 kılometre yapılmak üzere 'k d p J't" K d ,. h rha • bi 'il ~- L• L---Daladiye, Tun~'ta 94 ın ıta yan· dört bet yıla kadar ikmal olunacak _ matı e un o ı ııe orrespon enz ın ça, e nıı r mı e...., uır -r 
ın bulunduiunu a8ylilyor. Fransız son makalesi münasebetiyle Kurjer kuı veya umumi sulh menfaati• 
tabiiyetine zorla &ckulanlar da hesap tır. Poranny, yarı reami alman ajansı ta- ri namma, kendi nlltlanm baa- _. 
ediline Tunuı'a 150 bin italyan var- Halk ıipi radyolar ifıin rafından. ortaya atılan, ı~pbe ve kor· bl olarak feda edecefine İn&l'l • 
dır. luuırlanan kan.un kulara hır cevap vermenın ula müı- mak, basünldl tartlar içinde, 

17 ilkkinun tarihli italyan nota- Halk tipi radyo mak.meleri t~i':ıi kili olmadığını yumaktadır. 1934 ta· h b" h iden "baretti ltıtik-
sının mUapet hiç bir teklifi latibdaf için yakında Büyük Mıllet Mcclmne rihli Polonya • Almanya itilifların · ... am ır ap 1 ': 
etmediği vakıa doğrudur. Fakat, mU· bir kanun gönderilecektir. Halk tipi daki direktiflerin muhafuası arzu•u, lal, onu muhafaza ve müdafaa 
zakere edilebilecek mevzuları ihtiva radyo için Amerika'dan birçok müra • Polonyalılarda almanlardakinden u edebilenlerindir: tnelckeH ata· 
ettiği inklr edilemez. MezkQr notanın caatlar yapıldı. Bir kısım firmalar değildir. (armuz "kılıç, kufanamnl" de. 
ihtiva ettiği huıusat f\lnlardır: ltal- modelleriyle gelip pazarlıia ittirak et Polonya - Almanya ademi tecavüz memiıler! 
yan hükümeti, 7 ikindklnun 1935 ta- mek istediler. Bunları bekliyoruz. Bu itilafı, Polonya siyasetinin devamlı 
rihli İtalya • Franıız anlapaeının halk tipi makinelerle memleketin her bir vesikadır. Ve kıymetine Polonya
artık meriyette telakki edilemiyece • k<S§esinde radyomw:un dinlenebilme • lıların reamt ve ıelihiyettar beyanat· 

F. R. ATAY 

ğini franaız hükümetine bildirmiftir. ainl ve bazı yerlerde sabit ve daha zi· Jarında ipret olunmuıtur. 
Bu anlqma bilhassa Afrika'daki İtal· yade seyyar tamir atölyeleri ve akil • Polonya, bu itillfnamede mUnderiç 
Yan • Fransız milnasebetlerinin teavi- uı~ .. d ld ına t-·ısatı yapılmalı • 

m .. tor o ur "" müveccih hatları büyük bir blisnUni-ye •uretinc müteallik bulundulh·n· d k lly~'"-sı'yle temin et· 
.... nı a aynı anun .uM& yetle ve bu eseri Hitler'le birlikte 

cian, mezkQr anlıpMUlın feahinden mele üzereyim. Ankara radyosumın meydana getirmit olan MarCfal Pil-
sonra tabiidir ki, Fransa ile İtalya a- dah i i ah,masnu 

temsil kolunun 8 Y ç sudıki tarafından çizilmit olan direk-
raaındaki münasebat hiç bir eaaaa da- temin edeceğiz. Paruit meselesi için tifleri tahakkuk aahuına iall etmek 
yanmaz o!muttu. Binaenaleyh bu mil· de beynelmilel kongreye llç mu'nhhaa zihniyeti ile tatbik etmeğe amadedir. 
nasebctleri tanzim etmek ve daha aa- • K h nz devam 

g6nclerilmi,tır. ongTe en Bu eserin ehemiyeti o kadar bU-mimi bir ıekle koymak için yeniden • ,, 
etmektedır. yüktür ki unnımızaJI6re itUJfın~ e· 

tetkik etmek icap ederdi. aaaından .,.llVaklia-cJn vuİubulan in. 
Halbuki, Fransa'nın cevabı men.fi hiraflardl Uıaıumilcttittımeaine ve bu 

olmuıtur. Fran1& hükilmetinin r.e top- Başvekôlet bapta ıfraı. varılı:DPl!aa imkln yok· 
raklar ne de haklar üzerinde mUnaka- tur. iki taruın da ba~iyetine uygun 
pyı kabul etmediği sarahaten anlatı- M ı ""' bir bal ıuretinin vaııtttarmı verecek 
!ıyor. Fran.a, İtalya'dan ayrılmak ve üsteşa r lg 1 olan. bu itiliftır. 
.. asla" 11nda in~ göstermek istiyor. ıcurjer ~oranny Ulve ediyor: 
Binaenaleyh, Franaız • İtalyan m'\nı (Batı l inci aylada) Fakat htyıiyete ISY&luı. Zira biz • 

BUYUJC ROllAH 

lıtmlzdekl 
ŞEYTAN -)atiafiar~ı;. Alf -3 NiaanJa 

TefrlkaYI lld1Jonz 
sebctlerıni daha vahim bir safhaya gir mancık, Reıne, Ubri, Karesi merkea ı:at a~n;ıaıı ajanıı tataf lQdan defat ile 
ıniı olarak tellkki etmek ve batka kazuı, Burhaniye, Ayvalık, Ada~· kendı~ınden babıedilmit olan mare. 
mevzulara geçmek icap etmektediı". rı kaymakamlıklarında. Sinop, Kale•: 181 Pılıtıdaki Polonya ıaıilletine bat- istikruına ittirtk miktarı t1m4lden. 

Almanlar nutuk hakkında sultaniye, Malatya, Aydın, K:-.:• ka milletleri~ haysiyetlaıc riayetklr ..ao milyon zloty'yi ı,çıniıtir. latlkra· 
muta1&rrıflarında ve Kocaeli, • olmuını l'e fakat aynı ıamanda ken- za kayıt muamelcabıln resmen ancak 

Ba anlafmalar, filhakika, zecri ted
birleri takip eden hidiıeler ile çok 
çabuk •rette deği,mi, olan umumi 
bir aiyul vaziyet ile alakadar bulunu· 
yordu. İtalyan imparatorluğunu:ı te • 
aiai, çok büyük ehemiyette yeni hak -
lar ve yeni menfaatler doturmuştut. 

Bunun ~indir ki bugünkü vaziyette 
ve bizzat franıız • İtalyan milnasebet• 
leri:ıin iyiletınesi menfaatine olarak, 
1935 anlatmaları bu münasebetlere ar· 
tık eaas te91dl edemez. Eğer franıız • 
italyan münasebetleri iyileştirilmek 
isteniyor ise, fUR• muhakkaktır ki 
iki hükUmet uumda yeni müzakere • 
ler açılması YC mtltterek bir antanta 
varılmaaı suretiyle bu münasebetlerin 
aydmlatılmHı llzımdır." 

ne diyorlar'? ra, Adana, Konya valiliklerinde.~. d.i haysi,etini koruniPııu öiretmiı. önümUadeJd nisan ayının betinde .. 
...--===========~.. Berlin, 30 a.a. - Siyasi alman ma- lunmuı ve 1933 senesinde Dahıhye tar. çılacaiı kayde pyaıı&r. 

hafHi, B. Daladiyc'nin nutku ııllkın· müatetarlığına tayin olunmuıtur. t. Bu direktiflere sadık Olan Polonya Ankara Borsası 
30 Mart 1939 Fiyatlan 

ÇEKLER 

Frarua'nın cevap naıcuı 
B. Franıuva Ponıe 25 birincıkinun 

1938 tarihli cevabi notuında ezcümle 
,ayte demektedir: 

.. FranN hükümeti, bu ınesele etra • 
fında qaiıdaki miifabe~e.lerde bulun· 
mayı kendisine vazife bıhr: 

ı. _ 7 ikincikinun 1935 anlqmala· 
rı, 22 ve 26 mart 1935 tarihlerinde 
ta-.... parllmeatoau tarafın~ g 
muhalif rtJe kartı it'tifakla taavıp o -
lunmat~ Ba anlapıaların musad 
dak ametlerlt Tunm hakkındaki hal 
ıuretinde tasdikten evel yapılması i· 
caheda buı deilfikllkler sebebiyle 
teati edllmemlt ise, PranN, ttaıya'yı 
L.... • - ....... --- - - • . • - -

Londra 
Nnyork 
Pariı 
llilbo 
Cenevre 
Amıterdam 
Bertin 
Brtiklel 
Ati na 
Sof,. 
lladrld 
Vart0v• 
B11daP411te 
Biilrret 
Belsrad 
Yokobama 
Stokbolm 
lloakon 

5.93 
126.675 

3.355 
6.6625 

21.465 
67.2475 
50.ao25 
21.3125 

1.0125 
1.56 

14.12 
23.9025 
24ai75 
0.9050 
2.1925 

34.62 
30.57 
23.9025 

Kapanıt F 

5.93 
126.675 

3.355 
6.6625 

28.465 
67.2475 
50.8025 
21.3125 

1.0125 
1.56 

14.12 
23.9025 
24.9675 
G.9050 
2.1925 

34.62 
30.57 
23.9025 

ESHAM VE TAHViLAT 
ltSS Tlrlr 
Borca I. 

19" Tlrk 
Borcu 111. 

19.525 19.525 
( Pqia) 

19.525 lt.521 
(Pqia) 

da büyük bir ihtiyatla komıf:tıakta- ki sene evel Dahiliye MUıte~lığı~- ~i>:ueti, Polonya devlethıin kuvet ve Beck'in Londta teyalıall 
dır. Hariciye nezareti mahfilleri bu dan istifa eden B. Vehbi Demırel · ıetıku1. d" 

k 1 
' 

ı i e . .... illi gözetmekte ır. Polonya. Lon ... -a. 30 LL - Polon,. baridyı nutuk hakkında fikrini il ,, :ıra: • H. P . Genyönkurul azalığına tay n • h b ~ 
ıd ğ b 1 .. 11tıf ~ç ır behane ile iıtikllıinin izaç e- .... 1r1 B. Be .. k'in Londra sivaretint tal7a'nın ortaya atanı o u unu e- dilmiftir ve burada iki sene ça ı,- • d 1 ..... .. J-

l , d' ek ar Da- .1 ıne1iııe ula mUaanıaht etmiyecek· dair proıram pdur: yP.n ey emeate ır. tır. Bundan bir kaç ay evel t r in tar. 
Lokal Anzeiger gazetesi, "Da1adi- biliye Vek1leti müıte!Brlığın&tll ı:J. . Poloııya'nın hidiseler karııaında Salı ıDnU. 4 nisan. hariciye neza· 

Y<', hayır diye cevap veriyor." ba11ıiı olunan V. Demirel çok kıylDC )radar kabu.ı etıniı olduır.u müt~akkız, ku· retinde Lord Halifab ile görüpe, 
altındaki makaleıinde, mumaileyh'n re •-irlerimizdendir. Şimdiyeterere'- vetl • ·ı 
ı 1 • h' b' f d-L~ J·'" yctpmak illll ..Aıa " 

1 l'e Polonya milletine liyık hat· görü•..,-den sonra; Lord, misafiri te-ta ya ya ıç ır e euu&r .IA ki vuif elerinde ba .. rılar •-ıan B. tı '-- ~-.... r--
. k ta 'hi 'f · · t ır-- o d' ... teket, Almanya'yı "'«lli hayrete refine huıuıt bir ı:iyafet yerecektir. ı•tememe te ve rı vazı eaın~ anı- halkın ıevgisİni ıcuannııt _... il 
maktan, imtina. dm.ekte. oldu~u Al· Vehbi Demirel'e yeni vaslfeeluue mu liitıııemelidir. Avam kamarasında bqvekil ile mlil&-

f b d 1 kat. Lord Halifab tarafından hüJdl· ır:anya nın vazı esını ıç e an ıun.ı- vaffaki etler dileris. Polonya bu"•:=n blo1-1-ın mıt gCSrilnmtkte oldufunu yasmak- Y "" .....,. met erklnmm ifdraklyle hariciye ae-
tad ı:._._...lılı Wlı,ında 1uılacok zaretinde verileoek olan resmi siya· Dıre·u .... ·he Allgemeine Zeitung. y1• Dahiliye Mm .. ,..' ..... L fet. 

.... rotonya aiyuctınin ittiklllinden 
sıyor : fi 11:.-.....lllr VllHlll babltderken "Kurcr Poraııny" diyor Çaqamba gUllü: - 5 nlsaa • ~ 

B. Daladiye, c=vap vermedi. Fnın- UIUP'' ki: leyin resmi garü..-lere de\fam, ... • 
u, önayak olmağa cesaret edemiyor. J)ellllr•l'in Bqvektlet Polonya. bütün bloklardan cbprda teakibcn Win4sor .. toaunda kıral ta· 

Folkisch~r Beobahter, yaaı7or 1 B. Vehbi ylni dolayıılyle açı- kaıtcaJctır. Kendi arazisini harpsiz rafmdan kabetl, Jural ve lnraliçe tara• 
B. Daladıye, eski tezleri yeniden Milıtqarlrl1n;. :ıetl llUstetarlığına ter1tcc1ecek değildir. Fakat kendiıine fından veriltcek öile yemeli. 

oıtaya atıyor. Mumaileyh, mf'.lrtup lan Dahili1e ; Naslf Brgin'in tayi- Ytbancı menfaatler içill de katiyea Akpm, Polonya ıefat'etbanHlnde 
hakkın, zityetJii:n ve mazinin kıyıne- Konya vatitl 4İke iktiran etmiı ve htrp etmiyecektir. Polonya, kendi a- hWdlmtt etlrlıunm " alyut ricalin 
tini tekrar etmel: ve buna itaret eyle- nl ytıklek :-t1 kendisine telgrafla l'aıi.inclen en ufak bir parça için bi- ittirakiyle üpm yemeği. 
mekle iktifa etmittir. tayin 1:sf ~ftlr. Çanakkale eski me- ttııı Jcanını vermeğe hasırdır. J'akat Perıembc ,eno: . e nitan • B Beck 

Hamburger Fermendblatt, B. Da- teblll 8krO Yqm'm F.ekitehir valili- 1-tkalarmın menfaati lçill ieı kaam· tqlltcre hlklmetlnln daYetl lnrl· 
ladiye'nin mtlzakerelerde bulunmalı bun 1 ybtl de ,.Oklek taadike iktiran d-'ı bir tek damla bile dalaniyecek· ne Portamouth'e riderek ve orada a· 
arsu etmekt~ oldutunu ancak bu mil- llA~ ~- 11 ltlkrfl Ya··- ı. .. --L-t..ı..ı tir , -~ •• -- ·· - -- - "ı ... ı. h .. "' filo-
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H i K A y E Vilôyetler 
- - -•• Mezbaha yaptsrılacak 

Kayseri Belediye Riyaaetinden : Karısını teşhir eden ada 
ıedişi, -2-=-
ansa· 

ake· · Fakat HalUk'un eserin~n şöhretiyle 
usule beraber karısının şöhretı de etrafa 

da. Yaydmağa başlamıştı. Herkes Halfika 
Bu gıpta ediyor onu ne evde ne sokakta 

a'yı, nev bir ınec~iste yalnız bıraknuyorlar'. 
te· Agdalı tıaltıfler ve lüzumundan fazla 

SÖy· hörmetleriyJe 1!aslet'i .~öklere çıka· 

Ya:z.c:rn: Mualla lhsari 8' 
b~r hale gelmişti. llk bakıştalU· 
nıs evdeki can sıkıntısını bu ve 
söylemek belki de bir haksız~tır
du. Fakat Halôk kapr.szndaıhğı 
daha ilk adımda o küçücük ialı, 
basit döşemeli evini, saadetirYOr· 
du. Gece, sabahlara kadar iç eve 
baygın düştüğü oluyordu..tslet 
muhakkak ki bugün hayatı çok 
memnundu. İçinde g~zli biitilde 
s~~~adığı ve gözlerinin önüseril· 
dıgı vakit hayranlığını, çJığıını 
sakhyamadığı maddi rahatrdi ta
mamen bulmuş oluyordu. tasını 
işlerine karıştırmamak surle her 
istediğini de yapabiliyor< Fakat 
buna rağmen gene bir ekıği var· 
dı. Küçük evinin rahatı, s~ti yok 
tu; ~amen bozulmuştu. 

ton miktarındaki yalmnlık ahşap mal
zeme "bina yıkıntısı" lo-4-939 tarihi
ne rastbyan paazrtesi günü saat lS 
de Ankara istasyo.:ıunda ikinci işlet. 
me binasında toplanacak komisyonu
muz tarafından ihalesi yapılmak üze
re açık artırma suretiyle satışa çrka· 
rılmıştır. Muhammen bedeli 1125 li
radrr. İsteklilerin 84,38 liralık mu
vakkat teminat makbuz veya banka 
mektupları ile kanunu•.:ı tayin ettiği 
vesaiki hamilen muayyen gün ve sa. 
ate kadar komisyonda hazır bulunma
ları ilan olunur. 
Şartname ve mukavele projeleri i· 

kinci işletme kaleminde parasız ve• 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Kay· 
seri'de Gültepe korusu arkasındaki 
Katar söğütler mevkiine yapılacak 
mezbaha inşaatıdır. Muhammen keşif 
bedeli 100471 lira 43 kuruş olup ka -
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul -
muştur. 

rilmektedir. 

2 - İş vahidi fiat üzerinden veri -
lecektir. 

.. rıyorlardı ... Haluk'un guzel karısı bir 
fUp· od j" . 

(1041) 11036 

Hurda bandaj çeliği 

3 - Bu işe ait şartname ve evrakı 
saire aşağıda yazılıdır. 

sanat ın e ı nümunesı <>!muştu. 
Kendisini tanıyanlar ve tanınııyanlar r.sa- arasında perestişkarları günden güne 

ıuıa· çoğalıyor ve kendisinin çirkin koca • 
vap- sına hiç te layrk olmadığını hal ha· 
~im reket ve sözleriyle jı;nadan Çeki~mi
\ dır. Yorlardr. 

!alk Artık Hal&k akşamları eve geldiği 
ara. \>'akit karısını kendisine hazır bir 
ın· \taziyette kapıda değil ekseriya ayna 
ve karşısında. süslenir, güzelliğine yeni 
hu bir güzellık ilave etflleğe uğraşırken 
ı>ur buluyordu. O eski munis bakışlarının 
ıı Yerinde, hırçın, diken gibi sert kır-
ın • 
ve ınağa hazır bir çift gözle karşılaşı· 

Yordu. ~ahırlı, iyi huylu Haslet git-
1 :; nıi~. yerme ayn1 güzellikte fakat bil· 

tün çirikinliğini kocasının yüzüne 
a haykırır ~i~ insan bırakm1ştı. Küçü
ğ. Cük evlerının artık sükfmetinden ve 

saadetinden eser kalrnaınıştı. 

a Haslet güze} vücudunu artık ev iş· 
t- lerine hasretnıeği pek manasız hulu-
l yordu .. E!ler.~nin zarifliğini, renginin 

taravetını, vucudunun kıvrak hatları· 
!"'lı kaybetmemek için hayatının bütün 
"tirüyii~~nü. değiştirınişti. Üstelik ko 
l.'asmırı çırkın YÜzünden artık hiç bir 
haz duymadığını da açıkça her fır
satta söylemekten çekinmiyor. Ken· 
disine "ne kadar zarifsiniz, ne nefis 
'Vücudıırıuz var" diyen her erkekte a· 
çılmıış ıııesud bir kucak sezmekte te· 
reddilt etmiyordu. 

Halük bu ilk muvaffak eserinden 
sonra kendisini tamamen çökmüş 
lılissediyordu. Kendisinde onunla mil· 

1f ele edebileceJt bir kuvet bulamı
~ ny derse kabı.ıı etırıiyor fakat iti

~ )aıvet bulamıyordu. Evinin 

Bır akşam Haluk erkencve dön 
dü. Karı siyle kaf1Şı karşı;yrk bir 
kafayla konuşmak, anlaşnistiyor
du. Küçük bir anahtarla kını aça
rak içeri girdi. Etrafta seda yok
tu. Yatak odasında küçibr tııkırtı 
duyar gibi oldu. Heyeca! dehşet· 
le kapıyı itti. Açık penclen giren 
sert bir rüzgar odayı d.ıruyordu. 
Döndü, evin he(' tarafuradı, yok. 
sigarasını yaktr, arka i! bir kana
peye uzanarak karısmıdemeğe ka 
rar verdi. o sırada maın üze-rinde 
bir kapalı zarf göıüneıti. Korkuy
la, elleri titriyerek açKarısı yazı· 
yordu: 

"HalClk, 

Gidiyorum ... Nerey>lduğunu ne 
sor ne de araştır. En stirme yoldan 
yürü. Seninle ınesuolacağımı zan
netıniştim, fakat o\adım. Yalnız 
zenginliğin saadet m kafi gelmi
yor. Ben senin evie her şeyi bul· 
durn yalnız kendi arımda bir güzel 
liği asla... Götlerfo ve gönlümün 
zevki için gidiYOill .. Sana temin et· 
tiğitn bu büyiik '1ret ve parayı dü. 
ŞÜnerek bu ııareltimi hoş göreceği
ni tahmin ediycıun. Allah ısmarla
drk. .. " 

'lhatsıztığı günden güne artıyordu. 
ATtık ~kşanıları da evine erken gelı:n.i 
yor.du. zaten geldiği günler de kan. 
sını evde bulamıyordu. f{aıtta güzelli. 
ğe peresti§ eden sanatkir arkadaşla. 
uıın ıneclislerinae karısına yapılan 

komplimanla~a bir uzak seyirci gibi 
kalryor, ~irkın YÜzünü acı tebeMünı. 
]er gölgeliyordu, 

Halfik Y'~aş ~v~ yerinde·n kalk
tı. Büyük bır ~y aynasının karşı
sında sabit göZ!rle kendisine bakar
ken çivi tbi Stt ve kuvetli bir yum. 
ruğu karfısın~J<i aynadaki adamın 
kafasına jndiı'{i: 

Şehir şehir dolaşan şöhreti ona hü. 
yük bir servet temin etmişti. Şittıdi 
küçiicük evi büyümüş, geniş salonla. 
rı, mükellef eşyaları göz kamaştırıcı 

- AP4al %tın. kendi saadetini 
kendi elinle C.Ozdun, kendi şöhretin 
için karını tcı11ir ~ttin. Cezandrr çek 
şimdi ... 

Yere yıkı1ı:ır ... Ayna kırıklarının çiz 
diği parmakıarından koyu kırmızı 
damıı1ar d~kiilüyordu. 

# _______. ___ .._ _____________________________ ~~--

1
---;···N•MD·-A·ç-J ;:r~r.daitik•da bir muntazam seferler 

~ A~şanıları tTlua Meydanından saat 23 de
• ..._....-.. •m••··~ ••• _.............. · "1 son seferlerle bunların Ulus meydanı-

rı'- dönü1ıeri •inemalann dağrlıı saatine 
tibidirlet• NÖBETÇi tczA~ELER 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çar§ambs 
Per&enıbll 
Cl.Ulıa 
Cuıııartesi 

Merkc2: ecz:anesi 
Ankara ecıanesi 
Yeni "c Cebeci ec2:aneteri 
Halk "e saıcarya eczanelerı 
Ese "e Çank~Ya ~czaneıeri 
Sabat "e Yenışehır ( ) 
1stanbuı ecıanesi " 

) ...... 

Bir yaralanma ,., fevkalade bir has • 
talrk :'Ukı.ıu~'14: iıııdat istemek için 
belcdıycler h;iinc (2257) numara 
j)e telef on ed 

Liizu.rnıu 1\n Numaraları 
.Yaşı::: i~barr: o-Telefon müracaat-

(ZJ 
1~' ( 1023' • • Şehirler arası : 

z 4 -ZJ4z) :.ktrik ve Havagazı a • 
n a. meınu;11>ol846). - Mesajeri 
Şe~t Anbar1 : 5), _ Taksi telefon 
nu a.talarr. Zi~<:ami civarı: (2645 • 
ıoso • u . . • 3259) 96), • .,npazarı c1varı: (~8.06 
t k ·. • • Ycııjr. Havuzbaşı Bızım ,r. (i3i232s>. "Uzbaşı Güven tak • 
ai: 0293). • Çaı ı caddesi, Ulus tak-

. l). • 1st~l taksisi : (3997). 

Otobüs!, · ·ıı.. 1 . 
rın ı re son sefer erı 

Ulus M. dan {{.dere' 
K. dere'den Ulus M. fi.45 22~:~~ 7.15 
Ulus M.' dıın Can kay 
Çankaya darı t.Jıu M 7.25 

8 • 7.10 
Ulua M. dan Dilciiie , 
Dikmen'den Utus M ne 6·30 

• n 7.00 
1

' ~ıu~ . .M· ~da;n 1t~siören'e 6.00 
1.Jluı eçıorcn Us M. n, 6.30 

Etlikpoc M. d~~ Et~'e 6.30 
Uluı Ö;ıen us • na 7.00 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21,30 

21.0U 
21.30 

Posta saatleri 

Tcahhiitlü saat (18) e kadardır, 
. Posta ı;aat (19) a kadar İstanbul cihe . 

ttne nıcktup kabul eder. 

Tren saaı.eri 
Ra1dat;1)?J~t~~· , Her eab-:ıh l'.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per • 

Samsun hattı 

Diyarbakır hattı: 
Zonguldak hattı : 

ııcınbe. Cumartesi, 

f{cr gün 9.35 (Kayse -
ri, Sivas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 
Toros ıürat.) 

tıer gün 
}ler gün 

9,35 
ıs.oo 

D. Deıniryolları 

100.000 tuğla ah nacak 
Devlet DeJ11İt·yolları 2.ci işletme 

Arttırma ve f:ltsi1tme Komisyonun

dan: 

D. D. YoUarı Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 40.000 lira olan 

takriben 2.000 ton hurda bandaj çe
liği 10. Nisan 1939 pazartesi günU 
saat lS.30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında arttırmr· 

ya konulmuştur. 
Bu işe girmek isteyenlerin 3.000 

liralık muvakkat teminat ile kanu • 
nun tayin ettiği vesikaları ve tek • 
liflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazım 
dır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinden satıl • 
maktadır. (1012) 11053 

3 çesit sabun ahnacak 
O. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan: 

Muhamnıen bedeli 5793 lira olan aşa
ğıda isim ve miktarı yazılı bir liste 
muhteviyatı üç kalem malzeme 11.4. 
1939 salı günü saat ıs de teahhüdünü i
fa edemiyen müteahhidi namına a. 
ç-k eksiltme usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 434.48 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lllzırndır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara· 

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa.
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı· 
tllacaktır. (lOSO) 

İiimi 

Beyaz sabun 
Arap sabunu 
Toz sabun 

Miktarı 

Kg. 
3.000 

30.000 
1,500 

11090 

28 adet Grühidrolik ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 

Muhammen bedeli 24S40 füa olan 28 
adet Grühidrolik 11.5.1939 perşembe 
günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü i· 
le Ankara'da idare binasında satın alı· 
nacaktır. 

Bu işe girmek istiy.enlerin 1840.50 
lirlrk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar koınisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'· 
~.ı malezme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı · 
tılacaktır. (1065) 11092 

Kazalar 

Elektrik kablosu 
ve montaj işleri 
Mustafakemalpafa Belediye.in· 

dEn : 
Nafıa Vekaletince muaaddak proje 

mucibince tesis etmekte olduğumuz: 
elektrik tesisatımız için lüzumu olan 
kablolar ile bunların montaj işleri 
15 gün müddetle münakasaya çıkarıl
mıştır. Talip olanların proje ve fen· 
nt şartnameyi belediyeden ve İstan
bulda Galatada Sel§.nik bankasından 
67 numarada Mühendis Hasan Halet 
Işıkpmardan almaları ve ihale günü 
olan 3 nisan 939 tarihinde belediye 
encümenine müracaatları ilan olunur. 

(1923/1070) 11067 

Jandarma 

A- Yapı eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şart -

namesi, 
D - Nafia yapı işleri umumi ve 

fenni şartnamesi, 
E - Fenni şartname, 
F - Keşif ve silsilei fiat cetvelleri 
G - Proje ve sair evrak 
C ve D fıkrasındaki evraktan baş -

ka diğer evraklar taliplerine beş lira 
mukabilinde belediye heyeti fenniye · 
since verilir. 

C. ve D. fıkrasındaki evrak nafıa 
heyeti fenniyetinde tetkik edilebi
lir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 
6273 lira 58 kuruştur. 

S - Eksiltme 12 nisan 939 tarihi -
ne rasthyan çarşamba günü saat 16 da 
Kayseri belediye dairesinde müteşek· 
kil belediye encümeni tarafından ya
pılacaktır. 

6 - Eksiltmeye iştirak edebilmek 
için Kayseri nafia müdürlüğünde mü· 
teşekkil komisyonu mahsusunda bu işi 
yapabileceğine dair vesika ibraz et • 
mesi ve insaatın devamı müddetince 
diplomalı bir mühendis veya mimar 
ve yahut fen memuru istihdamı ve ti· 
caret odasında ka}'ltlı olduğuna dair 
seneyi haliye vesikeJSı ibrazı ve yapı 
eksiltme şartnamesinin 4 ii;:ıcü mad -
desindeki vasıfları haiz olması şarttır. 

7 - Teklif mektupları yukarda ya
zılı gün ve saatten bir saat evel bele • 
diye encümen riyasetine makbuz mu ~ 
kabili'nde verilecektir. 

8 -Kapalı zarfların ihzarında teklif 
mektuplarının yazılışında ve bu zarfla 
rm tevdiinde posta ite gönderilmesin. 
de taliplerİ'.:ı 2490 saydı kanunun 32, 
33, 34 üncü maddelerine ve bu husus· 
taki şartname hükümlerine harfiyen 
riayet eylemeleri lüzumu ilan olunur. 
(2046/ 1102) 11101 

Balya makinesi olanacak 
Malatya Pamuk Üretme Çiftliği 

Müdürlüğünden : 
Müessesemizde tesie edi1ecek olan 

çırçır evinin normal şekilde pamuk 
balyası yapan balya makinesi, 60 illi 
70 beygir kuvetinde tam dizel motör 
mübayaa edilecektir. İntihap edilmek 
üzere hususiyet gösterir katalogla
rın alakadarlar tarafından müessese-
mize gönderilmesi. (1091) 11103 

3 adet otobüs alınacak 
Trabzon Belediye Riyasetinden : 

1 - Trabzon 9ehri dahilinde 'Ve say
fiye kısımlarına ifletilmek üzere, be • 
heri 4000 liradan 12000 lira bedelle 
Ford veya Şevrole marka 3 adet oto ~ 
büs mübayaası yirmi gtin müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle, eksiltmeye ko • 
nulmuştur. 

2 - Otobüslerin evsaf ve mahiyeti 
fe:ı işleri müdürlüğümüzde bulunan 
sartnamelerde muharrerdir. Bu şart • 
~ameler, 6 kuruşluk bir posta pulu 
gönderilmek suretiyle parasız tedarik 
edilebilir. 

3 - İhale, 4. 4.1939 tarihine müsa -
dif salı günü saat 14 de Belediye daL 
m1 encümeninde icra olunacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat: 900 liradır. 
6 - Teklif mektupları, 4-4-1939 sa

lı günü saat (13) e kadar ihale komis. 
yonu reisi olan belediye reisbe mak -
buz mukabili teslim edilecektir. 

Kapsu1 

esansı 

11064 

ve limon 

ah nacak 
Adana Belediye Riyasetinden : 

1 - Kanara gazozhanesi ihtiyacı <>

Ceb''t'uv "f!!· dan Cebeci'ye 7.00 
Ceb tna !cı den Ulus M, na ?.oo 

As. de eci'den A. fabri~lara 7.00 

23.00 
23.00 

Çankırı • zonguldak. arasındaki is
tasyonlardan ber hang~ birisinde va
gon içinde teslirn şartıyle idareıniz 
ihtiyacı için ıoo.ooo adet tuğla satın 
alınacaktır. 4. 4. 939 tarihine rastJı. 
yan salı günU ~aat ıs ~e Ankara'da 
ikinci işletme binasında toplanan ko 
misyonda ihalesi icra edileceğinden 
isteklilerin katıunun tayin ettiği v~. 
saikle 108.75 liralık kati teminat ınak 
buz veya mektuplarını hatniten ınu. 
ayyen gün ve saate kadar komisyon. 
da hazır bulıııurıaları ildn olunur. 

lan yarım milyon adet kap.sut ile beş 

Arka Çantası alı nacak litre limon esansı açık eksıltme sure
tile aatın alınacaktır. 

y fabrikalardan Cebeci'ye ...-.-
e -

Ut • 1İ§ehir'den UIUS l\ıı, nn '.00 
.ua M. dan Yenişchir•e' \.10 

-.-
17.00 

23,00 
23.00 

1 S paıatın'dan Akköprii'yc 6.\5 
.AkkÖPrıi'den S. p.ızarı'na .n ?.OO 

7.3' 9.45 

Bah,eli evlerden Ulus M:.na 7 4~ -.-
Ulu& M.dan Bah,cli e"lere -.'- 20.00 

§ Ulu~ .M.eYdaniyle İstasyon arasında her 
beş akikada bir sefer olup tren za~ . 
tan seferler daha sıktır. 

Şartname 'le ınukavele Projeleri 
Ankara'da ikinci işletme kale.rninden 
ve Çankırı, ~0nguldak, Han.köy .,e 
Karabük istasyonlarından parasız da 
ğıtılmaktadıt. (973) 10974 

Yakımhk ahşaP malzeme sahsı 

Jandarma Genel Komutanlığı An 2 _ Kapsul ve esansın muhammen 
kara Satın Alma Komisyonundan : bedeli 137S liradır. 

ı _ Bir metresine dört yüz altmış 3 - ı\iuvakkat teminatı 103,13 lira-
kuruş kıymet biçilen vasıf ve ör.ıeği- dır. 
ne uygun (1368) arka çantası pazar - 4 - !halesi Nisanın 13 cü perşem
hkla 2-4-939 pazaetesi günü saat on • be günü saat ıs te belediye encüme-
da satın alınacaktır. ninde yapılacaktır. 

2 _ şartnamesi parasız komisyon - 5 - Şartnamesi Adana belediyesi 

Koyun eti fiyah 
Belediye Reisliğinden : 

Koyun eti fiyatının 50 kuruıtan 45 kuruşa indirildiği sa· 
yın halka ilan olunur. (1146) 11134 

Satıhk ankaz 
Ankara Belediyesinden : Muhammen B. Muvakkat teminatı 

Cinsi: Mahallesi: Ada: Parsel: Lira. Ku. Lira. Ku. 

Ahşap hane Duatepe 285 32 40 00 3 00 
Yukarda muhammen bedeli yazılı ahşap hanenin enkazı arttırma sure· 

tiyle satılacaktır. İhalesi S-4-939 çarşamba günü saat 15 te yapılacaktır. Ta
liplerin İmar Müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. 

(997) 10994 

Halk maskeleri satışı 
Türkiye K11ılay Cemiyeti Umumi Merkezinden : 

Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı zehirli gazlar
dan korumak için yaptırılan halk maskereleri 1. 12. 1938 
tarihinden itibaren satışa arzedilmiştir. 

Kafi malumatı havi prospektüslerile birlikte ayrı ayrı 
kutular içinde bulunan bu maskelerden edinmek istiyen
lerin Ankara'da Umumi Merkezimize, lstanbul'da Yeni 
Postahane civarında Kızılay hanında Depomuz Direktör
lüğüne müracaatları rica olunur. 

Yukarda yazılı satış yerlerinden perakende veya toptan 
ya bizzat müracaat ederek satın almak istiyenlere veya 
memlektimizin herhangi bir yerinden parasını göndermek 
suretiyle sipari' yapacaklara anbalaj ve posta masarifi 
Cemiyetimize aid olmak üzere; beher maske altı liraya 
verilir. 1078 

Kaputluk ve elbiselik kumaş ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satrnalma Komiıyonundan: 

1 - Bir metresine üç lira fiyat tahmin edilen on bir bin metreden on üç 
bin metreye kadar kaputluk kumaşla bir metresine iki yüz yetmiş beş kuruş 
kıymet biçilen otuz bet bin lira değerinde on iki binden on dört bin metreye 
kadar kışlık ve bir metresine altmış bir kuruş kıymet takdir edilen on beş bin 
metreden yirmi beş bin metreye kadar yazlık elbiselik kumaş kapalı zarf 
usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnameler komisyondan alınabilecek bu eksiltmeye girmek istiyen
lerin aşağıda yazılı teminat ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif 
mektuplarını en geç ihaleden bir saat evel komisyona vermiş olmaları. 

(1064) 

Cinsi 
Kaputluk kumaş 
Kışlık elbiselik kumaş 
Yazlık elbiselik 

İlk teminat 
2925 Lira 
262S Lira 
1144 Lira 

Şartname bedeli Eksiltme vaktı 
195 kuruş 11.4.939 salı sa . • 10 
17S kuruş 11.4.939 sah sa. 15 
Parasız 12.4.939 çarşamba sa. 10 

11074 

M. Nedim İrengün. 

KGğıt ticarethanesi 
Her nevi matbaa kağıtları karton ve mukavva ambalaj \re kese 

Jcağıtlarının yeni fiyatlarını ticarethanemizden sormadan başka 

yerden mübayaa etmeyiniz ... Menfaatiniz icabıdır. • 
ıı.-...:Aı..-.. 

Her nevi kırtasiye 

Toptan ve perakende en ucu1! fiyatlarla mağazamızda satılır. 
Yenihal No: 1~59 Ti: 2246 1002 

==============================• 

TÜRK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 

Alllnu Keıide; 11 • Nisan - 939 dadır. 
Büyük İkramiye: 200.000 Liradır, 

25.000, 20.000 Bundan baıka 40. 000, 
15.000 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 200. 000 ve 50. 000) liralık iki adet 
mükafat vardır 

DiKKAT: 

Bilet alan herkes 7 Niıan 939 günü ak,amına kadar bi· 
letini değittirmit bulunmalıdır .. 

§ lJJus ~eydaniylc Ycnışehir. Bakanlıklar. 
Cebccı, Samanpuan arasında saat 8 den 
20 ye kadar vasati her be~ dakikada: saa'ı 
~o den ~ı e kadar. ber_~n dakikada; saat , 

dan alınabilecek bu pazarlığa girmek yazı işleri müdürlüğündedir. lstiyen
Devlet Dıenıb'Y0llan 2. ci İtletnıe istiyenlerin 472 liralık ilk terninat ler orada görebilirler. 

Arttıt'JSla "ıe f:.kailtnıe Komııiyonun · vezne makbuz veya banka mektubu ve 6 - Taliplerin ihale günü muvak- Zayi - 1938 senesi Ankara erkek hükmü olmadığı ilan olunur. 
dan: şartnamede yazılı vesikalarla tam vak- kat terninatlarile birlikte belediye er liseıi 4. cü sınıfından aldığım tasdik- Veysi oğlu Seyit Ağar 1084 

Ankara istasyo-:ıun~ idarernize ait tinde komisyonda bulunmaları. cümenine müracaatları ilan olunur name ile nüfus cüzdanımı kaybettim. ~ir Mürettip alınacaktır - Talip-
~~~k! ...__.ı___ ~~ _ _ _ ,L_ ______ _... ................ __ ~------.... ~1-..J...~~~~~~~~~~.......ıı.tMloAO.~~~---~·..._·.__· __ .w.-__ -...... _.... ___ ~ ............ ---............... _,__, .............. ____ ~------~----~--~ 
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Milli Müdafaa B. 

Bir hangar yaplullacak 

nameıi, bayındırlık itleri genel tart· 
namesi, ray inbisat tertibatı, ray profL 
li, telgraf hattı konsolu, köprü şcmııu, 
355 numaralı kontr ray tertibatından 
mürekkep bir takım münakaea evrakı 

UCUS 31 - 3 - 1939 

Bu it hakkında fada isahat almak 
istiyenlerin Belediyeler imar heyeti 
fen 'efliğine ve Isparta belediyesine 
müracaat etmeleri. (996) 11000 

Mahkemeler 
· teciri Keaan'a: Zayi - 1334 ıencei 16 ağuatosta 
An.kara Poata, Telgraf ve Telefon Kırıebir idadisi ımıf ibzarieinden 
Jn(idürltilüne 37 lira 15 kun1f ve aldığ1m tasdiknamemi kaybettim. Ye 

10 ücreti vektlet ile birlikte 40 li- ni9ini alacağımdan cekisinin hükmü 
Zile Aali,. Hukuk HikimJilila- 87 kurut borcu.nmdaıı dolayı hak· olmadığı ilin olunur. 

den: ~dairemizin 933/1237 uyıh ya- Bismil de 3. cü k11ım Süveryan'ı 
Zile'nin orta mahallesindeo;ı Totur icıa tatbikatı neticesinde namı. M. Yücer 1085 

oğlu namı diğeri Uz Ahmet otlu çıkaru111 ödeme emri Ahrma 
Hüseyin oğulları İbrahim ve Mela • ·r tarafmdan verilen mctruhat-
met Uzuo.öz taraflarından M aıeyb lunamadığrndan bili ttbliğ iade 
Hacı Mehmet mahallesinde~ .Nasil C\niştir. 
oğlu Duraun aleyhine açılaa tcecil lukuk usulü muhakemeleri kanu· 
divuında: ~n 141 inci maddeai ahkamına 

Gümrük ve İ. B. 

M. M. Vekaleti S.tm Alma Ko. 
misyonundan: 

sekiz yüz otuz altı kurut mukabilinde Memur ah nacak 
demiryollar inpat dairesinden tedarik 
olunabilir. 

5 - Bu münakasaya girmek istiyen
ler 2490 numaralı arttınna, eksiltme ve 
ihale ka.nunu mucibince ibrazına mec
bur oldukları evrak ve vesikalarla ehli
yet vesikalarını ve fiyat teklifini havi 
kapalı ve mühürlü zarflarını, eksiltme 
şartnamesiyle mezkQr kanunun tarifa.. 
tı dairesinde hazırlıyarak 25. 4. 939 ta
rihinde saat on dörde kadar demiryol. 
lar inpat dairesi münakasa komisyonu 
bqkanhğma numaralı makbuz muka
bilinde vermit olmaları lazımlır. 

Dahiliye Vekaletinden ,: 
Vekalet dairelerinde münıhal 20 - 14 

liralık vazifelere müsıbaka ile memur 
alınacaktır. 

Laz Ahmet oğullanndan Hüseyin ~etan 15 elin müddetle ilanen teb • 
kızı Hatice namına Sakiler mahalle " karar verilmi' olduğundan 
sinde vaki sağı Çavdar oğlu .Aı}ııDCt m tin hitammda yukarıda mikta • 
usta, solu Abdullah oğlu Hasan, ar • r~ luıı borca kartı bir diyeceğiniz 
kaaı Tuzla ağası oğlu Abdunah, önU ~ l\ırnadığının 10 gün zarfında yu
yol ile çevrili kinu..ıuevcl 334 gün 3 811 numarası yazılı dosyamıza mü • 
sayı ile kayıtlı olan evin sol budu· ~~~tmeniz ve yahut taıhriren bil • 
dunda gösterilen Abdullah oğlu Ha " ~ iz tazımd'u. Aıksi takdirde borç 

Siğara kôğıdı ahnacak 
inhisarlar Umum Müclürlüiün

d~n: · 1 -Çorluda (F) tipi bir adet han
gar yaptırılacaktır. Keşif bedeli 
(172.009 lira 32 kuruı) olup ilk temi 
nat mıkdarı (9.855) liradır. Lise mezunu ve askerliğini ifa et -

miş ve memurin kanunundaki evsaf 
ve şeraiti haiz ve makine ile yazı ya -
zabilenler 6 nisan perşembe günü ni • 
hayetine kadar istida ile ve vesaiki ile 
birliktt ve 7 nisan 939 cuma günü sa
at 15 de mii&baıkaya girebilmek üzere 
vekUete müracaatları. (1135) 11129 

1 - Şartnamesi mucibince 26 1/2 
m/m liık Verje oiminıden 120.000 bo
bin sigara kiğıdı iti görülea lüzum ü
zerine ihale müddeti ,eraiti sabıka da
ireainıdc temdit edilmiftir. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 4. 4. 
939 sah günü saat 15 te vekalet sa· 
tın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - Şartname, proje, resimleri se
kiz lira altnuı be' kuruı mukabilin
de alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde gösterilen vesi
kalarla birlikte ilk teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatınden bir sa
at cveline kadar komisyona vermele-
ri. (908) 10922 

ambalaj sandıiı ahnam 
M. M. Vekileti S.tm Alma Ko

misyonundan ı 

1 - Beher adedine tahmin edilC':ı fj 
yatı 700 kuruş olan 400 adet ecza am
balij sandığı açık eksiltme suretiyle 
münakasaya konulmuştur. 

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

3 - İlk teminatı (210) liradır. 
4 - Evsaf ve prtnamcsi 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 saatmda 
M. M. V. aatm alma komieyonuna gel-
meleri. (94) 10943 

Eaa ambalaj sandığı 

limir eHirile<ek 
' M. M. V ekileti Satm Alma Ko
misyonundan : 

1 - Beher adetine tahmin edilen fi
yatı (100) kuruı olan 400 adet ecza 
ambalij aandığı açık ebiltme ıure

tiyle tamir edilecektir. 
2 - !balen 4 nisan 939 aah pnü 

saat (10) dadır. 
3 - tık teminatı (30) liradır. 
4 - Enaf ve prtnameei bedclıis o

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

rt - ]!)biltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde g&lterilen vesaikle ve temi
natiyle birlikte ihalesi aaatında M. M. 
V. satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(94'\ 10944 

Yııh• elbiselit kumaı allnacık 
M. M. V eklleti Satın Alma Ko

misyonmadan ı 
1 - Beher metreıine tahmin edilen 

fiatı (60) kurUf olan 150.000 yüz elli 
bin metre yazlık elbiselik kuıDaf ka • 
pah zarf usuliyle münakasaya konul • 
mut tur. 

2 - İhalesi 14. nisan. 939 cuma gü 
nü saat on birdedir. 

3 - Evsaf ve şartnamesi 450 kuruş 
mukabilinde M. M. V, satın alına ko • 
misyonundan alınır. 

4 - İlk teminatı (5750) bet bin ye. 
di yib elli liradır. 

5 - Ekıiltmeye gireceklerin 2490 
Qyılı kanunun ikinci ve üçüncü mad. 
delerinde gösterilen veaaikle temi:ıat 
ve teklif mektuplariyle birlikte ihale 
aaatından en az bir saat evet M. M. V 
Qtm alma komisyonuna vermeleri. 

(1095) 11096 

6 - Bu münakasaya gireceklerden 
liakal 50 metre açıklığında bir demir 
köprü imal ve montajını yapmıt olmaık 
prtı aranacaktır. 

Levazım Amirliği 

7 - Münakasaya girmek için ehliyet 95 000 kllO SlllJ efl" alınatak 
vesikası almak istiyenlerin referans- • 
lariyle diğer vesikalarını bir istidaya Ankara Levaznn Amirliği Satm 
bağlıyarak bu istidalarıını münakasa- Alma Komisyonundan : 
nın yapılacağı tarihten en az sekiz 1 - Edirne tümen birliklerinin ih 
gün evet Veklletimize tevdi ederek tiyacı olan 95000 kilo sığır eti eksilt. 
ehliyet vesi.kası talep etmeleri lazım- meye çıkarılmış ise de teklif edilen 
dır. fiyat pahalı görüldüğünden mezkur 

8 - Münakasanm yapılacağı tarih· sığır, koyun veya keçi etinin 15.4.939 
ten en az sekiz gün evel müracaat ede. günü saat 11 de tekrar eksiltmesi ya
rek ehliyet vesikası talep etrniyenle- pılaca.ktır. 

rin bu müddetten sonra yapacakları İsteklilerin 2137 lira teminat ak -
müracaat nazarı dikkate alınmıyacak - çeleriyle ve icap eden vesaiklerle belli 
tır (805) 10857 olan günde ve ihale saatinden bir saat 

evel komisyonumuza müracaatları. 
Betonarme köprü inşaatı c1084) 11082 

san arsası üzerine mezkQr tapuda "fl~ eğinden hakkınızda icra ve 
gösterilen hudutla birlikte ev yapıl .. 1 

• ununun cezai hükümleri tat. 
dığı ve yirmi seneyi mütecaviz za· bık <\nacağı ilanen tebliğ olunur. 
mandan beri bu suretle muriılerini-:ı ~ 1077 

Ankara Valiligi 

biliniza ve fasıla tasarrufunda olduğu 
halde tapun111'l sol hududunu tetkil e· 
den Abdullah oğlu Hasan arauı tapu 
harici kalmış olduğundan mezk<lr ta• 
pu:ıun iptaliyle tamammın verese na. 
mıııa tescilini diva eylemiş ve ~va Paı...0n yapbnlacak 
tescil olması itibariyle keyfiyetin ga- 'Y 
zete ile ilanına karar verilmit oldu - Al\n.a V aliliiinden.: 
ğundan alakadarının ilan tarihinden 1 - .ctif bedeli (38.665) lira 28 

il - Eksiltme 19 niaan 939 çarşam
ba günü saat 14 de Kabatq'ta levazım 
ve mübayaat tubeeindelri. almı komi•· 
yonunda yapılacaktır. • 

III - İeteıklilerin mühürlü ttklif 
mektubunun kanuni vesaik ile % 7,5 
güveınme paraaı makbuzu veya banka 
teminat mektubunu iıhti:va edecek ka • 
palı zarfların ihale saatrndan bir aaat 
evetine kadar meJJkar twmiayon bq • 
kanhğına makbu~ mukabilinde verme-
leri lazımdır. (2033/1131) 11121 

Sigara makinesi ahlllClk itibare-:ı bir ay içinde Zile asliye hu • kuruşta ibaret olan Ankara müsta
kuk mahkemesine müracaatları iliıı kil Jafl\rma taburu piyade bölüğü 
olunur. (1138) 11131 için Y8 .acak olan pavyon inşaatı inhisarlar Umum Miicliirlüjün-

12. 4: 9~ çartamba günü saat 15.30 den : 

Harita U. Md, .. 

İki (eıil (anla ahnaaık 

da vılay\ binası Nafıa komieyonun ı _ Cibali tütün fabrik•ı için f1rt 
da ibal~ yapılamak üzere kapalı namesi mucibince 3 adet yübek ran-
zarfla elq{tmeye konulmuttıur. · makin · bpal zarf 

2 - M\alekat teminatı (2899) ti- clımanh aıgara esı ı 
ra (90) k~_.ur. usuliyle eksiltmeye komnu9tur. 

ı .,. 2 - MUıhammcn bedeli (aif 24000 
3 - st liler teklif mektuplarını lira) muvaık.kat teminatı 1800 liradır. 

Harta Genel Direktörlüiünden: teminat m'tubu veya makıbuzu ti- 3 _ Ebiltme 2. 5. 939 tarihine raat 
ı - Harta Gn. Drk. ihtiyacı için caret odası'teeikaaı ve eksiltmenin byan salı günü aaat 15 de Xabıatat'ta 

mevcut nümuneleri gibi 37 adet plan. yapılacağı Wen en u sekiz gün idin levazım ıubesindeki alım komis
çete çantası, 72 adet topograf çantası evel refera1' ve diğer veaikalarmı yonunda yapdacaktır. 

Nafıa Vekaletinden : puarlrkla yaptırılacaktır. raptetnıek ~~tiyle Ankara villye· 4 _Şartnameler her gün paraeız o. 
2 _Pazarlık 10 ~nisan. 939 pazar. tine istida ıl müracaat ederek bu i- bed 

1 - Çankm vilayetinde Çankırı - Ankara Levaznn Amirliği Satm tesi gu .. nü saat 10 da Cebeci Harta Gn. ıe ait aıacakl ı ehliyet vesiblariyle !~~.lir1karıda sözü geçen tU en a-
Kastamonu yolu üzerinde ahşap "Dev- Alma Komiıtyonundan : Drk. biınasında satın alma komisyo • birlikte yuka~adı geçen aaat 14. ı..ın-.ıı r. 

Köhne fotin satışı 

res" köprüsü üıt yapıaının betonarme 1 - PoUgonda mevcut 250 çift köh L-.ı .... k 5 - Mubayaa olu:ıacak. makineler nunda yapılacaktır. 30 za ~ ·syoo reisliğine tev- Molina, Standart, Müller, Skoda fab-
olarak yeniden inpatı (36.500) lira ke- ne fotin satılacaktır. 3 _ Plançete çantasının beherinin di etmeleri. rikaları mamQlitmdan olacaktll'. 
tif bedeli üzerinden kapalı zarf usu - 2 - Taliplerin 1. 4. 939 cumarteai muhammen fiatı 18 lira ve topograf 4 - Sekiz g\ evel vcekia talebin 6 _ Eksiltmeye ifıirak edenler fi· 
liyle eksiltmeye çıkarılmıttır. günü saat 10 da Ankara Lv. imirliği çantasının beherinin muhammen fiya. de bulunmiyanı_,,n ekıiltmeye gi- . °'- 7 5 gü 

2 - Eksiltme, 13.4.1939 tarihine mü- satın alma komisyonuna gelmeleri. k · · ki · b\.~ · k 0 f ak yataız tekliflerıni '
0 

' venme pa. tı 6 lira, her ikisinin muva kat temı • remıyece erı ~ aıt eıı evr ı r•ı makbuzu veya banka teminat mek 
sadif perfCU!be günü saat (16) da na- (1108) 11115 nat tutarı 82 lira 35 kurut olup Mali· ve ıartnamcnin \afıa müdtirlilğün- tubunu havi kapalı zarflarını ebilt-
fıa vekiletinde tosa ve köprüler reia - ye makbuzu veya banka teminat mek. de görebilecekler. (1076) 11076 me için tayin edilen günde ihale aaa· 
liği odasında yapılacaktır. Satıhk hayvan derisi tubu kabul olunur. tinden bir uaı evetine kadar <aaat 14 

3 - Ebiltme prtnamesi ve buna 4 - Pazarlığa gireceklerin yukan • de kadar) mezkar kOmisyon bafkanh-
müteferri diğer evrak (183) kuru§ mu- Ankara Levazmı Amirliği Satm da yazılı gün ve saatte muvakkat te • ğma makbuz mukabilinde ftflDCleri 
kabilinde adı geçen reislikten almabi· Alına ~uDclan ıı. minat makbuzlariyle birlikte komia • lhımdır. 
lir. ı - Harp okulunda mevcut 6 adet yona gelmelerL (1079) 11078 (l 7t37955) 10951 

4-letekiilerin ebiltme tarihinden hayvan derisi satılacaktır. 2 N 1 f n.. 1 k 
sekiz giin evet bir istida ile nafıa ve - 2 - Taliplerin 1. 4. 939 cumartesi O. U lftC-,. Q lftGCG JRÖ• fesisafl yapbnl .. k 
kileti.ne müracaatla bu gibi itleri ya· günü saat 10 da Ankara Lv. imlrliği ~-P. T. T. ~ MüdiirWiiün- Ankara lnhiaarlar 8afmiiclürlü-
pabileceklerine dair ehliyet vesikası satm alma komisyonuna gelmeleri. - fi iündea 
almaları lhımdır. (1109) 11116 1 - TaahhUdün ~ lf•mdan 

11 tık k. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret Kı· ralık sı· nema 50.000 acet 2 .No.lu fiMuı açıık ebilt· <2244> lira 

23 
kuf1;1f i .. vara. 

k 
,__ kuma ve prtnamceıne gore iduemla 

odası venkaaı ile (2738) liralık mu - 200 k· ı 1 c k meye çı 8fla&a65'•11'. ılacak 
vakkat teminatlarını havi olarak 2490 I 0 çay Q lftG Q b•ınGSI 2 - Muhammen bedel (12,500), mu barut de~larında.,.aıptır ~·: 
sayılı kanunun -tarifatı daireeinde ha- va.Jakat teminat (937,5) era olup ek· töner teeıaatma aıt olup ber mucibi ı-

Ankara Levazım .Amirliği Satm .. • - ıiltmcai 24 nisan 939 ~rteai günU lln 28.3.939 tarihinde ve aaat muayye-
zırlıyacakları kapalı zrflarını ikinci Alma Komi---andan ı Aaken Fabrikalar Tekaut ve Mu- t 16 da A ı.. ...... p TT ü ninde yapılan ... 1k eksiltmede taliple-

dd-.ı a 1 vakıtt b" t 1" -J-- &!--~ v Müd' - ı-~~d saa n,_.. • •• unıum m • -s ma C'Ue Y zı ı an ır saa eve ı- 1 - Pazarlıkla 200 kilo çay alma- a•enet ~ııı ur ~·-- enb. ı diirlük binaamdaki aatm alma ko- ritı ve· Jiği fiat m.ddı layııkında buluo· 
n ekadar komisyon reisliğine makbuz caktır. Taliıplerin teminatlariyle bir~ . Kmkkal.ede m~vcut ~ın~ ınuı miı nunıda ılacaktır. madığmdan 2490 sayılı kanunun 43 
muıkbilinde vermeleri muktezidir. likte 3• 4. 939 pazartesi günü saat 10 kıra.~a vcrı~ecektır. T~h~~~rın P~~:: 3 ~ t.teklr:, muvakkat tesnlnat üncü maddeıaine göre açık ebiltme on 
__ <_ı_o_ı3_) _______ ı_ı_os_9_ da Ankara Lv. amirliği satın alma ko- rı gormek üze~:~er lun ~l~·ı te makbuz veya banka mektubu ve ka- gUn müddetle uzatılmış ve 8.4.939 tari 

İç işler Bakanlığı 

İsparta l*i i~ suyu tesisah 
l*kesinin tevsii iıi kapah 

zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmulfur 

Dahili,. Vekaletinden : 

1 - Iıin muhammen bedeli 52314 
lira 64 kuruştur. 

2 - istekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bilabedel 262 An
kara'da Dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden veya Is
parta belediyesinden alabilirler. 

misyonuna gelmeleri. (1118) 11119 ra asker! fabr ar admğ müet.d .. \··ğ~ nıunt veaaikle beraber 0 gün ve aaaıtte hinde cumartesi günü tıaat 11 de yeni· 
ka.üt ve muavenet aan ı ı uru k rilmi" ld"""Utl 

"" • ne müracaatları. thale 5 Nisan 939 mezkQr kıOmiayona mihacaat edecek- den icraama ar~ ve 1 o -. • 
l 10tonsıgıretı ahnacak çarpmba günü öğleden aonra aaat 3 lerdir. dan nafıa ~~nce. ~~'!.ve e-

de yapılacaktır. (1115) 11109 4 - Şartnameler, Ankara'da P.T.T. lelmik enatıelatö~ ehliyetını ~ ol~ 
Ankara Lfta&Jm Amirliii Satm 

Alma Komiayonundan ı 
1 - Tekirdağ satm alma komisyo -

nu taraf1ndan Tekirdağ tümen birlik -
leri için 110 ton sığır eti kapalı zarf 
usuliyle eksiltıneye konulmuştur. 

2 - Tahmin fiyatı beher kiloau 28 
kurufta:ı tutarı 30800 ve muvakkat 
teminatı 2310 liradır. 

3 - İhale günü 14-4-939 cuma günü 
saat 11 dedir. 

4 - Şartnamesini her gün Tekir -
dağ tüm. satın alma komisyonunda 
görebilirler. 

Vakıflar U. Md. 

İmlİI " hatiplik miisabl•ası 
Vakıflar Umum Müdürlüğün· 

den: 

levazım, tatanbul Kınacıyan hanında taliplerin (167) bra 37 kurut ılk temı
P.T.T. ayniyat tube müdUrlüıklerin- nat paralariyle birlikte tayin edilen 
den parasız verilecektir. gün ve saatte idaremime toplanacak 

!7~4) .. -v {;.10803 komiısyona müracaatları ilin olunur. 
~ ... ·.•!lP"' ıı 30 

2 ci~ siğara kôğıdı alı~k 
L.l.i,.rlar \num Mü-.iii""lüiür d•n : ı f:bitusıe 
Cidli Miktarı Mut.nmmcn B. % 7.5 Te. . tuti 

Ki Lira kuruı Lira K. 15 3~ tef. ıigar• 25.000 Top 45.300 3397 50 zarf 16 81&ara k&tsdı 150.000 A. 76.860 5764 50 zari 
28mfıtJlik· 

l - ::=.=<e nUmuneleri mucibince yukarJda c~· ~ yasılı 
2 • :..ra- . ~· tim ı .. - hamf ayrı ayrı kapalı zarf u.uliyle ebıl . 1ba1 md& 

lI - Mu. ln bedeli muvakkat teminat eksiltme erı u 

3 - Ekıiltme 6 mayıs 1939 tarihi
ne rastlıyan cumartesi günü saat on 

5 - İsteklilerin belli gün n saatte 
ve kanu-:ıun istediği vesikalarla birlik 
te komisyonumuza müracaatları ve 
zarfların muayyen saatten bir saat e
vetine kadar komiıyona vermit bulun· 
maları ilin olunur. (1140) 11133 

Anıkara'nın Çankaya kanıma bağlı 
Cebeci nahiyesinin ortak.öy camiinin 
imamhk ve hatipliği için 17.4.939 tari· 
hine müeadif pa.zartcai günü ıaat iki· 
de müs:ı.bal·<1 imtihanı } :.ıpılacağındaP 
talip olanların istida ile umum müdUr 
lüğe müracaatları. ve mezkQr gUıı .,e 
saatte Ankara Merkez Müftülü~: 
bulunmaları ilin olunur. (1129) ~ 

İcra ve İflös 
UI -:.Ekailb\ 19/niaan/939 tarihin.de çarpmba b!"da lev&-

tilturııoıiftlr • ~ 
ııın ve mübaş yatnat ~esindeki almı koıniayonunda yapı ır. •-ır Ar.. 

Bayındırlık B. birde Isparta belediyesinde toplana
cak eksıiltme komisyonunda yapıla-

caktır. 

D 
• k 4 - Eksiltmeye gir~bilme-k için is

em ı r öprü yapt1r1lacak teklilerin apğıda yazılı teminat ve 
vasaiki aynı gün saat ona kadar ko-

Naba Vekiletinclen ı misyon reieliğine teslim etmiş olma-
Siva. • Erzurum hattının 388 inci ları lazımdır. 

ldometresinde Fırat üzerinde inşa olu- A) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 in
nacak 120 metrelik bir demir köprünün el maddelerine uygun 3685 lira 75 ku
mabemeai de dahil olarak illfilsı için ruşluk muvakkat teminat. 
17.2.939 tarihinde yapılan münakasada B) Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
teklif olunan bedeller liyik hadde gö- C) Kanunun 4 üncü maddesi muci-
rülemediğindeıı mezkur köprünün tH- bince eksiltmeye girmeye bir manii 
lim tarihi uzatılarak ve teahhür cezası bulunmadığına dair imzalı bir mek
miktarı azaltılarak kapalı zarf usuliy- tup, 
le yeniden münakasaya konulmuftur. D) Münakasaya iıtirik edecek mü-

1 - Münakasa 25.4.939 tarihine tesa teahhitlerin ıu tesisatı itleri yapmıt 
düf eden salı günü saat on bette veki- olduklarına dait' veeikalarını teklif 
letimis intut daireıindeki arttırma, zarflariyle beraber vermeleri l!zun
ekıiltmc ve ihale komisyonu odaamda du. 
yapılacaktır. 5 - Teklif meld:upları ihale günf1 

2 - Bu köprUn&ıı muhammen bede- uat ona kadar makbuz mukabilinch 
li yib altmıı yeli bin altnuı dokuz lira komiıyon ttiıliğine verilecektir. 
altınıt kuruıtur. Poata ile &önderilecek teklif mek· 

3 - Muvakkat teminatı dokuz bin tuplarmm iadeli taahhütlü olmMı ve 
iha et bu aate kadar komla na 

Zayi - Ankara belediye veznesine 
yatırdığım 50 lira depozito parasının 
3-3-937 tarih ve 15079 numaralı mak
buzunu kaybettim. Yeniai alınacağın
dan eskisinin hükmü olmadığı ilin 
olunur. 

Makbule Şeytan 1086 

Sıhat Bakanlığı 

Fenni alôt ahnacak 
Ankara Merkez Hıfzıuıhha Müe .. 

aeseainden: 
1 - Ankara merkez hıf .zıaarbha mil

e11eseai ıubelerine satın alınacak 357 
kalem muhammen bedeli 9000 lira k~
metıindeki fenni ilet 10.4.939 gtlııil ... 
at 11 de kapalı sarf ueulil ilo ebilt
meye lronmuttur. 

2 - İlk teminat 675 liradır. 
3 - Liıte ve tartnameler lıtanbul'

da IJbat mU,dtırlilpnden Anbrada 
müeueae mu!emedinden her aUn te • 

JV - ar anı .. .. .. . en ve uuw • 
ınUdürl~ve numuneler her gun ıozü geçen .. 

~ara ba§ "ltmf!icerinden .226·386 kurut mukabilind ılır -,r. 7•5 
V - F)ksı -~ ittirak edecekler mühürlü tekli uııu v~_..ı. .__ A k D .. d "" .. ı .. ..-.... ıu-

D ara or uncu cra P•-

iundan: ~~ parası ~ . ihtlft ed~ .-..-... venme . buzu veya banka temınat mekt . baf-
palı zarfların ıh.al tından bir saat eveliıne kadar kar k()IDl.lyoll 

bnlığına oıaJd:>uz \ukabilinde verilmesi lbadır. /llao) 
11121 Ankara Keç.iören'de Çelti)IÇ-i ~d~ 

bağında sabık Merkez kır.. eeı 

r ,_ Akıbetleri 11eı1tuı kalan ~dek subaylar h ııda 
Şubemizde kayıtlı oıııı> yok'rını yaptırınıran 9 'bu auretle akıbetleri meçhu lan 1edek auba.

adlan apğıda yuıbdıt· daireler• 
Bu aubaylardan dcV'~ tetlti~1llcle Yeya t.uıuıl ı11U'lerde evvelce memur ol a~ı-~ 98 l' 

balen memur olanlar 1"'ada ilra~ 'dilerek nıuvuıab IllCl\riyetlerinin daire ve mü se iıııirterı tıarafmdı. 
memur olmayıpta An ıoalilın.~t edenlerin arkadaf \ akrabalar&Dm veya bu bayları wııyanlarm 
ile ve tifahen ıubeoılı' RU~ )ertneleri ilin olunur. <lofi1) 11049 
Defter No. Sınıfı __.,.- -~i B4lba adı 80yaclı M eti D. Sici.l kayıt No. 

~ :\'- -------:-"'- - ----
9/1747 
9/1796 

12/2395 
14/2690 
18/3414 
20/3884 
21 4255 

İatihkldl ~ ~ Oğ. g.-lı 324 40296 
tıtih~ " ., Silreyya oı. EJıvet Ertlımen T 325 42231 
LevaııdJ " Mehmet Oğ. Şiikril Ta 320 40016 
HekiıO "h~ıb_ Abctuııah Cevdet Of. Ahmet Cudi Di bakır 308 16261 

Smıf 8 A~ llOaeytn Og. g.,.n 'uhi ttanbul 308 532-1
8 

Pi~~ '°'" Yuauf Ziya of. Netaıat gopa 328 43847 
Muı-.'""- ' ,. ~t Reai Oi· ıı.ıt Ali Benkilr\ a_..uıı 327 44805 
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31 - 3 - 1939 

Ankara telefon abonelerinden 
Y eniıehir santralına bağlamp 
yeni numara alanların yeni 

ve eski numaralan 
Ankara Telefon Müdürlüğünden : 

·- Ankara Telefon Abonelerinden Yenişehir santralına bağlanmaları se
bebiyle aldıkları yeni numaralarla 1 Nisan 939 sabahından itibaren çalış
mağa başlıyacaklardır. 

Eski Yeni Eski 
No. No. No. 

1018 
1034 
1072 
1073 
1088 
1089 
1090 
1091 
1092 
1093 
1100 
1101 
1102 
1104 
1106 
1108 
1109 
1110 
1112 
1113 
1114 
1124 
1125 
1126 
1127 
1128 
1129 
1136 
1140 
1148 
1175 
1176 
1177 
1178 
1179 
1182 
1185 
1192 
1193 
1214 
1217 
1218 

1219 
1244 
1251 
1257 
1258 
1272 
1274 
1284 
1288 
1319 
1335 
1347 
1354 
1390 
1423 
1470 

1472 
1493 

1494 
1496 
1498 
1500 
'1501 
1502 
1503 
1504 
1506 
1509 
1510 
1511 
1512 
1513 
1514 

6018 
6034 
6072 
6073 
6088 
6089 
6090 
6581 
6092 
6093 
6100 
6101 
6102 
6104 
6206 
6108 
6443 
6110 
6112 
6113 
6114 
6124 
6125 
6126 
6127 
6128 
6129 
6136 
6140 
5014 
6517 
6176 
6177 
6178 
6179 
6182 
S676 
6192 
6193 
S614 
6217 
6218 

5619 
5040 
6251 
5942 
6258 
6272 

6244 
6484 
6288 
6319 
5052 

6347 
6354 
6390 
6423 
6470 
6472 
6492 
6494 
6496 
6498 
5500 
5501 
5502 

5503 
5S04 
5506 
5509 
5510 
5511 
5512 
5513 
5514 

1515 
1516 
1518 
1519 
1525 
1526 
1527 
1528 
1529 
1530 
1S32 
1540 
1541 
1542 
1544 
ıssı 

1553 
1554 
1560 
1561 
1S62 
156S 
1571 
1572 
1576 
1583 
1584 
1592 
1629 
i634 
1636 
1654 
1676 
1684 
1686 
1702 
1758 
1787 
1802 
1840 
1858 
1867 
1876 
1883 
1917 
1929 
1940 
1942 
1944 
1946 
1947 
1948 
1952 
1953 
1981 
1982 
1984 
1987 
1990 
1991 
'1992 
1993 

1994 
2026 
2035 
2037 
2051 
2079 
2082 
2083 
2105 
2111 
2118 
2121 
2163 

Yeni 
No. 

5515 
5516 
5518 
5519 
5525 
5526 
5527 
5528 
5529 
5530 
5100 
5540 
5541 
5542 
5544 
5551 
5553 
5554 
5560 
5561 
S562 
5565 
5571 
5572 
5576 
5583 
5584 
5592 
5629 
5634 
5636 
5654 
5078 
5684 
5686 
5702 
5758 
5787 
5802 
5840 
5858 

5867 
5876 
S883 
5917 

5929 
5940 
5095 
5944 
5095 
5947 
5948 
5952 
5953 

5047 
5982 
5984 
5987 
5990 
5047 
5992 
5993 
5994 
6026 
5014 
6037 
6051 
6079 
6082 
6083 

6105 
6111 
6118 
6121 
6163 

Eski 
No. 

2174 
2175 
2212 
2213 
2214 
2223 
2233 
2247 
2250 
2251 
2268 
2284 
2296 
2297 
2302 
2340 
2349 
2381 
2412 
2416 
2420 
2427 
2433 

2438 
2442 
2443 
2447 
2450 
2463 
2493 
2497 
2S01 
2508 
2512 
2513 
2514 
2517 
2532 
ıssı 

2554 
2556 
2566 
2571 
2593 
2597 

2615 
2617 
2639 
2644 
2660 
2708 
2718 
2748 
2763 
2781 
2788 
2804 
2810 
2819 
2849 
2853 
2881 
2888 
2916 
2920 
2934 
2976 
2977 
2978 
2980 
2981 
2989 
3043 
3045 
3046 

Yeni 
No. 

6174 
6275 
5082 
5082 
6214 
6223 
6233 
6247 
5052 
6250 
5100 
6284 
6296 
6297 
6302 
6340 
6349 
6381 
6412 
6416 
6420 
6427 
6433 
6438 
5064 
5064 
6447 
6450 
6463 
6493 
6497 
6501 
6508 
6512 

6513 
6514 
5088 
6532 
6552 

6554 
6556 
6566 
6571 
6593 
6597 

6615 
6617 
6639 
6644 
6660 
6708 
6718 
6748 
6763 
6781 
6788 
6804 
6810 
6819 
6849 
6853 
6881 
6888 
5088 
5920 
6934 
6976 
6977 
6978 
6980 
6981 -
6989 
6043 
6045 
6046 

Eski 
No. 

3048 
3049 
3060 
3091 
3103 
3106 
3130 
3148 

3175 
3185 
3187 
3193 
3200 
3207 

3208 
3245 
3287 
32~9 
3317 
3351 
3363 

3365 
3424 
3425 
3426 
3427 

3428 
3431 
3432 
3433 
3434 
3470 
3471 

3472 
3473 

1 

3474 
3501 
3512 

3546 
3571 
3574 
3575 
3592 
3618 

3637 
3650 
3653 
3697 
3716 
3735 

3739 
3750 
3761 
3762 
3763 
3773 
3797 

3804 
3805 
3814 
3831 
3842 
3843 
3859 

3896 
3901 
3906 
3913 
3938 
3972 

3975 
3987 
3990 
3992 

Yeni 
No. 

6048 
6049 
6060 
6091 
6103 
6106 
6130 
6148 

6175 
6185 
6187 
5040 
6200 
5040 

6208 
6245 
6287 
6299 
6317 
6351 
6363 

6365 
5023 

5023 
5023 
5023 

5023 
5031 
5031 
5031 
5031 
5070 
5070 
5070 
5070 
5070 
5946 
5612 

5546 
6212 
5574 
5575 
6592 
5618 

6637 
5650 
5653 
6697 
5716 
5735 

5739 
5750 
5761 
5762 
5763 
5773 
5797 

5804 
6805 
6814 
6831 
6842 
58·\3 
5859 

5896 
6901 
6906 
6913 
6938 
5972 

6975 
6987 
6990 
6992 

Satıhk ev, arsa ve bağ 
:Ankara Defterdarlığından : 

Kıymeti iradı Kimin iizeri:ıe kayıtlı bulunduğu 
Lira Nevi Mahallesi 
300 bağ ve bağ yeri Karaağaç • Helvacı Osman oğlu Mustafa 

800 Ahşap ev 

825 Arsa 

Tuzluçayır 
İstiklal M. 
Havra s. 

Cebeci 

Osman oğlu Salahattin Mehmet, 
kızları Sıdıka, Sabahat. 

Osman kııları Sabahattin mütesavi-
yen 

2000 Arsa Doğanbey Olü Helvacı Osman namına 
Ölü helvacı Osmanın vergi borcun dan dolayı veresesi uhdesinde bulunan 

Yukarda yazılı emvali gayri menkulesi tahsili ernval kanununun 13 üncü 
maddesi ınucibince müzayedeye konmuş ve 3 nisan pazartesi günü saat 15 
de vilayet idare heyetine müracaatları nan olunur. (1016) 11041 

Satılık ankaz 
Ankara Belediyesinden : 
Cinsi Mahallesi Ada Parsel Muhammen bedeli Muvakkat temi. 

Lira Kuruş Lira kuruş 
Ahşap hane Duatepe 582 35 10 00 1 00 

uı.:us 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. -- -
; Umumi Heyet toplantısı § 
ES Kızılay Ankara Merkezi Başkanlığından: ::: 
§ Merkezimiz Umumi Meclisi 8. Nisan. 1939 Cümarteai gü-§ Aranıyor: 
=:nü saat 13 te Kızılay Genel Merkezi içtima salonunda yıllık=: B, . d d Bı"r karı - . . I l h - ır ev e o a aranryor -
§t~~l~n~.ıs_ı_ yap:'-c~ktır. Merkezımızde kayıtı .19.38 yı ı tea -§ koca yemek ve yatmak i;izere bir 
=budunu odemıt azaların toplantıya gelmelerı rıca olunur. = evde pansiyoner olmak istıyorlar. İs-= := teklilerin şartlarını Ulue'ta A. C. ad-= Görülecek işler = resine bildirmeleri. ------------------

------1 - 1939 Mali yılı büdcesinin tetkik ve kabulü -2 - Onbet zattan mürekkep Ankara Merkez heyetinden:= 
bet zatın kura ile ihracı ve yerlerine reyi hafi ile yeniE 
bet aza intihabı. § ----3 - Kızılay menfaatine ait teklif atı müzakere - -= 4 - Umumi merkez toplantısına altı murahhas intihabı E 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111111 nfr 

Pazarlıkla satılık emlak 
Emlak ve Eytam Bankasından : 4 

Esas No. Mevkii ve Nev'i Mukadder K. Depozito 

20 

21 

31 

33 

Ankara Yeğenbey M. Mescit sokağı 
233 ada 5 parselde 53 M2. arsa. 
Boyacı Ali, Yeni Kızıl elma mahallesi 
Mescit sokağı 399 ada 10 parsel No. lu 
63 M2. arsa. 

· İsmetpaşa Mahallesi İnceyol'da 13 ada 
10 parselde 81 M2. arsa 
İsmetpaşa mahallesi Uzunyolda 16 ada 

L.K. L.K. 

424 84,80 

567 113,40 

200 40 

8 parselde 174 M2. arsa. 700 140 
Yukarda mevkileri yazılı arsalar pazarlık usulü ile satılıktır. Pazarlık 

3 Nisan 1939 pazartesi günü saat 10 da Bankamız Satış Komisyonu huzu
runda yapılacaktır. 

İsteklilerin o gün depozito akçesi, hüviyet cüzdanı ve iki vesika fo-
toğrafı ile Bankamız Emlak Servisine gelmeleri. (952) 10948 

.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL -

Kiralık: 

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

Kiralık - Demirtepe köprüsü so
hında Özveren Ulus sokak No: 1 Mü
zeyyen Ap. da 3 oda mutfak banyo 
alt kat ayriyeten 2 oda müstakil. 
Tl: 3030 1001 

Kiralık ev - Kavaklıdere Güven ev. 
leri yanında elektrik ve suyu mevcut. 
Dahiliye vekaleti mutemedi Ahmet 
Yağcıoğlu veya Halil Naci Mıhçıoğlu· 
na müracaat. 1004 

Kiralık Ap. - 4 oda 1 hol banyo, 
mutbak. Demirtepe Yaltrık Cad. asfalt 
köprünün başında No: 37. Görmek için 
içindekilere görü!?mek için Tl: 1610 

1009 

Kiralrk - Bir Bay veya Bayan ve
ya çocuksuz bir aile için konforlu bir 
veya iki oda. Kızılay karşısında Pa-
şakay apartmanı. 1025 

Erenköyde Ucuz Kiralık kö~k -
Su elektrik geniş bahçe ıhlamur çam 
korusu meyva ağaçları fevkalade ne-
zaret. Aıfalta 2 dakika İstanbul 
Tel. 20030 1029 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ma
hallesinde tam konforlu, telefonlu. 
mu1amba döşeli 1 numaralı ev 3719 
Telefon numarasına müracaat. 

1034 

--- T oplantlya d4vet 
Kiralık - Bahçeli evlerde 143 nu

: maralı ev kiralıktır. Koyunpazan ba--
--
: samaklı sokakta halıcı Mehmede mü· -- -: racaat. 1035 -- ----~. Kızılay Merkezi Umumisinden : -- -- Merkezi umumimiz 1 Nisan 1939 Cümartesi günü saat on : 

§ birde y eni§ehir' deki binasında toplanacağından sayın aza- = 
E nm gelemeleri rica olunur. : 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır"' 

Satılık ev 
Ankara Defterdarlığından : 

Kıymeti iradı Cinai Numarası Mahalle ve sokağı Sahipleri Borçlu 

Lira 
80 Hane 1 Çeşme mahallesi İbrahim E-

Medreı;e sokağı tem, Galip, 
İzahat: Kızılbey şubesine 733 lira Sabri, Ha-

60 kuruş borcu için tice lbrahim 
Yukarıda yazılı hisJ>eyi şayialı gayri menkul, borçlu İbrahim Etem'in 

borcundan dolayr satılacağından 21 gün müddetle müzayedeye konulmuş

tur. 
Taliplerin 3 nisan 939 tarihine müsadif pazartesi günU saat 14 de An-

kara vilayeti idare heyetine müracaatları il~n olunur. (871) 10870 

Nakliyat münakasası 
Toprak Mahsulleri Ofisi Ankara Şubesinden : 

Ankara Silosuna tafradan gelecek buğday vagon)arınrn 
tahliyesiyle gönderilecek buğdayların tahmil ve değirmen
lere verilecek olanların da nakliyesi 1. Nisan. 939 tarihin
den itibaren bir ıene müddetle eksiltmiye konulmuştur. 

lhaleai 22. Nisan. 939 tarihine müsadif pazaratesi günü 
icra edileceğinden tartnameyi görmek istiyen taliplerin An
kara Silosunda t\ıbemiz §efliğine müracaatları ilan olunur. 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
- -
:: Umumi Meclis toplantısı§ - -----

Kiralık oda - İtfaiye meydanı Be
lediyeler Bankası arkasında Ihsan 
bey Ap. kat 2 No: 5 şe müracaat. 

1036 

Kiralrk - Y. şehir lsmet İnönü 
cad. nihayeti su deposu yanı. Nuri 
Barlas Ap. fevkalade nezaretli 4 oda 
1 hol ve teferrüatlı yeni daireler. 
Tl: 2146 1037 

Kiralık daire - Samanpazarına ya
kın Arslanhane camisi karşısındaki 

apartmanın 3. cü katı 4 oda mutbak 
ve saire. Nezareti fevkaladedir. Tl: 
2750 ve 2. ti kattakilere müracaat, 

1038 

Kiralık - Demirtepe lJrunç sokak 
N o: 8 birinci katta 4 oc1\ 1 hol hah· 
çeli. Müracaat 9 dan 2 ye kadar. 

1046 

Kiralık ev - 5 oda elektrik su 
banyo fevkalade nezaret ve havası i
le meşhur eskiden Hıfzıssıhha umum 
müdürlüğünün bulunduğu Hacıbay· 

ram'daki ev. Tl: 1775 şe müracaat. 
1048 

Kiralrk - Manzarası güzel bir oda 
bir bay için kiralıktır. Yenişehir Lo-
zan meydanı No: 71 1049 

Kiralık oda - Kalorifer yaz kış 
her gün sıcak su büyük taras möble 
veya möblesiz verilir. Atatürk bulva-
rı Yenige Ap. No: 9 1054 

Kiralık oda - Işıklar caddesi yük
sek apartmanı üçüncü kat 3 numara-
ya müracaat. 1059 

Kiralık konforlu ev - 3 üncü kat 
3 oda ı hizmetçi odası mutbalı: ve 
bahçe ağaçlı her tarafı güneş görür. 
Yenişehir meşrutiyet caddesi konur 
sokak No. 14. Tel: 2119 1067 

= ~~-----------~~----~~ --- Satılık: 
---- RUZNAME: 

1 - idare Meclisi ve mürakipler tarafından hazırlanan ra- _ 
por&rın okunması = Satdık Apartman - Ankara'nrn 

• . • A • A h ) = her semtinde irat getirir beton kargir 
2 - Şırket bılançosunun ve kar ve zara~ .. eıap arının o-:= ahşap ev ve apartmanlar. Tl: 1538 

kunması ve bunların kabul ve tasdıkı ıle İdare Mec-=: 952 
lisi ve mürakipleri·n ibrası. =: Satılık arsalar _ Ankara'nın her 

3 - inhilal eden idare meclisi azalığına intihap yapıl-5 semtinde küçük çapta arsalar ve bağ-
ması ve idare meclisi azalarına verilecek huzur hak-:= lar. Uygun fiyat. Tl: 1538 953 

-----------------
kının tesbiti. S: Acele satılık arsa - Cebeci Atilla 

4 - 1939 senesi muamelatı ve hesabatı için mürakip in·~ asfaltında münferit inşaat yapılır 428 

------ tihabı ve ücretinin takdiri. =: M. 20 yüzü olan arsa uygun fiyat. 
Yukarıda muhammen be<leli yazılı ahşap hanenin enkazı arttırma sure- = 5 ş· k . d r . A 1 . k 1 'f - Tl: 1538 956 

tiyle satılacaktır. İhalesi 6.4.939 perşembe günü saat 15 de yapılacaktır. Ta- E: - ır et ı are. mec ısı. al za ~rmın şır etçe muame e ı a-~ Satılık arsalar - Y. şehir Seıanik 
rtplerin imar müdürlüğünde müteşekkil kornisyona müracaatları. (1038) sına mezunıyet ven mesı. = cad. 423 M. karanfil sokak blok başı 

-------------------------------------------.>..MJ.WO_,~~-&<ı.&.l.ll&&lı.&.a.ı<A.a.ı._.. ..... ...._.._..... ...... l&&Jl ... ı.Ulı.Ul.U.ı.uı.uı... ...... ~LlıaıLllLLILiıJL&ıı~ ~7? 'U ~rAn ml• ~2 dC7 
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Küçük İlôn Şortları 
Dört satırlık küçiik illnlardan : 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanlardan her defa
sı için 10 kuru5 alınır. Mesela 10 
defa neşredilecek bir ilan için, 140 
kur l alınacaktır. Bir kolaylık ol· 
mak üzere her satır, kelime arala -
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük iian 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher ı;ef erine ayrıca on kuru:1 alı· 
nır. 

Küçük ilanların 120 harfi ceçme -
mesi lazımdır. Bu miktarı geçeni -
tanlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Kelepir arsalar - Maltepe'nin en 
hakim yerinde 550 M. jandarma oku
lu yanında 640 M. ucuz fiyatla veri-
lecek. Ti: 1538 960 

Satrlrk - Yenişehir Küçük Esat'ta 
25-30 dönüm bakılı su ve elektrikli 
otobüs civarındaki bağ ehven fiyatla 
satılıktır. Müracaat saatleri sabah 7 
den 10 na kadar Tl: 2640 966 

Satılrk Piyano - G. Hcyl Boma • 
Leipzig markalı bir adet piyano sat ı

lıktır. Almak ve görmek istiyenlerin 
Yenişehir'de Kazım Özalp caddesin
de Kemah apartmanının 5 numaralı 
dairesine müracaat etmeleri. 974 

Satılık arsa - Demirtepede Dik
men caddesi ile Fevzi Çakmak sokak 
arasında M. 831 Telefon 2440 a mü-
racaat. 990 

Satılık apartman - İstanbul, Lale
li Aksaray Cad. sağ kö·e 6 daire 4.5 
oda nezaret güneş modern 2500 lira 
irad. Beyazit meydanı Benzinci B. 
Sun'at. 995 

Satılık - Etlik aşağı eğlence as
falt üstünde bir ev bağiyle beraber 
satılıktır. Karaoğlanda Gözlükçü Se-
lami Gördüren'e müracaat. 1033 

Acele satıhk arsa - Y. şehir Sağ
lık Bakanlığı arkasında 520 M. arsa 
azimet dolayısiyle ucuz verilecektir. 
Tl: 1538 1040 

Satılık Ev - Apartman 
müsait bahçeli fevkalade. 
İsmet İnönü Cad. No: 52 
için Kızılay muhasebecisi 
man'a müracaat. 

yapmağa 
Y. §Chir 

görüşmek 

Bay Os-
1051 

Satılık arsalar - Çankaya Malte
pe ve Dikmen asfalt caddelerinde 
çok uygun fiyatla . K. oğlan Koç Ap. 
4 Tl : 2181 1061 

Satılık Apartman - Mükemmel 
iratlı uygun fiyat elverişli şerait. K. 
oğlan Koç Ap. 4 TJ: 2181 1062 

Acele satılık arsalar - Jandarma 
okulu yanında asfalta 70 metre çok 
güzel manzaralı Karaoğlan Koç Ap. 
4 Tl: 2181 1063 

Satılık - Demirli bahçede hastane 
civarında 90-35-25 lira iratlı üç ev ve 
apartman toptan ve ayrı ayrı tel: 2406 
bayram caddesi No. 1 1064 

Satılık arsalar - Belediye civarın
da kınacı han arkasında köşe başı 

blok ufak arsalar tel 2406 bayram 
caddesi No. 1 1079 

Satılık - Yenişehirde Atatürk bul
varında 18,50 metre bina cepheli 819 
metre arsa uygun bedelle tel 2406 
bayram caddesi No. 1 1080 

Satılık arsa - Yenişehir'de İsmet 
İnönü cadde6inde onar metre inşaat 
cepheli blok başı 380 ve 388 metre uy
gun bedelle tel 2406 bayram caddesi 
No. 1 1081 

Satılrk Ev - Bahçeli evler 3 cü 
otobüs durağında 32 No. h 5 odalı ev 
500 m2 lik ağaçlı bahçe elektrik teç
hizatı tam, içindekilere müracaat. 

1088 

Stil Eşya ~atılıyor - Salon yatak 
odası masaları biblolar ve saire De
mirtepe Fevzi Çakmak sokak Emek 
apartmanı No. 2 1090 

lş verenler: 
"' 

işçi aranıyor - Muhtelif pedallar· 
da çalışmış temiz bir pedalcı ile bir 
mürettip alınacaktır. İdeal Matbaa ve 
Cilt Evine müracaat. Telefon: 3783 

1028 

lş anyanlar: 

Mürebbiye - Görgülü ve seciyeli 
bir türk bayan kibar bir aile nezdin
de mürebbiyelik arıyor. Ulus'ta (L) 
remzine mektupla bildirilmesi. 1045 

Zayi - 3370 numaralı memurlar 

kooperatif hisse senedimi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü olmadığı ilan olunur. 

P--• rrn _n_ 1 no"' 



• 

-J2-

Postörize Süt içenlere! • • 

Kolayhk olmak• tr, ... ere 
l Niaan 1939 dan itiharen bot süt tifelerinden depozito 
olarak ldolluk 15kmut112kiloluk10 kmut 1/4 kiloluk 10 
kul"llf almacaktır. Muhterem mifterilerimizin yukardaki 
tarihe kadar elde mevcut titeleri sabf majazalaromza 
iade etmelmni rica ederiz. 982 

7113 

DOKTOR 

Asaf Koryak 
hç, Teanil baaqlıkları 

dllillluı•mı. Belediye • ...., .. 
HBER apartmllll uat ıs. 19 

ORMAN ÇIFTLIGI 

SEBAT Pasla ve ~kerdsi 
Hamamanu Atilla caddesi No: 97 
Her nevi puta teker ve tekerle
meler nipn için hususi kutu te
kerleri ve saireyi tenzilatlı fiyat
la balacakımız. Baıka yerele 111-
beai yoktur. Ti: 3908 803 

Umumi toplantı 
AnAcıra Halaılı F alıültai T ale-

6e Cemiyeti Btlflıanlığından: 
Cemiyetin 2 Nisan 1939 paur gil

ntı ... t 14,30 ela umumt toplantı ya
pı1acatından Cemiyet üyelerisain bu 
saatte Ji'aklllte binMmda hazır bulun-
maları bildirilir. 1043 
.1111111111111111111111111111111111111111. - -§ VERTER § - -: Pek yakında Yeni ıinemada i = -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııı•ııır' 

taze 

ÇÜNKÜ 
RADYOLIH 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
Grip, nezle, enfloema, utma aıöi ~ra bıtulmamak için aatlıım. 

kan •• derman haplariyle aiprtalaymJS•. 
BIOGENINE; en birinci kan, kuvvet. 1~ JU&tan ve tesirini derhal ,aateren bulunmaz 

bir devadır. 

BloGENINE; daima -... tazeleyip ku~ 1-,Jirir, lıalaizliii aiif.V ve bari- selec:ek 
her türlü mikroplan öldürür. Tatlı bir • temin eder. Sinir Ye adaleleri ailamlqtınr, 
zekiyı :rübeltir. Bel geqekliii •e adellll ·elamı en birinci dnuıclır. 

BIOGENINE; kullananlar ka'tiyyen ı-rd--. kıttan, aolUktan ve havalana deiipnesinclea 
müteeaair olmazlar. Çtiakü Wcudu her_. • .._ l8'Ç Ye dinç bahmclmvak ~-gelecek 
her mikroba galebe çaldınr. Ve bu sayede ... thit akıbetlerle neticelenen GRiP nezle en
Ooenza, sıtma ıibi hutabktar4aa korur• 811 laaatalıldaıdan konnunalr için bü- ..'ı..h 
ötle, akpm birer, sekiz yqmdan üstün çocu\lar Jalnız sabah, alq•m birer BIOOBNINE .i 
malıdır. Hasta olanların kuıtul-.ı için de bu •Ktar bir .U.li Ut&rdmahdır. H.. eczanede 
ltulmıur. 71lll 

Klitallya namı ile maruf 

KİREC 
Dit doktorunun bittin hutalarma Sanayi caddesinde Yabana.bath a

töyledlli glbJ difleri sadece parlat- partmanmda Htıseyin Orak Ti: 2078 
lllMilda blmıyarak onları mikroplu- Sanayi caddeainde No: 80 TujJacı 
dan musır al yalardan ve blmular- Hasan Baldudak. Tl: 1446. Kütahya 
d~müıleyip çelik gibi sağlamlık namiyle maruf en teoıP ve en fazla 
t ~ ilmll'f#lr. radallla 'ftren JC!REÇ toptan ve pe-1 Gripi ve oul9Ji, bat, elit .,. rcnatbma afrılu'mı derhal 

,eça.. ... 9i ilaçtır. 6gleyin • her ÜfllD rlkende yalmz bu mtıe1ıseselerde bU-
7130 ıuaur. Meefaatinln JArmıa. 697 

RADYOLIN 

U L 11 8 - 20. had 111. - No: 1341 

Yeni Sinemada 
Bu Glıı Bu Gece 

Senenin en IDUUAın-tarihı fihni 

ı'AÇLI CANAVAR 
Bil~ bir muvaffaJı:iyette · temsil 
edilen bu eser Ra. Çarlıimm en 
kanlı en zalim h~nun ha
yatlOı tllnir etlnekWk; 

Bq Rollerde: 
HGRY ~AUR • PIERRE 
RENOIR • SVZY PRiM 

ae.ııııar: 

. 1 ~ 6, altıbk kutu 30 Jmruttw. 1 7097 

Halk ve Sus Sinemalannda 
SuGün•Gece 

TORICÇt SÖZL'O ARAPÇA IARJDLI 

ASK 

lmtlyu aahibi 

ff•eltlu Kamil SUNEfl 
Umumi nepiyatı idare ıedea 

Yası itleri Mlldflrl 
lllılit&. Faik FENtlt 

UWS ...... mA~ 

14•45 • H.45 • 18.45 • Gece: 21 de 
Ucu H.alk Matinesi 12.15 de 
GPQt•EnEN YATIL~f,Z 1 su~· 7 ıt 

Yeni Siaemada ~eri filmden enel 11 ~tl»u KUlrll: All lbsa arU.rlil1• 
~~=:==b:==~==~========-~~====-=~=-=-~ 


