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Namzet listesi Milli Sel lnönü' nün bir 
beyannamesiyle beraber neşredile<ek 

Parti divanı bugiin 24. 3. 939 saat 9,30 da Büyük lUillet 
Meclisinde Riyaseticümhur salonunda toplanacak, Partinin 
Mebus namzetleri hakkında son karar verilecektir. Namzet 
listesi, Cümhuriyet Halk Partisinin Değişmez Genel Başkanı 
:MiJli Şef İnönü'niin beyannamesiyle hu akşam matbuata veri
leceği gibi radyoda da okunacaktır. Mebus seçimi evelce bil-

1 

1 

dirildiği üzere 26 pazar sabahı başlayıp akşamı bitecektir. 

• Parti Divanı, Parti Tüzüğü'nün 131 inci maddesine göre Genbaşkur
dan, Kamutay Başkanından, Partinin kabine azalarından, Parti idare he
yeti ile Parti grup idare heyetinden mürekkeptir. Partikur, bugün oldu -
ğu gibi Genbaşkur tarafından toplanmıya davet edilir ve Genel Başkan 
veya Genel Başkan Vekili reislik eder. 

Parti 
divanında .. 

!Romanya-Almanya 
iktısadi anlaşması 
Bükreşte imzalandı 

Türk hava kurum;ı 
reisliğinde değiıiklik 

F.R.ATAY 

Bugün C. H. P. si Divanı, par
tinin Değişmez Umumi Başkanı 
İsmet İnönü'nün reisliği altında 
toplanarak Kamutay aza nam
zetlerinin kati listesi hakkında 
karar verecek ve bu liste Değiş
mez Başkanımız tarafından bir 
beyanname ile ilan olunacaktır. 

Yeni seçim günlerinde, yalnız 
intihap edenlerin değil, mecliste 
millete hizmet etmek istİyen va· 

ıaı ı go. 
rülmüştür. Memleketin birçok 
güzideleri namzetlerimiz arasın· 
dadır. Bu alakayı yüksek bir tak
dir hissi ile karşılamak ve Ka. 
mutay'ın itibar, vazife ve ehemi
yetinin miyarı olarak almak la
zımgelir. 

Talepler uzun bir tetkikten 
geçmiştir. Ve eğer adet müsait 
olsaydı, memleketin birkaç mec
lise kafi gelecek güzide evlatları 
olduğunu ispat etmiştir. 

Bu devrede 28 intihap bölge· 
sinde namzetliklerini koymuş o· 
laıılar için, ikinci müntehiplerle 
bir istişare yapılmış olmasının 
delalet ettiği üzere, Milli Şef ge
lecek intihaplarda C. H. P. nin 
geniş imkanlarından istifade e· 
derek, halk menfaati lehine sar· 
fedilecek faaliyetleri namzet a
yırımı için başlıca esas olarak a· 
lacaktır. Bu sefer kati namzet lis
tesine girmeleri mümkün olmı· 
yan vatandaşlar için, bu faaliyet
ler hazırlık ve muvaf fakiyet fır· 
satı teşkil ediyor. Namzetlik için 
intihap kabiliyetinin ve bunun 
için de halk hizmetinin esas ola
rak alınması, cümhuriyet Türki
ye' sinde siyasi terbiyenin süratle 
tekamül etmesine yardım ede
cektir. İsmet İnönü, Partinin U
mumi Başkam sıfatı ile, kayıtsız. 
Irk ve gayretsizliğe hiç bir talih 
bırakmıyor. Fakat kendi yüksek 
hakemliği ile, demokrasilerin 
başlıca düşmam olan demagoji
yi ve mahalli nüfuz oyunlarını 
da şimdiden faydasız kılıyor. 

Biz demokrasimizi iyi anane· 
lerle inkişaf ettirmek yolunda
yız. Siyasi terbiyenin hiç şüphe
siz en iyi ananesi vatandaşlarda 
hizmet ve mesuliyet ahlakını ku· 
vetlendirmek, sözlerde samimi
yeti, harekette dürüstlüğü, pren
sip bağlılığını ve karakter sela
betini namzetliğin esas vasıfları 
olarak herkese benimsetmektir. 
Müspet istikamette yürüyeceğiz. 
Başkasının kayıbı ile değil, ken
dimize temin edecek tercih se
bepleri ile kazanacağız. Kendi 
hayrını ve menfaatini pek iyi 
takdir eden halkın, onun bu tak· 
dir hissine itimat ve yalnız ona 
hitap edeceğiz. 

Bu hususta asla tereddüt ede
meyız: liyakat ve hiunet ölçüle-

Anlaşma iki devletin tôkip ettiği 
israr etmektedir sulhcu emekler de 

Bükreş, 23 a.a. - Rador ajansı bildiriyor: Romanya - Alman
ya ekonomik müzakereleri bugün bir anlaşma ile neticelenmiştir. 

:An apnan.-n imzası münase-betiyle arieiye NalffJ':ll Jl_ Gufe 
aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

1- "- Romanya, Almanya ile e
konomik anlaşmayı imza etmekle, an
laşma zihniyetini ve sulhu takviye az 
mini bir kere daha ispat eylemiştir. 
Avrupa sulhu, bugün her zamandan 
ziya.de, küçük büyük Avrupa millet
lerinin hayati ihtiyaçlarını karşı kar
şıya koyan ekonomik meselelerin ha
kimane ve doğru bir surette ha11ine 
bağlı bulunmaktadrr. 

Romanya hükümetinin müteaddit 
defa tam sarahatle bildirdiği pren
sipe tevfikan, Romanya, devletler ara 
sındaki ekonomik anlaşmaların iyileş 
mesine ve kuvetlenmesine yardım su
retiyle Avrupa tesanüdüne karşı tam 
vazifesini yapmıya hazırdır. 

Romanya Başvekili 
B. Kalinesko 

Son zamanlarda diğer memleketler
le beraber geçirdiğimiz güç imtihan
lar, kendimize ve diğer Avrupa dev

-, letlerine karşı olan teahhütlerimizin 

Balkan il ıı_ J ifası yolunda bizi bitkıin bir hale sok-an an 1 mamıştır. 

devletlerinin 

takip elliği politika 

2 - Almanya ile bugünkü anlaş -
mıya varan ekonomik müzakereler, 
daha, 1938 kanunuevveli bidayetinde 

(Sonu 8 inci sayfada) 

( ..................... -.................... , 
riy~:~na, 23 a.a. - Atina ajansı bildi- ı , Ankara mebusan heyeti li 

Messager d'Athenes gazetesi, 1938 f ff c" • ("""'" d 

Fuat Bulca istifa etti 

yerine Şükrü Koçak 

tôyin edildi 

Yeni Hava Kurumu Ba§kanı 
B. Şükrü Koçak 

Hava kurumu ge':lel başkanı ve Ço· 
ruh mebusu B. Fuad Bulca, yorgun· 
luğu ve dinlenmeğe olan ihtiyacı do
layısiyle vazifesinden istifa etmiş ve 
istifası da kabul olun.muştur. 

Hava kurumu genel ba~anhğına, 
kurumun reis v;kili ve Erzurum Me
ıbusu B. Şükrü Koçak tayin edilmiştir. 

Yeni hava kurumu genel başkanı 
1885 de E!azığ'da doğmuş ilk tahsili: 
ni yaptıktan sonra askeri mektebe 
girmiş, harbiyeden Erkanıharp zabiti 
olarak çıkmıştır. Fransızca ve Rusca 
bilmektedir. 

B. Şükrü Koçak'a yeni vazifesinde 
muvaffakiyetler dileriz. 

Sıra Eupen ve 
Malmedy'de mi? şubatında Ankara'da içtima eden kon- ., e •1•Ye reıs ıgm en • 

sey toplantısından beri Balkan antan- J: 
Mebus intihabı 26 mart tının faaliyetinin bilançosunu yapa- Brüksel, 23 a.a. - Resmi mahfil-

rak diyor ki: f 939 pazar giinii saat do- ı ler, diplomatik müzakerelerden sonra 
"Diğer devletlerin dahili politikala- J kuzdan on ikiye kadar he- Almanya'nı? ~upen v~ Malmedy. hak-

rına karışm.amıya tamamiyle azmet- i lccliye meclisi salonunda l kın_da Belçı.k~ ya t~mınat ver~ış ol-
miş olan Balkan antantı hükümetleri, i dugu haberını tekzıp etmektedır. 
her ne suretle olursa olsun kendi da- ! yapılacaktır. Bu mahfiller, alman hükümetini.ı 
hili işlerine yapılacak: karışmalara mü : Müntehihi sanilerin maz- 13 birinciteşrin 1937 tarihinde Al. 
saatle etmemiye azmetmiş bulunmak- i l t lariyl t ·rı . . 1 manya'nın Bclçika'nın tamamiyetine 
tadır. j Ja a e cşrı erı rıca ri~yet et~ek karan?ı resme;ı ilan et-

Akdeniz havzasıan gelince, dört : olunur. mış oldugunu ehemıyetle kaydetmek· 
devlet, esaslı sahil devletlerin heı bi- \..._ .................. ___ ... _ •• .) tedirler. 
ri ile, İngiltere, Fransa, ve İtalya ile 
iyi münasebetler politikası takip eyle 
mektedir. Habeş meselesi, balkan an
tantı için mevcut değildir. · 

Messager d' Athenes, müteakiben 
Balkanların 1938 faaliyet bilançosunu 
yapmakta, Setanik anlaşmasının, Bal
kan antantının ek<ınomik konseyinin, 
matbuat, genel kurmay. posta, telgraf 
ve sair konferansların faaliyetini hü· 
lasa etmektedir. 

Ciimhuriyet Halk Partisinin Deği§mez Genel Başkanı 
,,. Milli Şefimiz lnönü 

Romanya bir taarruza uğrarsa 

Frans·a ve İngiltere 
lakayt kalmıyacak 

. 
/ngiltere hükumeti üc ... taraflı bir 
beyanname neşretmeği düşünüyor 

Sovyetler müsbet cevap 

şimdi Polonya'nın cevabı 

verdiler, 

bekleniyor 
Londra, 23 a.a. - Selahiyetli bir kaynaktan bildirildiğine gö

re B. Bonne, dün öğleden sonra, B. Çemberlayn' e her türlü taar
ruz aleyhindeki İngiliz planına Fransa hükümetinin kayıtsız ve 
şartsız olarak muvafakat etmiş olduğunu tahriren bildirmiştir. 

Fransızların bundan önceıki teah -
hüdleri, Hollanda ve lsviçre'ye karşı, 

bir taarruz vukuunda otomotik suret -
te yardımda bulunmalarını istilzam et· 
mektedir. 
İngiltere ve Fransa hükümetleri, 

İngiltere ile Fransa'nm Romanya'ya 
karşı bir tarruz vukuunda Jakayd kal
mıyacaklan hakkında Romanya'ya 
kati teminat vermişlerdir. 

l'olonya ve Sovyet Rusya 
Büyük Britanya'nın şımdi bütün ça -
lı;;oıasr Polonya ve Sovyet Rusya'nın 
muvafakatini istihsale matuf bu • 
!un.maktadır. Varşova'daki ingiliz se
firine kendilerine karşı İngiltere tara
fından hiç bir teahhüde girişilmediği 
için Romanya'ya karşı sarih teahhüd
lere girişmek muhataralarını göze al -
maktan korkan ve sovyet Rusya'ya 
karşı siyasi ve askeri teahhüdlere ui-

"' rişmekte tereddüt eden polonyalıları 
ikna etmesi için talimat verilmiştir. 

B. Bek'in nisan ayında Londra'da 
yapmış olduğu görüşmeler, ihtimal ki 
katidir. 

Beynelmilel kon/ erans 
Öğrenildiğine göre, İngiltere ile 

Fransa şimdi beynelmilel bir konfe • 
ransın içtimaına müteallik olan Sov
yet teklifini derpiş etmektedirler. Bu 
teklif, evelce bertaraf edilmiş idi. 

Gene öğrenildiğine göre İngiltere 

1 ngüiz Hariciye Nazın 
Lord Hali/aks 

İsmet lnönü, eski zaman ile cüm
huriyet devri arasındaki farkın 
en başta bir manevi kıymetler 
değişikliği olduğunu gösteren 

· e · her ün daha fazla artı-

ı hükümeti, üç taraflı bir ingiliz - fran
siz - sovyet beyannamesi neşretmek ve 
müteakiben diğer milletlerin muvafa
katlerini istihsal ve yahut yakın bir 
zamanda Paris ve yahut Londra'da 
beynelmilel ıbir konferansı içtimaa 

Türkiye İş Bankasının yeni idare meclisi ilk içtimaını yapmış
tır. Yukardaki resimde yeni idare meclisini toplantı halinde gö-

Sonu 3 üncü sayfada) Fransız Hariciye NazırıB. Bonne 
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insan ve kültür : Yeni vapurlar Pamuk da lhra~lan İstatistik Umum Müdürlıüğünün yeni eseri 

Yazıda eski'nin izleri 
Bir kere, tarih atarken 4/ 3/ 936 diye yazıyoruz. 936 bir kısaltmadır. 1936 

nrn kısaltılmı§r. ~Madem ki krsaltıyoruz, neden ·35 deyip tarihi ışu §ekilde 
atmıyoruz : 36/ J/ 4. Bir kere bu; ikincisi, her ifade, dilimizin bünyesinde ya
tan mantrğa tabidir. Bu mantığa göre, hiç bir zaman, dört martinda bin do
kuz yüz senesinin demeyiz. 1936 martının dördünde deriz. O halde neden, 
bu ifademizi rakama vururken aynı düşünce srrasını takip etmiyoruz? Ne
den şöyle yazmryoruz: 36/ J/ 4? Yani 1936 senesinin ü~üncü ayrnın dördün
cü güniJ. Çünkü Avrupa milletlerinin birçoğu, ba§ka türlü yazıyor. 

Şu halde milletluarası convention'Jara itibar ediyoruz; hatta körü kö
rüne. Neden öyle ı':ie, daha mühim bfr meselede, ismihaslar meselesinde, 
birdenbire convention'dan ayrılıyoruz? 

Gene tarih atma meselesine gelelim. Macarlar 36/ 3/ 4 yazarlar. Belki 
daha başkaları da vardır. Diğerlerinin ba§ka türlü yazmalarının sebebi de 
convention'a uymak değil, kendi dillerinde, tarih tespit ederken, günden 
aya ve seneye gitmeleri ve aksini yapmak için, zihinlerini gayritabii bir 
takdim ve tehire mecbur kılmalarrdır. 

Bir de Mehmet l, Hamid II, Selim 111 gibi tarihi isimlere göz atalım. 
Sun/arı, yazıldıkları gibi okumak istersek, şöyle okumak lazım: • 

Mehmet bir, Hamid iki, Selim ü' 
Yahut, 
Mehmet birinci, Hamid ikinci, Selim üçüncü. 
Fransızlar, böyle yazarlar ama, yazdık/arı gibi okudukları için. Bizler 

halbuki birinci, ikinci ve üçüncü deriz ve ba~ta söyleriz 
Blnaanaleyh, §Öyle yazmak lazım: 
1Mehmet,11Hamid,111 Selim 
Ancak 1, 11, ili roma rakamlarr, rakamdır ve haddizatinde bir derece 

ifade etmez. Bunlara derece ifade ettirmek için arkalarına bir nokta koy
mak. Jlzım: 1., 11., 111. 

Şu halde, bu gibi Jsmihas/arm doğru yazılmaları '1ekli, §Udur: 
1. Mehmet, JI. Hamid, III. Selim 
Okuyalım: 
Birinci Mehmet, ikinci Hamid, Üçüncü Selim. 
Bu gibi uygunsuzluklar ehemiyetsiz gözükür. Değildir. Dildeki man

tık yaulmıya aynen nakledilmeli. Aksi takdirde çocuklarrn kalasını, marı
tığa ve intizama değil, mantıksızlığa ve anarşiye sevketmiı oluruz. 

Burhan BELGE 

•• Orman sanayııne doğru ... 

Milli kalkınmamızda 
ormanlarımızm ehemiyeti 
Ağaç, İzmit kağıt fabrikamızın en 

mühim İptidai maddesidir 
inşa halindeki Türkiye'nin büyük kalkınma davasında kereste

nin mühim bir mevkii vardır. Y ~pı kerestesi, travers, yakacak o
dun gibi ihtiyaçlardan mada, Türkiye' de henüz yeni kurul· 
muş bir endüstri şubesi olan kağıt sanayiinde de kereste ehe
miyetle göz önünde tutulmıya değer. Sellüloz ayni zamanda suni 
ipek, auni yün, patlayıcı maddelerin de ham maddeıini teşkil 
eder. 
Sümerbank tarafından İzmit'te ku-1 monu vilayetleri sahasında kalm~kta

rulan ve halen işlemekte ola·:l kağıt ve dır. Bu ormanlarda e·n çok tesaduf e
karton fabrikasının senelik odun ih- dilen ağaç çamdır. Bundan sonra 
tiyacı 15.000 metre mikabıdrr. Tesis Köknar ve diğer ikiz yapraklı ağaçlar. 
edilmekte olan ikinci kağıt ve sellü- la, Kayın, Kavak, Gürgen, Di~budak, 
loz kısımlan işlemeğe başlayınca bu Kestane ve geniş yapraklı ağaçlar 
ihtiyaç 100.000 metre mi.kabına yük- gelmektedir. Memlekette inkişafına 
selecektir. gayret ettiğimiz sanayi kollarında bü

Bu ihtiyacın memleket ormanlarr:ı
dan tedariki türk kağıtçılığmın iktı
sadj istikbali ve işleme emniyeti ba
kımlarından lazımdır. Diğer taraftan 
yabancı memleketlerden odun ve k§.
ğıt tedariki meselesi de günde-;ı güne 
güçleşmektedir. Bu itibarla odun ıı
kıntısı kağıt ve sellülo:.ı fabrikamızın 
iptidai maddesi sellüloz olan endüs
tri fUbelerimize zaruri olabilir 

Orman sanayiinıizi nasıl 
kuracağız? 

Kağıt ve sellliloz ıanayiimizin tesis 
ve inkişafı bu sanayiin ham madde
sinden e-:ı mühimini temin edecek o. 
lan orman sanayiinin de bir an evel 
kurulmasını icabettirmektedir. İttigal 
aahaları geniş, mahsulleri de o nisbet
te çeşitli olan orma:ı ~nayii yal~tz 
kağıt ve sellüloz fabrıkamızı harıct 
buhranlardan kurtarmakla kalmıya
cak sellüloza dayanan diğer endüstri-
ye de emniyet temin edecektir. ~~n
dan başka bşaat mahruka~ ve ~dıger 
malzeme piyasalarında barız salah te-
min edecektir. 

Bugünkü vaziyete göre senede 
100.000 metre mikabmı bulan odun 
ihtiyacımızı memleket ormanlarından 
tedarik etmek mümkündür. Ancak 
metre milcabr.ı fiyatını cihan piyasa. 
eına uydurabilmek için işletme usul
lerinin rasyonel bir şekilde tanzimi, 
modern tekniğin icaplarına uygun şe
kilde tesisat vücude getirilmesi la· 
zımdır. 

Ne kadar ormanımız var? 
Resmi istatistiklere :ıazaran orman· 

larımızın kapladığı sahalar topluca 
8.816.000 hektarı bulmaktadır. Bu· 
nun 4.238.000 hektarı Karadeniz mm. 
takasında, apğı yukarı 3 milyonu Ak· 
deniz mıntakasında, 600.000 hektarı 

merkezi Anadoluda 978.000 hektarı 
da Doğu Anadolusu:ıdadır. 

Yurdun en ~ok ağaçlı olan Karade-
...__1 -- ______ ..__ , _ _ .a..._ 

tün bu ağaçlardan azami istifade te
mini imkan dahilindedir. 

934 istatistikleri, memleketimizde 
her ıene istihlak edilen kereetenin 
3.120.000 metre mikabını bulduğunu 
göstermektedir. Bu rakam, nüfus ba· 
şma 0,23 metre mi~abı kereste düştU
ğünü göstermektedır. Bunu Almanya 
ile mukayese edecek olursak aradaki 
farkın pek büyük olmadığını görü

rüz. Almanya'da nüfus başına kereste 
sarfiyatı 0.453 metre mikabıdır. 

Yakma odununa gelince, sarfiyatı. 
mız senede 9.700.000 metre mikabı, 
yani nlifus başına 0.70 metre mik!bı
dır. Almanya'da ise bu nisbet 0.648 

Güzel kelimeler 
Dilimizi özleştirme savaşına gi

Ti§tiğimi.z zaman ileri gidilerek ne 
manası maksada, ne de ahengi ağzı
mıza ve boğazımıza uymıyan bir ta
km!. keli.melerin ileri sürülmüş ol
dugunu ınk§r edemeyiz. Fakat sü
zülmüş, halis yağmur suyundan 
toplanan sellerin beraberinde top
rak ve çamur taşıması kabilinden 
herhangi kuvetli bir cereyamn da 
ifrata kaçan taraflarr olabilicdi. 
Getirdiği çamurlara bakarak nasıl 
selin içindeki yağmur suyunu ink§r 
edemezsek, bir takım aykırı keli
meler yüzünden dil inkı/Abının ge
tirdiği ülküyü ve güzel sözleri de 
bırakmak, unutmak yoluna sapma
malıyız. 

Zevkin ve bilginin filtresinden 
geçen yeni kelimeler için yaşamak 
veya ölmek kararr verebilirdik. Ye
ni kelimelerden bir kısmını bu tür
lü süzgeçten geçirip bırakt1ğ1mızı 
sanıyorum. Fakat bir kısım güzel 
kelimeleri de i~i ciddiye almamak, 
eski itiyatları bırakamamak yüzün
den kullanmıyoruz. 

... 

satın alınması i~in evel lisansa tabi Küçük cep istatistik 
yıllığı intişar etti 

' 

Denizbonk U. Müdürü 

Ankara'ya dôvet edildi 

lutulacak 
İktrsat vekaleti buğday ile kömür 

de dahil bilfunum madenlerin ihraç
tan evel lisansa tabi tutulması hakkr.:ı 
da.ki kararnamenin tatbik suretine 
dair talimatnameye müzeyyel, pamu
ğun da ihraçtan evel lisansa taıbi tu
tulması hakkında bir talimat'llame :ıeş 
retmiştir. 

Sabırsızlıkla beklenmekte olan ve bu ae'lle ilk defa olarak çıka
rılan küçük istatistik yıllığı ciltli olarak neıredilmiştir. Tabı iti
bariyle nefis, müfredat itibariyle de zengin malfunatı ihtiva eden 
bu eser onozmatik fihrist ile birlikte 351 sayfadan ibarettir. Bu 
faydalı istatistikte şu malfunat vardır: 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Deniz. 
bank umum müdürü Yusuf Ziya Er
zin iktısat vekaletinden yapılan bir 
davet üzerine akşam Ankara'ya hare. 
ket etmiştir. 

Tabii hal: meslek okuları, öğretmen okulları vo 
yüksek mektepler durumu ile muallim 
ve talebe sayılan, diploma alanlar :ie 
yabancı memleketlerde devlet hesabı· 
na okuyan talebeler lisan ve meslek 
dershane ve kursları faaliyeti, halk 
okuma odaları, kütüphaneler, ve ulus 
okulları faaliyet ve durumları bütün 
okullara sarfedilen para. 

Umum müdürün alman ve ingi
liz finnalariyle yapılan müzakereler 
hakkında çağrıldığı zannedilmektedir. 
Diğer taraftan açıkta kalan memurlar 
la yeni teşkilat işi hakkında yeni ka
rarlar verilecektir. 

Bu talimatnamede . denilmektedir 
ki: 

- Buğday ile kömür de dahil oldu
ğu halde bilumum madenlerin ihraç
tan evel lisansa tabi tutulması hak
kındaki kararnamenb sureti tatbiki
ne dair talimatnamenin birinci madde
sinde yazılı mallar meyanına pamuk 
da ilave edilmiştir. 

Cihetler ve hududlara ait malumat, 
muhtelif istasyonlar itibariyle hava 
vaziyetleri ve rasatları. 

Nüfus: 
Diğer taraftan Almanyada yapılmak 

ta olan vapurlarımızın inşaatına ne
zaret eden güverte ve makine mühen. 
dislerinden Rahmi ve Fahri Ankara
da İktısat vekaletine izahat verdikten 
ionra şehrimize dörunüşlerdir. İki mü 
hendis bu ak~ derhal vazifeleri ba
şına dönmek üzere Alrnanyaya hareket 
edeceklerdir. 

İktisat Vekili elektrik iıleri 
bürosunda felkik yaptı 

İktısat Vekili B. Hüsnü Çakır, dün 
vek$letin elektrik işleri etüd bürosu
na giderek büronun faaliyeti etrafın
da tetkiklerde ·bulunmuştur. 

1935 senesi sayımına göre nüfus ve 
bu nüfusun muhtelif bakımlardan bö
lümleri, evlenme, boşanma ve ölüm 
vakalarr ; İstanbul , İzmir ve Ankara 
şehirleri bina istatistikleri. 

Ziraat: 

Topraklarnmzrn ayrılışı, zıraat ve 
istihsalat, bağlar, üzümler, zeytinlik
ler, yaş üzüm, zeytinyağı, fındık, tü
tün, yumurta, deri, süt, kıl, yün, tif
tik, kereste, odun ve odun kömürü is
tihsalleri, ormanlar, tütün imal§t ve 
satışı, kümes hayvanları, resme tabi 
hayvanlar, mevcut hayvanlar, kesilen 
hayvanlar ve elde edilen et, arıcılık, 
ipek böcekçiliği, ziraat atat ve maki
neleri ve ziraat kredi kooperatifinin 
faaliyetleri. 

Nafıa ve miinakale: 
Şimendüfer hatlarının uzunluğu ve 

ifletme faaliyeti, başlıca şehirlerimiz
deki tramvay faaliyeti, tünel faaliye
ti, hava yollan faaliyeti, limanlara giı
ren ve çıkan gemiler, Denizyolları, A
kay, Şirketihayriye ve Haliç işletme
leri faaliyet ve durumu. 

Vekalet ve Denizbank mühendislere 
vapurların inşaatı hakkında yeni di
rektifler vermi~tir. 

Sadıkzade vapuru 
hala tehlikede ! 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Deniz. 
bank'm kazaya uğrıyan Sadık.zade va
puru hakkında geç ahnan mal<lmata 
göre makine dairesinin altı delinmiş· 

tir. Vapur tehlikeli bir vaziyettedir. 
İstanbul'dan hareket eden Hora tahli
siye gemisi ancak yarın akfam (bu 
akşam) kaza yerine varabilecektir. Ge 
mide 1200 ton eşya ve 100 kadar yoL 
cu bulunuyordu. Yolcular Mersin va
puru tarafmdan kurtarılmıştı. 

Şirketi Hayriye umumi heyeti 
dün toplandı 

11-1 AVA 

IFL~ 
Uludağdo kor 

3 metreyi buldu 
... 

Dün şehrimizde hava umumiyetle 

kapah öğleyin hafif yağmurlu geç. 
mi~, rüzıgar cenup istikametinden sa

niyede en çok 8 metre kadar hızla 

esmi9tir. En düşük ıu ufırın üstünde 
3, en yüksek ısı da 11 derece olarak 

kaydedilmiştir. Yurdda Trakya Ko-

Endüstri: 

Sanayii teşvik kanunundan istifade 
eden müesseselerin faaliyeti ve duru
mu, ispirto ve ispirtotu içkiler istih
ıfil ve istihlaki, şeker ve şekerli mad· 
deler istihsalleri, maden ve maden kö
mürü istihsfilleri. 

Dı§ ticaret: 
Aylar ve maddeler itibariyle ithalat 

ve ihracat. Başlıca memleketlerle tica
ret muvazenesi. Lim.a;llar itibariyle, 
Brüksel tasnifine göre ithalat ve ih. 
racat. 

Yabancı memleketler: 
· Kıtalar, seneler ve memleketler iti

bariyle nüfus ve bu nüfusun muhtelif 
taksimleri, dlinya nüfusunda artma 
nisbetleri; muhtelif kıtalardaki ba9lı-. 
ca şehirler ve nüfusları; dünya buğ
day, arpa, çavdar, yulaf, mısır, pirinç, 
şeker, tütün, pamuk, yün, zeytinyağı 
ve huy istihsalatı, başlıca memleket· 
lcrde işletilen hatların uzunluğu, 

demiryolları ile ticaret mallan nakliya 
tı, ticaret filoları ve seyrisefaln hare
katı, memleketler arasında ithalat ve 
ihracat faaliyeti, hayat paha.Irlığr ve 
toptan eşya fiyatları. 

Bu kıymetli C1'lerden hekesin ve bil
hassa muallimlerle talebelerin birer 
nüsha edinmelerini tavsiye ederiz. 

lzmit Holkevinden 40 
1atanbu1, 23 (Telefonla) - Şirketi caeli bölgeleriyle Karadeniz kıyıların Bankalar ve tasarruf: kişilik bir grup bugün 

H · ı h · b ü f da hava kapalı, diğer bölgelerde de 
ayrıye umum ~Y7~. _!1g n lpro e- kapalı ve yer yer yağışlı ge,.miı:ı.tir. Millt ve ecnebi bankalarda umumi c:ehrı"mı'.zde 

a<sr EbulQ!Anııı reıslıgınue top a.nmıı, s T vaziyet, milli bankaların bir' arada bi- ~ 
bllan~oyu tetkik ve Ot etmi~1T. a.. -.ıt i.çind'Dki .,.m .. m.'' 7 .. 5-yı...,...., Iariçolan, tasarruf liarekctlen, istan- ~~~-L.W"'----->~-~~_,....~.;c.._.,,, 
Bilançoya ~~re ıi;ke~, aon ıene için- metre murabbalanna bıraktıkları su bul takas odası faaliyeti, ecnebi para- İzmit Halkevi temsil kolundan 40 
de s~laıC'll kusQr bı~ lıra klr temin et• miktarları İatanbul'da 7, Uludağ'da ların efektif fiyatları, çek fiyatları, kişilik bir grup, Ankara'da üç temsil 
miıtır. Bu ~ird~ hısae b~~na 185 ku· 36, Edremittc 15, Milasta 23, Boluda toptan eşya fiyatları endekaiyle hayat vermek üzere bu sabah şehrimize ge· 
ruı temettu tevzı edile<:ektır. 21, İzmirde lS, Yozgadda 21, Ankara- pahalılığı endeksleri. lecektir. İçlerinde güzide ve yarm i-

İstanbul' da belediyece 
cezalandırılan esnaf 

latanbul, 23 (Telefonla) - Beledi· 
ye müfettiflerinin Beyoğlu ımntaka· 
srndaki esnaf arasında yaptıkları kon. 
trol eımasında muhtelif meslekten 15 
esnafın belediye zabıta talimatnamesi 
ne aykm hareket ettiğini tespit et
miş ve bunlar hakkında ceza zabıtları 
tutulmuştur. 

metre mikabıdır. Bizdeki nisbet, mem 
lekette kömür i&tihlaki arttrkra, odun 
yakan vatandaşların saym da günden 
güne azalmaktadır. Odun kömürü is.
tihsalatı Türkiye'de 5.600.000 kilo· 
gramdır. 

Türkiye, bu bakunda:ı düny&mn 
pek az yerine nasip olan bir zenginli
ğe maliktir. Orman kanununun muha
fazası altında, baltanı:ı tasallutundan 
kurtulmuş olan ormanlarımı.z memle. 
ketimiz için zengin bir kaynaktır. 
Orman sanayiimiz kurulduktan sonra 
O':llardan daha geniş mikyasta istifade 
edileceği muhakkaktır. 

çin türk sahnesinde birer kıymet ola· 
da 19, Urfada 41, Mersinde 17, Zon- .Maliye: cağı ümidini veren gençler bulunan 
guldakta 10 kilogramdt1'. Karla örtü. İzmitliler, temsillerini Halkevi ıahne-
lU bulunan yerlerde toprak ilstündeki Devlet maliyesi, mülhak bütçeler sinde vereceklerdir. 
kar kalınlığı Hakaride 10, Tatvanda durumu, hususi idareler maliye.iyle 
12, Hınısta 40, Sarıkanu~ta 68, santi- belediyeler maliyesi tapu ve kadutro 
metredir. Uludağda kar yüksekliği 3 umumi muameleleri, 

metreyi bulmuştur . Adi 
Rüzgarlar Trakya Kocaeli ve Ege iye: 

bölgelerinde şimalden diğer bölgeler- Adli tetkilitnnız, temyiz mahkeme. 
de ekseriyetle cenup istikametinden si ile di~er mahkemeler faaliyeti, ha· 
saniyede en 'ok 11 metre hızla esmiş piaaneler faaliyet ve durumu, mah
tir. Dün Ispartada cenuptan esen fır- kfünlar istatistiği, cürümler ve maz. 
tına ağaçlarda dal kırmış, Niğdedeki nunlar, Noterlik faaliyeti. 
fırtına da bazı çatıları uçurmak sure-
tiyle zararlar yapmıştır- Sağlık ve sosyal yardım: 

Yurdda en yüksek ısılar İzmirde 
10, Edirnede 11, Antalyada 12, Ada.. 
nada 15, Trabzonda 17 derecedir. En 
düşük ısılar da sıfırın altında Vanda, 
Er.ıurumda 1, Karata 4 derecedir 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Çocuk Esirgeme teşkilatımı -
zm köylerimize kadar yayıl

ması için yılda bir lira verip 
üye olalım ! . ' 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Doktorlar, eczacılar ve sıhiye me
murları, eczaneler ve ecza ticaretha· 
neleri, Srhat ve.kaletine, hususi idare. 
lere ve belediyelere bağlı hat.anelerle 
muayene ve tedavi evleri faaliyetleri 
hıfzıssıhha evleri faaliyeti, daülkelp 
tedavi evleri faaliyeti, verem, sıtma, 
frengi, ve trahom mücadelesi, tahaf
fuzhaneler faaliyeti, açılan kanallar 
ve kurutulan bataklıklar. 

Kiiltür: 

İlk okullar, orta okullar, liseler, 

muhacerete batladığını haber ve· 
riyorlar. 

Yahudiler muhacir, altmlar 
muhacir. Acaba zaten biribirinin 
kadinı aşinası olan bu iki muha
cir, gurbet diyarmda da buluıa
caklar mıdır? 

Almanya'ya yapılan tavuk 
ihracatı durduruldu 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Alman· 
yaya yapılan tavuk ihracatının derhal 
meni hakkında tavukçuların dilekleri 
iktısat vekaletince nazarı dikkate alın 
mıf vekalet ihracatı İstanbul ticaret 
odasından aormuttur. Oda yaptırdığı 
tetkikler neticesinde ihracat bqladrk· 
tan sonra tavuk nisbetinin % 60 nis
betinde azaldğrnı ve bunun yumurta 
istihsalah üzerinde de büyük tesiri 
olduğu neticesine varmıştır. Bu hu
susta vekalete bir rapor gönderilmiı
tir. 

Bulgar ressamı ivanol'un 
• • • 

resım sergısı 

Bulgar ressamı Bay İvanof nisan i
çerisinde Halkevinde bir rcaim sergi
si açacaktır. 40 ı mütecaviz eaer hazır
latnJŞ olan bu değerli sanatkar geçen 
sene de Halkevinde çok .zengin bir ser 
gi açmıştı, bu seferki eserlerinin mü
him bir kısmı manzara ve portredC11 
müteşekkil olup bilhassa İstanbul 
manzaralarrnr ihtiva etmektedir. 

Teşekkür 
Orduda Teğmen'e Mülıizım di

yen kaldı mı? Albay rütbesinin ya
nrnda Miralay kelimesi subaşı tabi
ri kadar eski duruyor. 

Emel, Memeli K arikatiiristli k ııe tivatrn Ölümiyle kalplerimizi teessüre 

Liselerde henüz "muallim" keli
mesi yaşadığı halde ilk ve orta o
kul/arda bu kelime yerini "öğret
men" e terketmiştir. 

Teğmen, öğretmen, hattA glJç· 
men tutup dilde yerleştiği halde 
neden - arapçamn miifaale babın
dan "ismi fail" - ml1şahit yerine 
"görmen" - iftial babından ismi 
fail - müntehip yerine seçmen de
miyoruz? - T.1. 

NOT - Bu fıkr~yı yazdıktan sonra 22 
m~rt ~ari.~li "Yak!t" caıeteainde ıu baı
lıgı gordum: İntihap seçimi 22 martta" 

İntihabı bırakıp yerine seçimi kullan
mak, yahut seçimi beğenmeyip intihabı 
kutlanmakta israr etmek, ikisi de birer 
kanaatin, birer fikrin ifadeıidir. Fakat her . . . . . . " 

iki kiti konuıuyorlardı: 

- Bu kadar fütuhattan sonra 
Almanya, acaba, emeline nail ol
mUf ıayılır mı? 

- Oraıını bilmem. Fakat Me
mel'ine nail oldu 1 

I ki muhncir ! 

Muayyen bir ideolojiye bağlı 
memleketlerden yahudilere yol 
l'Önindüfü ınalUındur. Son hafta 
içinde almanların eline geçen ç~ 
ko.lovakya'da da 100.000 yahudi 
varmış. Ergeç' bunların bavulları
nı bağlıyacaklarma ~üpbe etme
yiniz. 

muharrirlijii ! 

Bir tiyatro muharririne rast 
geldim. Kolunda bir resim defteri 
vardı. Sordum : 

- Nedir bu koca defter? 
- Reıjm dersi alıyorum, 
- Ne lüıumu var? 
- Reaimden sonra karikatüre 

bqlryacağmı. 
- Sebep ? 
- Sebebi meydanda birader; 

karikatüristler tiyatro muharrir
lifine ba§laddar, piyes yazıyorlar. 
Bari ben de karikatür yapaynn! 

DÜZELTME: Evelki gün dile ve ter
kiplere dair yazdığım bir fıkrada Lac de 
Sommeil keli 

garketmiş olan Devlet Şurası azasın
dan Ömer LCıtfi Erinal'm gerek has
talığı esnasında, gerek ölümünden 
sonra alakalarmı esirgememiş ve mer· 
humun cenazeaine iştirakjl mektup ve 
telgrafla taziye suretiyle kederimize 
iştirak etmiş olan büyüklerimize, dost 
ve tanıdıklarımıza en samimi ve de
rin tefekkürlerimizin ibtağına sayın 
gazetenizin tavassutunu rica ederiz. 

Ferid Erinal, Said Hamid Başak 

Acı bir ölüm 
Rize mebusu B. Atıf Tüzün'ün ot

lu ve Ankara Halkevi idare heyeti a
zaıından sosyal yardım komitesi rei
ıi Doktor Ra~ıp Tüzün'iin yeğeni Mu 
zaffer Tüzün'ün çok genç yaşta kısa 
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İtalya'nın vaziyeti 
'.Almanya orta Avrupa' da bir dar

be indirir indirmez, derhal gözler 
İtalya'nın üzerine dikilir ve herkes 
IOrar: acaba ltalya ne yapacak? A
~uaturya darbesi indirildiği zaman 
<>yle olmu~tu. Südet almanlarmın 
büyük Almanya'ya iltihakı sırasm -
da Öyle oldu. Çekoslovakya'nın har
tadan silinmesiyle neticelenen dar -
be İner İnmez de herkes aynı suali 
tıorınaktadD". 

MalUın ~ bir hakikattir ki Al
lnanya'nm A~upa'da geni§lemesi 1-
talya'nın menfaatlerine uygun de
ğildir. Bu sebepledir ki harpten son· 
t-a on &ekiz aene, Avusturya istikla
liııiıı korwıması, itaJyan dıt politi
kasının en esaslı umdeaini teşkil etti. 
Fakat İtalya hadiselerin tazyiki ile 
lngiltere ve Franaa'dan aynlarak 
llıukadderatmı Almanya'ya bağla
tıu}trr. Binaenaleyh Avusturya'nm 
ilhakını tarihin bir zarureti olarak 
kabul etmek ve Münih'te Almanya 
ile birlikte yÜrümek mecburiyetinde 
lı:atmııtır. 

1talya Almanya'ya yaptığı bu 
konsesiyonların karıılığı olmak Üze· 
re, Akdeniz'de ve timali Afrika'da
ki davası için Almanya'nm yardımı· 
nı beklerken, geçen hafta yeni bir 
entrivaki kar§ısmda kalmıştır. ltal· 
Ya'nm Almanya kar;,ısındaki bu va
~iyetini bilenler, son alman darbeai 
llİn Roma' da fena bir akis uyandır -
dığmı id·dia etmektedirler. Musolini
nizı bu defa Hitler'e tebrik telgrafı 
RÖndermediğine mana veriliyor. 
Bohemya ve Moravya'dan avdet e -
den Hit1cr'i Berlin istuyonunda 
karşılıyanlar arasmda İtalyan sefiri
nin bulunmaması dikkati çekmek
tedir. İtalyan gazeteleri tarafından 
IOn darbe hakkında yazılan yazıla -
rrn aamimi olmadığı iddia ediliyor. 
Bunlarm hepsi de doğru olabilir. 
Fakat bunun kar~rsında evelki gün 
içtima eden faşist meclisin Almanya 
ile sıkı tesanüt ifade eden sarih ka
rarı vardır. Musolini'nin ve diğer fa
tist liderlerinin nutuklarından sonra 
'\'erilen bu kar&rda Berlin - Roma 
mihveri politikasına bağlılık bir de
fa daha teyit edilmektedir. 

Bütün kötülüğü Versay 
muahedesi doğuruyor 

B. Rozenberg'in bir makalesi 
Berlin, 23 a.a. - "Havas'' Alfred Rosemberg, İngiliz • alman 

münaıebatı hakkında yazdığı bir makalede, Almanya'nın Çekos
lovakya'ya kartı yaptığı hareketi lngiltereye kartı şiddetli hü
cumlarla muhik göstermeğe çalıtmaktadır. 

Rosenberg, bütün olanların Versay r----:--------------
muahedesi ile Almanya'ya ka~ş~ ya - JaarrUli mUkiYemef İ(İA 
prlan haksızlığın kısmen tamırınden ~--------------
ibaret olduğunu yazıyor ve alman - D k · ı • 
çek ihtilafında lngiltere'nin kendi - emo rası e rl n 
siyle istişare talebine hakkı olmıya- • ı " h J 
cağını kaydeden muharrir, bin sene- Si a a sarı ması 
denberi Bohemyanın alman hayat sa- . • h . 

1
. 

hasında yaşadığını kaydettikten son- 1 tıma 1 var ! 
ra alman - çek ve İngiliz lrlanda mü
nasebetleri arasında bir mukayese ya
pıyor ve alman çek münasebatının 
çok daha eski zamanlara Frederic 
Barberousse zamanlarına çıktığını i
lave ediyor. 

Almanya'mn vazifesi 
Rosemberg diyor ki: 

"Almanya'nın vazifesi büyük Sak
son İmparatorluğu zamanındanberi 
kendisine terettüp eden Avrupadaki 
işini başarmak ve kendi kanını müda
faa etmektir. Şu farkla ki, bugün ora
larda italyan milleti Avrupa'nın Ak
denizdeki himayesini bizzat kendisi 
deruhte etmiş bulunuyor.,, 

Rosemberg, kaderin tanzim etmiş 
olduğu bir işte Ingiltere'nin mümasil 
bir hak iddia edemiyeceğini yazarak 
makalesini bitiriyor, 

Filistin'de idamlar 
Kudüs, 23 a.a. - Harp divanı bir a

rabı öllim cezasına mahkum etmiştir. 
Kudüs'te bir arap idam edilmi ·tir. 

Şam, 23 a.a. - D.N.B. Ajansı bildi-
riyor : 

Bir kaç gündenberi fransız idare -
sinde bulunan Suriye polisi, Filistin'-

Nevyork, 23 a.a. - Hariciye nazır 
muavini B. Francis Sayre, radyo ile 
neşredilen bir nutkunda "Avrupada 
son haftalar zarfında cereyan etmiş o
lan vaka1arm Amerikada mevzuu ba-
his olan meselenin demokrasi ve me. 
deniyetin otokratların kuvet dalgası 
karşısında yaşayabilip yaşıyamryacağı 

meselesi olduğunu pek kati bir suret
te isbat etmiş olduğunu beyan etmiş· 

tir. 
B. Sayre, demokrasilerin taarruza 

mukavemet etmek için silaha sanlma
ları mecburiyetinin tahaddüs etmesi 
muhtemel olduğundan bahsetmiş ve bu 
sözleri ilave eylemiştir. 
"- Eğer Almanya hükümeti, şimdi. 

ki iktısadi nasyonalizm siyasetinin 
alman milletinin hayat standardını ar
tıracağına kani bulunuyorsa aldanı

yor." 
Hatip, netice olarak, demokrasileri 

tehdit eden tehlikenin "totaliter dev
letler tarafından verilen söz ve mua
hedelerle ahlak prensiplerine riaye
tin terkedilmi " olmasında mündemiç 
olduğunu söylemiştir. 

den kaçarak Şam'da. ikamet etmekte 
olan arap yüksek komitetıi azasından 
İzzet Daruza'yı tevkif eylemiştir. 

İtalya Kırahnın 

verdiği nutuk 

Kıral İtalya'nın dı_ş 

politikasını anlatıyor 

Roma, 23 a.a. - Stefani Ajansı bil
diriyor : 
Kıra!, korporasyonlar meclisinin 

açılması munasebetıyle söylenen nut -
kunda, Habeşistan'ın fethinden ve im
paratorlugun tesisinden bahsederek 
bu hadisenin İtalyan dış politikasının 
ana hatJarı üzerinde kati bir surette 
müessir olduğunu, sanksij onlar buh -
ranının İtalya'nın Milletler Cemiye -
tinden çekilmesiyle nihayet buldu -
ğunu, bundan başka 1936 birinciteşri -
ninde siyasi olduğu gibi ekonomik 
ve kültürel bir esas üzerine Roma -
Berlin mihverinin tesis edildiğini ve 
tedricen Japonya, Macaristan ve Man
çu kov ile münasebetlerin takviye edil
miş bulunduğunu bildirmiştir. 

İngiltcreye yapılan 16 - 4 tarihli 
anlaşmalar iki memleket arasında nor
mal münasebetlerin takviyesi için mü
sait şartlar yaratmıştır. 

Fransa'ya gelince, hükümetim ha -
len iki memleketi ayıran meseleleri 
17 kanunuevel 1938 tarihli bir nota ile 
resmen Fransa'ya bildirilmiştir. 

İspanya ile İtalya arasında biribiri -
ne zıd menfatler mevcut olmadığı için 
bu iki memleket mümkün olduğu ka
dar geniş sahalarda ~irliği edebilir -
ler. 

1 tal ya, eobedi bir barış lınkıkında ha
yallere kapılmamakla beraber, impara
torluğu menbalarının tamamen inki -
şaf edebilmesi için barışın mümkün ol 
duğu kadar uzun miiddet devamını 

istemektedir. 

Kıra!, Arnavudluk, Yuğoslavya, Po
lonya ve İsviçre ile olan pek dostane 
münasebetleri de kaydetmiştir. 

Anlaşılıyor ki ltalya'nın, Alman
ya tarafından yapılan darbeler hak-
• :: ::--~.: ... nl1ı""r ... 
olsun, her halde Beı-lin - Roma ~ 
~eri politikasmdan aynlmak niye
tİn•de değildir. Hatta Almanya ile 
araıımdaki dostluğun sarsdabilece
iine ihtimal verilmesini bile istemi
Yot'. Bugünkü ıartlar altında ltalya 

~-Romanya bir taarruza rarsa 

Fransa, İngiltere lôkayt kalmıyor 
için takip edilecek batka bir yol da · (Başı I inci sayfada) bu kere teati eylediklerini yazdıktan dilmiş olan Yugoslavya, Yunanistan, 
Yoktur. Almanya'nm herhangi bir davet etmek için bir karar verecektir. sonra diyor ki: R · · 
t şebbüsüne mani olmrya çalışmak, p l al la k "İngiliz nazırlar•ndan bir kısmı d'oğma1a lve ITt~rk~ye gibi daha küç~k 
halya'yı tehlikeli bir yalİıızlık içine o ony ı rın r.e ·ing.e.nliği # ı er ev et erın ımzasına arzetmege 

P l 11 k 1 ğ İngiliz tekliflerinin bazı noktalarının ka~rı· oltıp olmadıg~ına ka a k at bT B' 1 h b t "d" o onya ı arın çe ıngen ı ı, sov - r r verme 
:ıı ı ;r· •;:"e:a e~ u ,esanu u yetlerin resmi cevaplarının teehhürü değiştirilmesi fikrinde bulunmuşlar- mecburiyetindedir. 

md ·aıazAaked ıp. e A ~anyl~ Anmf .yka~- ve balkan devletlerinin İngiltere tara- dır. Bilhassa Simon, İngiltere'nin mu 
nnıy e enız ve 'ıma ı rı a - ayyen bir hudutt ·1 • t hh'.tl 

d b" k k · 1 ld fından daha sarih teahhüdlcre girişil- ı an ı erı aa u ere 
1 

a ır ta nn onaesıyon ar e e et- d'k k . girişmesine muarız bulunuyor Bu hu-
mck ltalya'nın işine daha elverişli- me 1 çe açı ça vazıyet almakta tered • T · . . ~ 
dir. düt etmeleri ingiliz makamlarını yeni- susta ıngı ız nazırları ara nda ıhtılaf 

Sovyetler müsbet 

Şu nokta unutulmamalıdrr ki, Ber
lin - Roma - Tokyo müaellesini te§kil 
eden üç devlet araaında en zayıfı 1-
talya'dır. Japonya ve Almanya, he
def olarak çi:ıdikleri istikamete 
doğru yalnız batlarma yürüyebile
cek vaziyette iken, İtalya, Alman
ya 'nm yardımına muhtaçtır. Sonra 
ilerlemek istediği saha İngiliz ve 
franısız menfaatlerinin toplandığı 

bir mıntakadır. Binaenaleyh her iki 
devletle karıılaımaktadır. Japonya
nın Çin'de ve Almanya'nın orta Av
rupa'daki teşebbüsleri bir harp do -
ğurmamı§hr. Fakat ltalya'nm kendi 
emellerini tahakkuk ettirmek için 
giriıeceği bir le§ebbüs, harp doğura
bilir. Çünkü bu tqebbüs, mihver 
devletlerine kartı harp yapabilecek 
olan büyük devletlerin hayati addet
tikleri menfaatlerini alakalandır

maktadır. İtalya, §Üphesiz güçlük
lerle kar§ılapnaktadır. Fakllt güç
lüklerle kar§ılaşıyor diye, 1935 se
nesindenberi takip ettiği siyasetten 
ayrılmak niyetinde değildir. Bu, 1-
talya'ya bir feY kazandırmıyacağı 
gibi, felaketi davet edebilir. Bina~n· 
aleyh ltalya için Berlin - Roma mih
veri siyasetini takip ederek frraat 
kollamaktan başka bir çare yoktur. 
Esasen Kont ciano'nun fikirlerine 
tercüman olduğu söylenen Telegra -
fo gazetesinin de yazdığına göre, 1-
talya böyle fırsat kollama siyaseti -
nin en büyük ustasıdır. 

A. Ş. E MER 

Yunanistan'ın zirai 

politikası 
A tina, 23 a.a. - Yunanistan ziraat 

bankası idare meclisi toplantısında bir 
nutuk söyliyen başvekil Metaksas, 
hükümetin zirai politikasını anlatmış, 
e cümle buğday istihsalinin dahili is
tih alin mühim bir kısmına tekabül e
d cek derecede arttığını bildir
mı ve bundan böyle takip edilecek zi-

den beynelmilel bir konferans akdi vardır. 
planını derpiş etmiye sevketmiştir. Ce. aret verici cet'aplar 

Mamafih, Sovyet Rusya'nın kayıt "Nevs Kronikl" İngiliz teklifleri· 
ve şartsız ingiliz planını kabul ettiği - ne gelen ilk cevapların cesaret verici 
ne dair Londra'ya bir haber gelecek olduğunu ve birçok memleketlerin bu 
olursa, lngiltere hükümeti, derhal üç teklifleri nazarı itibara a1mıya amade 
taraflı bir beyanname neşretmiye ve gözüktüklerini yazıyor. 
doğrudan doğruya ve yahut beynel - Aynı gazete, kabinedeki liberal na· 
milel konferansla bu plSna iştirakleri- zırların John Simon başta olmak üze· 
ni temin için devletlerle istişarede bu- re muhalif bir cephe aldıklarım kay-
lunmıya karar verebilecektir. deylemektedir. 

Gürü~nıeler det tmı edecek l'mn~ız gazetelerinin 
Lonura, '-.J a.a. - ıJ. ı-.ı • .ti • .ı.Jansı ta yazdıkları 

rafından rngilız gazetelerinın hülasa- Paris, 23 a.a. - Alınan ajansının gö 

ları: rüşüne göre Fransız - İngiliz müzake-
"lngi!iz sabah gazetelerine göre, releri hakkında, gazete tefsirlerinden 

diplomatik mı.izakerelerde yeniden te· çıkan netice, Almanya'nın muhasara
cavuzlcre karşı bir blok teşkil e<lilme- sını istihdaf eden batı devletleri pro· 
siyle sovyetlerin önce bir konferans jesinin ileri gitmediği merkezindedir. 
aktini ve bunu muteakip muşterek bir Bir demokrasiler hattı tesis hakkrn
beyanname neşrini derpiş eden teklit daki plan hiç değilse şimdilik akim 
teri mevzuu bahis olmuştur.,, kalmış görünüyor. Halen en az bir 

"Times" gazetesi dün ingiliz ve Fransız • İngiliz - Sovyet deklerasyo· 
fransız nazırları ve eksperleri arasın- nunun teminine çalışılmaktadır. 
da başhyan müzakerelere bugün de 1.AJndro'dtıki Soı,yet nuılıfillc
devam edilecegini yazıyor ve bu te-
m~ların daha şimdiden bir konferans rinin kanaati 
mahiyetini aldığını ehemiyetle kayde- Paris, 23 a.a. - Londra'dan bildiri-
derek diyor ki: liyor: 

Londra'da.ki sovyetler mahafili, sov-
M ilsbet cet-'<lp veren yet Rusya'nın İngiltere tarafından 

• lıü künwtler Fransa, Polonya ve Sovyet Rusya'ya 
" Resmen bildirildigine göre, teca- teklif edilmiş olan karşılıklı istişare 

vüze karşı müşterek beyanname neşre beyannamesini imzalamıya hazır ol • 
dilmesine dair olan ingiliz teklifine duğunu beyan etmektedir. Mamafih 
Fransa ve Sovyetler Birliği müspet Moskova'nın resmi cevabı henüz gel • 
cevap vermişlerdir. Polonya ise henü.z miş değildir. 
kati bir cevap vermemiştir. Aynı mahafil, mevzuu bahis beyan. 

Esasen bir konferans ak tinden de namenin daha kati ve kuvetli bir tarz -
kati olarak vazgeçilmiş değildir. da kaleme alınması ve daha sarih taah-

Polonya' nın miitereddiı hüdleri ihtiva eylemesi lazım gelmek-
t.'t(lzİyeti te olduğu mütaleasında bulunmakta -

"Deyli Telegraf" fransız ve ingi- dırlar .. Mamafih Sovyet Rusya, mez -
liz nazırları arasındaki müzakerelerin kQr vesikayı imzalamak için, bu vesika
bir konferans akti hususunda Polonya da bu gibi tadilat yapılmasını müte -
nın mütereddit vaziyeti etrafında ce- kaddim şart olarak ileri sürmiyecek -
reyan ettiğini, fransız hariciye nazırı- tir. 
nın böyle bir konferansın bizzarure Siyasi müşahitler, İngiltere hüküme 
askeri mahiyet alması lazım geldiği tinin şimdi Polonyanın imtinaına rağ
mütaleasında bulunduğunu ve Bonne men, Fransa ve Sovyet Rusya'nın mu 

lunmalarının anna -

cevap verdiler 
Londra, 23 a.a. - Royter a

janıınrn Moskova' dan ogren
diğine göre, Sovyetler Birliği 
hükümeti, her türlü tecavüze 
kartı mütterek bir pakt yapıl
ması hakkındaki İngiliz tekli
fine müspet cevap venniıtir. 

Çcmberlyen'in beyanatı 
Londra, 23 a.a. - Başvekil Çember

leyn Avam Kamarasında beyanatında 
demiştir ki : 

"- İngiliz hükümeti, alman hükü -
metinin son yaptıklarmın Almanya'
nın bir gayretler serisiyle Avrupa'yı 
hakimi;yeti altına almıya ve hakimiye 
ti daha ileri teşmil etmiye çalışıp ça -
lışmadığı meselesinin ortaya koydu
ğunu daha cvel bildirmişti. Almanya
nın niyetleri hakk ndaki bu tefsir, 
doğru ise, böyle bir alman teşebbüsü
nün tngiltere'nin ve hüriyetlerini se
ven diğer memleketlerin mukaveme
tini doğuracağını ilan etmeyi lngil -
tere hükümeti kendisine bir vazife 
bilir.,, 

B. Çembcrleyn, bundan sonra, diğer 
memleketlerle yapılmakta olan son 
konsoltasyonlar hakkında şimdilik bir 
beyanatta bulunamryacağını tasr~h et· 
miş ve ayrıca şunları ilave eylemiştir: 
"- İngiltere hükümeti, Almanya'

nın kendi ihracatını fazlalaştırmak i -
çin yapacağı makul gayretlere sed çek 
mek istememektedir. Esasen son ha
diseler vukua geldiği zaman dostane 
bir hava içinde iki memleket için de 
iyi ticaret anlaşmaları müzakeresi yap 
makta idik. Fakat son hadiseler üze -
rine, bu görüşmeler durmuştur • 

fngilteredıükümeti, Avrupa'da biri· 
birine muhalif bloklar vücuda getir -
mek arzusunda değildir. Burada uğ -
raştığrmız tez, sırf, müstakil devlet
leri, şiddetli tazyikler altında, hüri -
yetlerinden vazgeçirtecek usullere 
katiyen başlamıyacağımı.z ve bu gibi 
bütün teşeb'büslere bütün kuvetimizi 
istimal ederek karşr koymıya azmet-
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ISTANBUL gazeteleri 
CUMHURİYET 

Bize düşen vazife 
Nadır Nadi, bugunkü baı; makalesin -

de, Çekoslovakya hadıı.esının garp de -
mokrasilerinde uyandırdıgı heyecanı 
mevzubahs ederek dunyawn bu telqı i • 
çinde biz Atatlirk çocuklarının cemıyeti
mızin hayati menfaatleri bakımından her 
dakjka realist kalmağa mecbur olduğu
muzu, başımızda butun milletın itımadı
nı kazanmış milli bir :;;ef ve onun ıevk ve 
idare ettiğı ağır başlı bir hükumet bu -
lundugunu, onların hayati menfaatleri. -
mıze en uygun ııekilde harekette hıç bır 
zorluk çekmiyeceklerine emin olduğumu
zu söyluyor. 

lnönü'nün vereceği çay 
Ankara'dan aldığı bir telefon haberi -

ne atfen, reısicumhur ve refikaları tara
fından bugun Ankara'da vazifedar olan 
bazı subayıarla aılelcrının cumhur riya • 
setı koşkune davet edildıklerinı, baı;ve -
kıl ve vekillerımılın bulunacakları bu da
vette, kabul resmini çoy ziyafetinin ta -
kip edeceı,:inin, bu toplantıdan sonra bir 
muddet fasıla verileceiinin anlaşıldığını 
yazıyor. 

Bulgar Ba,vekili 
cdırne munabırının, bulgar baıvekili 

ile yaptıgı bir mulakatı neııredıyor. Baş -
veıuı .ı(oseıvanol, bu muhabıre, son hu -
dut noktasında dahı '!'urkıye matbuatının 
bır mumessılını cormekle bliyuk bir 
memnunıyet duydugunu, turk matbuatı -
nın dostane neşrıyatının her ıkı milleti 
biribırine daha ziyade yaklaıtıracaııına 
emin bulundugunu soylemiş ve bundan 
duyduı:u memnuniyet ve ııukran hisleri -
nin turk rnılletine yayılmasını rica etmlı
tır. 

İkinci müntehiplerle temas 

Nalına mıhına sütunu muharriri, ikinci 
muntehiplerin toplanarak, namzetler a -
rasında yaptıkları isti~ari mahiyetteki 
seçim sayesinde, en ziyade kimleri nam
zetliğe uygun ııorduklerin,i parti şefleri
ne sôylemek imkanını bulduklarını ya • 
zarak, milletin ıiyasi hayatmda ilk defa 
olarak tatbik edilen bu usulün cayet ye
rinde olduğunu, ikinci müntchiplerin ken
dilerine verilen bu yeni salahiyet ve yeni 
vazifelerden fevkalAde mütehası;iı; olduk
larını ve büyiık milli Şefin mebus seçi
minde ıösterdikleri bu itina ve titizliğin 
bütün milleti memnun ve minnettar bı -
raktığını ilive etmektedir. 

Ucuz radyo kanunu projeai 
Aııkııra'dan aldığı bir telefon haberine 

atfen, ucuz radyo kanunu projesinin ha . 
aırlandıiıru, baıvokilete bucihılerde aöa
derılec~tını, bu ~ua'!-8u tcmıı> ı~in nafıa, 
budçeııne SOO bın lıra tahsisat konuldu
ğunu, satıı iıinin doğrudan doğruya pos
ta telgraf veya satıcılar tarafından yapıl
ması hakkında bugünlerde bir karar ve
rileceğini yazıyor. 

Halk Partisi ve hizmetleri 

Dr. Galip Güntelı:in türk milletinin, in
tihap itleri dolayısiyle tarihi günlerini 
yasadığını soylıyerek, ciımhuriyet halk 
partisinin rejimdeki eehmlyetini ve mev
kiini tebariıı ettirdikten sonra, milletin 
kendisini temsil edecek olan kimselerin 
intihap huıuıundaki güçlüğü, bu vazifeyi 
üzerine almak suretiyle gene Partinin 
bertaraf ettiğini bu namzetleri ittifakla 
seçmek suretiyle, türk milletinin birlik 
ve beraberliılini bütün dünyaya goster
miı olacağını yazmaktadır. , 

İKDAM 

Ne garip manzara 

Ahmet Ağaoğlu, bu başmakalede Re
fik Halid'in aleyhinde bulunan bir ga
zetenin, 15i:;ıdi onun kitaplarını ilin et
mesini çok garip buldufunu ve gazetele
rin Refik Halid'i paylaşamadıklarını ya
zıyor, muharririn ,bir gazetede çıkan ya
zısından bazı açık parçalar naklediyor. 

Haritalar değİ§tikçe coğrafya 
dersi 

İııkılibın meıaleai ı;ütunu muharriri, 
cografya derslerınin, mutemadıyen deti
ııen hartalar yiızunden, ı;ok cuçteıtıcini, 
hartadaki her degi:ıiklıgi, tabilerin takip 
etmesine imkan olmadıgını, bundan do
layı, talebenin modası geı;miı hartalar 
uzerinden den okumamaları için harta 
tabını vekaletin ele alması icap ettiğini 
yazıyor. 

Her şeyin batı: milli birlik 
Universite doc;entlerınden Dr. S. Ir

mak, cihan tarihınin nazik bir devresin
de bulunduaumuzu soyllyerek milletlerin 
karıılıklı ıaffı harp niumı tablosu gös
terdiklerini yazdıktan sonra, sözü bize 
getiriyor ve Atatlirk'ün Anadolu'daki ilk 

1 büyuk eseri olan misakı milli'nin, millt 
birligi korumak bakımından olan ehemi
yetini tebaruz ettirdıkten ıonra milli 
b!rliı:i~ ~ezahurüı:~ v~sile olan seçim va
zıf esını ıfa edecegımız günun gelmiş ol
dufunu yazıyor. 

TAN 
Müıterek cephede bizim yerimiz 

~·. Z~keriya Sertel, Çekoslovakya iı
galının ıhdas ettiği vazıyeti tahlil ettii:i 
bai!tlakaleaınde, Avrupa'da ıiyasi blok
lar ve muşterek cepheler teiekkıil ettiği 
!iU sırada yerimizin bu müıterek cephede 
bulunduiUDu, çürıkü alman akınının pr
ka doğru gelqigini, yol üzerinde mutte
fiklerimiz Romanya, Yua-oslavya bulun
duğunu, onların ezilmesinin. tehlikenin 
Balkanlara ve hııdutlarımu:a dayanması 
minaıını ifade ettiğini yazarak lnıilte· 
re'nin müıterek cephe tesisi fikrine ilk 
muvafık cevab veren devletin bundan 
dolayı Türkiye olduiunu yazıyor. 

Şehitlik 
M. Turhan Tan, Penceremden sütunun

da, eehltliklerin hlll tamir edilcmediii
ni yazarak, biltlin vatandaıları 7ardıma 

a.a. Matbuat S~rviıi 

Nihayet geliyor 
Sabıha Zckerıya Sertel ''Goruşler,. 5İı· 

tununda, B.aoeşıstan'dan baıılıyan harbııı 
ispanya ve Çek.o lovakya ya geçen saf
hatarını zıkrettıkten sonra, ı&tılarun 
hançerı bu deıa Romanya'ya dayandıgı
nı, ••şarka dogru,, dusturuna gore bunun 
Bagdad'a kadar dayanaca&ını yazarak 
aynen ıoyle soyluyor: "Artık dun Sakar
ya hudutlarında istikllilini koruyan Tur
kiye, bugun cephesini Romanya hud~tla
rında kuracak. Çunku harp bıze gelıyor. 
Ve biı bu istiklili korumak için and iç
miı bır milletiz. Hiç bir taarruz, bir ge
lin alayı gibi silih patlatmadan türk bu· 
dudundan geçemez: . ., 

YENi SABAH 

lntihahatta yeni bir inkitaf 
devresi 

nuseyın 1...amt \'.alçın, bu baı makale
de, ınuıı noıumıyet rc,ımını .ıı.uran tur& 
muıeoııın Uı.ı6 ı.ııı yUıClieıt JL&eaııne 00.,ru 
yc:ru ou .. uıııı anııoını, naut na.ıcımıyeu o
,.,ı;,.uuıu ıue ı.ı ... aıumasınuaıı:ı ou meı -
ut ıc:;ıc:oousun uo.,ruuan ao~ruya ~uyıik 
:;,el .ı.ı;met ınonu nden getaı.,;ını soyııye -
, eıı:, v.ıuıı, nur ıyete ve naıt naıumıyetı -
ne ou u.mımı burmet ve baglıugı ııe bu
tun m-.uıeKctın 11:aıbını cıdden k:azandı
eını yazau:tan sonra, memleket ınkııafı 
ve kabılıyetı arttıkça mılli (iehn, mılle
tın lı;üdmıyet prens.ıpını bıraz daha ge
niı surette tatbıka musaraat ettiğını, dun 
butun muntchıbı sanılere tebliğ edilen İs
met lnonu'nun mektubunun, rey verme 
salihıyetinin genişletilmesi mujdesi ol
dugunu izah ediyor ve millet buna olan 
liyakatıni ispat ettikçe, milli &efin yeni 
bır jestine şahit olacağımıza ıuphe bu
lunmadrgını ilive ediyor. 

VAKİl 

Mebus namzetleri 
Asım Us, baş m.akalesint!e, mebus nam

zetlerinin riyaset ~nı tarafından se
çilmesine mukabil, Milli eef lımct lno
niı'nun bu intihabda istişare usulünu tat
bik ettığıni yazarak bu >:eni usuliın isabe· 
tini tcbaruz ettiriyor ve seçim ııekli hak
kında izahat veriyor. 

AKŞAM 

Fırtınalar kartısında Türkiye 

Necmettin Sadık, bugünkü ba$1Dakaı .. 
sinde Başvekil Refik Saydam'ın ilkba -
harda Avrupa'da miıhim hadiseler çıkma
aını aoyliyerek Turkiye'nin bu yeni vu • 
lnaatı, meclııl aeçmiı bır vazıyette karıı
laması luzumuna dair olan sozlerlnin ta
hakkuk ettiğini yazdıktan ve son siyasi 
hldiıeler.i tahlil ettikten sonra Tıir'kiye'
nin Avrupa'daki bu hazin çöküntliye elem
le bakan bir seyirci vaziyetinde bulun -
duğunu, fakat aadece seyirci değil uya
nık bir gozcü olarak bulunmaaı lizun 
eeldiğini söylemekte ve vatan içinde 
bir olan türklerin vatan dı5ında da kim
se ile kavgası olmadığmı tebarüz etli -
rerek İnonu devrinin temin ettiği ku -
vet yarının hadiselerini sukun içinde ı&
rin kanhhkla karşılamamızı mümkiin 
kıldığını ilave eylcmektc:dir. 

Amir ve it 

"Dikkatler" sütunu muharriri, Anado -
luda seyahat edenlerin yarıda kalmıı bir 
çok eserlere tesadilf ettiklerini ıöyliye -
rek ııu veya bu imirin is basından çekil
mesiyle, başladığı iıin yarıda kalması i -
cap etmediğini yazıyor. 

SON POSTA 

Çeklerin mukadderatı önünde 
E. Talu, Çekoslovakya hadiselerini tah

lil ettigi bu yazısında, çelcoslovaklarrn 
vatansız kaldıklarını yazdıktan sonra 
"Ey ulu tanrı, beni turk yarattı&m, bana 
bu zllleti ve bu hilrsanı göstermediğin, 
gostenniyecetln için sana bin hamdiıse
na olsun,. cümlesiyle bitiriyor. 

SON TELGRAF 
Büyük Şef'in sözü ve eseri 

Ethem izzet Benice, Milli Şefin llni • 
versite balkonunda ve memleket halkı -
na hitap ederken millet meclisinin mil
letin menfaati ve ideallerim hakikaten 
temsil eden bir millet hulbası vaziyet 
ve itibarında bulunacağını söylemiş ol -
duğunu hatırlattıktan sonra, dun Tur -
kiye'nin 28 vilayetindeki ikinci münte -
hiplerinin Parti Umumi Reis Vekilinin 
ve Genel Sekreterinin daveti ile toplan· 
mıs olduklarını ve kendilerine hitap e -
den beyannameyi dinleyerek reylerine 
ar:ı:edilen mebus namzetleri uzerinde iı -
tlşari mahiyette bir seçme ve eleme yap
tıklarını, bu hareketin üniversite balko
nundaki sözlerin bugün halk şefleri için
de reel ve sosyal bir devrim mahiyeti 
iktisap etmesi demek olduğunu ve uzun 
hurriyet mücadeleleri ve deneme yıllan 
içinde türk milletinin, müntehibiaanile • 
rinin ,ahsında vicdan ve tefekkür hürri
yetinin rey halinde ve her türlü tesirden 
azade olarak tecelli ettiğini ilk defa 
olarak görerek Milli Şefe karıır ıöster • 
diği kayıtsız ve şartsız itimat ve ballı • 
lıktakl isabet ve kuv~ti bir kere daha 
yerinde ve haklı bulduğunu yazmakta • 
dır. 

İki korku mevzuu 

Necip Fazıl Kısakiırek, bu fıkrasında, 
garbli ve klasik cemiyetin, faşizm ve ko
mlinizm denilen iki korku karşısında bu
lunduğunu sö,l.ledikten sonra IOYle di -
yor: "Milletlerin en ciddi mikşa kapı' -
ma tehlikesi yaşadıkları eu nazik anda, 
her eubesiyle iıtiklillerine baglı olanlar 
sinirlerine faıizme, ruhlarını da komu -
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TURK1YE 
Radyo Difüzyon Postaları 

TttRK!YE Radyoı.u 
ANKARA Radyosu 

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

Sulhun selametini yurd 

müdafaası ile beraber 

düsünmek lazım 
.:J 

Fransız Baı;vekili B. Da- göremiyorum. Fransa'nın ku • 
vetini arttırmak istıyorum. Ser 
best olmak ve pek büyük bir 
süratle bazı tedbirler almak 
istiyorum. 

16 ıncı asırda kurulan mukaddes Roma imparatorluğu ile 
bugünkü alman imparatorluğunu mukayeıe eden harita 

31.?0 m. 9465 Kes./ 20 Kw, 
T. A. P. 

19.74 m. 15195 Kes./.. 20 Kw. 
T. A. Q. 

"Sevilla berberi'' operasın j 
dan uvertür. 2 - S. W. ,Mu• 
ler: Bohemya müziği. a) fil' 
riant, allegro molto e feroC" 
b) Polka. c) Passacagliıı. d) 
Koy düğünü. 3 - Ed. Gricı: 
senfonik danslar op. 64. ıı) 
Allegro moderato e marcııto. 
b) Allegretto grazioso. c) 
Allegro giocoso. d) Andante 
• Allegro molto e risolutO· ~ ladier parlamentodan 

milı_ı mudafaanın takviyesi için 
genı5 salahiyet isterken, bir 
nutuk irat etmi:ıti. Bu nutkun 
mühim kısımlarını Le Temps 
gazetesinden terciıme ediyo -
ruz: 

Kuvetleri, biıyı.ik bir kısmı 
itibariyle sürat ve sır sayesin -
de temin edilmış olan rejim -
!erle hiç olmazııa onların sa -
hip olduklarına ı:ıuadil silah -
larla mucadele etmek isteme -
nin hurıyet nizamını tehlikeye 
koymak demek olmadığını id -
dia ediyorum. 

Daha aylarca evel, tam 21 a • 
ğustos gunü - bu, sizınle be -
nim arnmdnkı guçluklerın men
şeı olmuı;tur - diger büyuk dev
letlerin yaptı!tları gerek adali, 
gerek manevı gayretlerın ay • 
nı yapılmadıkça memleketin se
lameti temın edilemıyecegini 
soylemiştım. 

O zaman sozlerimi birleriniz 
istıhza, dıgerlcriniz istihkarla 
kar!jıladınız. Beni hararetle 
tenkid ettiler. Fakat bu mazi -
dır. Şımdı bundan bahsedıyor -
sam, biltun 1''ransa'ıım ı:ıe ko -
yulması ıçin yapmı:1 oldugumu 
tekrar ele almak, buna devam 
etmek, kelime sıze daha sarih 
gorunuyorsa bunu daha ağır • 
}aştırmak kati niyetınde oldu -
gumu bilmenizi istedigim için 
dir. Çünkü sulhu idame için 
yegfi.ne çare budur, yahut, sul
hu idame etmezsek, her halde 
bu, memleketın sell'imetini te -
min için yegane çaredir. 

Munih anlaşmasına şıddetle 
hucum ettıler. Bizim sozümiı • 
ze ihanet ettigimizi de ilave et
tiler. 

Eyllilde, bır milyon adam se
ferber ettim. Avrupa'da hangi 
memleket, bizimkine mÜ!jabih 
teahhutlerin ifası ıçin bu dere
cesini yapmıştır.? 

O zaman <.,.ekoslovakya te -
cavuze ugradıgı takdirde te • 
reddude mahal olmadıgmı ve 
harbe gırmek mecburiyetinde 
kalacagımızı söyledim, 

O zaman ne oldu? Bir sıra 
muzakereler cereyan etti. Lord 
~uııciman müşahedelerinin ne
tıcesini bildirdi ve çeklerle sil· 
det almanlarınm birlikte ya:ıa -
malannın imkansız olduğunu 
söyledi. İ&te o zaman Münib 
anlaşmasına vardık. 

Baylar, o zaman, ve hattli o 
zamandanberi, kim çıkıp da 
M unih anla11masına harbi ter -
cıh edcceginl soyledi t 

Kendi hesabıma ben, sulhu 
kurtarmak için harcadığım py 
retlere asla esef edecek deği -
lim, ve dünya sulhu kurtarıla • 
bilir oldukça bu gayrete devam 
edeceğim: Bunu kursüden bil -
hassa söylemek isterim. 

Baylar, bir hiıkümeti itham 
etmek, tenkidler sıralamak ko
laydır. Ben henüz bir faaliyet 
planı beklıyorum. Kendi hesa
bıma size böyle bir pilin geti -
rıyorum. 

Bu planın kıymeti neyse o -
dur. Bunu kabul edecek veya 
reddedeceksiniz; hiç olmazsa 
sizden, hukumet hesabına haya
ti addettıgı bazı tedbirlerin a • 
ıınması imkanını istcmııı ola -
cağım. . .. . 

Meclisın bu dosya uzerıne 
derhal müzakeresini i~temekle 
şerefyap oldugum hır kanun 
prOJesi koydum. _Bu kanunun 
kabulı.i veya reddı bu muzake -
rcnın hakiki bukmu olacaktır. 

. Bu projenin hedefi.h~kumete 
memleket müdafaası ıçın luzum 
lu bıitun tedbitleri kararna -
melerlc almak selfilıiyetmi ver
mektir. Şu dakikada memleket 
mudafaası için elzem buldu~um 
tedbirlerin hattll hulasa halın • 
de bu izahı yapamıyacağımı 
meclis takdir buyuracaktır. 

l 
abii reyinizi istimalde 
bursunuz. Fakat sozle -

rimde heyecanı veya hayreti 
mucip olacak hiç bir nokta 

Daha baııka sebepler var ki 
onları da söyliyeceğiın. 

hte baylar, hükümeti itti • 
fakla bu projeyi tevdie sevke -
den bu sebeplerdir. 

Fakat yalnız bueunkü vazi -
yetin vahameti karoısında ka -
rarlar vermek ve tedbirler al -
mak mevzuu bahis değildir. 
Her fransızın hadiselerin icbar 
ettiği tedbirleri bizzat alması 
lazımdır. 
Mü~terek selamet aimdi ö -

nünde her ıeyin silinmesi la -
zım gelen hayati bir zaruret • 
tir. 

Tehlike karljısında demokra
sinin tezatlar rejimi olmaktan 
çıkması 15.zım geldiğini ve bir 
memleketin bütün evllidlarının 
herkesin selameti namına ser -
bestçe i§tirakleri rejimi olma
sı icap ettiğini söylemekte te
reddüd etmiyorum. 

Bugun kumanda eden, millet 
olmalıdır. 

Etrafımızı çeviren bütün dev 
!etler, mahrem olarak, en a -
ğır kararları vermiye ve bun
ları derhal tatbik etmiye muk • 
tedir bulunurken, Fran&a'nın 
da, gerekli ıüratle harekete 
geçmek imkanlarından mahrum 
olması bizce tecviz edilemez. 
Hlidiselerin bizi geride bırak • 
ması ve müzakere yava1jlıkla
rının memleketin selameti için 
gerekli tedbirlerin tatbikini fi
renlenmesi tecviz edilemez. 

111te bu hayati zarurete cevap 
vermek ıçin ve mıinhasıran bu 
maksadladır ki hükümet sizden 
hususi bir iktidar istiyor. Bize 
sulhu kurtarmak, veya icabında 
memleketin selametini temin 
etmek imkanını verecek yeglne 
metod bizce budur. 

A vrupa sulhuna, şuphesiz 
ki hepimiz, yirmi sene· 

denberi, çok a&ır fedaklirlık -
!arda bulunduk . .Bunların sul -
ha mureccah oldugu kanaatında 
berdevaınız. Fak<ıt bugun, ha -
diseler, ne olursa olsun, Fran
sa'nın kadrinin irtifaında ola
bilmesi lazımdır demek vazi • 
femizdir. 

Bir çoklarının dediği ıibi, 
ben de, ancak yeni kuvet te -
&ebbiıslerine karşı memleketi -
mizin kendini müdafaadan a -
ciz olacagı kanaatine saplan -
dığımız takdirdedir ki aulhtan 
ilmid kesmek llı:ım ıeleceği 
kanaatındayım. 

Demek ki sulhun &elimeti ile 
memleketin müdafaasını bir -
likte düıilnmü;ı oluyoruz. 

Sulhçu zihniyetle vatanper
verlik zihniyeti ekıeriya biri -
birine zıd ıörülmüıtur. Biz 
kendi hesabımıza, bu iki mezi
yeti aynı iradede birle3tiriyo
ru2. Sulhçu ve vatanperveriz 
çünkü fransızız. Vatanperver 
oldugumu;ı: içindir ki ıulh le -
hinde mücadele ediyoruz. Va • 
tanların hakiki büyliklüiünü 
ancak sulh temin eder; fakat 
sulhçu olduğumuz içindir ki 
bundan böyle bizi hür adamlar 
yapmış olan bir vatanın hizme
tine her Jeyi vakfetmiyc az -
mettik. 

Stra kime 

geldi! 
Hitlerciler, Danzigde de, 

Memel'de de aca.ba Hitlcr'
in hayırsever müdahalesini 
istiyecekler ıri? 

Fatihler şimdi Ukranya 
anbarlarmın, Romanya pet· 
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Hitler demişti ki : 
"B. Chamberlain'i temin ettim ve burada tekrar ediyo. 
rum ki -bu mesele bir kere daha halledildikten sonra
A vrupa'da Aimanya için artık arazi meselesi kalmamı§
tır ! Ona yine temin ettim ki Çekoslovakya meselele
rini hallettiği, yani Çekler diğer azlıklarryle tazyik va
sıtasıyle değil de su/Jı yoluyle anlaştıklarr zaman Çek 
devletiyle alakadar olacak değilim. Ve bunu ona teahüt 
ediyorum ! Biz Çekleri asla istemiyoruz. ,, 

( Hitler'in Berlin'de 26 Eylul 1938 ~ünü Spor Sarayı'nda 
söylediği nutuktan ). 

L'Europe Nouvelle 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
rol sahalarının kıyısında 

bulunuyor. Dört yol ağız -
larım kontrol ediyor. 

Mihver'in öbür ucundaki 
Musolini bütün bunlar için 
ne düşünüyor? Musolini ki 
1938 de lord Runsiman'a 
fÖyle yazmıştı: 

"Eğer Hitlcr Uç, buçuk 
milyon alman südeti yeri
ne üç buçuk milyon çeki il
hak etmeğe kalkarsa Avru
pa'nın o zaman heyecana ve 
harekete gelmesi makQI -
dur .... " 

Roma'da hala, Fransa ile 
İngiltere'den İtalya'nın.is
teklerine Berlin'in yardım 
edeceği ümit ediliyor mu? 

Petit /ournal 

İngiltere' de esen hava 
Londra'dan bildiriliyor: 
Muhafazakar gazetelere 

bir göz atmak, güdmekte 
olduğu politika ve metot -
ların, bugün her zamandan 
ziyade tenkit edilmekte ol
duğunu ingiliz başbakanına 
anlatmak için kafidir. Es -
kidenberi kendisinin en sa
dık taraftarı olanı "Deyli 
Meyl" bile, hükiimetin, hiç 
de yerinde olmıyan bir em
niyet hissiyle hareket et -
miş olduğunu kaydetmek -
tedir. 

Parlamentoya haddinden 
fazla sıfır getirmiş olan 
Koalisyon hükiimetinin za
afı, fimdi daha bariz bir ,e
kilde meydana çıkinıştır. 
Geçenlerde bir milli temer
küz kabinesini ileri sürmüş 
olan Eden'in mütalcası her 
tarafta bttynk 1rtr-aıaıaı ıı -
yandırmıştır. 

"Deyli Herald", Çember
layn başbakan kaldığı müd
detçe gerek memleket için
de gerek enternasyonal po
litikada tedafüi bir cephe
nin manası yoktur, diyor. 

Muhafazakar partinin 
dış işler komitesi, epey u
zun süren bir toplantı yap
mıştır .120 Mebusun işti -
rak etmiş olduğu bu top -
lantıda, ekseriyet, mecburi 
askerlik hizmetinin tatbi -
kini istemiştir. Bu da, bu
rada esmekte olan havanın 
istikametini göstermekte -
dir. Mecburi askerlik biz • 
metinin tatbik cdil~bilmcsi, 
ancak işçi partisiyle sendi
kaların muvafakat ctmele -
rine bağlı bir meseledir. 
Bunu, aylardanberi bu da -
va peşinde koşan muhafa -
zakarlar da biliyorlar. Fa -
kat, hükümetin yapacak 
başka bir çaresi kalmadığı -
m da müdriktirler. 

Noye Zürber Saytung 

1939 senesinde 
Mukaddes bir Roma 
• 

imparatorluğu mu! 

' 

Deyli Meyl'den ---
A vrupa haritasının bir 

de& daha deği~e -
si karşısında insan, Bay 
Hitlcr'in mukaddes Roma 
imparatorluğunu yeniden 
kurmak mı istediğini düşü
nüyor. 

İlk defa olarak Rayh'ın 
hudutları içer.isine alman 

olmıyan bir ırk alınmış o -

luyor. Hitler'in askerleri 

Prag'a doğru yürüyüşe geç 

meden önce, bir çokları o -
nun bütün ihtirasının al

man ırkına mensup olanla

rın alman hududu içine a -
hnmaaına inhisar edeceği -
ni sanıyorlardı. 
Şimdi çekler alındı. Ya -

rın öbürgün hrvatlar, leh -
liler ve macarlar da alma -
bilir. 

1934 senesinde Nurcm -
berg'de toplanan nasyonal -
sosyalist kongresine Ahen
den mukaddes Roma impa
ratorunun asasiyle tacı 

gönderildiği zaman, ihti -
mal "ki, bunun ne manaya 
geldiğini anlıyamamıştık. 

O zaman bunun sebebi o
larak, bu §.sa ile tacın 1424 
de Nurembcrg'e ait olduğu 
söylenmiş, esas maksat giz
lenmişti. 

Bu asa ile tac, Napolyon 
harpleri azmanında Viya -
na'ya götürülüp emniyet 
altına alınmış olan hakiki -
!erinin mevsuk kopyaları i
di. 

1934 de bunların ancak 

kopyası elde idi. Viyana a
lındıktan sonra ise hakiki
leri de ele geçmiştir. 

Bundan iki sene sonr~ 

alman askerlerinin gözü al
man mukaddes Roma impa
ratorluğunun bir parçası o
lan V iyana'ya çevrildi. 

Artık Almanya'da şöyle 

reklamlar yapılıyordu : 

"Mukaddes Roma impara -

t<>rluğu bizim eski ana yur

dumuzdu." 
1rmmill xı aunya, o u -

man bunların manasını kav

rıyamamıştı. Son hareket -
ler ise bunların Hitler'in 
kaf<l-!mdaki ihtirasları gös
terdiğini teı'barüz ettirmek
tedir. 

H i tler'in yıllarca önce 

yazdığı "Mücade -
lem" isimli kitapta kendi -
sinin denizaşırı ve uzak sö
mürgelerle değil, yakında 

bulunanlarla alakadar ol -
duğu hakkındaki satırları 

hatırlıyor musunuz? 
O, Avusturya'yı, Çekos

lovakya'yı, Hırvatistan'ı, 

Almanya'yı çevreliyen ve 
bir azmanlar mukaddes Ro
ma imparatorluğuna dahil 
bulunan memleketleri kas -
dediyordu. 

962 senesinde Otto'ya taç 
giydirmekle başlıyan bu 
imparatorluk, şu veya bu 
şekilde 1806 senesine ka -
dar devam etmişti. 

Zaman zaman hudutları 

Ankara 

CUMA: 24._3.1939 

12.30 Program. 
12.35 Türk müziği - PL 
13.00 Memleket saat ayarı, a -

jans, meteoroloji haberleri. 
13.15 - 14 Müzik (melodiler • 

Pl.). 
18.30 Program. 
18.35 Müzik - Pi. (Oda müzi -

ği). 
19.00 Konuşma (Tayyareci ko
nuşuyor). 

19.15 Türk müziği (Fasıl he -
yeti) Celal Tokses ve arka -
daşları. 

20.00 Ajans, meteoroloji ha -
berleri, ziraat borsası (fi -
yat) . 

20.15 Türk müziği Çalanlar: 
Kemal Niyazi Seyhun, Züh -
tü Bardakoğlu. Eşref Kadri, 
Cevdet Çağla. Okuyanlar: 
Ha!Uk Recai, Safiye Tokay. 
l - Acem küre'.;. pe!jrevi. 2 -
Nikogos aga - acem kürdi 
şarkı - Sevdi göynüm ey me
lek sima seni 3 - Melekzcd e· 
fendi - fer-ahnak şarkı - tİt· 
rer yüreğim ol güliter. 4 -
...... - .Ferahnak şarkı - Bir 
sebeple gücenmişsin. 5 - Ke· 
mal Niyazi Seyhun - Kemen
çe taksimi. 6 - Hafız Yusuf -
Hüseyni şarkı - Saçın bil -
kiımleri. 7 - ....... - Hiisey. 
ni saz semaisi. 8 - Tanburi A
li efendi - Nihavent ııarkı -
Sevdim yine. 9 - Refik Fer • 
san - Suzinak şarkı - Canın 
kimi isterse. 10 - Refik Fcr
san - Uşşak şarkı - Kız bü
rün de salına. 

21.00 Memleket saat ayan. 
21.00 Konuşma (Haftalık spor 

servisi). 
21.15 Esham, tahvilat, kambi -

yo - nukut borsası (fiyat). 
21.25 Ne~c}i pl~k\ar - R. 
21.30 Muzık Rıyaseti cümhur 

Praetorıus l - G. Rossini 

• C. M. von Weber - H. Ber· 
lioz ? Valsa davet. 

22.40 Müzik (operetler - pJ.). 
23.00 Müzik (cazbant - Pl.) .. 
23.45 - 24 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLE~: 
14.15 Frankfurt - ıo.s5 Bult· 
reş - 20.10 Breslav - 20.ıS 
Milano - 20.30 Floransa...., 
21 Stra.zlıurg. 

ORKl!:STRA KONSERLERl 
VE SENFONİK KONSER· 
LE~: 16.45 London - RecyO" 
nal - 19.35 Biıkreıı - 20.ıO 
Doyçlandzcnder, Laypziı• 
Munih, Viyana - 20.ıS 
Frankfurt - 21 L<ındon • 
Rccyonal - 21.10 Ştutgart...., 
21.30 Roma. 

ODA MUSİKİSİ: 15.25 Haın· 
burg - 18.20 Laypzig -
19.15 Breslav - 23.30 Lük • 
scmburg. • 

SOLO KONSERLERİ: 14 
Laypzig - 17 Berlın - 17.S 
Stokholm - 17.25 Hamburi 
- 17.30 Kolonya - 18 Ştut· 
gart - 18.20 Breslav, Münilı 
- 18.30 Kolonya - 19.30 
Brüksel - 20.15 Monte - Ce• 
ncri - 22.10 Beromünster _. 
22.30 Doyçlandzender. Sar • 
brlik. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş .;, 
s.): 8.30 Sarb~k - 12 Al• 
man istasyonları. 

ORG KONSERLER! VE KO· 
ROLAR: 18 Königsberg -
21 Beromünster. 

HALK MUSİKISt : 15.35 
Laypzig - 19 Viyana. 

DANS MUztoı: 2.2.10 Buda· 
peşte - 22.30 Stokholm - 23 
Floransa, Milano, Roma -
23.25 London - Recyonal -
23.45 Liyon, Paris - P. T. T. 
- 24 Lüksemburg - o.ıs 
Droytviç - 0.30 Keza. ) 

filarmo~ik orkestrası): şef: 

-----------------
değişmekle beraber bu im -
paratorluk, muayyen bir si
yaset dava ve maksadına 

hizmet ederek 1000 sene ka
dar payidar olm~tu. 

On altıncı asırda bu im -
par~torluk sarku Ma.c.aı:ia • 
tana, garpta da Holanda'ya 
kdar uzanıyor, Çekoslovak
ya'yı, şimali ltalya'nın bir 
kısmını, İsviçre'yi, Savua'
yı, Fransa'daki Burgundi'
nin bir kısmını ihtiva edi -
yordu. 

1556 dan 1806 ya kadar bu 

imparatorluk, Habsburgla -

un riyaseti altında alman 

prenslerinin bir konfede -

rasyonu halinde idi. Bu ca
miaya dahil olan devletler 
arasında zaman zaman kav
galar, muharebeler oluyor -
du. 

Ondan sonra Holanda, İ
talya ve İsviçre gibi kısım
ları istiklallerini kazanmış
lar, diğer kısımlar bir ara -
da kalmıştı. 

8 ir kaç sene önce al -

man kışlalarına a -
sılmış olan levhaları hatır -
hyacak olursak alman dış 

siyasetinin hedeflerini an -
lamış oluruz. 

Bu neşriyat, 1638 de 
türkleri Viyana'da mağlup 
etmiş olan Savua prensi ô -
jen'dn ölümünün 200 imdi 
yıldönümü münasebetiyle 
yapılmıştı. ,.. 

Bu neşriyat icinde al -
manıarın şarka ve cenuba 
doğru yayılacaklarına işa -
ret olunuyordu. 

Avusturya ve Çekoslo -
vakya'nnı başına gelenlere 
bakılacak olursa, o zamanki 
neşriyatın alman dı:ş siya -
setini göstermi şolduğu an
laşılır. 

Bunlarda, eski büyüle 
imparatorluğu teşkil eden 
bütün devletler üzerinde 
almanlann meşru hakkı bu
lunduğu izah olunmuyor 
rrm idi? 

Eğer hakikat böyle ise 
H~llanda ile İsviçre'nin de 
ıstila edilecek memteketler 
arasında bulunması lazım 

gelir. Nitekim alınanların 

böyle bir maksat ve niyet 
de beslemekte olduklarına 
dair şayialar dolaşmakta -
dır ...... 

•••.•• Hitler. kendi kura
cağı imparatorluğun da bin 
yıl yaşıyacağım söylemek -
tedir. 

- The Daily Mail -

memnuniyetle farketti. 
la~tı. Zira şehre bir an 
lazımdı. 

Kısaca veda- - Lord Farnley'in de sizinle aynı makla daha iyi edersiniz. oldu: evlerine her gün iş gönniye 
giden kadının şayanı hayret bir ha
fızası var. Geçen sene on beş defa 
ortadan kaybolmuş ve her seferinde 
de mühim bir soygunculuk vakası 
vukubulmuş. 

KURBAGA DAMGASI 1 
~===========================-15-

- Ben onun vazifede olduğunu 
söylememiş miydim, diye bağırdı. 
Bakın işte, casuslar kıralı: sadık 

Elkl 
Dick şaşırmıştı. Kurbağaları baş

ka bir istikamette takip etmek ıçın 
cenuba harekete hazırlanır veziyette 
bıraktığı Elk, burada, ellerini kapı
ya dayamış, başını eğmiş, gözlükle
rinin üzerinden hüzünle onlara ba
kıyordu: 

- lçeri gelebilir miyim, M. Ben

nett. 
John Bennett ona gelmesini işaret 

etti. 
- Bu civarda bulunuyordum. Ak

!ıma size uğramak geldi. Bonjur Mat 
mazel, bonjur M. Jhonson. 

Hiddetle yerinden kalkan oğluna, 
Bennett: 

- lskemleni Elk çavuşa ver, diye 
emretti. 

Elk: - Müfettiş, diyerek tashih 
etti. Teşekkür ederim,' ayakta dur
mayı tercih ederim. Evet kendim de 
inanamıyorum ama, müfettiş oldum. 
Beni selamladıkları zaman, mukabele 

etmeyi unutuyorum. 

Yazan: Edgar W ALLACE 
Dick Gordona doğru döndü: 
- Yüzbaşım, gelecek hafta içinde 

bir gün bana izin verir misiniz? Ba
zı ailevi sıkıntılarım var. 

Elk içini çekti. Dick, onun bir ai· 
lesi olduğundan bihaberdi, hayret 
etti, güler yüzle: 

- Müteessir oldum doğrusu, de
di, 

Elk: 
- Adeta bir felaket, dedi. Size 

anlatmak daha doğru olacak ... Müsa
ade eder misiniz Matmazel? .. 

Dick kalktı ve hafiyeyle beraber 
kapıya kadar g itti. O zaman E lk o
na hafif sesle: 

- Lord Farnley'in evi bu sabah ba
sıldı, ve kurbağalar muahedeyi çaldı-
lar. 

Genç kız yan gözle onlara bakıyor
du. Fakat Dick'in halinden kendisi
ni şahsen alakalandıran haberler al
dığı belli olmuyordu. Dick, ağır a
ğır, yanlarına avdet etti: 

- Sizlerden ayrılmak mecburiye
tindeyim, dedi. Elk'in işi beni şehre 
döndürecek kadar mühim. 

Ella'nın gözlerindeki üzüntüyü 

evel dönmesi derecede memnun olmasını temenni Elk ağır başını salladı. Yüksek ses 

Otomobilde, Elk, mütemmim ma -
liımat verdi. Lord Farnley Week-endi 
şeh!r~e}d evinde geçirmişti. Memle
ketı ıçın namüsaid olan aktarmalara 
ait bir maddenin tadiline muvaffak 
olan ve muahedeye yeni iki madde 
konmasını isteyen Amerikan sefiri
nin teklifi üzerine Lord Farnley e
vinde çalışmakla meşguldü.Fakat bu 
nu Dick, sonradan öğrendi. Çünkü 
sefirin muahededen haberdar olduğu
nu bilmiyordu. 

Lord Farnley; evrakı, büronun dı
varına yerleştirilmiş olan son model 
bir kasaya kilitlemiş, demir kanadı 
kapamış, tehlike zilini muayene etmi1 

ve yatmıtşı. ..v 

Ertesi sabah, ogleye kadar, kasayı 
açmamıştı. Yemekten sonra çah.şı:ıı
ya devam niyetiyle anahtarı kılıde 
sokunca, anahtar boşa dönmüştü. Ka
nadının topuzunu çekince elinde kal 
mı1tı, kasa kilitli değildi. Muahede, 
notlar ve tahviller kaybolmuştu. 

Otomobili son hızla süren Dick: 
- Nereden girmişler? diye sordu. 
- Kilerin penceresinden. Mühen-

dislerin bir buluşu. Yirmi senedir 
bu derece mükemmel bir iş görme -
dim. Bu işi dünyada ancak iki kişi 
yapabilir. Ne bir iz ne bir delik mev
cut. Her şey temizce ve ihtimamla 
yapılmış. İnsana zevk veriyor. 

Dick sertç.e: 

ederim, dedi. 
Elk müstehzi: 
- Kendini terkettiğim zaman pek 

yüzü gülmüyordu diye cevap verdi. 
lçeri girdikleri zaman da Lord 

Farnley'i gene yüzü asık buldular. 
- Çok feci Gordon, cidden çok 

feci. Bu akşam bu mesele için kabi
ne toplanacak. Başvekil de şehre 
döndü. Mesleğim mahvoldu. 

- Neden bu işi kurbağaların yap
tığını zannediyorsunnuz? 

Cevaben, Lord Farnlcy kasanın 
kapağını açtı. içinde, polis memuru
nun M. Broad'ın kapısında görmüş 
olduğu resme müşabih bir beyaz işa· 
ret mevcuttu. Kasanın nasıl açılmış 
olduğunu ancak bir mütehassıs anh
yabilirdi. Elk, kasanın topuzunun 
maharetle çıkarılmış olduğunu far
ketti. Bu, hırsızların, hiç kimsenin 
işitmediği kuvetli bir patlayıcı mad
de ile kilidi berhava etmelerine yar
dım etmişti. Elk: 

- Sesi kısan bir alet kullanmış o· 
lacaklar, dedi. Bu aletle, bir taban
canın sesini gizler gibi, kolayca hare
ket etmişler. Tekrar ediyorum: dün
yada bunu iki kişi yapabilir. 

Kimdir onlar? 
- Genç Harry Lym, öleli seneler 

oldu Saul Moris .. oda öldü. 
Nazır tahammül edemiyerek: 
- Bu iş ölüler tarafından yapıl

madığına nazaran, üçüncü birini bul-

le: 
- Hepsinden mahir bir üçüncü -

!Wn bulunması lazım diye düşündü. 
Ben onların hepsini tanırım: Wal 
Cormen, Georges, Fare, Billy Harp, 
İlke Wellaco, Pheeny More; bu işi 
bunların hiç birisi beceremez. Bu bir 
üstat işi Mösyö. Günlerimizde az te· 
sadüf edilen büyük bir sanatkarın 
eseri. Ve öyle zannediyorum ki fa
ilin kim olduğunu biliyorum. 

Bu teraneyi sabırla dinliyen Lord 
Farnley, iki adamı yalnız bırakarak 
kütüpaneden çıktı. 

Elk kapıyı vekilin arkasırftlan ka
pıyarak: 

- Yüzbaşım, dedi dün akşam ih
tiyar Bennett'in nerede olduğunu bi 
liyor musunuz? 

Elk bunu takayd bir tarzda soru
yordu. Fakat Dick bu sualin derin 
manasını anladı ve kalbi kuvetle 
çarpmıya başladı tahmininden daha 
çok sevdiği Ella için bunun ifade e
deceği manayı düşünüyordu: 

- Gecenin büyük bir kısmını dı
şarda geçirmiş. Matmazel Bennett, 
cuma günü gitmiş ve bu sabah şafakla 
dönmÜJ olduğunu söyledi. Niçin so
ruyorsun? 

Elk, cebinden bir kağıt çıkardı, aç
.tı, gözlüklerini düzeltti: 

- Adamlarımdan biri ihtiyar Ben
nett'in ortadan kayboluşlarını takip 
ve kaydetmif. Bunu öğrenmek kolay 

Dick derin bir nefes aldı ı 
- Bununla ne demek istiyorısun? 
- İhtiyar Benett, cumartesi gecesi, 

ne yaptığını isbat edemezse, kendi
sini tevkif ettireceğimi söylemek is
tiyorum. Saule Morris'e veya genç 
Wal Cormon'a hiç tesadüf etmedim. 
O zamanlar böyle mühim işlerle uğ
raşmazdık. Fakat yanılmıyorsam, Su
ale Morris, sanıldığı gibi ölmemiş 

olsa gerek. Dostum Bennett'i Zİ}'l\re
te gideceğim. Orada ufak bir basü
badelmevte şahit olacağımı tahmin 
ediyorum. 

• IX. Kısım 
Denizde kaybolan adam. 

Ertesi sabah, Jhon Bennett bahçe
de çalışırken, erkenden Elk, çıka· 
geldi. Müfettiş doğrudan doğruya 

mevzua girdi. 
- Cumartesi gecesi Lord Farnley• 

in evini soydular. Gece yarısıyla saat 
üç arasında olduğu tahmin ediliyor. 
Kasayı kırıp mühim evrakı çaldılar. 
O geceki hareketlerinizin hesabını 
vermenizi istiyorum. 

Bennett, müfettişin gözlerinin i· 
çine baktı. 

(Sonu var) 
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Gandinin orucu? 
Meşhur hindlinin ıimdi gene oruç ı lorileri temin eder. Zaten en yeni 

halinde bulunduğuna dair yeni bir tetkiklere göre her ciın.a için mı mü
haber yok&a da, daha yakınlarda naaip gıda kendi cinainden olan bir 
bir hind padişahına öfkelenerek hayat aaMbinin vücududur: meaeli 
günlerce oruç tutmuı olduğuna ve inaanların, aadece içtimai hayatta 
İngiliz valisinin ite karıtmaaiyle değil, biyoloji hayatmda da biribir· 
hind padişahının emrini değiştirme- lerini yemeleri idet olaaydı en iyi 
ai üzerine orucu bıraktığını tabii gıda bu olurdu. Onun için büabütüa 
unutmamıısınızdır. aç kalanlar 1 da - hiç olmazaa bir 

Gandi'nin orucu bizim bildiğimiz miioddet - kendilerine en münaaip 
gibi aadece imai.k vaktinden akıam ııdayı bulmuı aayıhrlar. 
ezanına kadar aç durup geceleri Yalıuz, tabiidir ki, aç kalan ken· 
bka baaa yiyerek oruç tutmak de- diaini yiye yiye nihayet kendini eri
ğil, hiç bir ıey yemeden günlerce tir ve gıda bulamıyacak bir bale ge
büabütün aç kalmaktır. Galiba, in- Jir. Böyle, hiç bir feJ' yemeden açlı
gilizler dünyada en çok yemek yi- ia dayanabilmek müddeti, bir kere, 
yen millet olduklarından Gandi cinae göre değiıir. lnaanlar için bu 
onları meraklandırmak ve kendiai- müddet vaaati olarak, ıimdilik kırlr 
ne acmdırmak için ne vakit batı ıu- gün aayılır. Köpekler de vasati kırk 
kılsa hemen böyle oruç tutuyor. gün dayanırlar, belki köpeğin insa -
Yirmi yıl kadar var, bir İngiliz be- na en sadık dost diye sayılması bir
lediye reisi de hapi&aneye atıldığı az da ondandır. Sahibi ile birlikte 
vakit o yolu tutmuı. fakat bindli- aç kalırsa aynı zamanda ... At da in
ler gibi aç kaim.akta idmanı olma- sanlara iyi arkadaı olmakla bera
dığmdan göçüp gitmiıti· her o dört haftadan ziyade dayana. 

Hindlilerin günlerce aç dunnak- maz. Devenin açlrğa tahammülü 
tan daha büyiik hünerleri olduğun- meıhur olmakla beraber müddeti 
dan Gand'nin orucu o büyiik hüne- henüz tecrübelerle kestirilememiı -
rin yanında küçük bir it gibi görü- tir. Kedi zaten aç gözlü mahluk ol
nür. O büyük hüner - tabii duy - doğu için açlrğa yirmi günden ziya
muısununzdur - fakir denilen hind- de dayanamaz. 
li derTİ§lerin kendilerini bir mezar Aynı cins içerisinde, yafm ve bo
içinde kapattırarak altı ay orada yun çok tesiri vardır. Uzun boylular 
kaldıktan sonra gene dipdiri çık- açlrğa daha uzun müddet dayanır
maldır. Böyle bavaaı pek az bir lar. Gençler pek az, Y•tlılar daha 
yerde bu.bütün cöçmeden kalabil- ziyade dayanıklı olurlar... Şipnan. 
mek artık yalnız açlria dayanmak lık - bir bakımdan - vücudunda 
defil, bayatı aon dereceaine kadar ihtiyat gıda taınnak demek olduğun
hafifletmektir. dan ıiımanlar açlrk hiaaini kaybet-

Gandi'nin uaulünde aç kalmaiı tikten sonra aç kalmıya uzun müd
pek te istiraplr bir teY aanmama • det dayanırlar. 
lıd1r. insan yemek yemeyince ilk Su içmenin açlrf a dayanmak için 
.zamanlarda açlık duyaraa da bu kolaylık verdiii ıüpheaizdir, fakat 
his çabuk geçer. Büyiik muharebe açlık hissini unutturduğu için, da
de üç günden ziyade - iatiyerek yanıklrk müddetini uzattıiı için de
deiil, yiyecek bir feY bulamadıiım- iil. 
dan - büabütün aç, hem de aıuuz Fikirleri çok iıliyenler açlrf a pek 
kaldığnn için bunu yalnız kitaplar- az dayanabilirler. Ondan dolayı, 
da değil, kendi üzerimde tecrübe- Gandi'nin öyle &ilk a1k anaca ıirm.i 
me cöre de .öyliyebilirim... Zaten fikir b .. kmımclan pek de lehine çık· 
laboratuvarlarda yapılan tecrübe- maz. 
lercle de hayvanlarm açlık hiaaini Bir de, ünirli kadmlar uzun müd
kayhederek rünlerce hiç birteY ye• det açlığa dayanırlar, denilir· Fakat 
m.d ... vıuavahildilderi aa.bit ol • srerçekten aç kalıp kalmadıkları bi-
muıtur. Succi admda bır ........, ttiiilMii. va1ı:11.,ıe tııW .... 'al .. 
zerlerinde tecrübe yaptığı hayvan- müıtüm, haftalarca yemek yemediği 
ları kıskanmıt olacak, kendisi de iddia edilmiıti. Halbuki u.ndık oda
krrk gün büabütün aç kalmaia da- amda gizli gizli anasonlu gevrekle 
yanabilmittir. katar peyniri yediği ve etini acmdır-

Bu dayanrklılrim aebebi de pek mak için sofrada yemek yemediği 
basittir. lnaan yaıamak için yemeie aonradan anlatıldı ••. 
muhtaç olmakla beraber, dıtarıdan lnaan aç kalmca duaaı daha mak
yiyecek bir teY bulamayınca az çok bul olurmuı, derler. Gandi'nin oru· 
uzun bir müddet gene kendiaine gr- cundan makul da, zaten, budur. 
da bulur, yani kendi kendisini yer ve Fakat ıimdiki halde, hayat ilminde 
böylece hayatına lüzumlu olan ka· bunun yeri yokhr. G. A. 

Dış Ticaretimiz 

Kliring hesaplan bakiyeleri ve 
kredili ithalAta ait taahhütler 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Banka -
ıından alınan hesap hullularına core 
18.3.1939 tarihindeki klirinc hesapları ba
kiyeleri. 

CETVEL: 1 

Türiıye Cumhurıyet Merlı.ez Banlı:aıın
ddi llirinı hesapları bor,lu balı:ıyalım: 

Memleket 

Bel_çika 
\,,cıı:oalovakya. 
l' ınıandıya 
.Pranaa 
Holanda 
lnıı;iltcro 
hpanya 
lıveç 
hviçro 
ltalya 
Jenııtan 

Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s. s. c. ı. 
Yuıoılavya 
Yunaniıtan 

CETVEL: 2 

Milı.tır T .L. 

~62.700 
3.0IH.7UO 

705.600 
3.433.lUO 

727.900 
10.782.600 

268.900 
2.999.80!1. 

831.100' 
1.771.200 

333.600 
13.200 

!.235.400 
712.000 
72.300 

423.900 
493.000 
35.700 

Muhtelif memleketlenn merkez bınka • 
lıundı tutulın lı.lirinı hesıplarındıli 

alıcal/ırımız 

Memleket Miktar T.L. 

Almanya A. Hesabı 8.055.300 
B. Hesabı 441.000 8.496.300 

İtalya B. Hesabı 175.400 
Yunanistan C. Hesabı 86.300 
Eıtonya Sti.800 

Çocuk 

, ___ YENiŞEHiR --.. 

ULUS Sineması 
2 büyük artist: Fred Astaire • 
Ginger Rogers'in Karyoka - Kon· 
tinantal - Top Hat filmlerinden 
sonra en son çevirdikleri. 

BRODVEY 
SERENADI 

"Carefree" 

Gençlik, aşk, saadet, zevk neş'e 
filmi büyük muvaffakiyetlerle 
devam ediyor. 

Ayrıca: Metro Jurnal en son 
dünya havadisleri. 

Matineler 14,30 - 16,30 - 18,30 
gece 21 de başlar 

Bugün 12,15 ucuz fiatla 

lngiliz kızları her gün yaptıltları ekurıizlerle, beden terbiyesi ve vücut güzelliğinin 
ehemiyetini öğreniyorlar 

İngiliz gençliğinde 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Beden terbiyesi ve vücut 
güzelleştirme teşkilatı 

''V ücud güz.elliği ve Mığlamlığı birçok memleketler
de gençliğin en önde gelen ülkülerindn biriıi olmuıtur. 
Bu makalede, bu bahiste büyük bir aalahiyet sahibi o
lan Mr. Chriıtopher Congreve lngiltereJe evin içinde ve 
dlfında bu makıatlla ne gibi temrinler, idmanlar yapıl
dığını izah ediyor. Bu makalede lngiltere'nin her z;a· 
man olduğu gibi, fimdi de dünya. milletleri içinde birin
ci. •por milleti vaJını mııhalaz.cı ettiğini 6Ö•termelıte
dır.,. 

B u ene 1940 senesinde toP.
Janacak dördüncü milletler 

arası bo§ vakitleri güzel geçirme 
ve teneffüs kongresinin ruznamesi
ni ve planını hazırlıyacak olan is
tişari komite yakmda toplanıyor. 

Delegeler Londra'da yalnız üç 
gün kalacaklar, fakat kendileri tö
renle karşılanacaklardır. 

llk toplantı günü delegeler, Baş
vekil Mister Çcmıberleyn tarafın· 
dan kabul edilecekler, ondan sonra 
da hükümetin misafiri olacaklar
dır. 

Bu hey.et Bukingam sarayında 

kıra} tarafından kabul odilecekleri 
gibi Londra şehremini tarafından 
da şereflerine bir ziyafet verilecek
tir. 

Bu arada bu delegeler, ingiliz 
gençliğinin nasıl yetiştirilmekte 
olduğunu da yakından görecekler, 
kıriket ve spor sahalariyle, tenvir 
edilmiş oyun alanlarını, stadyom
ları, yüzme havuzlarını, taşra ku
lüplerini gezeceklerdir. Bu arada 
zengin ve fakir bUtün gençlerin, bü
tün gün çalıştıktan sonra spor ya
pabileceklerin, bazı öğle sonlarını 
bu işe verebilenlerin mesaisi tetkik 
olunacaktır. 

lngiliz. kızları radyodan ve gra.molon pliilrlarından iıtilaJe 
ederek her ıabah jimnastilc yaparlar 

M isafirlerimizden çoğu lngil
tere'de sporun bu kadar 

ileri gitmiş olmasına rağmen bütün 
bu teşekküllerin, hükUmet tarafın
dan idare edilmeyip tamamiyle ih
tıiyari olduğunu görerek belki de 
hayret edeceklerdir. Bu ihtiyari 
teşekküllerde hiç bir zaman kendi
lerine reklam yapmazlar. 

Bir takım futbol maçlarında gö
rülen büyük kalabalıWara bakarak 
bazrları, ingilizlerin baıkaları spor 
yaparken onları seyretmekten zevk 
alan ve bunu tercih eden bir millet 
olduklarına hükmederler. 

Bunlar bir otomobile binip civar 
köyleri bir cumartesi günü öğloden 
sonra dolaşacak olurlarsa bütün 
köylerin sahalarında gençlerin ha
zan on birer, hazan da altıp.r kişi
lik takımlarla futbol maçları yap
tığını görürler. 

1' akat bu nıaçlar, eskiden ol
r. duğu gibi gelişi güzel ya

prlmamaktadır. Şimdiki köy saha
larmda muntazam futbol kaleleri 
vücude getirilmiıtir ve bunlar iyi 
bir surette muhafaza olunmakta
dır. 

liyctleri de yapmak şartiyle birçok 
kulüpler açılmaktadır. 

Beden terbiyesi öğretmenleri icin 
yeniden bir kollej açıldığı gibi bir
çok gramafon plakları ve radyoda
ki neşriyat kız ve erkek bütün 
gençleri, sabahleyin kalkar kalk
maz, beden harekatı yapmağa baş
lamıya teşvik etmektedirler. 

Bu türlü beden hareketlerinden, 
oyunlardan ve sporlardan başka 
son yıllar içinde kampa çıkmak, 

bisiklet turları yapmak ve yürüyü
cülük de yapılmaktadır. Şehirde 
bütün bir haftayı çalışarak geçiren
leri, cwnartcsi ve pazar günleri te· 
bir dışmdaki yollarda görüyonu
nuz. 

Bu cereyanı, trenlerdeki ten
zilat, hususi gensler misa

firhaneleri tcıvik ve tefÇİ etmek· 
tedir. 

İngiliz gençliğini orguıiz( edil
memi§ aananlar, takımlarla karıı
lafdıkları .zaman hayret ederler. 
Bu işlerle uğraşan dört büyük te
tckkül vardır ki ıunlardır: Mim 
oyun sahalrı birliği, beden terbi
yesi ve oyunlar merkezi komitesi, 
sosyal hizmetler milli \konseyi, üni
versite spor komitesi. 

lam vücudlu olarak yetiştirilmesi 
meseleaine Uizrmgelen ehcmiyeti 
vermektedirler. 

1937 senesinde mahalli spor te
şekküllerine inkiıaf imkinları ver
mek maksadiyle yapılacak yardım
ları genişleten bir beden terbiyesi 
ve spor kanunu kabul edilmiştir. 

Cereyan sürat le büyümekte 
ve bu işe büyük bir ehemi

yet verilmektedir. 
Milli sağlamlık teşkilatı, herke

sin nazarı dikkatini celbeden bir
çok afiıter bastırmaktadır. Yeni 
projeler srhhi bir komisyonun tet
kik ve tasvibine arzolunmaktadır. 

Büyük bir sporcu ve olimpiyad 
komitesi azası olan Lord Aberdare 
yazdığı bir yazıda diyordu ki: 

"Hemen herkC9in vücudunu inki
şaf ettirmesi ve sağlam yetişmesi 
için imkanlar mevcuttur." 

Bu teşkilat tarafından neıredilen 
bir kitapta bede:ı terbiyesi ve VÜ
cudu güzelleştirip saflamlaştırmak 
için yirmi iki muhtelif metod tav· 
siye olunmaktadır. 

Bu metodlar yalnız stadyomlara 
ve oyun sahalarına taalluk etmiyor. 
İçlerinde çalıtırken jimnastik usul
leri de vardır. 

Çocuk Esiı:geme Kurumu genel mer 
kezi tarafından çıkarılmakta olan 
(Çocuk) adlı derginin (131) sayısı 

çıkJIUftır. Yurt yavrularının aağlrk, 
aoıyal kültürel durumlarının inkişafı· 
na hizmet eden bu kıymetli dergiyi 
çocuklara, çocuklu ana ve babalan 

Bekôr evliler 
Baı Rollerde: Mona Go
ya - Pizella - Sim Viva 

Tel: 2193 

Bu sahalar milli oyun sahaları 
birliği ile Karneği tröstü tarafın
dan vücude getirilmiftir. 

Bunlardan başka on dört muh
telif genç1ik teşkilatı, yirmi iki 
saha komitesi kurulmuştur. 

Ingiliz hükümctleri her ne kadar 
bu itleri doğrudan doğruya elleri
ne ıyorlaraa da ıençliifn Nj· 

İnsanların sıhatli ve mesud olma
ları için bu noktalara riayet etme
leri, uzun zamandanberi yapılan 

ingilfz tecrübelerinin gösterdiii 
t>ir netieedir. 

Memleketin her tarafında jim-
uati bob, fa-
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Zekô n ı n istikbali 
Ajanslar dün de sinirlendirici bir 

çok haberler getirdiler: dünyanın 

umumi vaziyeti - tek kelime ile -
fecidir. Fakat, bu~dan daha feci va
ziyette bulunan bir §ey daha varaa 
o da aekci'dır. Perikles asnnı, röoe
aana.ı, daha aonra makine medeni
yetini, ve fakat bütün bunlar arasm
da ve bütün bunlarla birlikte ve her 
aahada hayranı olduğumuz çqit çe
ıit ve ölçü tannn.az eaerleri yaratmıı 
olan zeka bugün iflas halindedir. 
Buna dair görmek İstiyec:eğiniz mi
aalleri yukarıda bahaettiiim haber
lerde bol bol buJabilirainiz: 

- lngiltere dahiliye nazın Alman
ya'nın Memel hakkında Litvanya'ya 
ültimatom verdiğini kasten mi söy
lemiıtir, yoksa bu hususta yanlı§ ha
ber mi almııtrr? 

- lngili:z: ve fran&ız nazırlariyle 
mütehassısları araamda batlıyan 
müzakerelere bugün de devam edil
miıtir. Tecavüze kartı mütterek be
yanname neıredilmeaine dair olan 
teklife ali.kadarlardan birkaçı müa.
~t cevap vermi§lene de Polonya'
nın cevabı kati değildir. Fakat bir 
konferans toplamaktan da kati au -
rette vaz geçilmemiıtir. 

- Memel heme.n tamamile alman
dır. 

- Memel'de yapılmıı olan 1935 
nüfus aayrmma göre ... 

- 1919 da çizilmit olan hudutla
rın tashihi barış davasına yeni bir 
hixmet telakki edilmek icap edet". 

Bu miaaller oolarca haber ara-
a1ndan ıeliıi cüze) alınmıttrr. Şimdi 
bu haberlere bakarak aldın, mantı· 
ğın, izanın, zekanın ne hale ıelmiı 
olduğunu tayin edebilir.iniz. 

Elbette dikkat etmitainisdir ki ba
zı münakaıalar, tereddi ede ede, 
mevzula h~ alikaaı olmıyan bir ha
le gelir. Farzedelim lı:i bet on kiıi 
toplanıp edebi bir cemiyet kunnayı 
ileri aünnüılerdir. Bu makaatla gÖ

riİfl"ekte olanlardan biri, "cemiye
tin adı ne olacak 7" der. B ... un üze
rine ortaya üç bet isim atrln-. Ve ge
ne farzedelim ki bu isimlerden biri 
"fatilrbal 71ldı:aı" clır. 

- İstikbal yıldızı olur mu? 
- Neden olmasın? 

- Güzel değil de ondan 1 
- Zevk meaeleai. 
- Evet, fakat güzel deiil. Ve ton-

ra, mefhur "Fecri ati" nin taklidi. 
- Bizim arkadat zaten karihasm

dan bir §ey bulup çıkaramaz ki ! 
Münazaranm bu fekli almasiyle 

kaç güzel fikrin vahdet deiil te
tettüt veaileai olduğunu kim hatır
lamaz? Dünya hadiseleri hakkında
ki tehirleri de bunlara benaetebili
riz: Memel'e dair Almanya Utnn -
ya'ya ültimatom nrmiJtir. yahut 
vermemiıtir. Memel'de ekaeriyt al
manlardadır, yahut 1935 aaynnma 
göre onlarda deiildir. Likİll ortada 
bir hakikat varsa o da Memel'e al
man lutalarınm çoktan vinniı oldu
ğudur, tecavüze kartı miifterek be -
yanname notri teklifine selince: ilk 
önce bu, fU mabut ademi tecavüz, 
yahut bizim tabirle aaltlırmazlılt po
litikasma benzemiyor mu? 

Fakat, "1919 da çizilmit olan 
hudutların tHhihi hanı davaama 
yeni bir hizmet telakki edilmek icap 
eder," mütaleasına ne derainiz? Bü
tün bu gÜrültü at'aıında zekaya de
lalet eden tek cümle, diyeb'liriz ki, 
budur. 

Zekanm iıtikbalinden de ümidi 
kesliiimiz. anda imdadımıza bu nük· 
te yetiımiıtir. Ve ıuna inanalan ki 
bu içinden çıkılmaz vaziyetten dün
yayı kul"taracak olan da ıene zeka
dır. 

Tanınmıı bir fransız muhamri 
zekanm geçinnekte oldufu buhran
dan bahsederken muhatabına soru
yor : 

- Zekauzlıim aari olduiunu aa
nır mıamız? 

- Bulaııcı hastalıkların bir inaan
dan diğerine nasıl geçtiğini bilmez 
miainiz 7 En temiz kimaenin Üzerin • 
de ona -.ebayı qıhyacak olan bir bö
cek bulunabilir. 

- Fakat, bu gibi haatalıklardan 

da mutlaka berkeı ölmez. Ve ma
demki orta çağa avdet etmek üzere· 
yiz, zeka ve medeniyet mensupla

rmdan geri kalanlar zaviyelere a1ğı
nırlar, olur biter. 

Bu da Öteki gibi bir nüktedir. Ve 
anlaıılıyor ki cihanm bugünkü ha
lini unutmak için zaviyelere deiil, 
ancak nükteye aıfınmaktan baıka 
çare ,oktur. 

Naauhi BA.YDAR 
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---Yazan: Francis de Groisset - 15 - Çeviren: L. Karamanoğlu 

Filler 
T ekerlekleri yenilenmiş olan 

otomobilde nihayet biraz te
neffüs edebilecek hava bulduk. 
Kandy"den ancak yirmi kilometre 
mesafedeyiz. Artık ilk fujerler gö
rünmeğe başladı. Bunlar adeta bi
zim memleketin ağaçları yüksekli
ğinde. 

Pirinç tralalarından dönen koca
man öküzler uzaktan mini mini gö
rünüyor. 

Ho11icott'e 
"Ne zaman fil göreceğiz? Etra

fımızdaki manzara ile hemahenk 
nisbette olan hayvan olsa olsa an
cak fildir.,, dedim. 

Ben hep filleri arıyorum. Der -
ken oto durdu. İşte filler biribiri 
arkasına dizilmiş üç fil. Uçü de 
mus ağaçlarından daha yüksek. 
Yolumuzu amudeh kesen diğer bir 
yoldan göründüler. Yolu tama
miyle kapamışlardı ve yayvan ta
banları üsütünde adeta bir mabed 
gibi duruyorlar yalnız baştakinin 
bir Kormak (1) ı var. Çıplak olan 
Kormak'ın kare omuzları ve doğru 
gövdesi bir maden gibi parlıyor. 

uı.;us 
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YURTTAN RESİMLER 

İzmit körfezinde gemiler 

24 - 3. 1939 -
İzmir'de verem pavyonu 

İzmir, (Hususi) - Tepecik emrasi 
sariye hastanesine ek olarak villyetitl 
tahsisatiyle yaptırılmakta olan vereGI 
pavyonunun çatı, döşeme ve taksim&• 
tı bitmiştir. Noksan kalan dahiU ,,., 
harici sıva, kalorifer ve tesisatı fenni
ye vali B. Fazlı Güleç'in isabetli bk 
karariyle hazırlanan tahsisatla He• 
mal edilecektir. 938 yılı bütçesindeki 
tahsisatlardan 15 bin lira ayrılarak 

inşaatrn hazirandan evci bitiriJme1I 
mümkün olacaktır. 

Diğer taraftan gene bu hastanenin 
yanındaki enginar tarlasının on bin 
metre murabbalık kısmı istimlak edil· 
iniş ve hastaneye ilave edilmiş.tir. 

Bu arsa üzerinde ayrıca, Sıhat ve. 
kaleti tahsisatiyle yüz yataklı diğer 

bir verem pavyonu inşa edilecektir. 
Bu pavyon masarifi, Yugoslavya'dan 
alınan ta1minat tahsisatından ödeme· 
cektir. 

Bu suretle İzmir"de 200 veremlinin 
daimi surette tedavisi temin edilecek
tir 

- Yakında e-örürüz. dedi. Fakat 
eğer avcı iseniz size bir vahşi fil 
hikayesi anlatayım. 

- Korkarak - hayır dedim avcı 
değilim. Oyle ise size bir ehlileş -
miş f:il vakası söyliyeyim çünkü 
eşyalarınız arasında bir şemsiye 
gördüm. 

Şaşırarak baktım. 

Mütevazin bir hareketsizlik için
de bükülmüş iki bacakları üzerine 
oturmuş, bir mızrak gibi onu mu
hafazaye hazır e~ki pün muhare
beleri askerlerini hatırlatıyor. Ve 
bunun barbar gençliği altında yir
mi beş asır ezilmiş gibi duruyor. 
Bu fillerin vücudiyle küçülmüş gi
bi görünen kocaman Palmier'lerin 
altında bu dekora tevazün veren 
bu filleri uzun müddet, mümkün 
olduğu kadar uzun müddet seyret
tim. 

Kültürparkta ziraat 
.. . . 

muzesının 

hazırlanmasına 

Kemaliyede köy bütçesiyle 80 metre 
uzunluğunda bir asma köprü yapıldı 

"Şemsiyemle bunun münasebeti 
ne?,, 

Sözümü kesti. 
Dü Krusett dedi. Daha bu mem

leketin acemisisiniz. 
Timsah bacağımı kapmadı diye 

giz buradaki bütün hayvanları us
lu ve sulhperver mi sanıyorsunuz. 
Hayır hiç öyle değillerdir. Eğer 

kodaman File ormanda bir rastlar-
• sanız işiniz bitmiş demektir. Zan

nediyorum ki bunu biliyorsunuz. 
- Evet dedim öyle ama tam ye

rine nişan alınmış bir kurşun 
- Ya demin bana avcı olmadığı-

nızı söylemiştiniz. 

- Oyle, evet, devam ediniz. 
,Ve o devam ederek 
- Belki siz bilmezsiniz, bu de

diğim Fil nevrastenik olmuş eski 
bir burjuva Filidir. Kötü şakalar 

yapmak için ailesini ve muhafızla
rını terık ederek dolaşmağa çıkmış 
bir fildir. 

- Bu hal yalnız fillerin başına 
gelen bir hadise değildir dedim. 

- Siz çocuk iken hayvanat bah
çesinde mürebbiyenizin nezaretin
de üstüne binip gezdiğiniz fil gibi 
bunu da bir fino köpeği zannetmek 
doğru olmaz. 

- Peki öyle olsun. Fakat siz şu 
şemsiyeyi anlatın 

Hollicott: 
- Filler şemsiyeyi sevmezler 

dedi. Hele açrk olursa. 
Bir de el arabalarının açık kö

rüklerinden hiç hoşlanmazlar. 
Boğalar nasıl kızıl renge kızar

larsa bunlar da siyah renkten si
nirlenirler. Binaenaleyh yağmur
lu havada bir file rast gelirseniz ... 

- Evet dedim. Hemen arabanın 
körüğünü indirmeli veya şemsiye-
yi kapatmalr. . 

- Evet her şeyi anladınız. Şım· 
ai asıl gülünçlü hikayeye başhya
cağım, fakat sonu çok hazin. • 
Yağmur altında bir fil ve yenı 

ppkasını bozmak istemiyen ihti
yar bir madamın hikayesi. 

Onu susturarak. 

- Zahmet etmeyiniz azizim de
dim. Hakikaten çok gülünçtür fa
kat onu biliyorum. 

- Demek biliyorsunuz 1 Kim an
lattı? 

Bir yalan oydurabilmek için bir 
an durakladım. 

"Kim olacak J eriman,, dedim. 
Hollicott 
- J eriman mı dedi 1 Bunu size 

nasıl anlattı ? 
- Bilmem işte, öylece gülerek 

anlattı. 
Hollicott hayret içinde. 
- Gülerek mi dedi. Bu ne ayıp 

şey 

- Niçin? 
Çünkü bu ihtiyar madam onun 

büyük annesidir. 
Onun haline güldü ha .. ! 

Bu esnada köyler geçiyoruz. 
Yerlilerin tipi bambaşka. Da

ha az ince fakat daha harpçu bir 
tip. 

Hollicott 
"lşte Tmuller,. dedi ve bir pro

fesör tavriyle "çalışkan ve cesur 
bir ırk,, sözünü ilave etti. 

Yolumuz üzerine bir çok erkek 
ve kadın dizilmiş bize gözlerini 
dikmiş korkak, korkak bakıyorlar. 

Halbuki "bunlar, dedim otomo -
bilden korkuyorlar,,. 

Hollicott 
- Bunlar dedi Parioslar. Ken -

dilerinin iğrenç olduklarım bildik
leri için açıldılar. 

Heyhat artık yolun üzerinde bi
rer küıcük siyah nokta gibi kaldı
lar, çok süratli giden otomobile la
net ettim. 

Filler gittikçe gözümden kay -
boldular. O kadar zaman bekledi
ğim bu filleri iyi yazamıyacağım 
endişesinde iken birdenbire geçit 
yolunu iki taraftan taşan karınla
rı ve tıpki bedbaht hükümdarların 
tantanalı ve teslimiyetti yürüyü 
şiy1e tekrar önüme çıkıverdiler. 

(Sonu var) 

--------------------(1) Fill~ri güd~n adam. 

ba~lanıyor 
Yabani sakız ağaçlarına fıstık aşısı yapliıyor 

Kemaliye (Hu:m- r / 
si) - Kemaliye ka- / ,._, 
zasında son sene • 
!erde bayındırlık 

çalışmaları ilerle -
miştir. Başarılan e
serler arasında bir 
çok kasabalarımız 
için örnek ·alacak 
tesisler vardır. Bu 
arada Fırat üzerin
de kurulan mühim 

r------------------------------

İzmir, (Hususi) - Ankara'dan av
det eden Burnova mücadele istasyo
nu müdürü. Dr. Nihat Eğriboz, Kül
türparktaki ziraat müzesinin bir an 
önce hazırlanması için faaliyete geç
miştir. Ziraat müzesi, Egenin ziraat. 
çılığı ve çiftçiliğini temsil edecek bir 
mahiyette olacak ve köylüye ilmi ve 
fenni ziraat usulleri hakkında icabe
den tesisleri gösterecek ve öğretecek
tir. Hariçten gelen yabancılar, ziraat 
müzesinde Türkiyenin zirai çehresi 
hakkında toplu malCımat sahibi olabi
lecek ve her mahsül hakkında istatis_ 
tiki malümat edinecektir. 

bir asma köprü bu
lunmaktadır. Bu 
köprü asma olarak 
demirden yapılmış. 
tır. Köprünün u -
zunluğu 80 metre -
dir. Genişliği üç 

Halk konseri 
14 üncü HALK KONSER! 
Riyaseticümhur Filarmonik Or -

kestrası tarafından Müzik öğretmen 
okulu konser salonunda yarın uat 
15,30 da. 

Şef: Ernest praetorius 
"HAFlF ,MUZIK,, 

1 - G. Rossini (1792 - 1867)': 
"Sevilla berberi,, operasından u-

vertür. 
2 - S. W. Müller (11/1/1905) : 
Bohemya müziği, op. 55 
a) Furiant, allegro molto e feroce 
b) Polka. 
c) Eski "Meydan okuma" şarkısı. 

(Altes Trutzlied) 
ç) Köy düğünü (Dorfkirmes), . 

10 dakika dinlenme 
3 - Ed. Grieg (1843 - 1907) ı 
Senfonik danslar, op. 64. 
a) Allegro moderato e marcato. 
b) Allegretto grazioao. 
c) Allegro giocoso. 
ç) Andante - Allegro molto e ri

soluto. 
4 - C. M. von Weber (1786 • 1826) 

- H. Berlioz (1803 - 1869) Dansa da-
vet. 

SON 
Gelecek Halk konseri 1/4/939 Cü

martesi günü saat 15.JO dadır. 

Londra'da yeni bomba 
hadiseleri 

Londra, 23 a.a. - Birmingham so -
kağında iki şiddetli infilak olmuş ve 
iki ev yıkılmıştır. Civardaki binala -
rın da camları kırılmıştır. İki kadın 
hafif surette yaralanmıştır. Polis, beş 
kişiyi tevkif etmiştir. 

Ankara Borsası 
23 Mart 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açıh1 F. Kapanış F 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milline 
Cenevre 
Amsterdam 
Beri in 
Briıksel 
Atina 
Sof ya 
Madrid 
Varşova 
Budapestc 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.6325 

3.3525 
6.66 

28.4625 
67.225 
50.685 
21.3125 

1.0925 
1.56 
5.93 

23.96 
24.9675 
0.90 
2.9075 

34.62 
30.5675 
23.9025 

5.93 
126.6325 

3.3525 
6.66 

28.4625 
67.225 
50.685 
21.3125 

1.0925 
1.56 
5.93 

23.96 
24.9675 
0.90 
2.9075 

34.62 
30.5675 
23.9025 

E IIAl\I VE TAHVlLA 1 

1933 Türk borcu I. 19.30 19.30 
(Peşin) 

1938 %5 İkramiyeli 19.65 19.65 
1938 %5 Hazine 
Tahvili 92.- 92.-

Uzüm, pamuk, hububat, zeytin, in
cir, ve tütün gibi Ege bölgesinin esas 
mahsulleri birer canlı tablo halinde 
müzede teınail vc.....teıhh: edil~ı:e.ktir_ m trodh. 30 ~ ... 

Bu tablolardan başka mahsul nümune
leri de ziraat müzesinde yer alacak
tır. 

Yukarıda adları sayılan mahsüller. 
den mfi.da diğer mahsüllerin kaliteleri, 
kimyevi tahlilleri, gıdai nisbetleri 
hakkr:ıda istatistiki malfımata, ziraat 
müzesinde önem verilecektir. Bu mü
ze, fuar ayından mada, senenin her za
manında açık bulunacaktır. 

Burdur' da zelzele 
Burdur, (Hususi) - Burdurda beş 

zelzele oldu. Bunlardan ikisi oldukça 
kuvetli, diğerleri de hafif geçmiştir. 

Sonradan bir sarsıntı daha duyuldu. 
Birbiri arkasına sıralanan bu sarsıntı
lar memlekette oldukça büyük bir 
korku uyandırmış ve evelce memleke
ti harabeye çeviren vakanrn tekerrür 
edeceği tahmin edilmişse de Burdur
da hiç bir zarar yapmamış, yalnız 20 
kilometre ileride Çeltikçi iıahiye mer 
kezi ile bitişiğindeki Kız köyünde bir 
kısım evlerin dıvarlarında çatlaklık. 
lar ve eğrilmeler husule getirmiştir. 

Çeltikçi yatı okulu bacalarından bi
risinin yıkıldığı ve Kuzköy camiinin 
minaresinin devrilecek şekilde tehli
keli bir surette eğrildiği görülmüş. 
tür. 

yükü taşıyabilmek-. .. .. . t Köy büdcesiyle yapı -
tedır. Yuklu bır o- lan 80 metre uzunlu -
tomobil k"layhk •

1 
&undaki demir köprü 
ve Kadıgölü'nden bir 

la bu köprüden ge- görünüş 

çebilmektedir. 
Bu muhitin büyük bir ihtiyacını kar 

şıhyan bu eser köy büdceleriyle başa
rılmıştır. Bu asma köprü, köylünün 
başarı kabiliyetinin bir ölçüsü, köyün 
milli ilerlemede kazandığı muvaffa -
kiyetin bir ifadesidir. 

Kemaliye, tabiat güzellikleriyle 
süslü bir yurt köşesidir. Kadıgölü ne
fis bir tablo halindedir. Kazada ekono
mik işlere de ehemiyet verilmektedir. 
Düne kadar yabani bir ağaç olarak ke
silip yakılan sakız ağaçlan müh.im bir 
milli servet haline gelmektedir. Prog
ramlı çalışmalarla bu yabani ağaçlara 
Antep fıstığı aşılanmakta ve çok iyi 
neticeler alınmaktadır. Bu ağaçlardan 
yalnız bir köyde elli bin ağaç vardır. 
Tabiatın büyük bir cömertlikle kaza
mızın her mıntakasına serptiği bu ya -
bani ağaçlar, bir kaç sene içinde bu 
yurt köşesini bir fıstık ormanı haline 
getireceıktir. Bu ağaçların aşılanma u
sulünü köylüye öğretmek için b'u se -

ne de bir kurs açılacaktır. 

Diyarbakır' da yeniden bina / 
ve yollar yapılmaktadır 

• 
• • 

d.aki ~a~çe. dıvarla:ı v_~ ga~aj. bi~iş-rkonağı tamir edilecektir. Veteriner 
tır. Bırıncı umumı mufettışlık bına- binası tamir edilmektedir. 
Jarına tezyini elektrik tesisatı yapıl- y 

1 1 1 
d h 

1 mıştır. 

Eski Diyarbakırı yeni Diyarbakıra bağlıyan izzet P<J§a caddesi 10 adet jandarma nümune karakol-
larından 8 zi tamamiyle bitmiş di-

Diyarbakır (Hususi) - Son senelrde bütün doğuda olduğu ğerleri çatıya gelmiştir. Bismil hü-
gibi Oiyarbakır,da da büyük bir inşa çalışması vardır. Diyarba- kümet konağının çatısı bitmiş, Me
kır' daki inşa faaliyeti bilhassa eski şehrin surları dışında kuru- teoroloji binası bitmiş, !pek böcek
lan planlı ve programlı Diyarbakır, da toplanmaktadır. Yeni şe- çilik mektebinin yalnız dahili işleri 
hir Doğunun en konforlu ve rahat bir ıehri olmuıtur. kalmıştır. Yenişehirdeki Lise pav -

A • • • • • • • yonu inşaatı ilerlemektedir. Eğil ve 

o ça ışma arı a araret e de-
vam etmektedir. Surun içine müvazi 
olarak yapılan 16 metre genişliğin

deki İzzet paşa - Urfakapı yolu in
şası ilerlemiştir. Bu yolda 6000 met· 
re murabbaı parke döşenmiştir. 

Si vas - Erzurum 
Hattı İs. III. 19.40 19.40 

Resmı bınalardan başka halkın yaplçehresını değıştırmıştır. Çınar hükümet konakları ihale edil-
tırdığı binalar, bilhassa inşası bit- Diyarbakır'da baş müşavir evi ya- miş, resmi binaların elektrik tesisatı 
mek üıerc olan dört katlı otel şehrin P.dmaktadır. }000 metre uzunluğun- yenilettirilmiıtir, Çörmik hiikümet 

Elazığ yolu üzerinde yenişebre 
birleşen yol 17 metre genişliğinde ya 
pılmaktadır. Burada 3257 metre mtj. 
rabbaı parke döşenmiştir. - U 
.ET1 



Laipz.ig'de açılan ilkbahar sergi
sinde, her türlü arazide yürüye

bilen bu otomobil de te§hir 
edilmektedir l"" 

Son günlerin 
~ahsiyetleri 

ı 

i 
i • 
i 

l 

Çek başvekili B. Beran, Moravya ve Bo
bemya'run alman kıtalan tarafından işga -
linden sonra artık "başvekaletsi:ı: bir baş -
vekil,. olmuştur. 

Karpatlaraltı Ukranyası başvekili B. 
Volosin, memleketini macar kıtaları işgal 
edince Yugoslavya'ya kaçmak mecburiye -
tinde kalmıştır. 

B. Çemberleyn, Birmingham'da verdiği 
şiddetli bir nutukla, bütün bu hadiseleri, . . . . 

Bir geminin ölümü 
Deniz.de birçok facialar cereyan eder. Fakat karadaki insanlar 
bunları ekseriya üç dört satırlık gazete haberiyle öğrenerek, laci~ 
ayı saran acıklı teferrüatı öğrenmeden hadiseyi unutur, giderler. 
Resimlerimiz, son günlerde cereyan eden bir deniz faciasını bü
tün korkunçluğiyle canlandırıyor. ''Vigand., adlı alman yük ge
misi gene bir yük gemisi olan amerikan bandıralı ''Lilyan•1 la çar
pışmıştır. Yukarda: çarpışmadan sonra geniş bir yara alan "Lili 
an'' köpüklü dalgalara gömülüyor. Aşağıda: birkaç dakika sonra, 
200.000 dolarlık koca gemiden, sakin denizin üzerinde kayna§an 
bu köpük yuvarlağından başka bir iz görünmiyor ••• 

Yukarda : 
Almanya'da büyük harp ölüleri için büyük bir tören tertip edil
mi§tir. Res.mimiz., Berlin'deki devlet operasında bu vesile ile ter
tip olunan toplantıda, alman devlet reisi ile parti ve ordu ileri 
gelenlerinin locasını gösteriyor. 

Sağda : 

Cebe kolaylıkla sığan bu sinema makinesi bir alman fabrikası ta
rafından imal olunmuştur. Hacminin ufaklığına rağmen büyük 
bir makine gibi film alabilmekte, fakat, bilhassa seyahatte ve rö-

' Büyük bahk 
Ken.dinden küçük bahğı 

nasıl yutar? 
''Büyük balrk küçük balrğI yutar! ... ,, 
Bu herkesin bildiği bir kaidedir. Yu
karda, bu sözden ilham alan bir İngi
liz karikatüristi "Almanya balığı,,nın 
etrafındaki balıklara nasıl saldrrdrğr
nı ve B. Çemberlayn'in de "teskin 
siyaseti,, kayığından, bu işi nasıl en
dişe ile seyrettiğini tasvir etmi~ir. 
Sağdaki resimlerde de, sahici bir bü
yük balığın, sahici bir küçük balığı 
sahiden yuttuğunu görüyoruz. Yukar 
dan aşağıya doğru: Turna balrğı, tat
lı sularda yaşryan çok yırtıcı bir ba
lıktır. Suyun dibinde hareketsiz du
rur. Her şeyden bihaber, ilerliyen bir 
av gördümü, ona doğru istikamet a
lrr ve yıldırrm gibi hızla zıplryarak 
avınr ağzrna alır ve nihayet, birçok 
manevralardan sonra, bir biçimine ge
tirip, zavailı küçük balığı yutar ... 
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Alman askerleri dün Memel'in ilhakı 

Londra'da: 

etrafında tefsirler 

Paris'te: ------
Alman - Slovak himaye · 
muahedesi İmzalandı Memel' e girdiler 

Hitler Memel'de 

Basın ilhakı Baltık devletleri 
takbih ediyor Polonya ile birleımeli 

Slovakya himaye .için lazım olan 
yerleri Almanya emrine verecek 

Paris, 23 a.a. - Royter ajansı tara- Paria, 23 a.a.-Havu Ajanaı, fransu 
gazetelerinin bugünkü t.cfsiratuu fU 
suretle hillba etmektedir : 

Askeri ve siyasi sahada iki 
hükumet sıkı iş birliği yapacaklar 

Tiyatro meydanında toplanan 
binlerce kiıiye bir nutuk verdi 

Berlin, 23 a.a. - Memel'in Almanya'ya avdeti hakkındaki al
man - Litvanya muahedesini alman hariciye nazırı Ribbentrop 
ile Litvanya hariciye naı:ırı Urbaya imzalamıttır. 

fından ingiliz matbuatının hül!sası: 
Memel'in Almanya'ya ilhakında te

vessül olunan usulleri ingiliz matbu
atı takbih etmekte ve süratle bir sulh 
cephesi kurulması için yeni bir delil 
addeylemektedir. 

Taymis şöyle yazıyor: 
"Hitler'in bu yeni ilhakı nasyonal 

sosyalistlerin yeni bir zorbalığı sure
tinde bütün dünyaca takbih edilme
lidir. Filhakika nasyonal sosyalistle
rin ihtisas kesbettikleri anlaşılan as

Bu muahedeye göre, Memel'de Lit. remberg ve Köln kruvazörleri, iki keri diplomasinin bütün vasıflarını 
vanya için bir serbest liman mıntaka- torpito muhribi ve üç torpito filotil- göstermektedir. Nasyonal sosyalist 
sı ayrılmaktadır. Bu serbest liman ı- lası refakat etmektedir. usulleri bizim enternasyonal münasc
çin bir şiııket teşkil edilecektir. Bu Royter ajansının Berlin'den öğren· betlerdeki makCil düşüncelerimiz bi
şirketin sermayesinin büyük bir kısmı diğine göre, alman polis teşkilatı re- ribirine tamamiyle zıttır. 
Litvanya tarafından tesviye oluna- isi Himmler, diln akşam Memele gel. Mamafi münhasıran Meme} hidise-
cak ve limandaki serbest mmtakaya mittir. sinde Almanya'nın mizur olduğunu 
ayrılacak arazi 99 sene müddetle Lit- Başta dahiliye nazırı Frick olduğu da kabul etmek lazımdır. Bunu haklı 
vanya'ya kiralanacaktır. Almanya'nın halde ilk otomobil kolu hiç bir pasa- görmek için ortada esaslı ilci ıebep 
liman te9isatı ve havuzlar üzerindeki port ve gümrük muayeneıine tabi ol- vardır: 
hükümranlık hakkı bu kira müdde- maksızın Memel toprağına girmiştir. 1. - Meme! hemen hemen tamamiy-
tinc.e de bakidir. Mcmcl'e geliş le almandır. 

Her iki taraf biribirlerine karşı Memcl, 23 a.a. _ B. Hitler saat 2. - Bu yer 1923 te Litvanya tara-
şiddet ,hareketlerinde bulunmamağı 10.30 da karaya çıkmış ve derhal tiyat- fından Almanya'dan cebren alınmış
ve başka bir devlet tarafından da bun- ro meydanına hareket etmiştir. Bu tı. 
lardan birine karşı tecavüz yapılması. meydanda binlerce halk kendisini bek 1923 anlaşmalarının doğruluğu id-
IWL müsaade etmemeyi taahhüt ediyor- lemetkedir. dia edilemez ise, bu gibi zorbalık ba-
lar. • ,. reketlerinin tekrar ele alınması da 

llıtler m nutku mbur görülemez. "Bir ihtilaf ocağı ortadan 
kalkt~" 

Kaunas, 23 a.a. - Alman ajansı bil
diriyor: 

Litvanya gazeteleri Berlin anlaş
amaını büyük ba§lıklar altında neşre
diyorlar. 

Ekonomik mahfiller, Meme) lima
nında Litvanya menfaatlerinin geniş 
bir surette dikkate alınını§ olmasın
dan çok memnun görünmektedirler. 

Siyaıi mahfillerde şimdi bir ihtilaf 
ocağının ortadan kalktığını ve bu su
retle iki memleket arasında iyi komşu 
luk milnaacbetleri ihdasına zemin ha
zırlandığını kaydediyorlar. 

Gazeteler her tilrlü alman aleyhta
rı tefıirattan içt.inap etmektedirler. 

. Memel, 23 a.a. - B. Hitler, tiyatro Deyli Telegraf da şöyle yazıyor: 
bınasının balkonundan, meydanda top "Asıl mfinalı olan cihet, Hitler'in 
lan1?1ış ol~n ha~kın alkışla~ına ceva~n zorbalık usullerine bağlı kaldığıdır. 
sekız dakıka süren kısa bır nutuk soy Meme! i'i yeni yeni taarruzların ha.
lemi§ ve demiştir ki: zırlanacağı ve bütün kotnfuların da 

"- Bütün alman milleti adına, siz- iğne üzerinde oturduklarını bir kere 
leri Memel almanlarını selamlarım. daha ispat etmiıtir. 
Sizleri, bugün büyük alman rayhımı-
zın dahiline almakla bahtiyarım. Siz- Va rşova' da : 
leri, ecdadınızın toprağına yeniden u-
la§tırıyorum. O toprak ki, onu ne siz 
unuttunuz ne de o ıizi unuttu. Litvanya razı mı? 

Alman milleti adına, bilyük alman Varıova, 23 a.a. - Polonya gazete-
rayhına mal olmak bahsindeki erkek- leri de batı memleketleri matbuatı gi
çe sebatınızdan dolayı sizlere teıekkilr bi, Memel'in Almanya'ya avdetinin 
ederim. Bunu, liderinize, en bahadır Litvanya tarafından gönül rızuiyle 
kahramanların taşıdığı nıpnı vermek- yapılmış bir hareket olmadığı kana
le en iyi surette ifade edebileceiim. atindedirler. 

Memcl'in, Polonya'nuı çevrilmesi -
ne milncer olan ifgalinden bahseden 
Pöti Jurnal diyor ki: 
. "Tehlikenin önüne geçmek için, Pa

rı.a ve Londra, Almanya'nın tehdidine 
maruz bulunan bütün Baltık devletle
rinin VarfOYa etrafında toplanmala -
rını kolaylaıtırmalı<iırlar.,, 

Bir nüfus aayımına göre .• 
Figaro diyor ki : 
"1925 nilfuı yazılmasında, Memel'

de yüzde 59 litvanyah yüzde 38 alman 
ve yüzde üç de diğer milletler mev -
cuttu. Milletlerin kendi mukaddera -
tına hakim olmaları hakkında Alman
ya'nın ihdaı ettiği yeni hukuk kaide· 
ıine göre, timdi ekalliyet hakim bu -
lunuyor demektir. Polonya nasıl olup
ta, kendi9ini doğrudan doğruya tehdit 
eden bu ilhakı kabul etti?.,, 

Epok gazetesi diyor ki : 
"Bazı devletlerin hali alman taar -

ruzu kar9ıımda birle~lı:te tereddüt 
etmeleri sebebi anlatılamaz. Bize söy
lendiğine göre, bu devletler kendileri
ni tehlikeli bir vaziyete düşürmek ia -
temiyorlar. Fakat bir müdafaa hareke -
ti yaparken size esasen hücum etmiş 
olan kurdu tahrik edeceğinizden en -
di9e edilir mi ? ,. 

Romen ve Leh istiklali 
kurt.ulabllir ama .•• 

Ordr yazıyor : 
"Hiç ıüphesii Almanya bir kere da

ha hak ve adalet namına hareket etti -
ğini iddia edecektir .. Fakat Antlus za 
manında ve ıüdetlerin ilhakı sırasın -
da da ileri ailri.ilmU, olan bu delil, ar. 
tık Memel gibi alman olan bir tehrin 
ilhakı esnasında dahi, 1939 martında 
Almanya Bohemya ve Moravyayı bo -
yunduruğu altına alarak hakiki çeh -
resini dünyaya göıterdiği gündenberi 
bütün kıymetini kaybeylemiştir.,, 

Hümanite gazetesi yazıyor : 

Berlin, 23 a.a. - D.N.B. bildiriyor: Almanya ile Slovakya ara· 
smdaki himaye muahedesi bugün neıredilmiıtir. 

Romanya -Almanya 
iktisadi anlaıması 

Bükreı'te imzalandı 
(Başı l ıncı sayfada) 

Romanya - Almanya ekonomik anlaş
malarının imzası günü kararlaıtırıl -
mış bulunuyordu. 

Müzakerelere 29 gubatta baglanrnıt 
ve her iki taraftan kargıhklı bir an
laşma zihniyeti içinde bir ay devam 
ederek bugünkü neticeye varmıgtır. 

3 - Bu anlatma ile, daima bu de
rece ehemiyetli olmut bulunan ve bi
ribirini itmam eden Romanya • Al
manya ekonomik menfaatlerini tat
min bahsinde ekonomik ifbirliğinin 
umumi hatları dahilinde tarifi hedefi 
güdülmektedir. 

Birinci maddede ıöylendiği gibi, 
anlaşma, alman ithalit ihtiyaçlarını, 
Romanya ekonomiıinin inlı:igafı im. 
kiinlarını, Romanya dahili piyasası
nın ihtiyaçlarını, Romanya'nın diğer 
biltün devletlerle ekonomiıinin rabı
talarını muhafaza etmek ve inkişaf 
ettirmek ihtiyacını nazarı dikkate al
maktadır. 

Bu şeraitte şu ciheti ilave etmek 
pek tabii olur ki, Romanya, istihsal 
ve mübadelesinin inkişafı ile bütün 
devletler araıında ıulhçu münaıebet
lere yardım etmek azmiyle, buna mü
f&bih diğer ekonomik antantlar ak
detmek imldnlarını tetkike hazırdır. 

18 Mart Viyana ve 23 mart Berlin 
tarihlerini ve Almanya adına B. Von 
R~bbentrop'un ve Slovakya adına BB. 
Tieso, Tuka ve Duren8ki'nin imzala -
rını taşıyan muahedelerin metni şu -
dur: 

SlovaJcya'nın kendisini Almanya'nın 
himayesi altına vazetmesi üzerine, 
alman ve Slovak hükümetleri, bun -
dan doğan neticeleri aşağıdaki muahe 
de ile tayini kararlaştırmışlardır. 

Madde l - Alman Rayhı, Slovakya
nın siyasi istiklalinin ve arazi tama -
miyetinin himayesini kabul eder. 

Madde 2 - Bu himayenin icrası için 
alman ordusu, daimi surette Slovak
ya'nın garp hududu ile beyaz karpat -
ların ve Javornisk dağlarının şarık ta
rafı arasındaki arazide askeri müe& -
aeseler in,a etmek ve iıgal eylemek 
hakkını haizdir. Slovak ihlikümeti, bu 
it için, lazım gelen araziyi alman or -
dusu emrine verecektir. 

Slova1< hükUmeti, Slovakya'da bu -
lunan alman kıtalarına Almanya'dan 
gönderilecek erzak ve saire gibi iraa -
tattan gümrük resmi almamayı teah -
hüd eder. 
Yukarıdaki mıntalı:ada, alman ordu

au, askeri idare hakkını haiz olacak
tır. Hususi bir kontenjan ile ukeri 
in,aatta çalışacak olan alman tabası, 
alman kanunlarına tabi tutulacaktır. 

Madde 3 - Slovak bilkümeti ordu. 
sunu alman ordusu ile sıkı anlaJ111& ha 
linde organize edecektir. 

Madde 4 - Slovak hilkümeti alman 
•iyaseti ile sıkı ıurette bağlı bir hari
ci siyaset güdecektir. 

Bir iıtaıyon iıgal edildi 
Kaunaa, 23 a.a. - Momel'den bildi

rildiğine göre alman hücum kıtaatın
dan bir müfreze, dün akşam Pegiegie 
ıimendifer istaayonunu işgal etmit· 
tir. 

• .. Gazeta Polska, mebus Lechnicki' -
80. mılyon nu_Juslu Almanya nin şu beyanatını ehemiyetle tebarüz 

Sızler, zayıf bır Alma~ya .tarafın: ettirmektedir: "L'itvanya lı:anrmı ah· 
dan terlı:olundunuz. Ve ıımdı, k~ı vat ve icabatın gerçekliği önünde ver
:uka~derat1ı. bb~kkAınlmada ka~ar dv~~ye miye mecbur kalmıttır. Bir eene evel 
azır uvet ı ır nya ya önüyor Litvanya ile Polonya araaındaki mil-

su.nuz. Dlinyanın bcllı:~. de botuna git- nıasebetler hakkında yapılan anl&fllla 
~ıye~ek, f~kat tunu ao~lemek mecbu- ise iki memleket aıruındaki mcnfaat
rı~etındeyım ki, bu yenı A~nya, ~O lere kartılık.lı bir ıurette riayet Uze
mılyon nilfusluiur. Bu keyfıyeti, sız- rine dayanmaktadır.,, 

"Romanya'nm ve Polonya'nın istik
lalleri kurtarılabilir. Fakat ancak Hit 
ler yayılmasının tehdidine maruz bu • 
lunan devletlerin kollektif bir gayret
leri ve bu memleketlerin demokrat 
devletlerle tctriki mesai etmeleri ile., 

4 - Aktedilen anlaşma, iki devle
tin tatbik ettiği ıulhçu niyetler üze
rinde ısrar eylemektedir. 

Bu vazıh beyanat, Tuna Avrupa
sındaki vaziyetin aydınlaşmasına ve 
takviyesine ancak yardım edecektir. 

Madde 5 - Bu muahede, derhal 
meriyete konacaktır. Bu muahcdenin 
meriyet müddeti 25 senedir. Bu mua
hedenin meriyet müddetinin hitamın
dan evel, iki hükümct, muhtemel uza
tılması bahsinde anlapcalı:laTckr. 

Gümrük hududu kalkmadı 
Biz, bu derece azimkar bir ıurette 

teyit edilmiş bu aulhçü hedefleri, ay- Berli~, 23 a.:1· - ~ohemya ve Mo. 
nı dürüstlükle ve her türlü geraitte r~vya h.ımaye. ıdaTeaı hakkında !'efre
hudutlarımızın ve memleketimizin dılen hır emırn.a~, Almanya ıle bu 
istiklalinin müdafaası için göstermiye arazi. ara.ıındakı gümrük hududunu;ı 
hazır olduğumuz aynı sarsılmaz azim- ve gilmrilk muaın.c:li!ının bil~ merı

Hitler müfrezeleri, Memel'deki li
man idareıini ve gümrük ofiılerini i,
gal etmiglerdir. 

Memcl'deki Litvanya bankaları, 

gitclerini kapatmıglardır. 

Halk al.man kıtalarını bekliyoı 
Kaunaa, 23 a.a. - Memel ahalisi, 

alman lı:ıtalarmın girmesini bekle
mektedir. Litvanyalı kıtalar, kışlala
rını terketmeğe hazırlanmaktadır. So
kalı:larda üniformalı Hitler kıtaatı 
mensuplarının dolaşmakta oldukları 
görülmektedir. Yahudiler, Memel'i 
terlı:ederek Litvanya'nın içerilerine 
gitmektedirler. 

Alman kıtaları Memel' e girdi 
Memel, 23 a.a. - Alman kıtaatı bu 

sabah sa.at 8 de Memel'e girmiı ve a
hali tarafından hararetle kartılanmı§
tır. tık motörlü kıtaatla hücum müf
rezeleri daha dün akşamdan tehre gir 
mit bulunuyordu. 

Alman filosunun ilk kısmı bu ıabah 
saat 10 da Memel limanına girmiıtir. 
Bu sırada hava filosu fehrin üzerin
de uçmakta idi. Biraz sonra ilk deniz 
kıtaatı karaya çıkmııtır. 

Litvanya'da t1lman nüfuzu 
arwcak gibi 

Kaunaa, 23 a.a. - Royter ajansı bil
diriyor: Hitler ile beraber mühim 
miktarda alman kara, deniz ve hava 
kuvetlerinin Memele gelmesi, 9imali 
şarki Avrupa'sının alman kuvetinin 
bir &öıteriti gibi telakki etmektedir. 

ler, bizzat Almanya'nın ortaıaında ya- J • • • 
ııyan diğeı" almanlardan daha iyi an. lhak ne .gıbi neııceler 
laraınız. doğuracak? 

Sizler, hudut mmtakuını t~kil e- Mebuı, polonyalılarla litvanyahlar 
diyorıunuz. Terkedilmif olmamak ve arasındaki itbirliğinin gelecekte de 
inunın arkaamda lı:uvetli bir Alman- ahenkli bir şekilde devam edeceği ü
ya bulunmalı: ne demek olduğunu da. midini göstermektedir. 
ha iyi bilecelı:ıiniz. Muhafazakar organı olan Czu ga-

"Mukaddeı hetkJe vardık'' 
zetesi: "Bu ilhakın ne neticeleri do
ğuracağı henüz meçhuldür,, diyor ve 
timdilik muayyen bir ıey varsa o da 
Lehistan'ı tehdit eden tehlikelerin 
mevcudiyeti olduğunu bildiriyor. 

Milano'da 
Bir lwlyan gwset.esinin fikri le, takip ediyoruz. Bu tarzı hareketle, yette kalacağını bıldırmektedır. 

bütün komşularımızın ve uzak yakın 
Milano, 23 a.a. - Milanoda Korrie 

ra della Şera gazetesi, Memel'in Al -
manya'ya avdetinin hiç bir suretle ku
vete müracaat edilmeksizin vuku bul
duğunu ve tabii ve tarihi hadiselerin 
mantıki ıeyri ıuretiyle batarılmı1 ol -
duğunu söylüyor ve : 

.. 1919 da çiır:ilmit olan hudutların 

tuhihi, bmıf davasına yeni bir hizmet 
oiarak teltkki edilmek icabeder.,, di -
yor. 

bütiln dostlarımızın ıulhçü emellerine 
ve aynı zamanda bütün Avrupa millet
lerinde gittikçe daha ziyade kuvetli 
olarak kendisini göateren milli istik
lal idealine hizmet ettiğimize eminiz. 

Kıralın ne:Klinde 

Milli küme maçlart 

Ankaragü~lüler 

İstanbula 

... 

Birliğimiz, hiç bir zaman lcmlmrya
cak ve hiç bir devlet bunu kıramıya
caktır. Yirmi ııkıntı ve bedbahtlık ac· 
nesi, bizi kuvetlendirdi. Bizler, Jİ.ın· 
di, baJkalarmdan neler bckliyecekle. -----------------------------

Bükreı, 23 a.a. - Almanya _ Ro
manya ekonomik anlatmUının imza
sını müteakip, !s' 11 Karol, alman heye 
ti reiıi B. Wohltatı hususi ıurette ka
bul etmiıtir. 

B. Wohltat hemen bu akıam Ber
line dönmek üzere Bükreı'ten ayrıl
mııtır. 

hareket ettiler 
rimi.zi biliyoruz. Biz kimseye fenalık 
etmek istemiyoruz. Fakat bize de fe
nalık yapılmasına müsaadA: edemeyiz. 
Şimdi hakikaten mukaddes hedefimi
ze vamııt bulunuyoruz. 

Sizleri, alman ırkının eski üyeleri 
ve büyUlı: alman Rayhının en genç va 
tandatları ııfatiyle aclimlarım." 

"Almanya Liıvanya' yo ültima-
tom vermiı değildir'' 

Berlin, 23 a.a. - Alman gazeteleri, 
İngiltere dahiliye nazırının avam ka
maraıında Memel hakkındaki beyana
tını tiddetle takbih etmektedirler. 

"Fölkiter Beobahter" diyor kh 
"İngiltere dahiliye nazırı Alman -

ya'nın Litvanya'ya ültimatom verdiği 
ni söylemekle ya kuten parlinıcntoyu 
yanlıt yola ıevlı:etmelc iatemiı yahut 
da, Romanya iginde olduğu &ibl, hWdl 
met maiyet memurlarının entrikalaTı 

General Ali Hikmet AyerJem'in l.ıanbul'tla yapılan cenaze 
mera•iminden bir intiba 

yüzünden Memel itinde de atd,tılınq -:------:::=-----:~=::;=-:~::::--:-:::=:::::::==-----------

Romen BCl§vekilinin beyanatı 
Bükreı, 23 a.a. - Rador ajansı teb

liğ ediyor: 

Başvekil Kalineeko aıağıdald be
yanatta bulunmuştur: 

"- Memleketin buı mıntakalarm -
da birkaç sınıfın ıilih altına çağrılmıt 
olması milnhasran ihtiyati mahiyette
dir. Binaenaleyh kıtaat iludutlara yak. 
laımamıı ve yaklatınıyacaktır. Eğer 
on veya on beı gün içinde enternaıyo
nal hava ümit ettiğimiz gibi iyileşirse 
ihtiyatlar derhal terhis olunacaklar
dır. O zamana kadar bu tah&ffiltlerin 
ekonomik faaliyete bir zarar vermeme 
•i için icap eden tedbirler alınmııtır. 
Binaenaleyh ekonomik faaliyette bu -
lunanlar alrkonulmıyacaklardır. 

Fevkalade tedbir alınmayacak 
Ordunun iate•i perakende piyasa 

Bu ae=ıe Ankara bölgeıinden mlltl 
kümeye giren Ankaragücü kuJ.Ubftmü
zü teınail eden futbolcular dlin alı:tam 
ki trenle İstanbul'a hareket etmi'ler 
ve iıtaayonda arkada.flan taraf m<ian 
uğurlarum,lardır. 

Ankaragilcil İıtanbul'da Fe:ıerbabçe 
ve Vefa ile iki maç yapacaktır. 

Birçok aeneler Ankara ıporunu mu 
vaffakiyet~ tcmail eden Ankaragilçlü
lerden bu seyahatlarmda da iyi haber. 
ter bekleriz. 

B. Krofta tevkif edilmedf 
Praa, 23 a.a. - Prag polisi, bazı 

fraıwız gazetelerinde çıkan haberlerin 
tersine olarak, eski hariciye nazırı B. 
Krofta tevkif edilmif değildir. keza 
hariciye erklnınd.an iki lı:i.finin tCYlcif 
edileçeği haberi de dogru değildir. Siyui mahfillerin kanaatince, Lit

vanya'da alman nüfuzu gittikçe arta· 
~k gibidir. Dün Almanya ile Litvan· 
ya arasında imzalanan sald·rmazlık 
paktı, umumi kanaatçe, Litvanyanm 
üzerinde Almanya'nın nüfuzunu gös
teren bir veıika olarak telakki olun· 
maktadır. 

tır. 

Bir :;orbalığın tamiri dan temin edilmiyecektir. Demiryolla. 
rmın mutat trafiğinde hiç bir değitik

Samuel Horun Litvanya hari'eiye 

Bu görüşmeyi müteakip aLman ve 
romen eksperleri, toplanmışlardır. 

Memel'de birçok Litvanyalı tevkif 
edıldiği bildirilmektedir. Bunlar ara· 
sında ezclimle Litvanya'nın sabık har· 
biye nazırı general Dankantas da var· 
dır, 

lik olmıyacaktır. Hülı:ümet, ilet.adi ve 
nazırına alman hükUmeti tarafından mali fevlı:alide hiç bir tedbir almamı§ 
ültimatom verildiği hakkındaki sözle- tır. Çilnıkil yukarıdaki harekttın nor -
ri, objektif olarak mlitalea ediline, a- mal bir kadro içinde inkipfı lbımdır. 

Öğrenildiğine göre ticari mi.izake -
releri memnuniyete değer bir ıurette 
devam etmekte olup bu görlifmclere 
bugün de devam edilecektir. 

paçık bir yalandır. Bundan başka Me- Hadiselerin tam bir sükCin içinde mü-
mel'in Almanya'ya iadeai vaktiyle talea edilmesi icap eder. Çekya' ya umarlanan ailtihlar 
Litvanya'nın Almanyayı karşı yaprnıt Şunu ehemiyetle kaydetmeliyim Bükret, 23 a.a. - Rador ajanaı bil-
olduğu zorbalığın tamirinden bqka ki, ihtiyatlar vuku bulan davete derin diriyor: · 
bir fCY değildir. Fakat adaletin yer bul bir heyecanla icabet ebniflerdir. Dev- Alman hükümeti, Bükreı'telı:i elçi-

Hitler Memel yolunda duğu bu ı'tte İngiltere hilkümetinin ı k · k · · 1 R et me anızması mü emmel bir ıuret- aı vaaıtaııy e omanya hariciye neza-
Berlin, 23 a.a. - Bitler yanında al- yenı· bı'r alman cebir ve fiddetini ileri · 1 kt d" B b' ı t• · w dak' k f' te ış eme e ır. u ıze ya nız bir au- re ını atagı ı ey ıyetten haberdar 

man donanması kumandanı amiral su··rm-ı'ne hayret e~·rı·z. Huıuıiyle ki h. · d w ·ı • 1 · · ... uc rur ıssı egı, aynı zamanda kati bir ey emıftır: 
Raeder olduğu halde dün akşam saat bu aynı hilkilmet vaktiyle Litvanya•- emniyet hissi de vermektedir.,, Romanya hUkümcti tarafından 
18,30 da Sutnemunde'ye gelmiı ve nın zorbalığını kayıtsız ve uırtıız ola- ~1 l Çek ' ·ı bil ü h 

r- • n man e çisi B. G-0/enko Ue . Y~ ya. ~erı en . t n . arp levuımı 
doğruca Deutschlana kruvazörüne gi- rak tasvip etmifti. İngiliz ıiyaseti bir .. .. .. sıparıtlerı ıcra edtlecektır. Bu ıipariı-
0.erek ıaat 19 da gemi hareket etmiş- kaç gilndenberi bocalayıp duruyor. 1 

•• goruştıı !erden nakil halinde olan harp tevazı-
tır. , . . Almanyanın Avrupayı teskin itl.ni ka Nevruz müncuebetiyle l•tanbul'Jalri lran lton-1o•ltane•İnde bir Bükreı, 23 a.a. - Hariciye nazırı mı derhal Romanya'ya te r 1 

Deutachland a amıral Spee ve amı· I rııtırmak tqebbU.U fnciliı: ıiyueti{ıin tören yçılmıflır. Yalıartlalri re.imde bu lir•""• ~· ~Bafepn~ •• d.ün akşam alman orta el-1 caktır. Esasen bu ıiparişl:r::i: ::; 
ral Shecr zırhlıları llc Lci zi , Nu· ancak bl - Çtaı • -.,rıcıus ve Dr. Wohltat ile u- vagon e1Ya. Romanvav.a .11i~1r 1.._..., 
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Mahkeme Röportajları 
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i y E A K H Edebi meslekler: 

Sürrealizm Yangın 
Yazan: Mualla Ihsan BORA 

Hüsamettin Fatmayı kaçırıyordu 
Fakat işler aksi gidince Yazan: Suud Kemal YETKiN 

Fatma Hüsamettin'i kovalamıya başladı İtfaiye neferi Omer müdhiş blr 
titremeye yakalanmış, yatıyordu. Çe 
nelerinin arasından sızan sıcak ne
fesler yavaş yavaş bütün vücudunu 
kaplamağa, yüzünü renksizleştirme
ge başlayınca biraz sakinleşe bildi. Bu 
Seferde çakmak çakmak olmuş göz
lerinin önünde Zeynep uzun etekle
rini çevirerek dönmeğe başladı. E
\'cla gülen gülerken küçülen ve pı
rıltılar yapan bir çift ela göz, sonra 
Satık iki kaş ve asabi bir çehre ... 
renkler, karartılar, küçük tahta e
\rin arka odasından gelen bir erkek 
sesi daha sonra başı yazmalı ihtiyar 
bir kadının yarı aralık kapıdan sert 
:\'e kalın sözleri: 

bağırdı. Ve sonra bu cümleyi tekrar 
ede ede kendini sıcak alevlerin, bo
ğucu dumanların arasında buldu. 
Boğazı yanıyor, yanık, keskin bir o
dun kokusu sanki kulaklarından fış
kırıyordu. Gözleri kapalı, elleri a
çık sağa sola çarparken merdivenfo 
üst kısmında ayaklarına bir şey ta
kıldı, onu, baygın ve yarı ölü bir 
halde kollarına alarak koştu. Hem 
koşuyor hem mütemadiyen tekrarlı
yordu: "Gebersin kahbc:•· Şidd~ctli b~r 
yazdan sonra müdhiş hır sıcag~ gı
ren vücudunda sanki bütün mıkrop
lar yeniden uyanmış onu bitkıin. bir 
hale getirmişti. Ancak o dakıkada 
çoktan izinli ve hasta olduğunu anla
dı. Dizleri kesiliyordu arka pence
reye koştu, ve pek te yüksek olmı· 
yan pencereden açılan kollar arasına 
Zeynebi bıraktı. Sağırlaşan kulakla
rında sarhoş adamın sevinç çılgın
lıkları annesinin feryadı çınlar gibi 
oluyordu. Sonra dizlefi büküldü bir 
boşluğa düşer gibi içinde bir boşal· 
ma, bir kopma hissetti. 

Bir sene hapse~ malolan cüretkôrlık 

Dadaizrn'in devamını teşkil ve ya
pıcılık devresini temsil eden sürre
alizm, Andre Breton'un 1924 birinci
teşrininde neşrettiği Manifeste du 
surrealisme ile edebi bir meslek ha
lini alıyor. Bu tarihten itibaren sür
realist beyannameleri ve eserleri sık 

jamin Peret tarafından tesi& olunar.. 
ve dördüncü sayısından itibaren 
Andrc Breton'nun idaresine geçen 
surrealiste La Revolution isimli mec
muanın ilk sayısındaki mukaddeme
den şu satırları alıyor\ım: 

- Artık kızımın nişanlısı değil
sin. Git nereye baş vurursan vur. 
İstemiyor seni.. Evet artık istemi
Yor. Fakat daha evvel niçin iı;temiş
ti? Eline zorla sıkıştırılan sarı hal
kayı dişleriyle ezmek istedi. Koca 
Vücudunun bütün kuvetine rağmen 

kendini kuvetsiz hissediyordu. 

Vakit akşam üstü, saat beş ... 
Şoför Hüsamettin Ulus meydanın

dan bir müşteri almış, Altındağ'da 

bir eve bırakmıştır. Yanında muavi
ni Sami oturuyor; yerlerine dönü
yorlar. 

Atıf bey mahallesinde, bir köşeyi 
saparken bir erkek şoföre: 

- Dur 1 işareti yapıyor. Yanında 
bir kadın vardır. Onu gösteriyor ve: 

- Karımı, diyor, telsizler mahal
lesine, kC'Ildisinin göstereceği eve 
götür, kapıda bekler, ışı bittikten 
sonra alır getirirsin. 50 kuruş yeter 
mi? , 

- Yeter! 
Fatma otomobile atlıyor. Telsiz

lere gidiyorlar ve kadın orada bir e· 
ve giriyor. 

Ateş vücudunu git gide sarıyor

du, belki de kırkı aşmak üzere idi.. 
"Butün kabahat annesinde... diye 
soylcndi. Annesi kızını, parasız hir 
itfayie neferine vermektense para
sı çok, ne olduğu belirsiz bir herife 
Vermegi daha münasip bulmuş ve kı
zının aklını çelmişti. 

Ev, bayük bir çatırdı ile yere çök
müş, alevler kararmış, sadece karı
şık yığınlar arasından beyaz duman
lar yükseliyordu. Arabalar geldikle
ri gürültülerle geri döndüler .. 

Etrafını çerçeveliyen bir sürü iri 
yarı itfaiye neferleri arasında Omeı 
yatağında dalgın yatıyordu, 

İster misiniz, bundan sonrasını, 

birlikte, Hüsamettinden dinliyelim. 
O, benden güzel anlatacaktır: 

- Otomobilde .Sami ile otoruyo· 
ruz, kadının ç.ıkma:.ını bekliyoruz. 
Bu sırada Sami bana dedi ki: 

Omer üzüli.ıyordu. Arkadaşlarına 

karşı, kendine karşı her şeye karşı 
Üzülüyor eriyordu. Henüz hiç kim
seye de söylememişti. Alay edilmek
ten korkuyordu, kendisini o kadar 
çok sevdigini her zaman iddia etti
ği Zeynep bunu yapsın ha .. Bir tür
lü aklına sığdıramıyordu. Kim bilir 
§u dakikada onlar ne yapıyorlardı. 
Belki de küçük bir tepsinin başında 
Zeynep yeni sevgilisiyle kadeh to
kuşturuyordu. Tekrar bütün vücu
dunu bir titreme aldı. Ve daha son
ra ağzından yüzüne vuran sıcak ne
feslerle ısınıp, uyuşarak gözlerini 
kapadı. Biraz dalmıştı .. 

_ Nasılsın Omer? Diyenlere çat
lak ve kabuklu dudaklarını zorlıya

rak arka arkaya tekrar ediyordu: 

Birden uzun bir zil scsiyle uyan· 
dı. Ortalık biribirine giriyordu. A
rabaların kuvetli, yeri sarsan gürül
tüleri, sağa sola koşuşan neferlerin 
s ert çizme vuruşları, heyecanlı ve 
uzun sesler •. 

Omer uyku sersemliği ve vazife 
ahşkanlığiyle deli gibi yatağından 
fırladı. llk adımda biraz sallanır gi
gi oldu sonra kendini topladı. binli 
ve hasta olduğunu tamamen unuta
rak arabasına atladı. Şiddetli bir a
yaz ortalığı kasıp kavuruyordu. Sır· 
tını yalıyarak geçen şidd~tli soğu

ğun karşrsmda tamamen iyi olmuş 
gibiydi. Hiç bir şey duymuyor, hiç 
bir şey düşünmüyordu. 

Arabalar, biribirine omuz vermiş 
çürük ve ahşap bir sıra evin önünde 
durdukları vakit Omer taş gibi do
nakaldı. Bu Zeyncbin evi idi. Ve 
karanlık alevlerin karşısında beyaz 
yazma örtülü anne çırpınıyor yanın
daki yan sarhoş adama kızını soru
yordu. 

Alevler ortalığı gündüze çevirmiş
ti. Yangını seyre gelen bir sürü baş 
kırmızı alevlerin karşısında yanıp 

sönüyordu. Yanan evin pencerelerin 
den alevler bir dil gibi karanlığı ya· 
ltyordu. Biti ik evlerin pencerele. 
rinden yorganlar, yastıklar büyük 
bir telaşla fırlatılıyordu. Şişman it
faiye kumandanının sık sık öten dü
düğü neferleri daha telaşlı koşturu
yor ve halkı daha helecana düşürü

yordu. Birden karanlıkta bir kadın 
Omerin kolundan yakaladı. 

- Omer allahını seversen kurtar 
onu .. Bu Zeynebin annesiydi. Omer 
sert sert yüzüne baktı. Kolunu, ka
dının kuvetli parmaklarından kurta
rarak vazifesinin Laşına koştu. "De
mek Zeynep içerdeydi.,, Fakat her 
tarafı saran bu kuvetli alevlerin ara
sına atılmak bir cinnetti. Hele onu 
kurtararak şu uzakta, arkasını bah
çenin teline dayayarak kanlı gözler
le yangını seyreden yarı sarhoş ada
ma teslim etmek .. Bu büsbütün bir 
delilik olurdu. O. cezasını hemen a
kabinde bulmuştu. Artık Zeynep 0-
merin değilse şu sarhoş herifin de 
olamıyacaktr ya!. Kadın yalvarıyordu. 
Neferlerin birini bırakıp birine koşu 
yor fakat en çok Omerin arkasını 
bırakmıyor, ağlıyor, yalvarıyordu. 
Şimdi bu yalvarmalara henüz ayılır 

gibi olan o adam da i tirak ediyor
du. Ve o yardımdan ziyade itfaiye 
kumandanından bir emir bekliyordu. 
Fakat bu goz gö.re göre adamların

dan birini ateşe atmak, yakmak ola
caktı. Belki de Zeynep evde bile de
ğildi. Bir başka yere kaçmış ve ora
da korkudan bayılmış da olabilirdi. 
Kancalar takıldı. Her tn düdük •e
sinde kopuk ve çürük tahtalardan 
bir kısmı büyük bir çatırtı ile yere 
ıniyordu. Kadın hala bağırıyor, yal· 
varıyor yere bakarak bir insana ben-

- Gebersin kahbe, gebersin ... 
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NOBETÇI ECZANELER 

Merkez eczanesi 
Ankara eczanesi 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çar5amba 
Perıembo 
Cuma 
Cumartesi 

Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Halk ve Sakarya eczaneleri 
Eee vo Çankaya eczaneleri 
Sabat ve Ycniı;ehir (.,) 
İstanbul ec:z:aneıi 

ACELE iMDAT 

Bir yaralanma, bir kaza, fevkal~de bir h~~ -
talık vukuunda acele imdat ıstemek ıçın 
belediyeler hastanesine (2257) numara 
ilo telefon edilir, 

Lüzumlu Telefon Nımıaralan 
Yangın ihbarı: (1521). -Telef.on müracaat: 

Şehir: (1023-1024). • Şehırler arası • 
(2341-2342) - Elektrik ve Havaeazı i -
m:a memu~luğu (1846), - Meaajerl 
Şehir Anbarı: (3705). - Tabi telefon 
numaraları- Zincirlicami civan: (2645 -
1oso -11915). - Samanpazan civarı: (~8.015 
• 3259). - Yenişehir. Havuzba;ıı Bızım 
taksi: (2323). - Havuzbaıı Güven tak -
ıi: (2333), - Çankırı caddesi, Ulus tak· 
ıi: (1291), - İstanbul taksisi : (3997), 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 

Ulus M. dan K. dere'yo 6.4S 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 1.ıs 23.20 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulua M. na. 7.10 23.20 

Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. n a 7.00 20.30 

Ulus M. dan Keçiören'e 15.00 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 15.30 21.30 

Ulus M. dan Etlık'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulua M. na 7.00 21.30 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 

Cebecı'den A. fabrikalara 7.00 -.-
As. fabrikalardan Cebeci'ye -.- 17.00 

Yeniı;ehir'dcn Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulua M. dan Yeni§ehir'e 7.10 23.00 

S. pazarın'dan Akköprü'ye 15.15 7.00 
Akkoprii'den S. pazan'na 7.30 9.45 

Bahçeli evlerden Ulus M.rı.a 7.4S -.-
Ulus M.dan Bahçeli evlere -.- 20.00 

§ Ulus M eydaniyle lataayon arasında her 
beıı dakikada bir sefer olup tren zaman • 
ları seferler daha sıktır. 

§ Uluı Meydanlyle Ycnischir. Bakanlıklar. 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 den 
20 ye kadar vasati her beı; dakikada; saat 
20 den 21 e kadar her on dakikada; saat 7 
den ve 8 e ve 21 den 23 e kadar her 15, 20 
ve 30 dakikada bir muntazam seferler 
vardır. 

~ Akşamları Uluı Meydanından saat 23 do· 
ki son seferlerle bunların Ulus meydanı· 
na donuşleri sinemaların dağılış saatine 
tabidirler. 

Posta saatleri 

Teahhütlü saat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul ciho • 

tine mektup kabul eder. 

Tren saal.eri 

Haydarpa5aya : 

Samsun hattı 

Her ıabah 8.20. Her 
aksam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per · 
§em be. Cumartesi, 
Her gtln 9.35 (Kayse -
ri, Sivas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 
Toros surat.) 

Diyarbakır hattı: Her eün 9.3S 
Zonguldak hattı : Her ıün 15.00 

l .. (~~:~··:~··~~~:::;::::;-ı 23 - Nisan - Çocuk bayramı 

yakla~ıyor. Bayramda vitrin
lerinizi çocukları alakadar e
decek C§Yalarla süsleyiniz. 

- Hüsamettin ben bu kadını tanı
rım, ekmek çıkar, parası da var. Ken 
disinden her türlü istifade mümkün
dür. İstersen ... 

Ben hiç sesimi çıkarmadan Sami· 
yi dinliyorum: 

- Peki ama ne yapabiliriz, o ha
nım bizim müşterimiz, dedim. 

Bundan sonrasını da bana gene 
Sami öğretti, dedi ki: 

- Şimdi kadın bindikten sonra 
sen arabayı şöyle biraz sapaya çe
ker, durursun .. "Benzin bitti, daha 
gidemem,. dersin, beni de şehre ben
zin almıya gönderirsin. Ben oralarda 
bir yere gizlenir, beklerim. Sonra 
sen Fatmayı yola getirdikten sonra 
üstünüze gelirim •. Bu seferde ... 

Fikir Hüsaanettine de mülayim gel
miı olmalı. Çünkü aynen böyle yap
mıglardır. Bu •ırada vakit epi ilerle
miş, ortalık adeta karanlık olmuş

tur. Derken Fattna evden çıkmış, o
tomobile atlamış: 

- Dönelim artık, demiştir. 
Doğrusu, dönmiye dönmilşler. A· 

ma ne olmuşsa, bu "dönme,, sırasın· 

da olmuş. 
Biraz yürüdükten sonra Hüsamet

tin Fatmaya demiş ki: 
- Kestirmeden gidelim, ne der

sin abla? 
Fatmanın evdeki işi zaten uzun 

sürmüş, vakti geçirmi~tir. Kestirme· 
den gidip, çabucak evine varması 
hiç te fena olmıyacak. 

- lyi ya, demiş, kestirmeden gi
delim. 

Bu sefer otomobil de hayli hızlı 
gitmektedir. Fakat ne tarafa oldu· 
ğunu söylemiye lüzum var mı? Aksi 
semte, Telsizin açıklarına, direkle
rin arka taraflarına doğru ... Bir ara
lık Fatma: 

_ Şoför efendi, diyor, ne yapıyor 
sun, yoksa ters bir yola mı gidiyo
ruz. bizim ev bu kadar sürmiyecek

ti. 
Hüsamettin başını çıkarıp iki ya· 

na bakıyor ve: 
_ Eyvah, diyor, ters tarafa gitmi

şiz. Yolu şaşırdık ( !) galiba .. 
Ve derhal t2rnistan idip geri dö

nüyor. İlk hızda o kadar uzaklara git 
mişler ki ne kadar geri dönse gene 
sapadan sayılır. Nihaytt bir iki yüı: 
metre kadar geldikten sonra otomo
bil, yolun şöyle tarlaya sapan bir ke
narında zıkkadak istop ediyor. 

_ Ne oldu? Diyorlar. 

Hüsamettin yüzünü buruşturc 

vor: 
_ Gözü kör olsun şeytanın, diyor, 

aksilik ... Benzin bitti. Ne yapacağız 
şimdi? 

Hakikaten aksilik yüz buruştura
cak kadar zamansızdır. Allahın da
ğı sayılan bir yerde, yolda kalmak 
diye buna derler. Çare gene Hüsa· 
mettinin aklına geliyor. Muavinine 
bir boş teneke ve bir lira para uza
tıyor: 

- Oldu bir iş, diyor, haydi bari 
sen git te şuradan bir şişe benzin ge 
tir. 

Sami lira ile tenekeyi ustasının e
lindan kapıyor ve fırlıyor. tki adım 
sonra gözden nihan olmuştur. 

Otomobilde iki kafadar arasında 
çizilen program buraya kadar aksa
madan tatbik olunmuştur. Fakat bun-
dan sonra ... 

ikinci Jı'asıl: 
Fatma otomobilde tir tir tepinmi· 

ye ve söylcnmiye başlamıştır. 
- Şoför milleti değil misiniz, si

.zi bilmez miyim ben? Benzinin yok
tu, ne diye yola çıkanım? 

ra bakarak: sık görmeğe başlıyoruz. 
- Hem ne işimiz var burada? di- Sürrealizm 1924 de teşekkül etmek-

ye söylenmektedir. le beraber isim daha evele aittir. Bu 
Bu sırada Hüsamettin de, kolunu tabiri ilk defa kullanan, kendisini her 

arkasındaki şilteye dayamış, yılış- yeni cereyanın baş:nda gördüğümüz 
kan yılışkan geri dönmüştür. Bu Guillaume Apollinaire olmuştur. Fa
sözleri hiç duymamış, işitmemiş gi- kat Alcools şairi, Les Mamelles de 

bi: Tircsias {1916) isimli dramına "sür-
- Kızma be abla, oldu bir iş dedik realist dram" demekle, bir nevi yük-

a... Kusurumuz neyı;e temizleriz. . 
sek şiir fantezisine işaret etmek ıs

Biz sözünü tutan delikanlılarız. gi-
temişti. Halbuki önceleri bir aralık 

bi abuk sahuk koqu§lllıya başlamış· dadaist kafileye katılmışken ondan 
tır. O yıl•ştıkra Fatma tepinmesni 

:s ayrılarak sürrealizmi tesis eden An-
attırmaktadır, Fatma gürültü ettik- dre Brcton ve Philippe Soupault bu 
çe Hüsamettin sululuğu ileri götür- tabiri, Gerard de Nerval'in superna-
mekte ve azıtmaktadır. . turaliste kelimesiyle tavsif ettiğı rü-

Kücük otomobilin içinde bir kı- ya haline çok yakın deruni bir faa
zılca ~kıyamet kopmak üzeredir. lşte 

d liyeti ifade etmek için kullandılar. 
bu sırada Hiisamettinin ikram a- Yukarıda isimlerini zikrettiğim 
marlar ı kabarmış, cebinden çıkardığı Brcton ve Soupault'dan başka, Louis 
tir avuç şam fıstığını Fatmaya uzat- Aragon. Paul Eluard, Rene Crevel, 

mıştır: Rene Char, Benjamin Peret ilih ... (1) 
- Buyurmaz mısın abla. iyi mal- gibi tanınmış birçok edebi şahsiyetle-

dır. ri de içine alan sürrealizm nedir? 
.Fatma bunu eliyle itmiş, fakat ki- Cevabı bizzat Breton'dan dinliye-

barca bir cevap vermiştir: lim: 
- Biz yemişçiyiz zaten... Fıstığı 

ne yapayım ..• 
Hüsamettin: 
- Sen bilirsin, dedikten sonra 

fıstığı cebine aunış, bu sefer, biraz 
daha açık konuşmıya başlamıştır. 

- Biz de genciz be abla! 
Fatma işi aptallığa vurmuş, bu ha

fif tertip girizgahı anlamazlıktan 

gelmiş: 
- Gençliğinizden bana ne, demiş

tir. 
Hüsamettin de bu doğru cevabı 

duymazlıktan gelmiş: 
- Yani anlıyalım yani, diye sır

naşmıya devam etmiştir. 
Fatma küstahlığın bu dereceyi bul 

duğunu görünce şiddetli hareketlere 
başlamıştır. 

Hüsamcttinin söyle<iiklerine inan· 
mak Hizımgelirse Fatmanın da ağzı 
bu sıra<la kapalı durmamış, bir kaç 
kete yüzüne tükürerek suratının 
muhtelif yerlerine kabaca küfürler 
savurmuştur. 

Biraz daha uzarsa işin sarpa sara
cağını anlıyan Fatma otomobilin ka
pısını açtığı gibi fırlamış ve otıomo· 
bili taşlamağa başlamıştır. Bu sıra

lcia Hüsamettin marş. debreyaj, vi
tes ... Şehre doğru kaçmaktadır. Fa
kat tarlaların içinde, bu saatte oto
mobil sürmek kolay değildir. Oto
mobil, bütün" firar niyeti~ .. rağmen 
Fatrnanın kolayca takibine imkan 
verecek kadar ağır gitmektedir. O
tomobil önde, Fatma arkada, bozuk 
yollarda düşe kalka nihayet kenar 
mahalleye kadar gelmişlerdir. Fat
ma hem koşmakta hem de baf;ırmak
tadır: 

- Şu giden taksiyi yakalayın_. 
Bunu bir bekçi duymuş, otomobi

bile derhal "dur!" işareti vermiı 
durmadığını görünce de koşup ça
murluguna atlamıştır. Fakat gene 
durdurmıya muvaffak olamayınca 

tekrar yere inmiş, otomobilin numa
rasını almıştır. 

Bir iki sokak daha kıvrıldıktan 

sonra otomobil gözden kaybolmuş

tur. 

"Sürrealizm saf ruhi bir otoma-
"tizmdir; sanatkir onunla, sözü, ya
"zıyı veya her hangi bir vasıtayı kul
"lanarak, düşüncenin hakiki iııleyişini 
"ifadeye çalışır. Sürrealizm, aklın 

"bütün kontrolünden uzak, bütün be· 
''dii ve ahlaki endişelerin dıgında dü
"şüncenin tespitidir . ., 

"Sürrealizm, kendine gelinciye ka
"dar ihmal edilmiş olan bazı tedai 
"şekillerinin yüksek realitesi, rüya
"nın yüksek kudreti, düşüncenin has
"bi oyunu hakkındaki inanışa daya
"nır. Diğer bütün ruhi mekanizmaları 
"kati olarak yıkmak ve hayatın baş
"lıca problemlerinin halllinde onla
"rın yerini almak emelindedir.,, 

"Sürrealizm daha hazırlık devresin
"dedir; hoşa gitmek için kendini teş
"hir etmekten vaz geçerek, kariin 
"takdirinden kaçarak, otomotik yazı 
"ve rüya hikayeleri yolunda daha 
"sistematik ve daha devamlı cehidler
"de bulunmak, ilhamı tetkik etmek, 
"astroloji ve metapsişik gibi gözden 
"düşmüş ilimlere baş vurmak ister. 
"Bir şeyi ifade etmek isteğinden 

"mümkün olduğu kadar uzak, fren o
"larak daima harekte geçmeğe hazır 
"mesuliyet fikirlerinden mümkün 
"olduğu kadar hafiflemiş, zekanın 
"münfail hayati olmıyan her 9eyden 
"mümkün olduğu kadar müstakil o
"lan ruhi facdiyetin b~ mahsuleri, 
"lirik kıymetlerin yeniden umumi bir 
"tasnifini mümkün kılar ve insan ad
"lı o sayısız kapaklı kutuyu durma
"dan açmağa elverişli bir anahtar tek
"lif eder •.. ,, 

lşte otomatizmi teemmülün, rüya
yı uyanıklığın üstünde tutan bir te
lakki ı Romantizm ilhamı ilahile§tir
mek suretiyle akıl ve mantılc:ın ta
hakkümünü sarsmıştı. Sürrealizm o
nu şiir ve sanat sahasından kovdu, ye
rine tesadüf ve rüyayı getirdi (2). 
1924 1t0nlarmda Pierre Naville ve Ben 

(1) ]ose Corti kitapevinin kataloğu
na müracaat. 

(2) Breton ve A.ragon'un akıl hasta
lıklarında ihtisas kazanmış iki 
doktor olduğunu unutmıyallm. 

"Yalnız rüya, insana hüriyetini is
"tediği gibi kullanmak hakkını verir. 
"Rüya sayesinde ölüm artık karanlık 
"manasını kaybediyor ve hayatın ma
"nası başkalaşıyor ... Daha şimdiden 
"otomatlar çoğalıyor ve rüyaya dah
"yorlar: Kahvelerde derhal kağr.t Ira
" lem istiyorlar; masa mermerlerinin 
"damarları zamandan kaçışlarının 

"grafikleridir ... ,, 

Sürrealizm etiketi altında toplanan 
grup bilhassa Viyanalı profesör Sig
mund Freud'un eserinden mülhem ol
muştur. Freud, çocukluğundan itiba
ren günlük arzularını karanlık iç 
dünyasına tepen insanın hu esrarını, 
rüyada çözülen bu tepme • (refoule
ment) keyfiyetini ifşa etmek sure
tiyle sürrealistlere yeni bir imkanın 
kapılarını açmış oldu. Sürrealistler 
fröydizm'in derin ve cazibeli tarafını 
edebiyata tatbik etmekten çekinme
diler. İnsanın mahiyeti rüyada kendi
sini bütün ç ıplaklığiyle göstenniyor 
mu? o alemde artık bizi gözetliyen 
sosiyal bekçi yoktur, arzularımız ken
dilerini olduğu gibi maskesiz göster
mektedir. Sürrealistler bu dü~ünce
nin öz sanat sahasında, varlığmıızın 
nüfuz edilmez, esrarlı tarafını mey
dana çıkarabileceğini görmekte ge
cikmediler. Hiç bir baskı altında kal
madan, hissolunan "ruh halleri" ni 
olduğu gibi tespit ederek, realiteye 
biraz daha yaklaşmağa, ruh hallerini 
bozulmamış olarak, safiyetleri içinde 
kavramağa çalıştılar. 

Alt şuurdaki faaliyeti safiyeti 
içinde kavramak maksadiyle bir ip
notizma devresi başladı. ipnotizma, 
sürrealizmin harikalar alemine atıl

ması için bir tramplendi. Şunu ilave 
edelim ki sürrealistler için mevzuu 
bahis olan, ipnotik uykunun derinli
ğinde, - rüyanın garaipleri içerisin
de olduğu gibi - alt şuurun gizli 
cevaplarını aramak ve o cevaplan u-
yanık halde iken elde edilmiş otoma
tik metinlerle mukayese etmektir. İp
notizma tecrübesi, alt şuur hakkın -
da basit bir ankettir. Litterature mec
muası bu seansların neticelerini net· 
retti. Crevel, Desnos, Perct bu uy
ku tecrübelerine tabi olanlar arasın
da bulunuyorlardı. Şahitler Breton, 
Eluard ve Ernest'ti. 1922 yılı, ipnotiz 
ma hakkında verilen büyük konfe
ransların hareket noktası olmuştu. 

Bütün bunlar artık hatıra olmug 
günlere aittir. Fakat bugünlerden ha
tıra olarak kalan eserler elimizde. Bu 
eserler arasında hem tarihi, hem ar
tistik bakımdan, Eluard'ın Repetiti
ons Eluard ve Ernest'in beraberce 
yazdıkları Lcs Malhurs des immor
tels ve Breton ile Soupault'un Les 
champs magnetiques isimli eserlerine 
bilhassa mühim bir yer ayırmak ica
beder. 

Artık şiiri mantık ve irade ile iza

ha çalıtınak. onların vasıtasiyle ira
ha kalk11mak bo§ ümit t Şiir denilen 

cevher, iç hayatımızın derin tabaka
larında gizlidir; o karanlık tabakalar

dan şuura doğru sızan ve şebnem ha

linde ruh parıltılarını taşıyan his ve 

düşünceler kelimeleşüp, tesadüf sev

kiyle sıralandıkça şiir seyalesini bize 
naklederler. Sanat eseri sanatkarın 

Hüsamettin o geceyi bir otelde 
geçirmiş, ertesi sabah ta, erkenden 
otomobili patronunun evine çekmiş: 

- Artık ben çalışmıyacağım, de
miştir. Hesabımızı görelim, otomo
bil sana teslim ... 

iradesi mahsulü olmaktan ziyade te
tık kaçıp kurtulmıya, yalan uydu- sadüfün ve otomatizmin mahsulüdür. 

rup sıvışmıya imkan yo.ktur. N_eı:e- Şairlik artık kolaylaşıyor. Şiir mi 
ye götürüldüğünü tabının edersınız. yazacaksınız? Uzun boylu çalıgmıya, Otomobili başından savduktan son 

ra Hüsamcttin: 
- Bizim Alinin evine giderim, 

bir kaç gün oturur, gizlenirim. El
bet bulamaymca da aramaktan vaz
geçerler, diye düş.ürunüştür. 

Hüsamettin Ankara'da bir kızla 
nişanlıdır, yakında düğünleri olacak 
tır. Bu yüzden kendi kendine: 

- Hem takipten kurtulunca da 
evleneyim artık, bıktım bu hayattan, 
diye söylenmektedir. 

Vçiincii /mıl: 
Hüsamettin doğruca, hapisanenin 

arkasındaki ahbabının evine yollan
mıştır. Kapıya kadar ne kimse ken
disini görmüş, ne de bir şey soran 
olmuştur. Hayattan gayet memnun 
olmakta, hatta, gözden kaçıp, kimse
ye görünmemeğe muvaffak olduğu 
için, için için iftihar duymaktadır. 
Derken Alinin evinin önünde ken
disini beklemediği bir manzara kar
şılamıştır. Karşılıyanlar kim bilir 
misiniz? 

Polisler •.. 
- Adın ne? Senin diye sormuşlar

dır. Hüsamettin birdenbire şaşala -
mış: 

Ankara Ağırceza mahkemesi üçün· yaratılıştan gelen hususi bir istidada 
cü cürmü meşhud işine bu suretle lilzum yok. Masanın başına geçip ka
el koy,ınuş oldu. lemi boş kağıdın üzerinde, hiç bir 

Muavin Sami de şahit olarak mah- şey dü§ünmeden, dalgın ve mihaniki 
kemeye gelmiş bulunuyordu.. bir halde koşturmak kafi 1 
Hüıamettinin: 

İşte sürrealizm'in bize öğrettikle
- Bana bu planı Sami öğretti, it· 

tihamını şiddetle redetti. Dedi ki: ri. 
- Benim haberim bile yok, bana 

yolda benzin bitti, git bezin al, diye 
söyledi, ben de almıya gittim. Dö
nüşümde otomobilin yerinde yeller 
esiyordu. 

Bu ifade karşısında Hüsamettinin 
iddiası "kavli mücerred,, de kalı
yordu. 

İcabı teemmül olundu. Ve Hüsa
mettin "hiyle ile ve şehvet hissiyle 
kadın kaçırma,, suçundan bir sene 
ağır hapse mahk\lm edildi. 
Jandarmanın önünde, neye uğra

dığını şaşırmış bir vaziyette tevkif
haneye giden Hüsamettinin arka
sından uzun uzun bakan bir arkada
şı, galiba delikanlının bir kaç gün 
sonra evlenmek niyetinde olduğunu 
hatırlıyarak: 

- Oldukça karanlık bir zifaf oda
sına giriyor, diye söyleniyordu. · · 

KEZ EGE 

İcra ve İflôs 
Dördüncü icra Memurluğundan: 

Bir borcun temini için haczedilip 
paraya çevrilmesine karar verilen a

~ğıda cinsi yazılı eşya 10-4-939 gU
nü saat 14 te belediye müzayede sa
lonunda birinci artırması o/0 75 kıy. 
metini bulmadığı takdirde 13-4-939 
günü 14 de ikinci artırması yapılaca
ğından isteklilerin müracaatı ilan o
lunur. 

ı - Elektrik motörlü et makinesi 
ı - Tezgah 
1 - Terazi 
1 - Kilim 
1 - Elektrik ütüsü 

(1063) 11051 



Tapu ve Kadastro Jandarma 
Tapu tesçili tamaıırhk bez ahnacak 

Fina~s Bakanlığı 1 Milli Müdafaa Bakanlığı Devlet Hava Yolları 

Ankara Merkez Tapu Sicil Muha 
fızhğmdan : 

Ankara'nın Bağlum nahiyesinin 
Kaya pınar mevkiinde katolik kur -
ban oğlu kımıstan metrük 2460 
umum No. lu Hasan ve Yakup 
oğlu Hasan • zevcesi ve Seyit Ali 
Abdullah bahçeleriyle mahdut bah
çe 01erkumun firari ve mütegay
yip eşhastan bulunmasından hu
susi kanuna tevfikan hazine namına 
tescili defterdarlrkça talep edilmekte
dir. Bu gayri menkulün firai adına ta
pu kaydı bulunamadığından lSlS No. 
lu kanun hükümlerine göre yeniden 
tescil edilmek üzere tasarruf hakkının 
tespiti için 6.4.939 tarihine müsadif 
perşembe günü öğleden evel mahalli • 
ne tahkik memuru gönderileceğinden 
bu yer üzerinde tasarruf veya her han
gi bir aynı hak iddia edenlerin resmi 
vesikalariyle birlikte dairemize veya 
mahallinde tahkik memuruna müraca. 
atla ve hudut komşularının da tahkik 
günü mahallinde bulunmaları ilan o -

Jandarma Genel 
Ankara Satın Alnıa 
dan : 

Komutanlığı 
Komisyonun-

günü saat 11 de kapalı zarfla ihale ,. 
dilecektir. Şartname (1) lira (47) ku• 
ruş mukabilinde komisyondan verilir• 
Taliplerin muvakkat teminat olaJI 
(2199) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 10 na kadar koıni .. 
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerin• 
deki vesaikle muayyen gün ve saatti 
komisyona müracaatları. (1040) 11045 . .,, ,..,... ............ . 

·-~ 

Sa~ dosya dolabı alınacak 20 ton karpit alınacak Motör ve gıres yağı ahnacak 
Maliye Vekaletinden : 

1 - 2020/1000/510 milimetre eba. 
dında ve muhammen bedeli karasaç 
(Tomas) olduğuna göre beheri 6Slira 
~e Simens Martin Double decape oldu 
guna göre de beheri 7S lira olan 120 
adet saç dosya dolabı kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

M. M. Vekaleti Satın Alına Ko. 
misyonundan: 

Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünden : 

2 - Eksiltme 27. 3. 939 pazartesi 
günü saat on beşte Maliye vekaleti le. 
vazını müdürlüğünde toplanan eksilt. 
me komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi levazım müdürlü· 
ğünden ve İstanbul'da Dolmabahçe'de 
Maliye evrakı matbua ambarı memur. 
luğundan parasız alınır. 

4 - !stekliler 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgeler ve karasaç (Tomas) a talip 
olduğuna göre 585 ve Simens Martin 
Double decape'ye talip olduğuna göre 
de 67 S liralık teminat makbuzu veya 
banka kefalet mektuplariyle birlikte 
kanunun tarifatı ve şartnamedeki şe· 

raite tamam!"Il uygun ve noksansız o. 
]arak yazacaklan teklif mektuplarmı 

havi kapalı zarflarını ihale saatinden 
bir saat evel komisyon reisine verme. 
leri. (801) 10834 

--~· GUmrük. ve in. B. 
• - - •J .,. 

Sigara kôğıdı ahnacak 
lnhisaı·lar Umum Müdürlüğün-

1 - Şartnamesi mucibince 26 1/2 mm. 
lik verje cinsinden 120.000 bobin si -
gara kağıdı kapalı zarf usuliyle ek -
siltmeyc konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beher mili
mi sif "2" ku•uş hesabiyle "63.600'' 
lira, muvakkat temİ:latı "4770" lira. 
dır. 

III ·- Eksilt me 10-4-939 tarihine 
rasthyan pazartesi günü saat lS te 
J<abataş'ta levazım ve mübayaat şu -
besindeki alım komisyonunda yapıla -
caktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü ge. 
çen şubeden İzmir ve Ankara başmü • 
dürlükleri:ıden 318 kuruş bedel muka
bilinde alınabilir. 

1 - 20 ton karpit satın alınacaktır. 1 - İdaremiz için açık eksiltme ile 
10.000 kilo motör yağı ile 200 kilo Muhammen tutarı 38SO lira olup ilkte

minat miktarı 288 lira 7S kuruştur. 
2 - Açık eksiltmesi 27.3.939 pazar

tesi günü saat 15 de vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin muayyen saatta ilk 
teminat mektup veya makbuzlariyle 
komisyona gelmeleri. (816) 10820 

U~uı yolu yaphnlacak 
M. M. Vekaleti Satın Aima Ko-

misyonundan : 

gres yağı alınacaktır. 
2 - Açık eksiltme 4/4/939 sah gü 

nü saat 11 de umum müdürlük bina
sında toplanan komisyonda icra edi
lecektir. 

3 - Muvakkat teminat 330 lira o
lup bu parayı nakit olarak vermek 
isteyenlerin Ziraat bankasındaki 
3667 saydı hesabı carimize yatırma
ları lazımdır. 

4 - Talipler idari ve fenni şartna
melerle mukavele suretleerini idare
mizden ücretsiz olarak alabilirler. 

(98S) 10979 
lunur. (1042) 11046 1 - Dört muhtelif mahalde uçuş yo-

1

. 
lu yaptırılacaktır. Hepsinin muham -
men bedeli 876000 (sekiz yüz yetmiş 
altı bin) lira olup ilk teminat miktarı 
(38790) otuz sekiz bin yedi yüz dok -

Ankara Levazım Amirliği 

Un alınacak 
1 D::~ :. s:~~.~~~a~m~n!~~ .. 
' lüğünden : 

san liradır. 
2 - Fenni idari şartname ve proje -

ler 43 lira 80 kuruş mukabilinde alı -
na bilir. 

3 - Kapalı zarfla eksiltmesi 11.4.939 
salı günü saat ıs te vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe girecek firmaların kanu
nun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı 
vesaikle birlikte ihale saatından bir 
saat eveline kadar ilk teminat ve teklif 
mektupl•ını komisyona vermeleri la-
zımdır. (1020) 11042 

50 adet u~uı gözlüğü alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 50 adet uçuş gözlüğüne istekli 

çıkmadığından pazarlıkla satın alına -
caktır. Muhammen bedeli 2000 lira o -
lup ilk teminat miktarı 150 liradır. 

2- Pazarlığı 30.3.939 perşembe gü
nü saat lS te vekalet satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümuneai her gün komisyonda 
görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli saatta ilk te -
minat mektup veya makbuzlariyle ko-
misyona gelmeleri. (1032) 11044 

Hava Kurumu 

Muhtelif boya ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

Kilo : 442700 Un 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı bir 

kalem erzak kapalı zarf usuliyle satın 
alınacaktır. Hepsinin tutarı 48697 lL 
radır. Şartnamesi parasız olarak ko. 
misyondan alınabilir. 

İhalesi: 25 mart 939 cumartesi saat 
11 dedir. 
İlk teminatı: 36S3 liradır. 
Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı 

kanunun 2, 3 maddelerinde yazdı bel 
geleriyle ilgilerce ticaret odası vesi
kasiyle birlikte eksileme günü ek
siltmeden bir saat eveline kadar 
teminat ve teklif mektuplariyle 
Manisa satın alma komisyonuna mü. 
racaatları. (848) 10845 

Kaşar peyniri alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Samı 

Alma Komisyonundan ı 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 

alınacak olan 2100 kilo kaşar peyni· 
rinin eksiltmesinde istekli çıkmadı
ğından 3. 3. 939 dan itibaren bir ay 
müddetle pazarlığa konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1264 lira 
20 kuruş olup ilk teminatı 94 lira 82 
kuruştur. 

3 - İkinci pazarlık günü 3. 4. 939 
pazartesi günü saat 11 dedir. 

1 - Açık eksiltme ile taşra tapu i
dareleri için 50 ad~t demir saç dolap 
yaptırılacaktır. 

2 - Eksiltme nisanın onuncu pa -
zartesi günü saat 2 de umum müdür _ 
lük levazım dairesinde teşekkül ede -
cek komisyon huzurunda yapılacak -
tır. 

3 - Dolaplar kara saçtan olursa be -
herinin muhammen bedeli 65 lira, Si
mens Marten double decape olduğuna 
göre 7S liradır. 

4 - İsteklilerin mecmu unun muham 
men bedeli üzerinden% 7.S u pey ak
çesiyle me~kur gün ve saatta komisyo
na müracaatları. 

5 - Şartname ve resimleri ve evsa
fı saircsi hakkında malilmat almak is
tiyenler her gün öğleden sonra umum 
müdürlük levazım müdürlüğüne mü-
racaat edebilirler. (1023) 11043 

Kültür Bakanh~ı 

Öğretmen Melôhat 

Mestan hakkında 
Kültür Bakanlığından: 
Sivas erkek lisesi edebiyat öğret • 

meni Melahat Mestan vazifesi başına 
gitmediğbden inzibat komisyonu ka
rariyle müstafi sayılmıştır. Tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olunur. 
(1017) 11014 

V - Mühürlü teklif mektubunun 
kanuni vesaik ile % 7 ,5 güvenme pa -
rası makbuzu veya L'anka teminat mek
tubunu ihtiva edece:: kapalı zarflar 
eksiltme günü e:ı gC\: saat 14 e kadar 
mezkur komisyon başkanlığına mak • 
but mukabilinde vermeleri lazımdır. 
(1183. 6SS) 10661 

Türkkuşu Genel Direktörlüğün
den : 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3. üncü maddelerinde istenilen bel
geleriyle birlikte Ankara Lv. amirli
ği satın alma komisyonuna gelmele-

Daktilo aranıyor 
Bah~e duvarı yaphnlacak 

Ankara inhisarlar Bat Müdürlü -
ğünden: 

İdaremizin küçük Yozgat barut 
deposu memur evi bahçe divarının 
(88l) lira 43 kuruştan ibaret ilk ke
şif varakasına reoim, proje ve fenni 
şartnamelerine göre isteklisine yap
tırılması açık pazarlığa konulmuş
tur. 

Şartnamesi ve listesi mucibince tay
yare inşaatında kullanılan muhtelif 
cins boya mübayaası kapalı zarf usu
lile eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli cif Ankara 8.900 
liradır. Şartnamesi parasız verilir. 

ri. (990) 10991 

25.000 kilo pirine ahnacak 
Ankara Levazım. Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kolordu merkez birlikleri sene

lik ihtiyacı için ıs.ooo kilo pirinç ka -
palı zarf usuliyle alınacaktır. 

2 - İhalesi 3-4-939 pazarte5i günü 
saat 16 dadır. 

3 - İlk pey akçesi 468 lira 7S ku -
ruştur. 

Maarif Vekaletinden : 
Maarif Vekilliği yayın direktörlü

ğünde muvakkat bir zaman çalıştırıl • 
mak üzere, en az orta okul derecesin- i 
de tahsil görmüş iki daktiloya lüzum' 
vardır. 

İsti yenlerin; tahsil vesikaları, bon 
servisleri ve birer fotografları ile bir
likte 30-111-1939 perşembe günü saat 
14 e kadar yayr:ı direktörlüğüne mü • 
ı·acaat etmeleri lazımdır. (1018) llOlS 

Ankara Belediyesi 

1 - Bir metresine yirmi beş kuruş 
kıymet biçilen vasıf ve örneğine uy
gun yüz kırk bin metre çamaşırlık 
bez kapalı zarf usuliyle 30. 3. 939 
perşembe günü saat onda satın alına
caktır. 

2 - Şartnamesi yüz yetmiş beş ku
ruş karşılığında komisyondan alına
bilecek olan bu eksiltmeye girmek is· 
tiyenlerin 262S liralık ilk teminat ban 
ka mektubu veya vezne makbuzu ile 
şartnamede yazılı belgeleri muhtevi 
teklif mektuplarını eksiltme günü 
saat dokuzdan evel komisyona ver-
miş olmaları. (862) 10899 

Talebe kaydi 
Harp Okulu Komutanlığından : 

1 - Bu sene aşağıda yazılı şartları 
haiz okurlar harp okuluna alr:ıacaktır: 

a) Ankarada bulunanlar doğrudan 
doğruya Harp okuluna Ankara hari • 
cinde bulunanlar, bulundukları yerle
rin askerlik şubelerine müracaat ede -
ceklerdir. 

b) Kaydı kabul muamelesi mart 939 
tarihi:ıden (15 - temmuz • 939) a ka -
dar devam edecektir. 

2 - Giriş şartlan berveçhiatidir. 
a) Sivil liseden mezun olacak ve 

olgunluk imtihanını vermiş buluna . 
caktır. 

b) Tam teeşkküllü asken heyeti sı. 
hiyelerden (Harp okuluna girer) ka _ 
rarlı sıhat raporu almış olacaktır. 

c) Diğer şartlar askerlik şubelerin
de mevcuttur. 

d) Ankarada olanlar (C) maddesin· 
deki şartları harp okuluna müracaatla 
öğre:ıebilirler. (1021) 11017 

6 adet ya11 makinesi ahnacak 
Adana Tecim Okulu Direktörlü

ğünden : 

Okulu.muz için muhammen bedeli 
(800) lira tutan (6) adet Mercedes 
markalı yazı makinesi 20-3-1939 tari
hinden itibaren ıs gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 
her gün okul idaresine baş vurarak 
şartnamesini görmeleri, bu işi almak 
istiyenlerin de % 7.S nispetinde mu
vakkat teminat tutarı olan (60} lira
lık vezne makbuzu veya kredi mektu
bu ile 4-4-1939 tarihinde salı günü sa
at 14 de Adana kültür direktörlüğün
de toplanacak komisyona gelmeleri 
ilan olunur. nos2 

İki kalem malzeme 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mi 

dürlüğü Merkez Satın Alına Komir 
yonundan : 

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

olan yukarıda yazılı iki kalem malze • 
me.askeri fabrikalar umum müdürlüğil 
merkez satın alma komisyonunca 
S-S.1939 cuma günü saat ıs de kapa• 
h zarfla ihale edilecektir. Şartnaıne 
parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olaO 
(112S) lirayı havi teklif mektupları • 
nı mezkur günde saat 14 de kadar ko. 
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2. ev 3. mad • 
delerindeki vesaikle mezkfir giln ve 
saatte komisyona müracaatları. (963) 

10967 

80 ton kok kömürü 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mil 

dürlüğü Merkez Satın Alma Komi .. 
yonundan : 

Tahmin dilen bedeli (2000) lira olan 
80 ton kok kömürü Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü Merkez satın alma 
komisyonunca 4 nisan 1939 salı günil 
saat 15 te açık eksiltme ile ihale edile• 
cektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (150) lira ve 2490 sayılı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ves.ı· 
ikle mezkfir gün ve saatte Komisyona 
müracaatları. (964) 10968 

170 ton Toleol alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (S9.000) lira 
olan 170 ton Toleol Askeri Fabrika· 
lar Umum Müdürlüğü Merkez Satın 
alma komisyonunca 6-5-1939 cumarte· 
si günü saat 11 de kapalı zarfla ihale 
edilecektir. Şartname (2) lira (95) 
kuruş mukabilinde komisyondan ve· 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan (4425) lirayı havi teklif mektup· 
lar-ını mezkur günde saat 10 na kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad 
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte ko~isyona müracaatları. 

(966) 10987 

Mütaahhit nam ve 

hesabına 30 ton 

lüleci kili alınacak 
Askeri Fabrikalar 

Tesviyeci 
ve Tornacı 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğü Merkez Satın Alma Komiayo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli Cl200) lira 
olan 30 ton Lüleci kili müteahhit nam 
ve hesabına Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis • 
yonunca 7. 4. 1939 cuma günü saat 14 
te açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 3 - 4 - 939 tarihinde saat ıs te baş 

müdürlüğümüz binasında toplana
cak komisyonda açık pazarlık ve i
hale muamelesi icra edileceğinden 
taliplerin (66) lira ıs kuruş ilk te
minat paralariyle birlikte müracaat-

Eksiltme 6 Nisan 1939 tarihine ras
lıyan perşembe günü saat lS te Türk
kuşu levazım bürosunda yapılacaktır. 
İsteklileri o gün eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar usulü daire
sinde kapatılmış zarflarını makbuz 
mukabilinde Türkkuşu levazım büro
suna teslim etmiş olmalıdırlar. Pos
tada vukua gelecek gecikmeler naza-
rı itibare alınmaz. 97S 

Kanat bezi ve şeridi 

alınacak 

4 - Evsaf ve şartnamesini görmek 
istiyenler her gün Çorlu'da kor sa -
tın alma komisyonunda görebilirler. 

5 - İstekliler kanunun ikinci ve ü -
çüncü maddelerindeki belgeleriyle 
birlikte belli gün ve saatten bir saat 
evet teklif mektuplarını komisyona 
v~rmiş bulunmaları. (1010) llOOS 

Elbise yaptırılacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğünden : : 

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

ları ilan olunur. (923) 1092S 

[ 
............................... .. 

Devlet Orman iııermesi ................................................... 
Satılık çam tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Karabük 

Revir Amirliğinden: 

Türkkuıu Genel Direktörlüğün -
den : 

Elektrik tesisat ve f amir ah 17. 3. 939 günü saat lS de yapılaca-
ğ~ ila~ edil~iş olan kanat bez ve şeri- Ankara Levazım Amirliği Satın 
dı eksıl~mesıne talip zuhur etmediğin Alma Komisyonundan: 
den eksıltme lS gün müddetle temdit 1 - İstasyonda askeri konağa ke-

Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye zabıta memurları için 
yaptırılacak ( 7 S) tali un elbise ve kas
ket on beş gün müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1122,60) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat (84,25) li. 
ralır. 1 

edilmiştir. şifaa.mesi mucibince elektrik tesisatı 
İhalesi s nisan 1939 çarşamba g·· .. . 4 - Nümune ve şartnamesini gör-

d . . unu ve ta.mıratı pazarlıkla yaptırılacaktır. mek istiyenlerin her gün yazı işleri 
saat lS e aynı şartlar dahılınde yapı- 2 T 1• 1 · 37 ı· k A • 

1 . . .. - a ıp erın ıra atı temınat- kalemine ve isteklilerin de 31. 3. 939 

Kırıkkalede çalıştırılmak üzere 
tesviyeci ve tornacı alınacaktır. İs
teklilerden Ankarada bulunanların 
silah fabrikasına, lstanbuldakilerin 
Zeytinburnu fabrikasına, İzmirdeki
lerin de lzmirdeki silah fabrikası
na, bu yerler haricinde olanların da 
istida ile umum müdürlüğ~ müraca-
atlar. (74S) 10790 

Kır1kkalede 

yaptırılacak inşaat 

rı. (102.6) 11020 

377 fon Kuvarsit Kumu ahnarak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür 

lüğü Merkez Satın Alma Komiayo
nundan : 

l - Karabüke 23 kilometre mesafe
de ve otomobil ile nakliyata müsait 
bulunan Keltepe bölgesinin Kayi de. 
posunda istifade mevcut 2223 adet 
muadili 1070 metre mikap 457 desi· 
metre mikap ÇCl.'11 tomruğu açık artır
ma 'le satılacaktır. 

lacaktır. stekhlerın o gun muayYen lari 1 24 3 939 .. .. 
'k · 1 . • Ye · . cuma gunu saat 14 cuma günü saat (10.30) da belediye 

saahtte vebsalı ve tlemınat arıyle bırlik-

1 
de Ankara Lv. amirliği satınalma ko. encümenine müracaatları. 

te azır u unma arı. 936 misyon 1 1 . 1 una ge me en. (937) 1093S 
(103S) 11034 .__ ____________ _ 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo -
nundan : 

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

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabuklan soyulmuş 
olup hacim kabuksuz orta kutur üze
rinden hesaplanmıştır. 

" - Tomruklara ait satış şartname· 
si Ankara'da Orman umum müdürlü
ğü:ıde ve orman başmühendis muavin. 
lilinde, !stanbul'da orman başmühen· 
dis muavinliğinde ve Karabük'te dev
let orman işletmesi revir amirliğinde 
görülebilir. 

4 - Tomruklann muhammen bede. 
li 10 lira 10 kuruştur. 

S - İsteklilerin 3 7,S muvakkat 
pey akçesiyle 27. 3. 939 günü saat 
(14) te Karabük'teki revir merkezine 
müracaatları. 

(1673/931) ' 0932 

Akıbetleri me~hul kalan yedek subaylar hakkında 
Şubemi:de kayıtlı olup yoklamalarını yaptırmıyan ve bu suretle akıbetleri meçhul kalan yedek subayların 

adları aşagıda yazılıdır. 
Bu subaylardan devlet dairel~rind~ veya l.ususi müesseselerde evvelce memur olupta ayrılanların ve yahut 

halen memur olanlar varsa te:kık edılerek m.uvazzah memuriyetlerinin daire ve müessese amirleri tarafından ve 
memur olmayıpta Ankarada ıkamet edenlerın arkadaş ve akrabalarının veya bu subayları tanıya 1 . 1A 1 · ')" 1 narın yazı ile ve şifahen şubemıze ma umat verme en ı an o unur. (1061) 11049 
Defter No. Sınıfı Rütbesi Baba adı soyadı Memleketi D. Sicil kayıt No. 

9/1747 istihkam Atgm. Hasan Oğ. Hamdi Yozgat 324 40296 
9/1796 İstihkam .. .. Süreyya Og. Enver Erik.men Trablusgarp 32S 42231 

12/239S Levazım .. " 
Mehmet Oğ. Şükrü Tarsus 320 40016 

14/2690 Hekim Yzb. Abdullah Cevdet Oğ. Ahmet Cudi Diyarbakır 308 36261 
18/3414 Sınıf 8 ·ı'üfekçi Hüseyin Og. Hasan Ruhi İstanbul 308 332-18 
20/3884 Piyade A. Tğm. Yusuf Ziya Oğ. Necmi Hopa 328 43847 
21/42SS Muhabere " .. Ahmet Resai Oğ. Raif Ali Benkür Samsun 327 44805 

Keşif bedeli (29320) lira olan yuka
rıda yazılı inşaat askeri fabrikalar u • 
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 10 nisan 1939 pazartesi 

4 kalem elektrot 
(977) 11009 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umuın Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komi• 

yonundan : 
2500 Adet Elektrot 2 mm. P St. 42 A) 

5000 " " 4 ,. " " 42 A) 
300 .. ., 2 .. ., n 52 A) veya muadili 

35o " " 4 ,. ,. ,. S2 A) 
Tahmin edilen bedeli (1600) lira olan yukarıda yazılı dört kalem elek

trot Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın alma komisyonun
ca 5. 4. 1939 çarşamba günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
na.t olan (120) lira ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve-
saıkle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (965) l096g 
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[::::::::::=---·'"'''''''"'''! ilôyetler .................................... 
Kapalr zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 

Trabzon • İran Tranııit Yolu Bi
rinci Mmtaka Batmüdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Tran
ait yolunun kilometre 1+000 - 63+300 
arasında parke kaldırım. şose esaslı 

tamiratı ve dere tahkimatı. 
Bu işlerin keşif bedeli "233.068" li

ra 32 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak 

şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymdırlrk işleri genel şartna

mesi 
D - Fennt ve hususi şartname 
E - Keşif, silsilei fiat ve metraj 

cetveli 
F - Proje 
!stiyenler bu evrakı Trabzon Nafıa 

müdürlüğünden ve Gümü~anede tran
sit yolu birinci mmtaka başmüdürlü
ğünden 12 lira bedel mukabilinde ala
bilirler. 

3 - Eksiltme 3-4-939 pazartesi gü
nü saat 15 te TrabzÖnda transit yolu 
birinci mıntaka ba~müdürlüğü bina
sında toplanacak komisyon tarafın
dan yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. . 

5 - Eksiltmeye girebilmek için !&
teklinin "12.905" liralık muvakkat te
minat vermesi ve aşağıdaki vesikayı 
göstermesi lazımdır. 

A - İsteklinin ihaleden 8 gün evci 
Trabzon vilayetine müracaatla komis 
yonu mahsus tarafından ehliyet vesi
kası alması şarttır. 

6 - Teklif mektupları üçüncü mad 
dede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar yukarda sözü geçen komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde veri
lecektir. Posta ile gönderilecek mek· 
tuplarm nihayet saat 15 e kadar gel
miş olması ve dış zarfın mühür mu
mu ile iyice kapatılmış bulunması la
zımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (1607 /895) 10910 

Kopalı zarf usuliyle 

arttırma ilônı 

Niğde Valiliğinden : 

1 - Artırmaya konulan iş: . Niğde 
vilayeti hususi idaresine ait çiftehan 
kaplıcasının bugünkü tesisatiyle ve 
üç sene müddetle icarıdır. 

2 - Geçen yılların senelik icar be. 
deli (5320) liradır. 

3 - Bu icara ait şartname vilayet 
hususi muhasebesinde görülebilir. 

4 - Artırma, 27 mart 939 tarihli 
pazartesi gii':ıü saat 15 de vilayet da
imi encümen odasında yapılacaktır. 

5 - Artırma kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır 

6 - Artırmaya girebilmek için is
teklllerin (1197) lira muvakkat temi. 
nat vermesi laznndır. 

7 - Mektupların 4 cü maddede ya
zılı ihale saatinden bir saat evetine 
kadar makbuz mukabilinde komisyon 
riyasetine tevdi edilmesi lazımdır. 
Posta gecikmeleri kabul olu:unaz. 

(1665/929) 10931 

Adliye binaSI yaptmlacak 
Manisa Nafıa Müdürlüğünden 

1) 60758 lira 98 kuruş keşif bedelli 
M'.anisa adliye .binasının 40 bin lira -
lık birinci kısım inıaatı vahidi fiyat 
esası üzCl'inden kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

2) Eksiltme 5.4.939 çarşamba günü 
aaat 16 da Manisa nafia müdürlüğü o -
dasında yapılacaktır. 

3) Bu işe ait evrak : 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Proje 
c - Keşif tafsilatı, 

D - Keşif hülasası cedveli, 
E - Fiyat silsilesi cedveli 
F - Bayındırlık işleri genel şartna· 

mesi. 
G - Yapı işleri umumi fenni şart

namesi ve şose ve kargir inşaata 
ait umumi şartname. 

H - Hususi şartname, 
İ - Mukavele projesinden ibarettir. 
Bu evrak i:ki lira bedel muıkabilinde 

Arazo% olanacak 
Niğde Belediyesinden : 

1 - Belediyemiz için şartnamesi 

mucibince (8500) lira muhammen be
delle bir arazoz makinası mübayaası; 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko • 
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 30-3-939 tarihine mü
sadif perşembe günü saat on dörtte 
Niğde belediye encümeninde yapıla
caktır. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecekle · 
rin bedeli muhammenin yilzde yedi 
buçuğu nispetinde teminat vermesi 
mecburidir. !haleyi müteakip teminat 
akçesi yüzde 15 e baliğ edilecektir. 

4 - Şartnamesi htanbul ve Anka
ra belediyelerine gönderilmiştir. 

İsteklilerin şartnamesini görmek 
üzere belediyemize ve mezkur bele
diyelere müracaatları ilan olunur. 

10996 

Yol inşaatı 
Çoruh Valiliğinden : 

1 - 22-3-939 tarihinde ihale edil -
mek üzere 2-3-939 tarihinden itibaren 
yirmi gün müddetle ve kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulan Hopa, 
Borcka yolunun muhtelif kilometre· 
lerinde yeniden inşa edilecek istinat 
duvarlariyle Borcka demir köprüsü 
ahşap döşemesinin tecdidi işine talip 
çıkmadığından yeniden yirmi gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile eksilt 
meye çıkarılmıştır. Keşif bedeli on 
bir bin otuz dokuz lira otuz kuruştur. 

2 - Eksitlme 12 Nisan 1939 çarşam 
ba günü saat on beşte Çoruh Nafıa 
müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 
İstekliler evrakı fenniyeyi Çoruh 
Nafıa Müdürlüğünde okuyabilirler. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için 
istekliler sekiz yüz yirmi sekiz lira· 
lık teminat ile ehliyet varaka ve cari 
seneye ait ticaret odası makbuzu ve 
teklif mektubu ile birlikte vermeleri 
lazımdır. İstekliler ehliyet vesikası
nın verilmesi için eksiltmenin yapıla· 
cağı günden en az sekiz gün evvel 
bir istida ile vilayete müracaatları 
muktazidir. Bu müddet zarfında ve
sika talebinde bulunmıyanlar eksilt
meye giremezler. 

4 - İstekliler muvakkat teminat 
mektubu veya makbuzu ticaret odası 
makbuzu ve ehliyet varakası ile tek
lif mektuplarını ihale tarihi olan 12 
Nisan 939 çarşamba saat on dörtte 
eksiltme komisyonu reisliğine mak
buz mukabilinde teslim edeceklerdir. 
Postada olan gecikmeler kabul edil· 
mez. (1053) 11047 

Mah.kemeler 
Saframbolu Aaliye Hukuk Mah -

kemesinden : 
Davacı Karabük'te demir çelik fab. 

rikasında kaynakçı İsmail Sinan ile 
müddeaaleyha Ankara'da Ycnişehirde 
Apay sokak No. 6 da Halil kızı ve Is
mail Sinan karısı Ayşa Neriman me
yanesinde mütehaddis boşanma ve 
tazminat davasının icra kılınmakta o· 
lan duruşmasında; müddeaaleyhanın 
mahalli ikameti meçhul bulunduğun
dan ilanen tebliğat icra kılındığı hal
de duruşma günü olan 15-3-939 çar -
şamba günü saat 9 da gelmemiş ve ve
kil dahi göndermemiş olduğundan gı
yaben devamı muhakemeye karar ve
rilmiş olmakla müddeaaleyhanın ka
rarı mezkurun tarihi ilandan itibaren 
be' gün zarfında itiraz etmediği ve 
duruşmanın muallak bulunduğu 17-
4-939 pazartesi günü saat 9 da Saf
ranbolu asliye hu\t.uk mahkemesine 
gelmediği veya bir vekil dahi gönder
mediği takdirde gıyaben yapılan mu· 
amelelerin muteber addedileceği teb
liğ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 976 

iç işler Bakanhğı 

Camekan ve (er(eYe iıleri 
Dahiliye Vekaletinden : 

ULUS 

usulü ile Anıkara'da idare binasında' 

satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 17150 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

2 - İşbu tesisatın hitam müddeti 
münakasa tarihinden itibaren sekiz 
aydır. 

3 - Münakasa 3 nisan 1939 tarihi
ne rastlıyan pazartesi gii':ıü saat 14 
de Babaeski belediye dairesinde müte. 
şekkil encümen huzuru ile icra oluna· 
caktır. Kiralık: Şartnameler 1675 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa seznelerindc satılmakta - 4 - Bu işe ait plan ve projelerin ---
dır. (874) 10957 

Çimento alınacak 
D. D. YolJarı Satm Alma KomU

yonundan: 
Muhammen bedeli 150.000 lira o

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

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

Şartnameler (750) kuruşa - An
l<ara ve Haydarpaşa veznelerinde Sa· 
tılmaktadır. (957) 10986 

Ankara Valiliği 

İnşaat münakasası 
Ankara Valiliğinden : 
1 - Keşif bedeli 66702 lira 44 ku

ruştan ibaret olan Yeğe:ıbeyg maliye 
tahakkuk ve tahsil şubesi binası inşa. 
atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmu~tur. 

2 - Eksiltme 3. 4. 939 tarihine ::ast 
lıyan pazartesi günü saat 15 de Anka
ra defterdarlığında toplanacak ırnmis. 
yonda yapılacaktır 

3 - İsteklilerin teklif mektuplarr
ru 938 yılma ait ticaret odası vesika
sı ve 4585 lira 13 kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu veya banka mektubu 
ile birlikte sözü geçen gün ve saatten 
bir saat evetine kadar komisyona ve. 
rilmesi lazımlır. Posta ile gönderile
cek mektupların nihayet saat 14 de 
kadar gelmiş olması meşruttur. Pos
tada olan gecikmelerden doğan teeh. 
hürler kabul olunmaz. 

4 - İsteklilerin buna ait keşif, şart 
name, plan ve moddelri görmek üze· 
re her gün defterdarlık milli emlak 
ve nafıa müdürlüklerine bedelsiz ola
rak müracat edebilecekleri. 

S - Eksiltmenin yapılacağı gün.. 
den en az sekiz gün cvel refera':ls ve 
diğer vesikalarını raptetmek suretiyle 
Ankara vilayetine istida ile müraca
atla bu işe ait nafıa mülürlüğünden a· 
lacaıklan ehliyet vesikaları ile birlik. 
te komisyona müracaatları ilan olu-
nur. (938) 10936 

Kozalar 
Elektrik tesisatı · 

Göynük Belediye Reisliğinden : 

ı - Belediyemizin Göynükte yaptı
racağı elektrik tesisatmdan dürbiı:ı, 
dinama, cebri boru nazım tevzi tablo
su ve bunların bilumum teferruatı. 
nın teslimi ve montajı 5100 lira bedeli 
keşif üzerinden eksiltmeye km:ımuş

tur. 

(on) lira bedel mukabilinde belediye. 
mizden alınrnasr kabil olacağı ilan o-
lu:ıur. (14781829) 10927 

Hükumet konağı yaphnlacak 
Mutki Malmüdürlüğünden : 

28. 2. 1939 tarihinde ihale olunmak 
üzere kapalı zarf usulü ile eksiltme
ye konulan hükümet konağı inşaatı
nın otuz beş bin üç yüz yirmi bir lira 
yirmi bir kuruş tekabül eden aksamı
nın inşasına talip zuhur etmemiş ol
duğundan 28. 3. 1939 salı günü ihalesi 
yapılmak üzere eksiltmenin pazarlık
la icrası kararlaştırılmış olduğundan 
isteklilerin ve bu işe ait evrakı gör
mekistiyenlerin mezkur tarihe kadar 
Mutki malmüdürlüğüne müracaatla-
rı ilan olunur. 10973 

Yulaf ahnacok 
Karaca.bey Merinos Yetiştirme 

Çiftliği Müdürlüğünden : 
Müessese hayvanatı işleri için ka -

palı zarf usuliyle 300.000 kilo yulaf 
eksiltmeye konulmuştur. Yulafın ki -
1oı;una beş kuruş 95 santim muham -
men kıymet takdir edilmiştir. ihale 
5 nisan 939 tarihine müsadif çarşaın -
ba günü saat o:ı beşte çiftlik merke
zinde müdüriyet binasında yapılacak
tır. 

Muvakkat teminat miktarı 0338) 
lira (75) kuruştur. 

Şartnamesini görmek istiyenler ta
til günlerinden maada her gün çiftlik 
muhasebesinde ve Bursa Merinos mü
fettişliğinde görebilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanun hü -
kümleri dahili11de mezkur günde saat 
14 de kadar teklif mektuplarını çift -
lik mübayaa komisyonuna tevdi etme-
leri. (1827 - 1003) 11002 

Posla, Telgraf ·ve Telefon 

Telefon abonelerinin nazarı 
dikkatine 

P. T. T. Umwn Müdürlüğünden: 
Mağaza, dükkan, kahvehane, otel ve 

saire gibi umumi mahallere mevzu te
lefon sahiplerinden bazılarının, tele
fonlarından başkalarım konuşturma

larına mukabil onlardan beş kuruştan 
fazla ücret istedikleri istihbar edil -
mektedir. 

İdaremiz, müspet maddelere müste
nit bu gibi şikayetleri derhal tahkik 
ederek, telefonlarını bir kar vasxtasx 
olarak kullandıkları tebeyyün eden a
boneleriyle mukavelelerini feshetmek
te ve makinelerini kaldırmaktadır. Bi
naenaleyh umumi yerlere mevzu tele
fonlarla görüşmek isteyip de telefon 
sahipleri tarafından beş kuruştan faz
la ücret talebi karşısında kalan sayın 
halkımrzm derhal Ankara telefon mü
dürlüğüne (telefon numarası: 1555) 
madde tasrihi suretiyle müracaat ve 
şikayette bulunmalarını rica ederiz. 

(1028) 11028 

Kiralık daireler - Bakanlıklar kar 
şısında Karanfil ve Bilge sokağı kö. 
şesinde tam konforlu 4 ve 5 odah dai
reler. İçinde 8 No. ya müracaat. 828 

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

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

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

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

908 

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

Kiralık oda - Vekaletlere çok ya
kın ve aile yanında bir oda kiral : ktır. 

(Yenişehir Karanfil sokak Beton A-
partmanı No: 7 ye müracaat.) 955 

Kiralrk konforlu oda - Taşhan 
Müdafaayi hukuk caddesi Erek apar-
tman No. 6 • 964 

Kiralık - Konforlu MÜble oda. Ye
nişehir İnkılap sokak No: 4 alt katta 
birinci kapı. 981 

SatTlık: 

Ucuz satılık arsa - Aşağı Ayran
cı, yeni meclise çok yakın mesafede, 

1297 ada, 16 parsel, köşe başı. D.D.Y. 

Malzeme Dairesıinde Affana müraca-

a~ 874 

Satılık arsa - Yenişehir Setanik 
caddesi metrosu beş liradan ucuz a-
cele satılık. Telefon 1449 883 

Satılık eşya - Selanik 
46-4 numaralı apartmanda 
muhtelif eşya telefon 3610 

caddesi 
&atıl ık 

8.96 

Satılık arsalar - Yenişehir'de İs
met İnönü asfaltında 380 ve 388 met
re blokbaşı Tel. 2406 Bayram caddesi 
No. 1 913 

Satılık apartmanlar - Yenişehir'dc 
ve Bulvar üzerinde kaloriferli ve ka
lörifersiz bedelinin yüzde kırkı borç 
Tel. 2406 Bayram caddesi No. 1 914 

Sat1Jık apartmanlar - Yenişehir ve 
Ankara'nın tam irat getirir yerlerin
de azimet dolayısiyle acele Tel. 2406 
Bayram caddesi No. 1 915 

Satılık - D. K. W. marka Marş o
tomatik 15 beygirlik çift silindirli 
pek az kullanılmış bir motosiklet. 
Her gün 13-15 arası T1: 3183 Müeyyet 
Sezgin Mert. 919 

• 
I 2 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

27 mart 1939 pazartesi günü saat 15 
de Göynük belediye salonunda yapı-

lacaktır. " Resim ve proje müsabakası 
3 - İstekliler bu işi yapabilecekle

rine ait nafıa vekaletinden alınmış 
ihtisas vesikasr:ıı ve ayrıca müteahhit 
vesikasiyle 939 senesi ticaret odası 
kayıt makbuzu ve muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunun tek
lif mektuplarına lef etmiş olacaklar~ 

dır. 

4 - Teklif mektuplarının 2490 sa· 
yılı kanunun 30 cu maddesiı:ıe uygun 
surette hazırlanmış ve eksiltmenin i· 
halesinden bir saat eveline kadar be
ledi ye reisliğine verilmesi meşruttur. 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankasından : 
Bankamızın Samsun' da inşa ettireceği şube binası resim 

ve projeleri için bir müsabaka açılmıştır. Müsabaka tart
ları aşağıda yazılıdır: 

1. - Yaptırılması düşünülen binanın hacim vesairesi, 
arsanın vaziyet planı ve müsabaka şartlarını gösıterir evrak 
Bankamızın her şubesinde müsabakaya dahil olacakların 
emrine amade tutulmuştur. 

Vekalet binasının konferans salo
nu koridorunu çerçeveliyen ve yerin· 
den oynamış bulunan camekanların 

demir çerçevelerinin yerine tesbiti 
işi 29-3-939 pazatresi günü vekalette 
toplanacak komisyonca pazarlıkla i
hale edilecektir. 

5 _ Postada vuku bulacak gecikme 
ler kabul edilmez. 

6 _ Muvakkat teminat 382,5 lira-

dır. 
7 _ Proje dosyasını görmek istL 

ye':ller Galata'da Halilpaşa sokak Ça
nakçılı han 4 cü kat No. 28 de mu
kim yüksek mühendis A. Samuel'e ve 
ya Göynük belediyesine müracaat et· 

2. - Şartname mucibince resim ve projeler 1 Hazira~ 
1939 perşembe günü saat 14 e kadar Bankamız Umum Mu
dürlük muhasebesine tevdi edilmit olmalıdır. 

3. - Müsabakada kazanan birinciye 1000, ikinciye 750, 
ve üçüncüye 500 lira verilecektir. 

4. - Müsabakaya gireceklerin birinci maddede gösteri
len evrakı Bankamız şubelerinden almaları ve evrak me
yanında bulunan müsabaka ıartnamesine riayet etmeleri 
lazımdır. 978 

Manisa nafia müdUrlüğünden satın a
lınabilir. 

Muhammen keşif bedeli 210 liradır. 
lstekliler keşifnameyi ve resmi her 
gün levazım müdürlüğünde görebilir-
ler. (1057) 11048 

mel eri. (835) 10829 

Elektrik tesisatı 4) Muvakkat teminat 3000 liradır. 
5) İsteklilerin 939 mali yılına ait 

ticaret odası vesikasını ve ihaleden en 
az sekiz gün evel vilayete müracaatla 
alacakları fenni ehliyet vesikalarmt 
da teklif mektuplarının içarsine koy -
maları lazımdır. 

6) İsteklilerin 2490 numaralı kanu -
na göre hazırlıyacakları teklif mek -
tuplarını 5.4.939 çarşamba günü saat 
15 e kadar nafıa müdürlüğüne makbuz 
mukabilinde vermeelri veya bu saate 
kadar gelecek şekilde posta ile gön · 
dermeleri lazımdır. Postada vaki ola -

Demiryolları 

Bakır ve pirinç malzeme 

alınacak 
D. O. Yolları Satm Alma KomiL 

yonundan: 
3.3.1939 tarihinde yapılan ilk eksilt

mesi feshedilen ve muhammen bedeli 
335.000 lira olan yetmiş yedi kalem 

eme 3.5.1939 ar-

Babaeııki Belediyesinden : 

Babaeski kasabasında tesis edilecek 
olan ve münakasası kapalı zarf usu
liyle yapılması tekarrür eden elektrik 
işine talip zuhur etmediğinden bu de
fa 2490 sayılı kanun hükümlerine tev. 
fikan pazarlrk suretiyle yaptırılması 
tekarrür etmiştir, 

1 - Yaptırılacak olan elektrik te
sisatının muhammen bedeli (18528) 
lira (45) kuruştur. Ve buna ait san. 
tral binasr.ıın muhammen bedeli de 

4600) liradır, ki ceman yekun 

Ç 1 K T ı Yüksek Menaj diplomalı S. AREL-in HER AİLE 
EVİNE LÜZUMLU MENAJ Kitapları serisinden 

No. 1 - 2 Pratik Likörler - Elma ve Portakaldan islif ade 
Her 10 günde çıkacak kitaplardan; Adabı Muaşeret, lekelerin çıka
rılması, evlerde pasta yapmak, Rejim yemekleri ve Kalori, Çamaşır 
yıkamak ve Kola yapmak, Ev konserveciliği, Elbise temizlikleri 

ve saire. 

Kitapçılardan isteyiniz (Abone için P. K. 54 Ankara) 
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Küçük İlôn Şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan : 

Bir defa için 30 Kuruş 
lki defa için 50 Kuruıı 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruıı 

Devamlı küçük ilanlardan her defa· 
sı için 10 kuruş alınır. Meseli 10 
defa neşredilecek bir ilin için, 140 
kur J alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala • 

rmdaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her &atır için 
beher seferine aynca on kuruıt alı
nır. 

Küçük ilinların 120 harfi geçme • 
mesi lizrmdır. Bu miktarı geçen i -
!anlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Satılık _: Dönümü 100 lira 20 dönüm 
tarla Harbiye mektebi arkasE 10 da
kika Ankara 3. cü icra memurluğuna 
veya Emniyeti umumiyede Osman 
Şefik'e müracaat. 921 

Devren satılık dükkan - Hamam.
önü polis merkezi altındaki bakkali
ye dükkanı müsait şartlarla. içinde-
kilere müracaat. 924 

Satılık arsalar - lstasyon arkala• 
rında istimlak haricinde ve Maltepe 
ile Yenişehir, Cebeci ve her yerde 
Tel: 2406 929 

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

Satılık Apartman - Ankara'nm 
her semtinde irat getirir beton kargir 
ahşap ev ve apartmanlar. Tl: 1538 

952 

Satılık arsalar - Ankara'nın her 
semtinde küçük çapta arsalar ve bağ-
lar. Uygun fiyat. Tl: 1538 953 

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

Satilık arsalar - Y. şehir Seliinik 
cad. 423 M. karanfil sokak blok başı 
572 M. arsa. Tl: 1538 957 

Kelepir arsalar - Maltepe'nin en 
hakim yerinde 550 M. jandarma oku
lu yanında 640 M. ucuz fiyatla veri-
lecek. Tl: 1538 960 

Satılık Piyano - G. Heyl Borna • 

Leipzig markalı bir adet piyano satı
lıktıL Almak ve görmek istiyenlerin 

Yenişehir'de Kazım Özalp caddesin

de Kemah apartmanının 5 numaralı 

dairesine müracaat etmeleri. 974 

iş verenler: 

Aranıyor - Nakdi veya itibari beıt 
yüz lira kefalet verebilen bir kasyer 

aranıyor, istekliler Anafartalar cad
desi 115 Nolu. Eskişehirli İbrahim 
Hakkı Ozbatur ticaretevine müraca-
atları. 958 

Çocuk bakıcısı aranryor - İki ya
şında bir çocuğa bakmak üzere türk 

veya ecnebi bir Bayan aranmaktadır. 
Telefon : 3739 965 

Aranryor - Karabük'te ecnebi bir 

aile yanında alafranga yemek pişire· 

cek ve ev işlerine bakacak az ingiliz· 

ce veya fransızca bilen türk veya ec

nebi bir bayan isteniyor. Tekliflerin 
Karabük'te İmat Remzi adresine gön-
derilmesi. 972 

iş anyanlar: 

iş arıyor - Türkçe Fransızça ti
cari muhaberatı idare edebilir kuv
vetli bir muhasip akşam saat 7 den 
sonra iş arıyor. Posta kutusu 339 

889 

lş arıyor - Orta mek~~p mezunu 
ct>ki yazı ve muhasebe bılır referans
lı faal bir genç ehven ücretle Ankara 
da bir iş arıyor. Ulus'ta O. S. rumu-
zuna mektupla müracaat. 945 

Aranıyor: 

Aranıyor - Bahçeli Kooperatif ev
lerinden C. 2 ve D. 2 tipinde satılık 
hisse aranıyor. Telefon 3583 e müra-
ca~. 9W 

Aranıyor - Sağhk Bakanlığına ya· 
kın, aynı Apartmanda üçer odalı ka
loriferden mada konforlu iki daire 
v-eya kapıları ayrı iki katlı ev. mü. 
Ti: 2956 954 

Kiralık oda aranıyor - Almanca
sından istifade edilir bir bay oda a
rıyor. Ulus'ta 1415 rumuzuna mektuP, 
la müracaat. 961 
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T. c. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 

ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki P.lana göre ikramiye dağıtılacaktır : • 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 ,, 500 •• 2.000 .. 
4 

40 
lOO 
120 
160 

., 
,, 
.. 
H 

.. 

250 
100 
50 
40 
20 

.. .. 

.. .. 
" 

1.000 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

" ,, 
.. 
,, 
.. 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı dü,miyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

938 kazanç payı tevziatı 
Ankara memurlar Kooperatif Şirketinden : 

• 
1938 senesine ait o/0 12 nisbetinde kaza·nç payı ve % 8 müba

yaat risturnu tevziatına batlanılmıştır. 
Ankara'daki ortaklarımızın hisse senetlerini ve istihlak cüz

danlariyle kredi bonolarını Şirket muhasebesine, İstanbul' d;,. bu· 
lunanlarm Sirkeci' de Mühürdar zade hanında 32 numarada irti
bat büromuza ibraz ileistihkaklarını almalarını dileriz. 

Diğer mahallerdeki hissedarlarımızdan yeni hisse senedi al
mıt bulunanların 3 numaralı kuponun arkasını imzalıyarak yal· 
nız kuponu, yeni senet almamıt ola·nların da muvakkat makbuz 
veya cüzdanlarını Ankara' da Şirket müdürlüğüne irsal ile muvaz-
zah adreslerini bildirmelerini rica ederiz. 979 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ---
~ Be ediye Meclisi toplantısı ----
- Ankara Belediyesinden : --: 1 Nisan 1939 tarihine müsadif cumartesi günü öğleden 
: evvel saat 12 de Belediye Meclisi kanuni toplantısını yapa· 
: cağından Meclis azalarının teırifleri (1062) - RUZNAME: ---: 1 - Büdce müzakeresi 

------------------------------------S 2 - Fasıllar arasında yapılacak münakale. 11050 = -..,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi' 
Satıhk ev, arsa ve bağ 

i\nkara Defterdarlığından : 
Kıymeti iradı 

Lira Nevi Mahallesi 
300 bağ ve bağ yeri Karaağaç 

Tuzluçayır 

800 Ahşap ev İstiklal M. 
Havra s. 

825 Arsa Cebeci 

Kimin üzerine kayıtlı bulunduğu 

Helvacı Osman oğlu Mustafa 

Osman oğlu Salahattin Mehmet, 
kızları Sıdıka, Sabahat. 
Osman kızları Saıb:ıhattin mütesavi

yen 
2000 Arsa Doğanbey Ölü Helvacı Os;nan namına. 

Ölü helvacı Osmanm vergi borcun dan dolayı veresesi uhdesinde bulunan 
yu·:arıda yazılı emvali gayri menkQ1e si tahsili ~mval kanun~n~~ .. 13 üncü 
maddesi mucibince müzayedeye konmuş ve 3 nısan pazartesı gunu saat 15 
de vilayet idare heyetine müracaatları ilan olunur. (1016) 11041 

Pastörize Süt içenlere ! 
Kolaylık olmak üzere 

1 Nisan 1939 dan itibaren boş süt şitelerinden depozito 
olarak kiolluk 15 kuruş 1/ 2 kiloluk 10 kurut 1/ 4 kiloluk 1? 
kurut alınacaktır. Muhterem mütterilerimizin yukardakı 
tarihe kadar elde mevcut şişeleri satış mağazalarımıza 
iade etmelerini rica ederiz. 982 

ORMAN Çi FTLİGİ 

uı:us 24 - 3 - 1939 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
Grip, nezle, enfloenza, sıtma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BlOGENlNE 

kan ve derman haplariyle sigortalayınız. 
BIOGENINE; en birinci ka,n, kuvvet, ittiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz 

bir devadır. 

BIOGENINE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir ve hariçten gelecek 
her türlü mikropları öldürür. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamla,tırır, 
zekayı yükseltir. Bel gev,ekliği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. 

BIOGENINE; kullananlar ka'tiyyen kardan. kıştan, soğuktan ve havaların değişmesinden 
müteessir olmazlar. Çünkü vücudu her zaman genç ve dinç bulundurarak hariçten gelecek 
her mikroba galebe çaldırır. Ve bu sayede müthiş akıbetlerle neticelenen GRİP, nezle, en
floenza, sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklardan korunmak için büyükler sabah, 
öğle, akşam birer, sekiz yaşından üstün çocuklar yalnız sabah, aktam birer BIOGENINE al
malıdır. Hasta olanların kurtulması için de bu miktar bir misli arttrrılmalıdır. Her eczanede 
bulunur. 7111 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

N EVROZİ 1\ 
Varken ıstrap 

çekilir mi ? 
Baş, Diş ağnları 

Ve ütütmekten mütevellit bü. 
tün ağrı, sızı, sancılarla ne-z

leye, romatizmaya kartı . 
NEVROZ iN 

Ka~lerini alınız 

icabında günde 

üç kaşe alınabilir 
7119 

Zayi plôka 
Servis Otomobilimize ait 850 

No. h çift plakanın bir tanesi 
düşmüş olduğundan hükmü kal
madığı ilan olunur. 

Koç Ticaret T. A. Şirketi 

Zayi: - 1320 tarihinde Zeytinbur
nu idadi sanayi alayı 3 üncü tabur '\ 
üncü bölük 8 inci takımında iken al-

• dığım şehadetnamemi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan kıymeti olmadığı
nı bildiririm. 
Türkkuşunda Tayyare Makinistle

rinden Halil Bekir lrtem 
_:!11111111111111111111111111111111111111~ 

- HALK Sineması -

IE KASIRGA ~ 

ı
: filmile açıldı : 

~11111111111111111111111111111111111111~ 

Muhtelif eşya ahnacak 
.• 

Bolu Orta Orman Okulu Direk törlüğünden : 
l - Okul için aşağıda cins ve mikt~rı ve muhammen bedelleri, teminatla

rı yazılı altı partide eşya ve saire ayrı ayrı ve açık eksiltme ile ihalesi yapı
lacaktır. . 

2 - İhale yeri okul direktörlüğüdür. 
3 - İhale günü 4 nisan 1939 salı günü saat 15 de okul direktörlüğünde top

lanacak komisy<>rııda yapılacaktır. 
4 - Bu işlere girmek istiyenler her parti hizalarındaki ilk teminatlarını 

nisan 939 pazartesi günü akşamına kadar okuldan alacakları resmi bir tezke 
re ile Bolu Orman mesut muhasipliğinin Ziraat bankasındaki hctöabına yatı
rılacaktır. (Komisyon teminat almıyacaktır.). 

5 - Talipledn ellerinde ticaret odası vesikaları olması şarttır. 
6- Bu işlere ait şartname ve nümuneleri görmek isti yenler her gün öğle

den evci okul direktörlüğüne müracaat edebilirler. 
Mu~mmen Fİ. İlk teminat 

Parti Cinsi miktarı .. Lira kuruıı Lira kuruı 

1 Yerli patiska 140 eni 1500 M. 70 
2 Yataklı:k keten bez 110 eni 300 M. 65 
3 Sakarya pamuğu 600 K. 50 
4 Battaniye Hereke 60 A. 14 00 
5 Talebe karyolası 60 A. 13 00 
6 Talebe yatak dolabr 60 A. 12 00 

Talebe ders sırası 50 A. 8 00 

70 50 
15 00 
22 50 

63 00 
58 00 

Talebe oturma sırası 100 A. 4 00 114 00 

(989) 10982 

Satılık ev 
Ankara Defterdarlığından : 

Tutan 

Lira kuruı 

1050. 00 
195. 00 
300. 00 
840. 00 
180. 00 
720. 00 
400. 00 
400. 00 

4685. 00 

Krymeti iradı 
Lira 

Cinsi Numarası Mahalle ve sokağı Sahipleri Borçlu 

80 ı / Çeşme mahallesi • İbrahim E-
Medrese sok.ağı jem, Galip, 

Hane 

lzahat: Kızılbey şubesine 733 lira Sabri, Ha-
60 kuruş borcu için tice İbrahim 
Yukarıda yazılı hi55eyi şayialı gayri menkul, borçlu İbrahim Etem'in 

borcundan dolayı satılacağından 21 gün müddetle müzayedeye konulmuş

tur, 
Taliplerin 3 nisan 939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 de An- ' 

kara vilayeti idare heyetine müracaatları ilan olunur. (871) 10870 

Bisiklet meraklllarına müjde ...•. 

1939 modeli 

DİAMANT 
Bisiklet ve hafif motosikletlerimiz gelmiştir. 

Türkiye Umumt Mümessili: M. ve A. HANEF KARDEŞLER 
Ankara posta kutusu 382 Telefon: 3150 959 

Pazarhkla aablık emlak 
Emlak ve Eytanı Bankasından :. 

Esas No. Mevkii ve Nev'i Mukadder K. Depozito 
L.K. L.K. 

20 Ankara Yeğenbey M. Mescit sokağı 
233 ada 5 parselde 53 M2. arsa. 424 84,80 

21 'Boyacı Ali, Yeni Kızıl elma mahallesi 
Mescit sokağı 399 ada 10 parsel No. lu 
63 M2. arsa. 567 113,40 

31 İsmetpaşa Mahallesi tnceyol'da 13 ada 
10 parselde 81 M2. arsa 200 40 

33 İsmetpaşa mahallesi Uzunyolda 16 ada 
8 parselde 174 M2. anıa. 700 140 

Yukarda mevki1'eri yazılı arsalar pazarlık usulü ile satılılctır. Pazarlık 
3 Nisan 1939 pazartesi günü saat 10 da Bankamız Satl§ Komisyonu huzu
runda yapılacaktır. 

İsteklilerin o gün depozito akçesi, hüviyet cüzdanı ve iki vesika fo-
toğrafı ile Bankamız Emlak Servisine gelmeleri. (952) 10948 

inşaat münakasası 
Ankara Küçük Evler Yapı Koo
peratifi İdare Meclisinden: 

Kooperatifin, çiftlik yolu cenubunda ve Bahçelievler 
Kooperatif mahallesi arkasındaki arsaları üzerine yaptıra
cağı (211) evin inıaatı münakasaya konulmuıtur. Talip 
olanların aşağıda yazılı evsafı haiz olmaları lazımdır. 

1 - Bundan evel defaten en az üç yüz bin liralık iti mu-
vaffakiyetle baıarmıt bulunmaları · 

2 - Nafıa Vekaletine ve belediyeye kartı fenni mesuli
yeti üzerine alabilecek fenni evsafı haiz bulunmaları. 

3 - Evlerin kooperatifçe tahmin olunan inta bedeli tak
riben yedi yüz bin liradır. Bu vaziyete göre, talip olanların 
Ankara belediyesi kartısında memurlar kooperatifi üzerin
deki yazıhaneye müracaatla, on lira mukabilinde plan ve 
şartnameleri aldırmaları 

4 - ihale 30-3-939 tarihinde kapalı zarfla yapılacaktır. 
İsteklilerin aynı gün saat on dörtte % 7,5 nispetinde mu
vakkat teminat akçelerini veya banka mektuplarını hami· 
len kooperatif yazıhanesine gelmeleri ilan olunur. 934 

Zayi - Ankara belediy,esinden al
dığım 1089 numaralı tek atlı arabamın 
pHikasını kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı i
lan olunur. 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllll!:. 

Mustafa oğlu Yakup Kabadayı 
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İmtiyaz sahibi 

Nurettin Kim.il SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baaımevi ANKARA 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 
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:;: Ucuz Halk Matinesi 12.lS de DiKKAT: Numaralı yerlerin ev- Bu film için numaralı yerlerinizi =: = AŞK MANEVRALARI den aldırılması rica olunur. evvelden aldırınız. Telefon: 3589 := -................................................................................................................................................................ -
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