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Başvekil dün Neşriyat Sergisini açb 
Açış nu-tkunu Maarif Vekili verdi 

Dr. Refik Saydam bugün de 
Neşriyat Kongresini a(acak 

1\1 • 1 
ıyeşnyat 

• • 
sergı.sı ve 
kongresi 

Kemal UNAL 

Kongrenin 
çahşmalar 

ruznamesi hazırlandı 
cumaya kadar sürecek 

Son ayların bir kültür hadisesi olarak beklenen on yıllık türk neşriyat 
sergisi, dün Başvekilimiz Dr. Refik Saydam tarafından açılmıştır· Açı • 
lış töreninde Parti Genel Sekreteri Dr. Fikri Tuzer. vekiller, mebuslar, 
generaller, bakanlıklar ileri gelenleri, milli bankalar müdürleri, birinci 
neşriyat kongresi murahhasları, neşriyatla alakalı bir münevver kalaba
lığı hazır bulunuyordu. 

,l 

BCJ§vekil Dr. Relik Saydam, kurdeleyi keserek •ergiyi açıyor 
Dün Ankara Sergievindt!, zevk 

Ve ahenkle tasnif ediJmif on yıllık 
neıriyatımızı gördük. Geniş salonu 
çok güzel çevrelemiı olan kitap ve 
ınecmualar, yeni harflerin baskı 
tekniğine ve neıir hacmine ilk on yıl 
İçinde verdiği ileriliği ifade ediyor
du. Eğer bu teknikle bu hacmi, eski 
harflerin on değil, yüz yılı ile kıyas 
edersek arada gene çok büyük bir 
fark bulacağımız ıüphesi:o:dir ve 
neslimizin hafızası bu mukayeseyi 
kendi kendimize yapacak kuvette • 

Saat tam on bir-
de, Başvekilimiz ı= 
kurdelayı kesti - Binicilerimiz Roma' da Nevyork Sergisinde Türk Paviyonu 

dir. 
Sergi yeni türk harflerinin onun

cu yılında hazırlanmı4tır. Serginin 
§eref holündeki portresi altma ko
rıulan on yıl önceki bir vecizelerin
de Atatürk: "Asırlarca kafalanmı
zı demir çerçeve içinde bulundu
ran,, işaretlerden kurtulmağa mec
bur bulunduğumuzu, yeni harflerin 
peır çanuk ve mukemmel surette her 
ıeyi anlatacağına emin olduğunu 
söylüyor ve "siz de buna emin olu
nuz,, diyor. Milli Şef İnönü de hole 
resimleriyle beraber konmu§ olan 
gene on yıl önceki vecizelerinde 
"'türk harfleriyle büyÜk türk mille
ti yeni bir nur alemine girecektir,, 
'dedikten sonra Atatürk'ün yukarı -
daki hitabelerine türk milletinin 
hakiki bir mümessili olarak cevap 
Vermiı oluyorlar: "Biz buna sami • 
ıniyetle ve vicdani bir itimatla ina
ıuyoruz.,, 

Bütün memleket, şeflerin bu em
niyet ve itimatlarmı tahakkuk et
tinnekle bahtiyardır. Yeni harfler 
devrinin onuncu yılında bunu bir 
ıninnet ve ıükran borcu olarak ifa
de edebiliriz. Ancak kurulan eseri 
ilerletmenin de gene bize düşen bir 
borç olduğunu unutamayız. Kültür 
Bakanımızın dün nutuklarmda de
dikleri gibi "inkılapçı ruhunun çok 
tey İstemesi, çok şey yapmağa te
§ebbüs etmesi fak at memleket hiz
metlerinde yaptıklariyle asla ken
dini yeter bulmaması,, muvaffaki
Yetlerimizin baıhca unsurutlur ve 
bugün baılıyacak olan neıriyat kon
gresi bu ruhun yeni bir hamlesi o
lacaktır. 

Kültür Bakanlığının kongre için 
hazırladığı mevzular ıöyle hülasa 
edilebilir: neşir teşekkülleri arasın
da İf birliği yapmak, tercümeleri 
Planlamak, orta tahsil gençliği ile 
ç~uklar ve halk için ~apılacak neş
rıyatı programlamak, telif ve tercü
meyi ve bunların neırini tefvik et
mek, yurtta okumayı arttırmak, 
matbaalarımızı kuvetlendirmek. 

Görülüyor ki kongre· hem yalnız 
f~kirleriyle çalııanların: hem de ne
fır hayatına emek ve sermaveleriyle 
de iştirak edenlerin me;eJelerini 
halle çalııacaktır. Her iki zümreye 
ait menfaatlerin hazan biribirine zıt 
gibi görünmesine rağmen hakikat el 
birliğindedir. Kongre yalnız bunu 
temin etmiı oba büyük bir i~ başar
mış olacaktır. Yeni Türkiye' de bü
tün menfaatlerin ahenkleştirilmesi 
~~r. Prensip olduğuna göre bu el bir
lı~ıni tahakkuk ettirmek ıüphesiz 
bır vazifedir. 

h 1928 den bugüne kadar yeni türk 
arflerinin neıir hayatına verdiği 

hız, ift~har edeceğimiz bir kıymet -
te de olsa, inkılapçı ruhumuz bunu 
az görür. Milyonlarca köylünün 
ve az okuyabilmiı mühim bir kütle
nin ihtiyacmı hep duymakt~yız. Bu 
büyük ihtiyacı karıılamak için bir 

(Sonu 2 inci sayfada) 

~ 
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Maarif Vekilimiz nutkunu verirken 

ler ve serginin açı
şını yaptılar. Bun
dan sonra Maarif 
Vekili B. Hasan -
Ali Yücel aşağıda
ki açış nutkunu 
söyledi. 

M aaril Vekili-
n in nutku 

"- Sayın Baş
vekilim, Sayın da
vetlilerimiz. 

Bundan on yıl 
önce kültür haya -
tımızın en mühim 
dönümlerinden bi
ri olan yeni tUrk 
harflerinin kabulü 
ve bütiln memle
kette derhal tatbi
kine geçilmesi in • 
kılap tarihimizin 
en mühim safhala
rından biri olmuş -
tur. Türk cemiye
tini, ilerlemeğe en
gel her türlü bağ
lardan koparıp kur 
tarmış olan Ebedi 
Şefimiz Atatürk'ü, 
milletine ettiği biz 

(Sonu 8 de) 

Müessif bir kaza 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

İki tayyaremiz İran'dan 
dönerken kazaya uğradı 

İki tayyarecimiz şehit düştü 
Tahran, 30 a.a. - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildiri· 

yor: 29 nisan sabahı memlekete dönmek üzere Tahran'dan hare· 
ket etmiş olan tayyare filomuz saat 10.30 raddelerinde Tebriz 
üstünde şiddetli bir sis tabakasiyle ihata edilmiş ve şimdiye kadar 
gelen malumata göre tayyarele • Filo içerisinden yalnız bir tayya
rimizden bir kısmı T ebrize bir renin bütün müşkülata rağmen yolu· 
kısmı Miskin köy'ti civarına ve na devam ederek Diyarbakır'a vardığı 
biri de avdet ederek Tahran'a oradan gelen telgraftan anlaşılmıştır. 
inmeğe mecbur kalmışlardır. (Sonu 2 inci sayfada) 

Tabran'daki düiün şenliklerinden dönmekte olan Fransız Generali W eygand, dün sa: 
bab Toros ekspresiyle şehrimize gelmiş ve muhtelif ziyaretlerde bulunmuştur. Resmı
miz, Generalifo Ankara ıanndı kar~rlanmasınr gosteriyor. (Yazısı 2 inci ıayfıda) 

Yüzbaıı Gürkan 
altıncı oldu 

Roma, 1 a.a. - Burada yapılması 

muakarrer olan muhtelif enternasyo
nal binicilik müsabakalarına, dünkü 
pazar günü öğleden evel Musolini mü 
kafatı ile l$aşlanmıştır. 

Bu ilk müsabakayı "Ali baba,. adın
daki ata binen Belçikalı yüzbaşı Gonj 
ze kazanmıştır. 
Yağmur yüzünden pistin yumuşa-\ 

(Sonu 2 inci saylad1) 

... 

en geniş alôka toplıyan bir eserdir 

Paviyonumuz resmen 
ayın alhsında açılıyor 
Ayrıca dört peryodik sergi açacağız 

Nevyork dünya sergisinde gazetemizi tema il 

eden arkadaıımız Neşet Halil Atay bildiriyo~ 

--

1 

Ncvyork, 1 - Sergiden önce yaptı· 

fE·;·i·; .. N~·y .... ·~·f'·A~ .. k~·;~;d;;ı ~~!il::d!~~~~:;:~~::f ~~;;~ 
1 t; Q 1 pavyonlardan bırısı, turk pavyonudur. 

Amman Emiri Abdullah'ın küçük mahdumları Emir Nayıf dün sabah Toros ekspre
siyle Ankara'ya muvasalat etmiljler ve istasyonda Muhafız Alayı Kumandanı İsmail 
Hakkı Tekçe ve Riyaseticümhur yaverlerinden Cahit Apayık tarafından karşılanmış -
tardır. Reisicümhur İsmet İnönü, Emir Nayif'i köşklerinde kabul ederek aileleri efra
dı da hazır bulundukları halde oğle yemeğini beraber yemişlerdir. Emir Nayif, Reisi -
cümhur İsmet İnönü'nün fahri yaverliğini yapacak ve aynı zamanda Muhafız Alayın· 
da staj görecektir. (a.a.) 

1 Mayıs 
bayramı 
Sovyeller Birliği 

ve Almanya' da 
canh, Fransa' da 

da ~ok sakin ge~li 
Moskova, 1 a.a. - Bir mayıs bayra

mı kızıl meydanda Stalin, Kalenin ve 
diğer parti ve hükümet erkanının hu
zurunda kutlanmıştır. 

Müdafaa komiseri Mareşal Voroşi
lof söylediği nutukta kızılordunun va
zifesini tebarüz ettirmiş ve bu orduyu 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Dün bahar bay
ramı idi. Öğleden 
evel havanın gü
zel olması, bilhcu
sa mektep talebe
lerini gruplar ha
linde ıehrin muh
telif eğlence ve 
gezinti Y"rlerinde 
toplamıştı. Bu a. 
rada Çiftlak, ba
raj, Mamak, Ke
çiören, Etlik, Ka
ya§ çok kalaba
lıktı. 

Öğleden sonra 
havanın bo.zmuf 
olmasına rağmen 
bahar bayramı ne 
teli ve canlı geç
miştir. Dairelerin 
ve müesseselerin 
tatil olması clola
yısiyle birçok ai • 
lelercle ıehir için
de gezintilere çık
mışlardır. Resmi • 
mi.z kır çiçekleri 
toplıyan genç kı.z 
lan göıteriyor. 

Geçişte, benim tanımakta olduğum 
bayrağımız, etrafına eski türkiyeliler
den büyük bir kalabalık toplamıştı. 
Bunlar, herkesin hürmet ve takdirle 
baktıkları bayrağımızı öpüyorlardı. 

En son başlananlardan birisi olmak 
la beraber pavyonumuzun bitmiş ol -
ması ve serginin açılış günü, ancak, 
japon pavyoniyle beraber bizimkinden 
inşa iskelelerinin kalkmış olması, bu
rada, bizim azim ve enerjimizin bir 
tezahürü olmuştur. 

Bizim pavyonumuz da japonJarla be 
raber 6 mayısta açılıyor. Fransa ve 

( Sonu 8. inci sayfada) 

Nafıa Vekilimiz 

Berlin'den döndü 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Alman 

devlet reisi Hitler'in ellinci doğum 

yıl dönümünde bulunmak üzere Al • 
manya'ya giden heyetimizin reisi ve 
Nafıa Vekili General Ali Fuad Cebe· 
soy ve heyetimizin diğer azaları bu • 
gün geldiler ve istasyonda karşılan • 
dılar. 



. 
insan ve kültür: 

Türk muharrirleri, Ankara' da 
Birinci neşriyat kongresini, ar-! Her iki imkanı, kabiliyet ve ira • 

kadaşımız Hasan • Ali Yücel, dün demizin mevcut olması yahut olma
açtı. Sergievi'nin salonları, ilk defa ması tayin edecektir. Devlet, kon
olarak, kendilerini, kitabın bütün greyi hazırlamakla vazifesini yap -
mahsuller arasında bu en asil ve nuşhr. Kongreyi muvaffakiyete gÖ• 
en değerlisinin emrine vermişlerdi. türecek olan amillerin, birincisini ki
Hükümetimiz erkanı, diplomatlar tabı yazanm, kitabı basanın ve kita· 
ve bilhassa muharrirler, hep hazır hı satanın biribirini artık anlaması, 
bulundular. Biz muharrirler için, en ikinciaini de, kendilerini bealeyip 
mühim ziyaretçiler, kendimizdik. yaşamakta olan kitab'a kar§ı, tim· 
llk defa olarak, toplu bir halde ken· diye kadar borçlandıklan kadirti· 
dimizi görebiliyor ve kendimizle naslık ve vefayı ödemeleri teıkil e
kendi eaerlerimizin ortasında konu- decektir. 
§Uyorduk. Yücel'e yalnız bundan 
dolayı minnettar kalaak, gene yeri
dir. 

Hepimiz tunda mutabıkız ki, 
türk muharriri, kendi tahsiyetini 
yapınıya, hem en çok muhtaç, hem 
en çok muktedir olduğu günleri id
rak etmek üzeredir. Romancı, şair, 

edip, gazeteci, tetkikçi, münakkit, 
ne olursa olaun, türk muharriri, türk 
mealek Haleleri ortasında, yerini bir 
an Önce almağa ve kendini hem sev
dirmeğe, hem ıaydırmağa mecbur
dur. 

Muharririni sevmiyen yahut say
mıyan cemiyet, olgun ve medeni de
jildir. Okumuyor, okuma ihtiyacını 
duymuyor, kültür gıdası almıyor, 

memleket ve dünya ölçüsimde dü
tünmüyor, demektir. İtte bizler ta
rafından bakınca, eğer değerimizi, 

hiç bir istihfaf yahut tahrife mey
dan vermeden aynen kabul ve tes· 
cil ettiremiyoraak, y:ıphğı malı bir 
türlü bir ihtiyaç haline koyamıyan 
lü:z:umauz esnaftan ne farkımız ka
lır? 

Dün, sergievının salonlarında 
bizler için bütün tanıdık meslektaf 
çehreleri, bizden olmıyanlar için de 
bütün tanıdık imzalar hemen mev• 
cut ve hazır gibi idi. insan, selamla
§ıp ilk arkadaşça ve dostça sözleri 
söylemeğe \ a .it bulamıyordu. Bu
gün, kongre!D zde, bu vakti, elbette 
daha kolay bulacağız. Şunu yalnız 

hep hatırlıy 1 m ki, bu kongre bizle
ri ya ıahsiy t ve haysiyete götüre· 
cek yahut b ugüne kadarki "tolere" 
vaziyetimizin biçareliğine ve silikli
ğine, merham tsizce iade edecektir. 

Neşriyat 
• • 

sergı.sı ve 
kongresi 

(Başı 1. inci sayfada) 
yandan devlet teıekkülleri, bir yan
dan teıebbü! sahipleri, ve milli te
tekküllerimiz b irçok gayret sarf et· 
mektedirler. 

Kongre b u gayretleri ahenklet • 
tirmekle bazan yanyana aynı mak • 
aat için aarfedilen emekleri, müva
ı;ilikten çıkararak biribirine ekliye
bilir. Böylece hem bütçe1erimiz, 
hem de teşebbüsün sermayesiyle 
halkın kesesi luzumsuz maaraflar
dan korunmu o lur. 

*** 
Bizler ilk netriyat kongremizi 

yaparken, dünya muharrirleri, film 
ve radyoyu da kendilerine kitap ka
dar vasıta yapmak bahsindeki tec· 
rübelerini bitirmek üzeredirler. Ba
balarımıza ve dedelerimize geri kal
dıkları için türlü serzenişler ve itap
lar tevcih ettiğimiz günlerde, onla
rın hiç suçlu sayılamıyacakları bir 
munzam - gecikme'nin, bizler, tek 
batımıza mesulleriyiz. Terakki, bat· 
ka memleketlerde dolu dizgin iler
lemektedir. İtin hazin tarafı, bunu 
bildiğimiz halde, düne ve bugüne 
kadar, muharrir ve tahrir, netir ve 
tevzi davasının henüz iptidıti safha· 
larmı halledememit olmamızdır. 

Hiç olmazsa on bin satamıyan bir 
muharrir, ya bunu yapmanın yolu
nu bulmalı ve devletinden bu husus
ta lazım olan yardımı ayak diriye
rek istemeli, yahut gidip köıe ba
şında börek satmalıdır. 

Türk muharriri, türk fikir dün
yasının bir an önce dülgeri ve ırgadı 
olmaktan çıkarak bunun mimarı ol
malıdır. Hiç bir milli varlık ve hiç 
bir milli müdafaa, muhafaza ve 
müdafaa edeceği bir fikir mamuresi 
olmazsa, bir mevzu sahibi olduğunu 
iddia edemez. Bu bakımdan da, bi
zim bu kongremiz, bizim kendi işi· 
miz olmaktan ziyade ve onun çok 
daha ötesinde, bizim memleketimi
zin - ileri, medeni, ve beynelmilel 
seviye ıskalasında grado sahibi bir 
Türkiye Cümhuriyetinin işidir. 

Kongremize, bu kanaatle başh
yalım ve bu kanaatin \'erdiği salahi· 
yet ve cesaretle bitirelim. 

Burhan BELGE 

Dün hava bulutlu geçti 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

çok bulutlu geçmiş, rüzgar şimal gar • 
biden saniyede 11 metre kadar hızla 
esmiştir. Günün en yüksek ısısı 21 de
rece olarak tesbit edilmiştir. 

Yurtta hava cenup Anadolu'sunda 
kapalı, Trakya ve Ege bölgeleri bu • 
lutlu geçmiştir .. Yirmi dört saat için
deki yağışların kare metreye bıraktık
ları su miktarı Amasya'da 46, Malatya

da 10, Tokat ve Muşta 9, Tosya'da 8, 
Çorum'da 7, diğer yağış gören yerler

de 1 - 5 kilogram arasındadır. Rilzgar
lar bütün bölgelerde garp istik.ame -

tinden saniyede en çok 12 metre hızla 

esmiştir. 

Yurtta en düşük ısılar sıfırın üstün

de Bolu'da 1 derecedir. En yüksek ı -
sılar İzmir'de 21, Manisa'da 24 dere -

cedir. 

Günün peıinden l 

....................................... __ I 

.................................................. ..! 
Kendi dilimizi kullanahm ! 
Şu satırlar, bir kaza malmüdür -

lüğünün hudutları içindeki göller
den avlanacak balıkların arttırma -
sına ait ilandan alınmıştır: 

" ... Göllerinde saydolunacak bil
umum havyarlı ve havyarsız balık
ların hasılatı saydiyeai rüsumu maa 
resmi miri ••. ,, 

Bu dil bizim dilimiz midir? Ve 
çok rica ederiz: bu kaza içinde otu
rup da, bu göllerin kenarında balık 
avlıyacak kaç vatanda§ bu dilden 
anlar? 

Bugün mekteplerde ihaleyi Üs· 
terme olaark öğrenen yeni yetiten
leri bir tarafa bırakınız, fakat "a· 
rabi" okumamı§ olan hangi liseyi bi
tirmiş maa resmi miri'den bir mana 
çıkartabilecektir? 

Bu kazadaki gölden balık avlıya
cak olanlara, ne üsterme, ne saydiye 
bir §eyler söyler. Artık hiç olmazsa 
içinde devlet menfaati, memleket 
menfaati olan işlerden ba2hyarak 
resmi dil ile halk dilini bağdaştıra

lım: Dil Kunımu, ancak bütün va
tandaşlar anladıkları zaman en çok 
fayda verecek olan itlerden bathya
rak bu anla§mazlığı halletse ne ka
dar iyi olurdu. Bu ihtiyaç hazan 
Büyük Millet Meclisinde bile kendi
sini göstermit ve mebuslarımız ka
nunlarda dil sadeliği istemitlerdir. 
Yalnız bu sadeliği temin ve anlaya
nını çoğaltmak için değiştirilen 

maddeler az değildir. Bu işi biraz e
limizi çabuk tutup yapma:rsak, bir
kaç seneye kadar-gene bugünkü res
mi dil tabirini kullanalım • amiri 
ita olarak kazanın başında bulunan 
üniversite mezunu da, maa rE'smi mi
ri'yi, tıpkı köylü vatanda§ gibi bir 
bilmece aanacaktır. 

Mesut ses: 
Alakalı makamlar Çukurova'da

ki makineli ziraat için modf!m trak· 

törler getirtmeğe karar vermiıJer •• 

Türk topraklannm büyük hasreti

nin makine kuveti olduğunu anla
mış olmak yeni bir hakikat değil

dir. Fakat bu seferki teşebbüsün ka

yıtsız ve §artsız muvaffak olacağını, 

bize, bu itin bir başka hususiyeti an

latıyor: bu traktörlerin tecrübe ola

rak getirtileceğini haber alan bazı 
köylüler, aralarında karar verC!re 

müracaat etmitler ve bu i§İn ilk ola
rak kendi topraklarında yaphması

nı istemiıler ••• 

Ziraat kongresinde tecrübeli bir 
mebusumuz, "Köylüye iyice anlata -
madığınız fikirleri köyde tatbik et
meğe kalkıtmayınız, yarıda kalırsı
nız!,, diyordu. Bu seferki hakikati, 
makine hakikatini, en çok anlatan 
zamanın zaruretleri olmuştur: kara 
saban, kulağı radyo sesine, gözü si
nema perdesine, kafası kitaba alış -
mağa baılamış olan köylüye huzur 
verahat veremiyor. 

Bu mesut sesin temposunu hız
laştırmak için elimizden geleni ya • 
palım: ondan türk topraklarının 
tam randımanlı istihsal z·aferini çı • 
kara biliriz. 

KUTAY 

Çağr1 
Adilye ve Teşkilatı Esasiye encü -

menlerinden mürekep muhtelit encü
men, bugün saat 15.30 da toplanacak -
tır. 

X Milli müdafaa encümeni 
939 salı gün grup içtimaından 
toplanacaktır. 

2. v. 
sonra 

ULUS 

General 
Weygand 
Ankara' da 

Misafirimiz dün 

muhtelif ziyaretler yaptı 
İran Veliahdinin düğün şenlikle

rinde Fransa'yı temsil etmiş olan he
yet reisi general Veygand, berabetin
de mihmandarı genel kurmay istih • 
barat dairesi reisi albay Baha olduğu 
halde dün sabah Toros ekspresiyle 
Ankaraya gelmiş ve istasyonda milli 
müdafaa vekaleti ordu dairesi reisi 
tümgeneral Abdi Pandır, hariciye ve
kaleti birinci daire reis vekili Sedat 
Zeki Örz, Ankara merkez komutanı 
albay Demir ve Fransız büyük elçisi 
Masigli ve elçilik erkanı tarafından 

karşılanmıştır. Misafirimz dün öğle 
ve akşam yemeklerini hususi surette 
yemişlerdir. Bugün genel kurmay 
başkanı Fevzi Çakmak tarafından şe
refine bir öğle, Fransız büyük elçisi 
tarafından da bir akşam yemeği ve
rilecek ve bu yemeği bir suvare takip 
edecektir. 

General Veygand, öğleden evel Çan 
kaya'da Cümhurreisi köşküne giderek 
defteri mahsusu imzalamış, müteaki
ben hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu
nu, genel kurmay başkanı Mareşal 
Fevzi Çakmak'ı, başvekil Dr. Refik 
Saydam'ı öğleden sonra da Milli mü
dafaa vekili general Naci Tınaz'ı zi
yaret etmiş ve bu ziyaretler iade edil
miştir. (a.a.) 

İnhisarlar Umum 

Müdürü lstanbul'da 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Bir hafta 

danberi Ankara'da bulunan İnhisarlar 
Umum Müdürü Hamit Taşpınar bu • 
gün döndü. Umum müdür Ankarada 
inhisarların yeni büdcesine göre ha -
zırlanmış olan kadro şeklini ve inhisar 
!arda yapılması lüzumlu görülen de -
ğişikliklere ait projeyi vek~lete tak • 
dim etmiştir. Dairede yapılacak deği
şikliklere bir ay içinde başlanacaktır. 

l""''''''''"'""'"""""''''""""'"""'"" 

üyü er 

Sayın Bayan 

İSMET İNÖNÜ'NÜN 
Yüksek himayelerinde 

bulunan 

Yardımseverler 

cemiyeti 
menfaatine önümüzdeki cu
martesi ak,amı saat yirm.i 
birde Ankara Halkevinde: 

Kıymetli sanatkarlar Liko A
mor, Zirkin, Edvart Zuck
mayer taralından cok zen-
1tin bir kon•er vilecektir. 
Biletler, Halkevi Direktörlüğü, 

Çocuk Esirgeme Kurumu merke
zi, Hasan Ecza Deposu, lstanbul 
ve Yenişehir Eczanelerinde satıl
maktadır. 

............................................................ 
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Dün İstanbul' da yapılan maçta 

Ga 1 atasa raylı I <i r 
Feneri 4-1 yendiler 

Müsait hava şartlan altında cere
yan eden bu maçı seyir için stadyoma 
beş binden fazla bir kalabalık toplan
mıştı. Fenerbahçe takımı en esaslı o -
yuncularından Hüsamettin, Yaşar, 

Lebibp, AH Rıza, Yaşar ve Rebi'den 
mahrum bir halde, şu kadro ile vazi
yet alıyordu: 

Nuri - Muzaffer, Saim - Haldun, 
Aytan, Reşat - Semih, Basri, Naci, 
Esat, Fikret. 

Galatasaray takımında da esas kad
rodan Bedii ve Salahattin oynamıyor
lardı. 

Osman - Faruk, Adnan - Musa, 
Yusuf, Celal - Necdet, Boduri, Ni
no, Murat, Sarafin. 

Hakem:: Nuri Bosut. 

ilk dakikalar: 
Oyuna fenerliler başladılar. Müsa

vat arzcden oyun dakikalar ilerledikçe 
Galttasarayın baskısı altına giriyor. 
Fenerin iki genç ve tecrübesiz müda
fii gene tecrübesiz bir oyuncu olan 
Haldunun doldurulmadığı gedikten 
biribiri arkasına akan Galatasaray hü
cumlarını durdurmak için müşkülat 
çekiyor. 

15 inci dakikadan sonra, fenerliler 
oyuna müsavi bir çehre vermeğe mu
vaffak oldular. Fikret soldan seri 
inişler yapıyor. İyi bir muavin olan 
Musa, bugün Fikretin cerbe:ı:eli oyu
nu karşısında, adeta silinmiş gibidir. 

20 nci dakikada Necdet güzel bir 
hücum sürükledi. top ortalandı ve de
marke vaziyette bulunan Murat, sert 
bir şiltle topu ağlara taktı. 

Fener Canlanıyor: 
Bu gol fenerlilerin canlandırdı. 

Müdafaa bütün gayretiyle çalışıyor. 
Oyun artık Galatasaray yarı sahasın
da oynanmaktadır. Semih, atak bir o
yunla Adnanın atlatarak ortaya iyi 
toplar gönderiyor. Oyun gittikçe hız
lanarak ve güzelleşerek 34 üncü da
kikayı uldu. emlh'Jh ileri bir arası-

na fırhyan Basri, çizgi üzerinde Ad -
nanı atlattı ve topu ortaladı. Naci, 
yerden gelen topa güzel bir kafa vu -
rarak ağlara taktı. 

Vaziyet beraberlik şekline girince, 
iki takım da daha canlı oynamıya baş
ladılar. Oyun süratini kaybetti ve ni
hayete kadar bu tempo ile devam etti. 
Haftaymda iki takım, berabere vazi
yette sahayı terkettiler. 

ikinci devre: 
İkinci devrede oyuna galatasaray

lılar başladılar. Necdet sağdan sü
rüklediği topu ortaladı. Nino, yerden 
bir şütle, daha yarım dakika olmadan 
ağlara taktı. 

13 üncü dakikada Sarafin güzel bir 
inişi kuvetli bir §Ütle tamamladı. Top 
üçüncü defa olarak Fenerin ağların
da. 

Bu golden sonra fenerliler büsbü
tün bozuldular. Hücum hattı, tama
men tesadüfi bir oyun oynuyor. Bu
nun neticesi olarak Galatasaray mü
dafası vaziyete mükemmelen hakim 
oldu ve oyunun ağırlığı Fener müda
fasının sırtına yüklendi. 

Fenerliler bu vaziyetten bir türlü 
sıyrılamadılar. Gene Sarafin, 37 inci 
dakikada dördüncü golti attı. 

Oyun bu keşmekeşli vaziyeti mu-

hafaza ederek sonuna kadar geldi ve 
galatasaraylılar sahadan 4-1 galip çık
tılar. 

Bu netice, oyunun cereyan şekline 
nazarı tabiidir. (a.a.) 

Müessif bir kaza 
(Başı 1 inci sayfada) 

iki tayyaremiz mecburi ini§ yaptı 
Tayyarecilerin Tebriz'de toplanma

ları ve hava müsait olduğu takdirde 
tekrar uçarak memlekete avdet etme
leri mukarrerdir. 

Harbiye Vezirliği ile Türkiye Bü • 
yük Elçiliği arasında tayyarecileri • 
mize azami yardım gösterilmesi için 
temaslar yapılmaktadır. 

Tayyarelerimizden ikisi mecburi 
iniş neticesinde kazaya uğramış ve; 
her biri mürettebatından birini maal
esef şehit vermiştir. Diğer mürettebat 
sı hattedir. 

Karde§ memleketin candan 
aliika•ı 

Tahran, 1 a.a. - Anadolu ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Tayyarelerimizin memlekete dön -
rnek üzere cumartesi günü uçuşları ea 
nasında iki tayyarecimizin şehadeti 
ile neticelenen ve hepimizi mateme 
garkeden müessif kaza kar§ısında 

dost ve kardet İran çok candan alaka 
göstermiş ve bu acımızı samimi ve iç
ten paylaşmıştır. 

Müessif kazanın ve iki tayyareci· 
mizin şehadetinin tahakkuku üzerine 
dün sabah hariciye veziri Alam, türk 
heyetinin misafir bulunduğu konağa 
gelerek heyetimiz reisi Ali Rana Tar. 
han'a ve türk heyetine alahazreti hü
mayun Şehinşah ve !ran hükümeti a• 
dına taziyede bulunmuştur. 

Taziyeler 
Hariciye veziri, genel Kurmay baş

kanı ve Hava Komutanı da tilrk heye
tine ve Orgeneral Kazım üruay·a ay
rıca taziy.ede bulunmuşlardır. Hari • 
ciye Veziri Alam, büyük elçiliğe de 
giderek büyük elçiyi Şehinşah ve hü
kümet namına taziye etmiştir. 

Başvekil Cem, büyük elçimiz Enis 
Akaygen'e hükümetin taziyelerini bil 
diren bir mektup göndermiştir. Af -
gan Hariciye Veziriı Afganiıtanın 
Tahran büyük elçisi ve Afganistanın 
Moskova büyük elçisi sabık Ankara 
büyük elçisi Sultan Ahmen Han da 
berayi taziye heyeti ve büyük elçili -
ği ziyaret etmişlerdir. 

lrak heyeti ve Irak elçiliği erkanı 
da berayi taziye büyük elçiliğimizi 
ziyaret etmişlerdir. 

Afganistan heyeti matemimiz sebe
biyle Saadabat paktı mümessillerine 
vereceği öğle ziyafetinden feragat et 
miştir. 

Iran parlamento.unda hariciye 
nazırı bir nutuk verdi 

Tahran, 1 a.a. - Anadolu ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Kongre m vzulan arasında teş
vik büyük yer lmakt!ll, mükafatlar 
ihdaaı tekli ve neşriyatı, okumayı 
teıvik yolları aranmaktadır. Bu yol
da atılmış bazı adımlar yok değil
dir. Maarif V aleti yakın yıllara 
kadar kıymetlı bulduğu bazı eaer
lerden bir mi. t r satın alarak yar
dımlar yapıyordu. C. H. Partisi da -
ha geçen ay küçük ve büyiık mem
leket hikaye) rı için mükafatlar da
ğıttı. Ayrıca k azanan eserleri bas
tırmağı da kararlaştırdı. 
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Parlamentonun dünkü toplantısın· 
da Hariciye Veziri Alam, Afganis • 
tanla imzalanmış posta ve telsiz mü· 
nasebetleri mukavelenameleri ile Kil
mand sularının taksimi konvansiyo -
nunun müzakeresi münasebetiyle be
yanatta bulunarak, bunların son anlaş 
malan teşkil eylediğini bildirmiş ve 
iki devlet arasında muallakta hiç bir 
mesele kalmamış olduğunu tebarüz et 
tirdikten sonra Saadabat paktı hak· 
kında ezcümle demiştir ki: 

Memleketin n etriyat mevzuundaki 
ihtiyaçlarını tamamen kavrıyıın gü
zide kongr zar.ı, bütün bu nok· 
talar Üzerinde vazıh kararlar al
makla fikir h yatımıza yeni ufuk • 
lar clÇacaklardır. Bu, kendileri için 
şerefli bir vaz fe olduğu kadar yurt 
için de çok h ırlı bir iştir. Kongre· 
nin hazırlan t tekli bütün bu itlerin 
muvaffakiye 1 başanlacağı ümidini 
vermektedir. 

Kemal ONAL 

B:nicilerimiz Romada 

Yüıbaıı Gürkan 
alllnu oldu 

(Başı 1 inci sayfada) 

yıp ağırlaşması ve 15 zorlu maniası 
olması yüzünden çok çetin olan bu 
müsabakada, altıncılığı alan yüzba -
şı Cevat Gürkan'ın parkuru çok beğe
nilmiştir. Diğer türk binicileri mü -
sabakaya girmiyerek pistte tecrübe 
parkurları yapınakla iktifa etmişler -
dir. 

Birinci neşriyat sergisi 
Genç ve gayretli Maarif Vekili

miz Hasan - Ali Yücel'in güzel bir 
söylevle açtığı zengin neşriyat ser
gisini dün öğleden önce gezdik. 

Bu serginin raflarında gözümü • 
zü ve kafamızı doyuran cümhuri • 
yet eserleri, bize Türkiye'de cahil
lik ve ümmilikle mücadele, okuyup 
yazma bilenleri aydınlatma savaşı
nın malzeme ve mühimmat depo
sunda bulunduğumuz zan ve guru
runu veriyordu. 
Sağdan sola yazan, irfan ve kül -

tür kaynağı olarak kendisine şar -
kın köhne ve günü geçmiş kara kap
lı kitaplarını seçen Osmanlı rejimi
nin asırlarda yapamadığını genç 
cümhuriyet maarifi on beş sene 
içinde başarmı~tır. 

Bu kongre ve bu sergi, on yıllık 
kültür mahsullerimizin canlı bir ka
rargahı olduğu kadar, türk kültür, 
yazı, edebiyat, fikir adamlarının da 
bir araya toplanmasına vesile verdi. 

Dün sergievinde açılan birinci 
neşriyat sergisinden koltuklarında 

bir paket dolusu "fikir kirası" ile 
çıkanlar, hiç şüphesiz, okumak iş • 
tihalarının bir kat daha artmı.& ol -
duğunu hissediyorlardı. 

Bu ba§arısından 
Vekilimizi candan 
borç biliriz. T. 1. 

dolayı Maarif 
kutlamayı bir 

Ev kaclınlıiiı münakaşası 

do • .ıyıs.Yte! 

Ressam Çallı İbrahim, bundan 
bir hayli sene Önce mehtaplı bir 
gecede bir iki arkada§iyle birlikte 
Büyükada açıklarında dolaşırken 
aya bakarak: 

- Ah, demi§, aiz bu dakikada 
benim duyduklarımı duysanız, 
kendinizi kaldırır, denize atardı
nız! 

Arkadaıları methur ressama : 
- Peki, demitler, Öyle ise sen 

kendini kaldırıp allana! 
Çallı'nm cevabı tU olmuf: 
- Yooo! siz bana bakmayı· 

nız! 
:tc 

Hocanın birisi camide vaze· 

derken : 
- Kadınların yüksek ökçeli 

iskarpin giymeleri günahtır: de
mi§. 

Birkaç gün sonra o vazı dinli· 
yen cemaatten birisi aokakta ho· 
caya rastgelince demit ki : 

- Hocafendi, sizin hanımı gör
düm; ayağında yüksek ökçeli İs· 
karpin vardı! 

Bunun Üzerine mütkül mevki
de kalan hocanın verdiği cevap 
fU olmut: 

- Haspaya yakııır! 

••• 
Kendisi ylikaek tahail görme· 

sine rağmen pek iyi bir ev hanı
mı, mükemmel bil"' anne olan bir 
kadın muharririmizin üniversite 
kızlarının aynı zamanda ev kadı· 
nı olmak hususunda gösterdikle
ri arzuyu doğru bulmamaaı üze
rinedir ki yukanki iki hikayenin 

nakline lüzum görülmüttür. 

Gene ar~oy~ dair! 

Bir aralık argo kelimelerinin 
gazete dilinde kullanılması lehin
de yazı yazanlar olmuttu. Bir kı· 
sım muharrirler de aleyhinde bu
lundular. Neticede gazele dilin
de belli batlı bir değitiklik olma
dı, herkes gene dilediği, bildiği ve 
hotlandığı gibi yazmaya devam 
etti idi. 

Geçenlerde bir kadın muhar
ririmizin yazdığı bir fıkraya argo 
lehçesinden bir batlık koyduğuna 
İ§aret etmiştim. 

Evelki gün gene İstanbul ga
zetelerinden birisinde yaılı, baılı, 
eski devirde ehemiyetli vazifeler· 
de bulunduktan sonra gazetecili
ğe ve muharrirliğe batlamıt bir 
üstadın bir fıkrasını okurken fU 
cümleye rastladım: 

"Kulağımız kiritte, gözümüz 
siyaııi ufuklarda, elimiz kendi iti
mizde olmalı.,, 

"Kulağımız kiriıte,, taalamam 
bir argo tabiri olduğuna göre, bu 
kör olmıyası lehçe, acaba, sinsi 
sinsi bu kadar ağır bath muhar
rirlerin üslubuna kadar nüfuza 
mı başladı? Ne dersiniz? 

Saadabat devletleri arasındaki 
görüş birliği 

"- Saadabat paktı devletleriyle mü 
zakere edilen bütün meselelerin tam 
bir fikir beraberliğiyle neticelendiğini 
sizlere bildirmekle bahtiyarım. Tür -
kiye ile hudut tahdidi işi geçen sene 
bitirilmiş ve bu husustaki mukavele -
ler imzalanmıştır. Bu sene de Afga
nistanla olan hudut tahdidi sona er -
dirilmiştir. Irak'la hudut tahdidi ko
misyonları da halen çalışmaktadır. I
rak'la, Türkiye ve Afganistan'la im
zalanmış muahedelere müşabih mua -
bedeler imzalanacaktır. 

Gittikçe artan dostluk 
Saadabat paktı konseyinin bu defa 

Tahran'da yapılan toplantısı samimi 
bir dostluk havası içinde vukua gel -
miş ve tam bir antantla neticelenmiş
tir. 

Saadabat paktının mesut n-:ticeleri
ni yeniden izaha muhtaç görmüyorum. 
Bu paktın imzasındaııberi vaziülim -
zalar arasındaki dostluk ve iyi antant 
muntazam surette fazlalaşmakta de -
vam eylemiş ve bütün münazitinfih 
meselcl·•r müşterek menfaatler lehi· 
ne halledilmiştir . ., 
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Feshedilen deniz 

mukavelesi ve Alman 
genişleme politikası 

D. 0 N Y A H A B E R L E R İ . iSTANBUL Gazeteleri halli • • 
ıçın Cezair' de (Ocuklar Senegalli meselesinin Filistin 

Alman baıvekili, geçen cuma gÜn 
•Öylediği nutukt en çok lngiltere'
ye hücum etmittir. Daha evelki nu
tuklarında Sovyet Rusya için kul
landığı ağır sözleri, bu defa lngilte
l'e h kkında snrfetmiıtir. Ve bu ara
da İngiltere ile Almanya arasında 
1935 senesinde imzalanan deniz 
hıukavelesini de feshettiğini bildir -
hıittir. lngiltere'ye kar§ı yapılan bu 
hücümlar, her ıeyden evel, ıunu 
gösteriyor ki, bugün Almanya, ge
hitleme yolunda yalnız bu devleti 
engel vaziyette görmektedir. filha
kika Fransa, ort Avrupa'dan elini 
kolunu çekmivti. Sovyct Rusya da 
Münih'ten ronra kendi hudutları 
İçine çekilmitti. Bir defa bu iki dev
leti orta ve ıarki Avrupa ile alaka -
•ızlandırdıktan sonra, bu mıntaka
daki devletleri istediği yola getir
hıek Almanya için kol y görünü
Yol'du. Ve mihver devletleri, birer 
ikiter, bu küçük devletlerle hesap
l•ımağa batlııdılıır. Almanya, atra -
teji bahanesiyle ÇekoslovRkya'yı 
Parçaladı. ltalya, 0bııyat sahasma,, 
dahil bulunduğunu iddia ederek 
Arnavutluk'u istiln etti. Bu defa al
lllanlar Romanya'nm hayat aahala-
1'1 içine dnhil bulunduğunu aoyleme
ie başladılar. "Hayat sahası" itte 
Yeni emperyalizm tekniğinin bir ta
biri!.. Başkalnnnın hayatını hiçe 
&ayan ve yalnız kendi hayatını dü
§Üncn bir egoizm! ••• 

Kahire'de dört maddelik 
yeni bir plôn hazırlandı 

askerleri taıa tutunca 

Kan'lı bir 
arbede 
başladı 

Filistin'de Müşavirleri İngilizlerden mürekkep 

bir kabine teşkili düşünülüyor 
Londra, 1 a.a. - Londra gazetelerine göre, Filistin meselesi hakkında 

Kahire'de cereyan eden müzakereler Filistin'in kom~ulan tarafından 
kabul edilebilecek bir plan tesisine müncer olmuştur. 

Kırktan fazla yaralı var! 
Cezair, 1 a.a. - Birkaç Senegal as

keri kasabada gezerken çocukların 

taşla taarruzuna uğramışlar ve bu ço -
cukları tedibe tevessül etmişlerdir. 

Bunun üzerine yerliler müdahale e
derek askerlerden birini bıçakla, bir 
diğerini de rovelverle yaralamı§lar
dır. Arkadaşları bu vakayı kışıada an
latınca 200 senegallı siUihlariyle bir
likte sokağa f ırhyarak ve nöbetçilere 
rağmen kasabaya doğru ilerlemitler 
ve yolda önlerine gelen otobüsleri taş
lamış, camlarını kırını , yolcuları döv 
müşlerdir. Karakol hemen etraftan 
yardım istemiş, derhal Cezair alayla
rının gönderdikleri müfrezeler kasa -
baya yetişmiştir. Bunun üzerine sene
gallılar grup grup kışlalarına dön -
mü§ ve saat 20,30 da sükunet tama
men teessüs etmiştir. Mayo hastanesi
ne ağır yaralı 11 ki§i nakledilmiştir. 
Ekserisi avrupalı olmak üzere otuz 
kadar otobüs yolcusu nafif yaralıdır. 
Bütün yaralıların adedi yüz kadar-

Bu hususta sıkı bir ketumluk mu - \ 
hafaza edilmekte olmakla beraber, 
Deyli Telegraf gazetesinin Kahire -
den aldığı mallımata nazaran, plan 
başlıca dört maddeyi ihtiva etmekte
dir: 

ı. - Filistn'de kargaşalıklar niha
yet bulur bulmaz, mü§avirleri ingiliz 
olan muvakkat bir hükümet teşkili, 

2. - Her türlü emlak ve arazi sa
tışının kontrolü, 

3. - Yahudi muhaceretinin, yahu -
di nüfusu hiç bir suretle bütün nü -
fusun üçte birini geçmemek şartiyle, 
önümüzdeki beş yıl içinde 75 bine tah 
didi. 

Sovyel tayyarecileri 

Floyd • Bennet'te 
Monten, 1 a.a. - Kokkinaki'nin ar

kadaşı Gordinenko, "Canadian air 
Ways" idaresinin bir tayyaresiyle 
Miscou adasında buraya nakledilmiş -
tir. 

Evelce denize ve karaya inebilen 
bir tayyare, adanın üstünden uçmuş 

ise de konmak için münasip bir yer 
bulamamıştır. 

Floyd - Bennet'de 

4. - Yeni bir kanunu esasi tanzimi 
için üç sene sonra bir müessesan mec
lisinin içtimaa davet edilmesi. 

Gazeteler, ingiliz nazırlarının bu -

1 

Nevyork, ı a.a. -Sovyet tayyarele
günkü kabine toplantısında Filis~in ri Kokinaki ile Gordienko, Floyd -
meselesiyle meşgul olacaklarını bıl- Bennet'ye gelmişler ve büyük bir halk 
diriyorlar. kütlesi tarafından karşılanmışlardır. 

Alman ve ltnlyan t~ebbüaüne 
kal'§ı v ziyct al n lngiltere olmuş -
tur. Bugünkü şartlar altmda baıka 
bil' devletin vaziyet almasına da im
kan yoktu. Fransa zayıflamıttır. 
~0vyet Rusya'ya birçok devletler i -
hınat edemiyorlar. lngilteı·e'ye ge
lince; bu devlet, Nnpolyon :ıamanm
danberi, böyle kombinezonlar yap -
makta hususi bir kabiliyet göster
hıittir. İngiliz müdafaa bloku ku· 
"etlenmeğe baıladı. lıte Almanya' -
nın teliıt ve enditesi budur. lngiliz
Alrnan deniz nlaımaaı da bunun 
İçin feshedilmiıtir. Muhavelenin 
feshini bildiren notada mucip ııebep 
olarak da bu gösterilmektedir. Fa
kat bu hareketin bütün tiimul ve 

B k
. F"l" ( 1 Sovyet maslahatgüzarı tayyarecile- dır. 

eyaz .. ıtap • t .•• an e re kendilerini bu seferden dolayı teb-
gonderıldı rik eden Stalin ve Molotof'un bir me-

Kudüs, ı a.a. - İngiltere hükümeti, 
Filiatin hükümetine yakında halledil
mesi beklenen Filistin meselesinin bü 
tün ihtiUiflı noktalarının ne suretle 
halledileceğini bildiren bir beyaz ki -
tap göndermiştir. Beyaz kitabın met
ni, büyük bir ihtimalle yarın neşre

dilecektir. 

sajını okumu§tur. B. Gafenko İtalya Kıral ı 

tarafından kabul edildi Mesajda göy le denilmektedir: 

Bununla beraber memleketin vazi -
yeti henüz karı§tktır. Dün vuiua ge
len 4 suykast neticesinde iki kişi öl
müş ve iki kişi de atır surette yaralan 

"Moskova - şimali Amerika seferi
ni muvaffakiyetle başardığınızdan do 
layı sizi hararetle tebrik ederiz. 22 sa
at 56 dakikada ikmal ettiği, 8.000 ki
lometrelik bu sefer cesur Sovyet tay
yarecilerinin dUnya havacılğının en 
çetin meselelerini muvaffakiyetle hal
ledebileceklerini e-8atermi§tir. Sizi ku 
caklar ve sıhatler temenni ederiz.,. 

Roma. 1 a.a. - Gafenko, bu sabah 
kıral tarafından kabul edilmiş ve mü
lakatta kont Ciano hazır bulunmuş -

tur. 
Gafenko, Romanya sefarethanesin

de verilen öğle yemeğinde hazır bu -
Iunmuştur. Ziyafette İtalya hariciye 
nazırı da davl!t edilmişti. 

mıştır. 
Kudüs'te arap lideri Nashoşibi'nin 

-
0 --ı-,,.-t.ıı.aa""I.. :~lu bu DO• 

tanın birkaç cümlesini birlikte oku -
yalım: 

Mukavelenin feshi, "/ngiltere ta
ralrndan takip edilen çemberleme 
1>0litihasrnın neticesidir... Böyle bir 
Çemberleme i;yascti takip etmeltl• 
lngi.ltere hühümeti 1935 tarihli de
niz itilcilınrn esaslarını bir taraflı o
larak ortadan haldırmr§tır.... Al
manya lngiltere'nin menfaat mınla· 
kalarına ait İflere hiç bir zaman ka
rrfmaml§trr.,, 

akrabasından biri bir suY,kasttcn kur
tulmu§ ve polis tarafından meydana 
çıkanlan mütecaviz, ağır surette ya

ralanmııtır. 

Kiangsi'nin şimalinde 

Şiddetli harpler 

cereyan ediyor 
Bizzat Hitler tarafından aöyle

nen bu sözlerin manası ııarihtir: ln

ailtere Alm nya'mn hayat aahaama 

k~rııtığı içindir ki Almanya da de -
n~z itilafını fcshctmektedir. Baıve
~ıl demek istiyor ki, Almanya, ingi-

Çunking, 1 a.a. - Çekiai ajansı bil

diriyor: 
Çin kuvetleri Kiangsi vilayetinin 

ız donanmasının yüzde 35 niabetini 
~ecavüz: etmemcği kabul ctmitse, 

unun kar§dığı ıarki Avrupa1da ha
~at &o.hasının tanınmasıdır. f ngiltere 

U sahanın Almanya'ya ait c.-lduğu
nu tanımadığına göre, Almanya da 
kendisini 1935 itilafiyle bağlı gör
~emektedir. Mukavele 1S3S sene
~:ndc imzalandığı zaman, lngiltere i e Almanya arasında böyle bir an -
k~tnıa yapılmadığı muhakkaktır.Ha 
ıkat §udur ki, Almanya, Versay 

hıunhedesiyle siliıhsızlanmı§tı. Ve bu 
rnuahedenin tasrih ettiği tonaj mik
tarından fazla deniz kuvetine sahip 
~iması menedilmiıti. Almanya, bu 
a~ıtlardan kurtulm k için lnrıilte

r~-~le anlatmak mecburiyetini hisset 
tıgındcn yüzde otuz bet nisbetine 
razı oldu. Bununla beraber, Alman
Y.• artık kendisini Versay mw•hede -
•ıyle bağ) ·· .. d . 1 gormuyor. Ve hudutsuz: 
enız: kuvetine sahip olmayı !.:ir hak 

olarak iler· -· .. n·· k b . ı suruyor. oylf' ıe a e-
tın lngiltcr ' • · · 1 d' - • · e nın ıııne c verme ıgını 
bildiği ıçın kartılık olmak üzere, 
§arki Avru , k d" . k d'l pa nın en ısıne ter e• 
d 1 megini İstiyôr. Hitler'in sözlerin-

en çıkan m&n budur. Büyük harp
ten evel de deniz rekabetinden vaz
:~~~ k için Almanya'nın iteri sür

ugu ıart, kendisine Avrupa'da ha
reket. scrbestisi verilmeai itli. 1912 
~~esınde Hnldane Berlin'e gidip 

manya ile deniz inşaatı Üzerinde 
h~~.?mıy~ çahıtığı zaman, alman 
k 

1 
urnetı, Avrupa kıtaaınd& aerbeat 

.~ mnsını ~art olarak ileri aürmüt • 

dh.ı. O zaman bu ııerbeati Fransa'ya 
a ~ "ld" tnrnı 1• Anla§ılıyor ki bugünkü 

~lrnany •§İmdilik Fr naa'yı ve gar-
ı Avrupa'yı kanıtırmamakta ve 

Yaln!~ orta ve garki vnıpa'da er
~~tı ıstem kt dir. Dikkate layıktır 

1 alman bn~v kili, İngiltere ile 1935 
mukavelesini feshettiğini bildirir-

şimalinde bulunan Vuning şehrini üç 
taraftan çevirmişlerdir. 

Evelce Şansi vilayetinde cereyan e
den muharebeler tedricen Tungpu 
demir yolu bölgesine kadar yayılmış
tır. Çinliler halen Puçu ile Şiçeu ara
ııındaki düşman ordusunun mütebaki
sini tard etmektedir. 

Ta - bi - Şan'daki çin kuvetleri Ma
çeng ve Çançeng istikametinde sürat
le ilerliyorlar. 

Çin cukeri vaziyeti düzeliyor 

Tsi - Hsien ve Feng - şi arasındaki 
düşman kıtaları çevrilmiştir. Çin as -
keri vaziyeti gittikçe selah bulmak -
tadır. Japonların Tangpu demiryolu 
istikametinde çekilmeğe hazırlandık -
ları bildiriliyor. 

Orta Çin bölgesinde Yangtse cenu -
bunda ve Kiangsi vilayetinin şimalin
deki askeri harekatın inkişafı hak -
kında sorulan suallere çin kurmayı
.111 salahiyettar bir memuru çinlilerin 
bu cephelerde Japonları filen imha et 
miş oldukları cevabını vermiştir. 

ken, derhal arkasından lnıiltere ile 
bu mesele Üzerinde gÖrÜfÜp anlat
maia hazır olduğunu da aöyledi. 
Bu, lngiltere'yi yalnız deniz inşaatı 
meselesi üzerinde değil, Almanya'
nın "hayat saha11,, telakki ettiği 
mesele üzerinde de anlaımıya da
vettir. Fakat lngiltere, Almanya'• 
nm, bugünkü vaziyetinde deniz in
taatında herhangi bir rekabete gi· 
ritemiyeceğini bilir. Almanya, her 
ıeyini kara ve hava kuvetleri için 
ıarfetmittir. Bugünkü iktıındi ıart
lar içinde Almanya'ntn lngiltere ile 
deniz İn§aatı rekabetine girişmesine 
imkan yoktur. Kaldı ki lngiltere, 
,arki Avrupa ile yakm alakasını son 
ay içinde birçok delillerle göster
mittir. Bu sebepledir ki alman ma
nevra11nm muvaffak olmasma ihti 
mal yoktur. 

A. Ş. ESMER 

Londra'ya bildirildi 
Taymis Gazetesine göre 

Müzakereler ağır, fakat memnuniyet 

verici bir tarzda ilerlemektedir 
Londra, 1 a.a. - Avam Kamarasında sorulan bir suvale cevap veren 

B. Çemberleyn, Sovyetler Birliği hükümetiyle müzakerelere devam e
dilmekte olduğunu, ancak timdiki halde bu bapta fazla bir şey söyliye -
miyeceğinden dolayı müteessir bulunduğunu beyan etmiştir. 

B. Attlee'ye cevap veren B. Çem - ı-
berleyn, Sovyet Ruıya'dan bir takım B ık ı 
teklifler alınmı, olduğunun ve isti- ı a an ar ve 
şarelere devam edilmekte bulunuldu-

~unun doğru olduğunu kabul etmi'- büyük Britanya 
tır. 

Başvekil, tedricen ilerlemekte olan 
bu müzakereler hakkında tafsilata gi
rişmenin çok mUşklil olduğunu söyle
miş ve şöyle demi,tir: 

Bu mesele, bizim hükümetimizden 
başka diğer hükümetlerin de nazarı 
itibare alınması suretiyle mevzuubah
sedilmesi lazımgelen bir meseledir. 

Sovyet teklifleri Londra'ya 
bildirilcli 

Londra, 1 a.a. - Sovyet teklifleri 
bu sabahki gazetelerin baımakaleleri
rtin mevzuunu teşkil etmektedir. Bu 
makalelerde sureti umumiyede Sov -
yetlerin aşağıdaki tekliflerde bulun
dukları kaydedilmektedir: 

ı. - Sovyetler Birliği, Fransa ve 
İngiltere arasında bir garanti teatiıi, 

2. - Sovyetlerin İngiltere ve Fran-
sa tarafından Polonya ve Romanyaya 
verilen garantilere ittirakleri 

3 - Fransız - ingiliz garantilerinin 
Litvanya, Letonya ve Estonya'ya da 
teşmili. 

4. - Hollanda, Belçika ve laviçre
ye verilen garantilere Sovyetlerin iş
tiraki, 

Müzakereler memnuniyet verici 
Londra, 1 a.a. - Matbuat, muhte -

mel bir taarruza kartı müşterek cep
he tesisi hakkındaki müzakerelerle 
meşgul olmakta berdevamdır. 

Time• gazeteıi, müzakerelerin ağır, 
fakat memnuniyeti mucip bir tarzda 
ilerlemekte olduğunu yazıyor. 

Daily Telegraph, Moıkova"daki in
giliz büyük elçisine bu hafta kati ta
limat verileceğini zannediyor. 

Bu gaıeteye göre, Sovyetler Uç ta
raflı bir ingiliz - fransı.z - sovyet it
tifakının teşkilini teklif etmişlerdir. 

Londra, l a.a. - Bugün avam ka

marasında, lngiltere'nin balkanları 

her türlü taarruza karşı himaye ve Bul 

garistan'ın istediği Dobruca ile Ege 

denizinde bir mahreç meselesiyle 
meşğul olup olmıyacnğı sualine cevap 
veren Çemberleyn bu meselelerin 
alakadar memleketler arasında müza
kere yolu ile halledilmesi lazım gele
ceğini söylemiştir. 

Bu memleketlerden birinin daha 
ıimdiden ltngilterenin tavassutuna mü 
racaat edi~ etmiyeceği sualine karşı 
da Çemberleyn istizahcıdan bu suali 
tahriri olarak yapmasını rica etmiş -
tir. 

B. Bek Almanya'dan 

garanti istiyecek 

Varşova, 1 a.a. - İyi malumat al -

makta olan mahafile göre B. Beck, 

Almanya'nın geçen cuma günkü muh
tırasına vereceği cevapta "Polonya'nın 
Danzigdeki hukukunun muhafazası,, i 
çin garantiler istiyecektir. 

Bu garantilerin mahiyeti hakkında 
biç bir şey söylenmemektedir, ancak 
bir çek gazeteler, serbest şehir üze -
rinde Polonya himayesinin tesisi ta
lebinde bulunmaktadırlar. 

Kurier Varszevaski gazetesi, Dan
zigin Polonya tarafından işgali ihti
malinin de nazarı dikkatten dftr tu -
tutmaması icap ettiğini yazmaktadır. 

CUMHURİYET -------
Şimdi ne olacak? 

Nadir Nadi, buıünkü ball'r!akalesinde, 
Ruzvelt mesajına Hitler tarafından veri
len cevaptan ıonra ortalığın eski karar
ınzlığını muhafaza ettiğini abylliyor ve 
ıimdi ne olacak? sualini irad ediyor, bazı
larının dediği ılbl harp olınıyacığına i
nanmadığını, Almanya ile İtalya'nın, 
muthi$ f edakirlıklıra katlanarak yaptık
ları silahlanmanın eğer blöf maksadiyle 
yaprlmıı değilse, her geçen günün Avru
pa'yı atcıe yaklııtırdığına inanmak mec
buriyet! olduiunu ili.ve ediyor. 

Kız talebenin çorapları 
Yaz mevsimi dolayııiyle bir kısım kız 

talebenin kısa beyaz çorap ıiymcsi me -
nedileceğlni, bunların koyu ve uzun ço
rap giyme)e mecbur tutulacaklarını ya
zıyor. Ayrıca, sınıfa talebeden evel ıirip 
sonra çıkmak emrine riayet etmlyenlerin 
de tecziye olunaeaklarını illve ediyor. 

TAN 
Danzig ve koridor meselesi 

M. Zekeriya Sertel, Hitler'in, nutkun
da, en fazla Polonya meıelesi üzerinde 
iarar ettiğini, nutuktan sonra alman mat
buatının harekete geçtiğini söyliyerek 
yeniden canlanan Danziı ve Koridor 
meseleleri etrafında izahat veriyor ve 
Polonya'nın, bir harbin önünü almak i -
çin kendi hayad menfaatlerine halel 
vermiyecck bazı müsaadelerde bulunmı
ya taraftar olduiunu, fakat Almanya bu
nunla iktifa etmeyip iııi emrivakilerle 
halletmiye kalkaaa karıııunda yalnız 
Polonya ordusuna değil, demokrasileri 
de beraber bulıcal:ını söylilyor. 

Kız enstitülerinin 
hayatımızdaki rolü 

Kız enıtitüterinln içtimai rolünün ehe· 
miyetinden bahsederek, bu meselelere 
çok borçlu oldutumuzu, fakat buralarda 
iıı öğrenen kızlarımızın çıktıktan sonra, 
hariçte iı bulamadıklarını, sukutu haya
le uğradıklarını, sbyl!iyor ve kız ensti -
tülerinin, Amerikada olduğu ı;ibi, iı ev -
!eriyle temas halinde bulunınaaı ve tale -
benin, mektepten çıktıktan ıonraki vazi
yeti ile allkıdar olmaaı lüzumunu ilive 
ediyor. 

Y aıak edilen ıergi hakkında 
çıplak düşünceler 

Aka Glindllz, tzmitte.kl mliıtehcen tab
lo meselesinin her halde ileri düııüncell 
olmaaı icap eden mliddelumuminin bir 
yanlışlık neticeırinde verdili karardan 
yanlı tık neticesinde verdiği karardan 
ibaret olduğunu ôylcdikten &O!lra, 
bir yanlııhk teUikkisini, kararma 
istical, indi 11lk6.yetleri nazan itlbare atııı, 
vukuf ehli ile jurinin farkını gözetme -
mek diye ilçe ayırıyor ve inkilip ideolo
jiıinJ incitecek mahiyette ıördüiü böyle 
indi ıikbetleri tarihteki - iaterUk, iıte -
mezük - !ere teobih ederek bugün bu tab
lolar hakkındaki ılkiyet hakim olursa 
yarm kafeelerin yerine konması ve saire 
teklinde iıterüklere yol açrlacaiını söy
lüyor. Muharrir, bundan ıonra ,İzmit 
müddeiumumlalne hitap ederek muıteh -
cen perdesi arkaaından bliyilk türk inki
libının mahiyetine tariz ve taarruz eden
leri 4iklyet ediyor ve İzmitteki vulnıf 
ehlini protesto etmedllinden dolayı da 
akademi direktörUnU de tiddetle proteı -
to ediyor. 

Hediye mi bir hakkın 
iadesi mi? 

İKDAM 

Ahmet Aiaoilu, bu baımakılede, tünel 
elektrik ve tramvayın belediyeye devrini, 
bazı gazetelerin bir hediye gibi tellkkl 
etmesini çok yanlıt bir zihniyet olarak 
buluyor ve hakikat bunun tamamen eelı:i 
oldugunu, devletin kuvete dayanan bir 
emrivaki tarzında ıenelerdenberi hak -
sız olarak bu müe11eseleri kendi menfaa
tine istiımar ettiğini, timdi, esasen ıeh
re ait olan bir hakkı iade cttliini ıöylü· 
yor ve tehrin imarı ancık bu ıibi vari
dat menbalarının ıehre verilmesiyle ka
bil olacağını izah ediyor. 

Bekçi aylığı 

İşaretler sütunu muharriri lkdamcı, 
mahalle bekçilerinin evlerden ve apart -
manlardın aldıkları aylıkların miktarını 
bizzat tesbit ettiklerini söyliıyor ve a
partman kiracılarının bekçi parası ver -
mek mecburil;eti olmamasına rağmen on
lardan da para istiyen bekçiler bulun -
duğunu, bu fuzuli taleplere müdahale a -
lakadarların vazifesi değil midir? sualini 
soruyor. 

YENİ SABAH 
Hitler'in nutku 

Hüseyin Cahit Yalçın, Hitler'in nutku
nu tahlile devam ettlii bu başmakelesin
de, nutkun, göze çarpan hakikatleri te -
vile çılıtmaklı beraber, Almanyanın, i
cap ederse ve fır&at duıtükçe bUtün dev
letl~.re tecavüz edeceği manası ta5ıdıiı
nı soyluyor. 

Neıriyat kongresi ve 
muharririn ıef aleti 

.,~ri.~un Oıman "Herkesin anladıeı ıi
bı sutununda muharrir - gazete patro -
nu münaaebetin<len ve patronun ıerma -
yeye dayanan nüfuz ve tahakklimünden 
•ikiyete diyor ve maarif kongresinin bu 
ioe de bir çare bulacaiını umuyor. 

SON POSTA 
Führer'in nutkundan sonra 
Balkanlar 

Muhittin Birıen, "Hergün., ıütunun
da, Führer'in nutku n sonra balkan -
!arda hasıl olan vazi 1 mUtalea ederek, 
Tüıidye hudutlarmm emniyet &ahaaı kıı-

a.a, Matbuat Servisi 

men balkanlarda, olduğu, bir aydınberi 
orada devam eden huzursuzluiun bizim 
emniyet sahamızın da huzursuzluğu demek 
olduğunu, Almanya'nın balkanlara ve 
Tilrklye'ye huzur ve emniyet vennek için 
mutlaka ba5ka bir yoldan gltmlye mec -
bur bulunduğunu yazdıktan sonra, kUçük 
devletlerle ayrı ayrı konuşacıimı IÖY -
liyen Hitler'in hiç olmazsa balkanlarla 
toplu bir halde konuşmayı tercih etmesi 
lbım geldiğini, Hitler'in bunu anlayıp 
politikasını ona göre ayar etmesi için 
henü zvakit gcçmedifini ilive ediyor. 

ihmal edilen türk üılubu 

"Dikkatler" ıütunu muharriri, Nev -
york sergisindeki türk pavyonunun, hem 
bizim, hem avrupalınm ıözüne hot ıö -
rünen zarif ve ıirin bir pavyon olduğu
nu ıciyliyerck, modernleştirilen türk U... 
lubu bu kadar güıel eser verebilirken ne
den dolayı yapılarımızda bu ilaluba ilti
fat edilmediğini yazıyor. 

SON TELGRAF 

Bulgarların vaziyeti 

Etem İzzet Benice, bu makalesinde t
talya'nın Arnavutluğu i1&ali ile birdenbi
re bavgösteren harp tehlikesinin ve ona 
takip eden totaliter ve demokrat cephe -
!erdeki karııılıklı müzakere faaliyetleri 
ve ıaranti alıp vermelerinin ve nihayet 
Roma - Berlin ve Londra'dı yapılan mü
zakerelerle Hitlcr'in son nutkunun dün -
yanın içinde bulunduğu vaziyeti iyiden 
iyiye tavzih ettiğini yazdıktan ıonra 
"Romanya ve Yunanistan'ın kati ifade -
leri karşısında hiç bir yere bağlanmadan 
tek kalacak Bulgaristan için en mükem -
mel ve emin yolun bir an eve! balkan bir
lifi içinde yer ılmaııı olduğu bir kere 
daha anlaııılıyor.,, mütaleasını serdetmek· 
tedir. 

HABER 
Büyük türk vatanda§mm 
yeni bir iıareti 

Suad Derviş, bu yazısında çocuk bay -
ranunı Cümhurreisimlzin sevimli yavru -
lariyle memleketin en mütevazi klSıeain
de ya,ıyan, en tanınmamıe yurtta lırı -
mızın yavrularının ynı temiz neıe için
de kutladıklarını yazdıktan ve türk mil
letinin kısır bir mi.ilet olmııdıima iprct 
ettikten sonra ıu mUtalcııları serdediyor: 
"Kadınları analık hasletini kaybetme -

miıı oüın bu bliyük milletin, asrın bu -
günkü telakkisine göre, bliyük millet ol
ması için bir tek ııey lbımdır: Doğanları 
korumak, gürbüz ve sağlam yeti5tirmek. 

1ıte minik bir türk vatandqını kollan 
üzerine kaldırarak bize gösteren bliyülıc 
türiE vatandaıı bizcı o Jestiyle blitUn bu 
ııeylcri hatırlatmıı bulunuyor." 

Bet senedir süren bir ihtilb 
davası 

M. Dalkılıç, makalesinde eski t>.ledi -
:re tahsil memurlarına muteallik olan bir 
ihtilia davasının beı ıenedenberi ıU -
rüncemede olduiunu, maznunlardan biri 
ölüp, diğeri de tecennUn ederek Bakır -
köy akıl hastancıine naklolundutuna ve 
bu tecennUn dolayııiyle muhakemenin 
gene talik edllmiı bulunduğuna dair o
lan gazete haberlcrlnlhlilba ettikten 
aonra ıu mlitalcad butunuYor: "Bir tUrk 
vatandaııının her hangi bir cürümden 
olursa olsun mahkfim edilmedikçe, maaum 
telikki edilmesi lhımdrr, blr an evel bu 
gibilerin vaziyetini tayin ederek elinden 
alınmış olan hüriyetini iade ile mükel -
lefiz. Bu; neticeye mlni ne İie böyle bir 
te:ı:ahlire sebep ne oluyorsa bunu bir kan
ıer gibi hudut ve ıiınıulü ile oyup türk 
cemiyetinin bugünkü vaziyeti içinde d .. 
fetmCk birinci vazifemizdir • ., 

Karaib denizinde 

Amerika askeri 

mıntaka kuruyor 
Vaşington, 1 a.a. - Harbiye nan

retinin bir tebliğine göre, Amerika 
Karaip denizinde askeri bir mıntaka 

tesis edecektir. Bunun merkezi Por

torico'da Saint Jean'da bulunacaktır. 

Mezkur mıntaka Panama kanalı ile 

Golfe devletlerinin ilk mildafaa hattı -
nı teşkil edecektir. 

Haber alındığına göre Cümhurrei

si Rusvelt, Amerika kıtasının yanı -

başında düşman hava uslerinin tees
süsüne mani olmak için bilhassa bu 
hattın vlicude getirilmesinde i rar 
göstermiştir. 

ltalya Kırah Mısır'a 

teminat verdi 
Roma, l a.a. - Haber alındığına gö

re italya kıralı Mısır kıralına hu·uat 
bir mektup göndererek İtalya'mn 
dostluk hisleri hakkında teminat ver
miştir. 

Bu mektubu, geçenlerde Romaya gel 
miş olan İtalya"nın Kahire elçisi va -
zifesi başına giderken götürmüştür. 
Mektubun gayesi Trablus'taki askeri 
hazırlıkların Msısr'da uyandırdığı 
endişeleri izale etmektedir, 



Akdeniz' de 
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Çıkacak bir harbın 

neticesi ne olabilir? 
A iman ittifakının hayati 

menfaatlerini ne kadar 
tehdit ettiğini ltıılya vaktinde 
anlamadığı ve bir harp çıktığı 
takdirde, Akdeniz bu harbın 
başlıca aahııelerinden biri ola
caktır. 

İngiliz kumanda heyeti me
selesinin esaslarını yakından 
tetkik etmektedir. Amiralliğin 
ananevi akidelerinden biri ıu· 
dur ki imparatorlugun iki cep· 
hede birden vukua geler.e'< bu 
harbı muzafferiyetle sona er -
dirmesi temin edilmiştir, fa
kat harp iıç cephe üzerinde vu
kua gelirse, bazı > erlerı!e mu -
vakkat ınaglub!yetler bı:: he -
saba katmak lizım gelecek e
hemiyetli mUşkülat zuhur c -
der. Başka bir tabir:e lngiliz • 
fransız kuvetlerinin normal o -
!arak Akdeni:r:'de ve şimal de
nizinde muzaffer olmaları la • 
zımdır. Fakat ayni zamanda u
zak şarkta veya Hind Okya
nusunda japonya'nın bir oyala
ma harbına da karşı koymak 
güç olacaktır. Gerçi bu rol a • 
merikan donanmasına düşmek 
ıcap eder. 

D eniz problemi İngiltere 
için 1914 dekinden da -

ha mudildir. Her şeyden once 
metropcliın beslenmesi için 
1914 - 18 dekinden daha fazla 
gemi nakliyatına ihtiyaç görU· 
lecektir. Halbuki 1ngiltere'nin 
ticaret filosu bir haylı azalmış
tır, diğer taraftan, bu tonajın 
ehemiyetli bir kısmı, mazot is
timali kömurun yerini aldığı -
için, petrol gemilerindtn müte
oekkildir. 

Bunun neticesi şudur ki, yir
mi sene once İngiltere yakaca
ğını kendi topraklarından çı -
karırken yarın büyiık tehlike -
leri göze alarak dışarıdan ge -
tirmek zorunda kalacaktır. Di
ğer taraftan, denizaltı ordusu 
daha az korkulu bir hale gel -
diyse, 1 va ordusunun tehlike
ıı artmıştır ve nihayet, İngil • 
tere'nin 1914 dekinden daha az 
muhribi vardır. Bu da ticaret 
filosunu yev.ane himaye edebi
lecek olan afile sisteminin 
organizasy .ınu giıçleştirir. 

Akdeı in, imparatorlu • 
ğur ihverini teşkil et

tiği söyle iştir. Metropolii 
en uzalı: s<ım:.ırgelerine ve en 
zengin dom yonlarma (Hin -
distan, Ye Zelanda, Avustu
raly.a) bai y n denizyolu bu -
radan ıec;e Gerçi, bu mihver 
Kap :voliyle dei':ittirilebilir. 
Fakat anca muvakkat bir za -
man için v ok zararlı olarak 
cenubi Afr yoliyle iktifa o
lunabilir. 

Yalnız t giltere'nin deniz 
mübadelele yekUnunun % 12 
si Akdeniz yoliyle yapıldığı 
halde İtalya münakelelerinin 
% 80 i bu yo jan ıeı;tiği de u
nutulmama! d r. 

Akdeniz' e ingili:r: strateji -
si ananevt L gaye takip eder: 
Cebelüttan e Silveyş'in ki -
litlcnmcaiyle Akdeniz'in ablo-
kaaı ve has imhası. İngilte-
re bunda vaffak olabilir 
mi? Harp l: 1 nde, imparator -
luk yolu Kap a çevrilecek, bu 
esnada fran inıiliz filoları 
Cebelüttarık Cezayir, Tulai, 
Bizerte, Mal a, hkenderiye, 
Kıbrıs ve H yfa'daki üslerine 
iıtinaden di şmana karıı ener • 
jik hareketi giriıecelı:ler -
dir. 

f nıilte enin iki anenevl 
Uasli an Malta ile Ce

belUttank'ın l ibeti ne olacak
tır? Hava s lhının terakkileri 
yüzünden h.. kisi de nazik bir 
vaziyette bı; unmaktadır. 

Bu mevki er, şüphesiz pek 
ciddi bir m k vemet göstere -
celı:lerdir, f t fasılasız hava 
hücumlarına maruz kalacakla -
rı için taarru üssü olarak kul
lanılamıyaca :ırdır. Cebelütta
rık'ın hintc ndı yoktur ve 
Greervlch d ız akademisinde 

profesör olan binbaşı Grcnfell 
Cebelüttarık'ın rolü hemen 
münhasıran tedafüi olacağı ka
naatindedir. Malta'ya gelince, 
1935 buhranındanberi, bu ada 
roliınli şarki Akdeniz'de İngil
tere'nin büyük deniz üssu olan 
İskenderiye'ye terketmi&tir. İ
tibar mulahazaları yüzUnden a
danın terkedilmemesine ve her 
neye mal olursa olsun İngiliz 
bayrağının orada idamcsine 
karar verildi. 

Musul petrol borularının 
bitiş noktası olan Hay

fa'nın şarkın müdafaasında 
hayati rolü olacaktır, diğer ta
raftan ikinci derecedeki Kıbrıs 
üsleri İtalya'nın Lero&, Rodos 
ve Stampalia üslerini nôtrnlize 
etmiye yarıyacaktır. İtalya Ar
navutluk'u işgal edip Adirya • 
tik'i killtliyeliden beri Buth • 
rinte'in toplan altında bulunan 
Korfu adası, İngiltere'nin na -
zarında stratejik ehemiyetini 
kaybetmiştir. Buna mukabil, 
harp halinde Kefalonya, Ko -
rint, Sainte - Maure, Salamin. 
Mudros'dan ve Girit üslerinden 
istifade etmek ihtiyacındadır. 
İngiltere ve Fransa'nınkine na
zaran daha zayıf bir donanma
ya malik olmasına rağmen, 1 -
talya Akdeniz'in şark ve garp 
havzaları arasında münakale • 
leri kesmek teşebbUsUnde bu -
lunacak ve halen ispanyol su -
larında bulunan alman donan -
masının rolü Sierra Leone ve 
Kanarya !islerine istinat ede -
rek tngiltere'nin Kap ve Ar -
jantin yollariyle munakalesini 
kesmiye çalı15mak olacaktır. 

F ransa ve İngiltere'nin 
kuveti Akdeniz'in ki -

!itlerini ellerinde bulundurma
larından gelmektedir. Zdfları 
ise Sicilya'ya ve Libya'ya sa
hip olan İtalya'nın Akdeniz'i 
ortadan kesebilmek ıansına 
malık olmasıdır. 

İngiliz amiralliği - şüphe -
siz ciddi zayiattan sonra - İn
giliz ve fransızların Akdeniz'. 
in her iki havzasını temizliye -
rek şarkta Ege denizi ve Ka -
radeniz yollarını açmakta ve 
İtalya'nın on iki adalardaki 
üslerini tutunulmaz hale ge -
tiremekte gecikmiyeceğinden 
emindir. Garp havzasında Ro
doı'a mUşabih bir rol oynıyan 
Balear adalarına gelince bunla
rın kıymeti azımsanmamalıdır. 
Hatta bu adalar dü:;man tara -
fmdan kullanılsa bile, bunla • 
rııi Fransa ve şimali Afrika 
hava filolarının çifte ateıine 
maruz bulundllkla.n ve ıUratle 
bizim donanmamız tarafından 
kuşatılabilccekleri unutulma • 
malıdır. 

K11aeası, İtalya, pek açılı: 
olan uzun sahilleriyle 

pek nazik bir vaziyette bulun
maktadır. 

Fransız donanması, denizaltı 
gemileri itibariyle İtalyan do -
nanmasından zayıf olmasına 
rağmen, hafif süratli kruvazôr
ler itibariyle çok daha kuvet
lidir, ve onunkilerden daha 
kudretli iki büyük zırhlıya ma
liktir. Akdeniz'de bugün mev
cut kuvetler nazar itibare alın
mak ıartiyle, Fransa ve İngil
tere'nin buradaki 6 zırhlısına 
mukabil İtalyanların 2 zırhlısı 
vardır. Müttefiklerin iki tay -
yare gemisi mevcut olduğu 
halde İtalyanların hiç yoktur. 
10 ağır ve 9 hafif kruvazörle
rine mukabil İtalyanların ayni 
boyda sırasiyle 7 ve 18 ünite
leri, İngiliz - franıı:r:ların 64 
muhribine mukabil 59 İtalyan 
muhribi vardır. Gerçi İtalyan 
donanması denizaltılar ve tor
pil kovanlariyle mUcehhez mo
törlü ve pek sliratli ganbotlar 
itibariyle UıtUndurler. 

L ikin inıtıiz lmiralliği, 
1 tal ya, müttefiklerin 

tonajına ciddi zayiat verdirme-

ye muvaffak olsa bile, onun da 
Libya ile münakalesinin müte
madiyen taciz edileceği ve 
Habeşistan'ı iııgal eden 250.000 
kişilik garnizonun derhal met
ropolle alakası kesileceği ka -
naatindedir. Deniz stratejisi 
hususunda İngiliz salahiyetli • 
!erinin en büyüklerinden biri 
olan amiral Uıbome 1talya'nın 
baş vurabileceği yegane takti -
ğin Mısır üzerine ani bir bas. 
kın yapmaktan ibaret olduğu 
kanaatindedir. 

Bu tarruz iki ayrı askeri 
hareketten müzaharet 

görecektir: Libya ve Habeşis
tan ordularının Mısır üzerine 
muııtereken taarruzları. Bir 
yandan da Tobruk üssündeki 
tayyare filoları Kahire ve İı
kenderye'yi bombardıman e • 
derlerken 50 bin kişilik mo -
törliı bir ordu ancak 12 bin a
damın müdafaa ettiği Sudan ve 
Hartum üzerine yürüyecektir. 
80.000 askerin tahşit edilmit 
olduğu on iki adalardan Suriye 
ve Filistin üzerine pek ıüratli 
bir oyalama taarruzuna giri5i
lecektir. Amiral Uıborne, İn • 
giltere'nin Mısır'da muvakka -
ten partiyi kaybetmesi ihtima
lini de tasavvur etmektedir, 
fakat İtalyan taarruzunun so -
nunda akamete uğrıyaca~ına i
nanmaktadır. Netice İtalya i -
çin felaketli olacaktır: Afrika
daki İtalyan ordularınnı yerin
de kalmaları ve mağlup edil -
meleri, İtalya sahillerinin ab
lokası ve bombardımanı ve bü
tün hareket sahalarında (Libya 
sunusilerin ve Habeşistan'da 
Gala'ların isyaniylc kolayla, -
tırılacak) ezici bir İtalyan 
mağlubiyeti. 

Almanya, Poscn - Thorn'de -
ki Polonya ordularına süratle 
galebe çalmaya muvaffak ola. 
madıkc;a, garp cephesinde müt
tefiki İtalya'yı kurtaracak ka -
ti darbeyi vurmıya gelmeli 
ıUphelidir. Londra'da İtalya' • 
nm bunu anlıyacağı umulmak • 
tadır. 

François Lassalle -
lntransigeınt 

İngiliz 

İmparalorluğu'nun 

müdafaası 

C ebelüttarık'tan Hong 

- Kong'a kadar bü -
tUn ingiliz imparatorlutu 
faal bir şekilde müdafaaya 
hazırlanıyor. Londra'da, 
Berlin - Roma - Tokyo mü
sellesini unutmuyorlar. 

Ayni zamanda Birle§ik 
Amerika, donanmasını bü • 
yük okyanus'a çekiyor. 

Resmi mahfiller, mihvere 
dahil bulunmasından dola
yı Japonya'nın cenubi Çin
de veya Hollanda Hindis -
tan'ında yeni bir darbesin
den korkulacağını söylü • 
yorlar. 

Dominyonlar kendilerini 
korumağa fevkalade ehemi
yet vermektedirler. 14 ni • 
sanda yeni Zeland'ın Vel -
lington şehrinde "büyük 
okyanusun müdafaası kon
feransı" isminde bir konfe
rans toplanmıştır. 1912 de 
de bu neviden bir toplantı 
yapılmıştır, mamafi böyle 
bir teşebbüse çok ehemiyet 
verilmemelidir. 

Bu konferansın gayesi ap 
açık eğer ingiliz impara • 
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Dünyadaki beşinci 
~skeri devlet: Lehistan 

Deyli Telgraf'a göre:
000""""'l 

Lehistan bir harp olursa iktısadi hayatı 
sarsılmadan 4.000.000 asker çıkarabilir 

Daily Telegraph and Morning Post gazetesi "Lehis
tan dünyanın beşinci askui devleti" başlığı altında 

bir makale neşretti. Lehistan'ın ordusu ve müdafaa 
kaynakları hakkında yazılan bu makale çok mühim • 
dir. 

Bu makaleyi yazan İngiliz muharririne göre her şey
den eve] işaret edilecek nokta, Lehistan'daki doğum 

vaziyetidir. Lehistan'da doğumun çokluğundan dola -
yı en son silah altına alınan sınıflar, adet itibariyle Al
manya'nın ona tekabül eden sınıflarından daha çok • 
tur. 

Bu şartlar altında her ne kadar Lehistan 35 milyon 
nüfuslu bir memleketse de sayıca Fransa'dan daha mü
him miktarda asker seferber edebilecek iktidardadır; 
yalnız, Fransa'nın müstemleke askerlerini dahil etme -
mek şartiyle ...• 

Daily Telegraph gazetesi: Lehistan, harp olursa, ik -
tisadi hayatı sarsılmadan 4.000.000 asker çıkarabilir, 

diyor. 
Hazer zamanında Lehistan ordusu 300.000 asker, 

45.000 subaydır. Mükemmel talim görmüş ihtiyatları 

ise 2.000.000 dur. Mükemmelen techiz edilmiş ve talim 
görmüş 30 piyade fırkası müstakil birlikler halinde 
muharebe edebilir. Lehistan'ın tankları, bizzat Lehis
tan'da yapılmıştır ve kaliteleri fevkaladedir. 
Diğer taraftan, İngiliz gazetesine göre, Lehistan'ın 

süvari kıtaatı "A vrupa'da en iyi,, dir. Lehistan süvari 
kıtaları 50 alaydır. Ve muharebede çok ehemiyetli bir 
rol oynıyacaklardır. Çünkü memleketin arazisi ve coğ
rafi vaziyeti bir hususiyet arzetmektedir 

Paris- Midi 
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torluğu bir harbe sürükle • 
necek olursa, ingiliz ve do
minyon kuvetleri vasıtasiy
le hakiki ve müstakil bir ic
raat temini plinı vücuda 
getlrmektlr. 

Avusturalya ve Yeni Ze
land, cenup denizlerine 
doğru hızla ilerliyen japon 
geniılemesinden enditelen
mektedir. 

Japon kıtaları daha Kan
ton'u "işgal etmezden evci, 
Londra hükürneti Hong -
Kong'un vaziyetinin güç • 
lüğünü anlamıştı. İngiliz 
amiralliği Avusturalya'nın 

Darven limanında birinci 
sınıf bir deniz üssü tesis et
meğe karar verdi. 

Burada, ıüratle cesim yer 
altı depoları inşa etti. Bu 
deniz üasünün muhtelif kı
sımları yeraltı geçitleriyle 
biribirine bağlanmıı bir 
haldedir. Burada, gizli bir 
çok hava meydanları var -
dır. Tayyareler, verilecek 
ilk işarette uçmak için ha • 
zır bir vaziyettedir. 

Yeni Zeland'ın teıebbüsü 
ile toplanmış olan büyük 
okyanos konferansında im
paratorluk konferansı veya 

konferansları meseleleri de 
müzakere ve halledilecek -
tir. Zannedildiğine göre bu 
konferansta silahlanma ve 
bununla alakadar olan A -
vuaturalya'nın v yeni Ze -
land'ın sanayileşmesi mev
zuları da karara alınacak -
tır. Bugünlerde kendi mü -
dafaaları için enerjik ola • 
rak çalışan iki dominyon 
vardır. 

Avusturalya, 1939 dan 
1941 senesine kadar üç yıl 
içinde askeri masraflarını 
75 milyondan 215 milyon 
liraya çıkaracaktır. Bugün 
Avusturalya, her türlü a -
teşli silahlarla, top, cepane 
ve tayyare imal etmekte -
dir. 

Bundan başka Velling -
ton konferansı, geçenlerde 
Avusturalya•yı ve yeni Ze
land'ı ziyaret eden bir in -
giliz hava heyetinin verdi
ği raporu da tetkik edecek
tir. Bu heyetin tavsiyeleri 
arasında, Avusturalya'nın 

tayyare fabrikalarının art -
tırılması meselesi de var • 
dır. 

Avusturalya ile Yeni Ze
land; Singapur • Tici - Ye-

ni Zeland • Avusturalya 
hattı üzerinde kain ingiliz 
topraklarını kucaklıyan bu 
geniş mıntaka için bir ter
sene ve erzak deposu halin
de olacaktır. 

Bu konferansta, bir bü -
yük okyanus müdafaa kon
seyi vücuda getirilecektir. 
Bu konsey sulh zamanında 
bir işbirliğini ,harp zama -
nında da bir kontrol ve ku -
manda uzvu olacaktır. Bu 
suretle, İngiltere bir taraf
tap Avrupa'da Fransa ile 
tam müttefik olarak sulhcu 
devletler cephesi vücuda 
getirirken. Asya'da da Ro
ma - Bcrlin mihverine da -
hil olan Japonya'nın bü -
tün sürprizlerini önden 
karşılamağa çalışmaktadır. 

PARİS - MİDİ 

İngiltere ve 

Balkanlar 

D iplomatları kabul et
mek, ziyaret ve mu

kabil ziyaretlerde bulun -
mak hususunda yalnız 

Downing Street'te gayret 
sarfedilmemcktedir. Dışa -
rıda farkına varılmamakla 

beraber, Bord of Trade ve 
Departman of Aversean'
da da gayret sarfı hususun
da öbürlerinden geri kalın
mamaktadır. 

Dosyalar, bavullar hazır -
lanmakta heyetler yola çı -
karılmaktadır. Bay Hud -
son, kurmayı ile birlikte, 
geçenlerde Sovyetler birli
ğini, Lehistan ve Finlandi
ya'yı dolaştı. Şimdi de, etüt 
veya ekonomi heyetleri mü
temadiyen seyahat etmek -
te, Yugoslavya, Yunanista
na uğramaktadır. 

Öyle anlaşılıyor ki, Bal -
kanlar"daki ekonomi !!aha -

sını İngilizler yeni keşfet -
mişlerdir. Hususiyle, al • 
man - romen ekonomi an -
laşmasından sonra, Roman
ya, gerek lngiltere'nin ge -
rek Fransa'nın bütün ala -
kalarını üzerinde topladı. 

Lord Sempill, Romanya e • 
konomi mahfilleriyle ge
çenlerde temasa geçtikten 
sonra, şimdi de ingiliz hü -
kümetinin ekonomi müşa -
viri Sir Frederic Leith 
Ross'un riyasetinde bir in -
giliz heyeti Romanya'ya 
gitmektedir. 

İngiltere hiç bir zaman 
şark ve cenup şarki ile bu
günkü kadar yakından ala
kadar olmamıştır. Fakat 
her şeye rağmen, İngilte -
re'nin sırf ekonomik mak -
satlarla hareket ettiği şüp
heli görülmeğe değer bir 
keyfiyettir. Gerek Board 
of Trad, gerek ingiliz dış 
ticaretinin diğer mesul ma
kamları, dış ticaret politi-
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DALGA UZUNLUGU 
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T.A.P. 

31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw, 

ANKARA 
SALI - 2/ 5/ 1939 

12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZtôt - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, a • 

jans ve meteoroloji haber -
!eri. 

13.15 MÜZİK (Karışık prog -
ram • Pl.) 

13.45 - 14 Konuşma (Kadın sa
ati - Ev hayatına ait) 

17 .30 İnkilap tarihi dersleri • 
Halkevinden naklen 

18.30 Program 
18.35 MÜZİK (Virtüozlar -

Pl.) 
19.00 Konuşma (Türkiye pos

tası) 
19.15 TÜRK MÜZtGt (Fasıl 

heyeti) : 
Tahsin Karakuş ve arkadaş -
lan - Safiye Tokay'ın i;ıtira
kiyle. 

20.00 Memleket saat ayarı, a -
jans ve meteoroloji haberle
ri. 

20.15 TPRK MÜZİÖİ : 
Çalanlar: Vecihe, Ruşen 
Kam, Cevdet Kozan, Reşat 
Erer. 
Okuyan: Necmi Rıza Ahıs -
kan, Semahat Özdenses. 
1 - ........ - Hüzam pe:ırevi 
2 - Dedenin - Hiızam yürük 
semaisi - Rehi aşkında 
3 - Selanikli Ahmedin - Se -

gih. ıarkı - Zevk olur giryele· 
rım. 

4 - Kanun taksimi - Vecihe 
5 - Tatyosun - Hüzam şar -
kr - Suyi Katanede. 
6 - Hacı Arif beyin - Segah 
şarkı • Olmaz ilaç sineyi 
Satpareme 
7 - Şevki beyin - Hicaz şarkı 
- Af eyle suçum ey güliter 
8 - Sclihattin Pınar'ın - Hi
caz şarkı - Kalmadı bende ne 
arzu 
9 • ··-····· - Karaci~ar şarkı -

1 

Çeşmanı o mehveşin eladır 
21.00 Konuşma 
21.15 Esham, tahvilit, kambiyo 

l 
-nukut ve ziraat borsası (fi

- yat) 

kasiyle maksadına varmak 
ıstıyen dış bakanlığının 
parolasiyle hareket etmek· 
tedir. 
Almanya'nın 1934 denbe

ri Balkan pazarlarını eline 
muvaffakiyetle geçirmit 
olması ve Avusturya·nın il
hakı ile Çekoslovakya'nın 

dağılması neticesinde, ge -
rek Tuna'da gerek bu mem
leketlerde, kendine, kolay -
ca set çekilemiyecek bir yo! 
temin etmiş bulunması ha
kikatı, abloka silahının 

körleşmiş olduğunu, Al -
manya'nın, bir harp takdi
rinde de, dünya harbında

kinden çok daha kolay bir 
şekilde iaşe ve ham madde 
ihtiyaçlarını tedarik edebi
lecek mevkide bulunduğu -
nu 1ngiltere'ye göstermiş· 
tir. Almanya'nın, müdafaa 
ekonomisi bakımından, va
ziyetini, kat kat ıslah etmiş 

olduğu lngiltere'de de tak
dir edilmektedir. Bundan 

dolayıdır ki, İngiltere'de 
şimdi, siyasi çenberi ta
mamlamak maksadiyle eko
nomik bağlar hazırlanmak
tadır. Almanya'nın, cenup 
şarki pazarlarından artık 

çıkarılamıyacağını bilmi -

21.Z5 Neşeli plaklar - R. 
21.30 MÜZİK (Radyo orkest • 

ra - Şef: Praetorius) : 
1 • Giovanni Paesiello-Ji bar 
biere di Seviglia operatın -
dan uvertur. 
2 - Michael Haydn - Senfoni 
do 11,1ajör, op, l, Nr. 3 
a) Allegro spiritoso 
b) Rondo, un poco adagio 
c) Final, fugato, vivace assal 
3 - Luigi Boccherini - Sen -
fonia la major. 
a) Allegro assai 
b) Minuetto - Trio 
c) Andante 
ç) Finale, Allegro ma non 
troppo presto 
4 - K. Atterberg - Barok süi
ti, op. 23 
a) Antrata 
b) Sarabanda 
c) Cavotto 
ç) Pastorale e gagliarda 
d) Sicilina 
e) Giı;-!l 

Z2.30 MUZİK (Oda müziği • 
Pl) 

Z3.00 MÜZİK (Cazband - Pl.) 
23.45 • 24 Son ajans haberleri 

ve yarınki program 

AVRUPA 
OPERA VE OPERETLER ı 

20 Brüksel - 20.25 Straz • 
burg - 21 Milano - 22 Ke
za 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER. 
LER : 15.25. Hamburg - 16 
.Breslav - 18.45 Bcrlin -
19.30 Strazburg- 20.15 Doyç 
land Zender, Frankfurt -
20.50 Stokholm - 21 Droyt
viç, Varşova - 21.15 Doyç
land Zender - 22.30 Keza -
24 Ştütgart. 

SOLO KONSERLERİ : 18 
Sarbrük - 18.20 Viyana -
18.45 Viyana - 21.50 Roma 

ORG KONSERLERİ VE KO
ROLAR : 17.15 Kolonya -
18.25 Keza - 19 Laypzig -
19.40 Bcromünster 

HAFİF MÜZİK: 19 Breslav 
- 20.15 Frankfurt, Laypzig 
- 21 Ştlitgart. 

HALK MUS1K1St : 15.30 Vi
yana - 19 x~za 

DANS MOzt(i : 19.15 Doyç. 
land Zcnder - 20.15 Berlin, 
Königsberg - 21 Kolonya 
- 21 .10 Sarbrük - 21.30 
London - Recyonal - 22 
Monte Ceneri, Sottcns -
22.30 Rreslav, Liyon - 22.45 
Paris - P.T.T., Sof ya - 22.55 
Lüksemburg - 23 Floransa, 
Roma, Tuluz - 23.5 Droyt • 
viç, London - Recyonal 

yor değiller; fakat buna 
rağmen, İngiltere, Alman -

ya'nın mevkiini zayıf dü -

şünnek için var kuvetiylc 
çalışıyor. 

Taymis gazetesine gelen 
ve göze arpacak bir yerele 
neşredilen bir mektupta, 
Romanya'daki ingiliz tica -
retini teşvik ve takviye için 
bazı tavsiyelerde bulunul • 
maktadır. Bu tavsiyelerde 
ezcümle deniliyor ki, ingi -
liz tüccarı, Romanya istih
sal maddelerine, Almanya 
gibi, yüksek fiyatlar teklif 
edebilmek ve ingiliz malla
rını da keza Almanya gibi, 
ucuz bir fiyatla satmak 
mevkiine getirilmelidir. 

"Financial News" siyasi 
garantinin ekonomik ga -
ranti ile tamamlanmasını 
teklif ve başka memleket -
lere, Almanya ve İtalya' -
dan fazla ihracatta bulu -
nulmasını muvafık gör -
mektedir. Diğer taraftan, 
ingilizlerin Balkanlardan 
fazla mal almaları netice -

sinde kendi memleketle • 

rinde ortaya çıkan zorluk • 
tarı da inkar etmemekte • 
dir. 

ff KURBAGA DAMGASI ~ 
ğildi, hakikat olamazdı; cinayetten fi
lan bahsedilmemişti, öyle bir şey duy
mamıştı ; eğer bir cinayet olmuş bile 
olsa, bunu Ray itlememişti. Yoksa, 
bundan, kendisinin haberi olması la -
zımdı, Ray babasını isterdi, çağırtırdı. 

- Gloucester hapisanesinde. 
Elk mırıldandı: 
- Gloucester hapisanesi. .. Orada i

dama mahkum biri var, ismi... - ismi 
hahrlamıya çalıştı-. Evet, ismi Car
ter. Evet evet, Carter. Bir serseri. Phe
nan isminde diğer bir serseriyi öldür
mÜ§. 

sın" diyerek muavininin getirmiş ol -
duğu dosyayı tetkike başladı. Fakat i
şine yarıyacak mühim malUmata tesa
düf etmedi. Mahkumun, boyu ve ağır
lığı Ray'inkilere uyuyordu. Dosyada 
farik alametler yoktu; eşkalinde: ha -
fif sakalı var, yazılı idi. 

masına memnun oldu. Elk, bütün kal· 
biyle, Kurbağa'nın yalan söylemiş ol· 
masını temenni ediyordu. 

Saat birden biraz evel Dick, Elk'e 
telefon ederek, otomobil kulübünde 
beraber yemek yemek için onu davet 

~ -53--" 

Yazan: Edgar W ALLACE 
- Size kardeşinizin hayatını bağış· 

lıyacağım . 
Bir an g nç kızın etrafında her şey 

döndü; El düşmemek için bir iskem
leye tutu u. 

- Ne demek istiyorsunuz? 
- Size Glucester hapisanesinde bu-

lunan ve tim cezasına mahkum edil
miş ola:ı a deşinizin hayatını bagıJ • 
lıyacağım 

Ella bit n bir halde kendini bir is
kemleye at ı, sanki kelimelerin mana
sını anlar ıyormuş gibi : 

- Karde im, diye tekrar etti, ölüm 
cezasına ı ahkum edilmiş ..• 
Kurbağa devam etti: 
- Bu gu pazartesi, çarşamba günü 

ölecek. Si e .ıaber gönderdiğim zaman 
geleceğinıze söz verin, onu kurtara -
)tm. 

Genç kız ordu: 
- Onu nasıl kurtarabilirsiniz? 
- Adamın biri, Gill isminde bir za-

vallı, bir itirafname yazdı, Lew Bra -
dy'yi öldürmüş olduğunu itiraf edi
yor. 

- Brady'yi mi? 
Kurbağa başı ile evet manasına ge -

len bir işaret yaptı. 

Genç kız: 
- Yalan diye bağırdı, yalan söylü

yorsunuz. 
Kurbağa, israrla: 
- Benimle evlenecek misiniz? Di

ye sordu: 
Ella: 
- Hayır, hiç bir zaman, hiç bir za· 

man, diye bağırdı. Ölmeği tercih ede
rim; söylediklerinizin hepsi yalan. 
Kurbağa: 
- İhtiyacınız olursa beni çağırın, 

dedi. Pencereye boş bir kart bırakın; 
o zaman karrl~şinizi kurtarırım. 

Ella masaya dayandı, baıını elleri • 
nin arasına aldı. 

- Yalan, yalan, diye tekrar etti. 
Sözleri cevapsız kaldı; başını kal -• 

dırdığı zaman odada kimse yoktu. 
Mutbağın kapısı açıktı. Dıprıya bak
tı, kimseyi görmedi. Ancak kapıyı 

sürmeliyecek kadar bir kuveti kalmış
tı; sürüklenerek yatağına kadar gide • 
bildi, kendisini baygın bir halde yata
ğa attı. 

Ertesi sabah uyandığı zaman, yüzü 
sarı, gözleri ağl.aktan kıp kırmızı i
di. Başı dönüyoiau. Geceki şeyler bir 
kabustan ibaretti, hiç biri hakikat de-

Genç kız soğuk bir banyo yaptı; ya
rım saat sonra sükQnet buldu. Ray ya
ıı yordu, bu adam onu korkutmak iste· 
mişti. Kimdi bu adam? Genç kız titre
di. 

Bu meselede bir tek çarei hal var
dı. Genç kız acele bir fincan çay içti 
ve şehire gitti ve Londra'ya giden ilk 
trene kendisini attı. Bir an bile, pen
cereye bir kart koymak ve böylece kar
deşini kurtarmak aklına gelmedi. Fa • 
kat için için Kurbağa bu hikayeyi uy
ôurmuı olacağına inanamıyordu. Bun
da onun ne menfaati olabilirdi? 

Genç kız geldiği zaman, Dick, daha 
kahvaltı ediyorch Genç kızın yüzüne 
ilk bakışta, fena havadisler getirmek
te olduğunu anladı. 

Elk ayağa kalkıyordu. Genç kız o
na: 

- Durun, M. Elk, gitmeyin, dedi. 
Sizin de söyliyeceklerimi işitmeniz ll
zım. 

Ella mümkün olduğu kadar kısa o
larak, onlara, geceki hadiseleri anlat· 
tı. Dick, hiddetten köpürerek genç kı
~ı dinledi. 

- Ray idama mı mahkCim edilmiş? 
Muhakkak ki bu yalan! 

Elk ıordu: 
- Onun nerede bulunduğunu söy • 

ledi mi? 

Dick, Ella'nın elini kendininkile; 
rin arasına alarak : 

- Onun, Ray olmadığı muhakkak, 
dedi. Bu haydut sizi korkutmak iste -
mit. Hüküm ne zaman infaz edilecek 
mit? 

Ella hıçkırarak: 
- Yarın, diye cevap verdi. 
Dick, genç kızı teselli etmek için: 
- Ray, her halde Avrupa'ya geçmiş-

tir, dedi. 
Elk onları yalnız bırakmayı müna • 

sip gördü ve çekildi. Kurbağa'nın ya • 
lan söylemiş olacağına inanmıyordu. 
Bürosuna gelir gelmez, yeni muavini· 
ni çağırtarak: 

- Şimdi Gloucester hapisanesinde 
bulunan ve ölüm cezasına mahk\tm e
dilmiş olan Carter isminde birisi hak
kında elde edebileceğiniz bütün malfı
matı getirin, dedi. Bilhassa fotoğrafı
nı, parmak izlerini ve cinayetin tefer
ruatını istiyorum. 

Muavini on dakika sonra küçük bir 
dosya ile tekrar geldi. 

- Fotoğrafını daha göndermediler. 
Mahalli polis, cinayetlerde, hüküm in
fazından sonra tam dosyayı gönderi • 
yor. 

Elk, "Mahalli polis yerin dibine bat-

Ani bir hareketle yerinden kalktı. 

Hafif sakal 1 Ray Bennett esrarengiz 
bir sebebe mebni sakal salıvermişti. 

Broad bu noktaya nazarı dikkatini 
çekmiş olduğunu hatırladı. 

- Olamaz, imkanı yok, diye bağır
dı. 

Evet imkanı yoktu, fakat gene de ..• 
Bir telgraf müsveddesi kağıdı aldı 

ve yazdı: 
("Gloucester hapisanesi, müdürü. 

Çok acele). İlk trenle ve hususi bir 
memurla, hapisenenizde bulunan ve ö
lüm cezasına mahkiim edilmiş James 
Carter'in bir fotoğrafını Scotl.and 
Yard arşiv dairesine gönderin. İlk 
trenle gelmesi lazımdır; çok acele." 
Başkomiser namına imzasını attı. 

Telgrafı gönderdikten sonra tekrar 
dosyayı tetkike koyuldu. Demin gö • 
zünden kaçmış olan bir teferruatı bu 
sefer keşfetti: sağ kolunda aşı yeri. 

Bu teferruat mühimdi. Kaideten aşı 
sol kola ve omuzun biraz aşağısına ya· 
pılır. Tekrar çalışmaya koyulmadan 
evel bu noktayı defterine kaydetti. 
Öğleye doğru fotoğrafın gönderildi -
ğini bildiren telgrafı aldı. Mahkum 
sahiden Ray ise nasıl yapıp onu kurta
rabileceklerdi? Bu noktayı düşünmek
le beraber fotoğrafın gönderilmiı ol -

. ' ettı. 

Elk, otomobil kulübüne geldiği za
man, genç kızı teskin edilmiş ve hatta 
neşeli buldu, ve gözleri genç kızın 
parmağında fevkalade bir parıltı ile 
parlıyan bir yüzük gördü Dick Gor • 
don bu kadar meşguliyet arasında bu
labildiği bu boş vaktini hiç te heder 
etmemişti. 

Dick, yemek esnasında 

- Elk, işlerimizi biraz ihmal ettim 
galiba; mamafi ben yokken her halde 
siz vaktinizi boş geçirmemişsinizdir. 

Elk: 

- Tabii, diye cevap verdi. Çok mü· 
him işler gördüm. Londranın garbına 
çiçek hastalığı salgını varmış, ve Scot
land Yard'daki bütün memurları aşılı· 
yacaklarmış. Doğrusu bu benim işime 
hiç gelmiyor. Ben yaştaki bir adam, 
her türlü mikropların tesirinden ma • 
sundur. 

Genç kız gülmeğe başladı. 

- Vah zavallı M. Elk, doğrusu çok 
hoşuma gidiyorsunuz. Beş sene evel 
beni ve Ray'i aşıladıkları zaman çok 
feci anlar yaşamıştık. Mamafi aşı hak· 
kında gayet hususi düşünüşlere sahip 
çok iyi bir doktorumuz vardı. 

(Sona ı,·ar) 
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Amerika mektuplar1 İ HAYAT ve SIHAT j 
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Gökten mikrop ahhrsa ... 
Demokrat memleketlerle totali- dikleri yere inmeleri olacak iı değil

ler memleketler arasında muharebe se de, bunun olabileceğini farzede
olacak mı, olmıyacak mı kimse bil- lim. Bir hastalığın meydana çıkma· 
miyor ama, muharebeden söz a- sı için yalnız mikrop yetişmez. Has• 
çanlar arasında, tayyarelerle gök- ta olması istenilen insanların da has
ten mikrop yağdırmak imkanını da talığı almağa istidatları bulunması 
düşünenler haylice bulunuyor ... Bü- lazımdır. Kara humma dağıttığı 
yük bir şehir Üzerine düşman tay- ıüphesiz bulunan sulardan bile 
yareleri, salgın hastalıklara sebep İçenlerin hepsi hastalığa tutulmaz. 
olacak mikroplardan yağdınrlarsa Bir mikrobun vücuda girmesiyle o· 
aşağıda, yeryüzünde bulunanların nun haatalığı yapması arasında tür
hali nice olur? lü türlü ve pek çok aayıda şartlar 

N evyork yolunda 
1 Gün İrin __ .....,;___..;;;;;...__;;,.__;;:;.. . -

Türk neşriyat sergisinde 
Yazan: Nasuhi BAYDAR 

1 stanbul'dan Nevyork'a kadar 19 gün, her şey 
tahmin edilemiyecek kadar fena idi. Citta di 

Bari İstanbul'dan beş saat geç kalktığı için Pire'ye Arnavutluk İşgali 
Maarif Vekilliğinin tertip ettiği 

Türk Neıriyat Sergisi açıldıiı eana
da Ankara Sergievinin genit salon· 
!arını doldurmakta olan ziyaretçi 
kalabalığı, yeni Türkiye'de ilme ve 
irfana verilen ehemiyeti is bata kif a• 
yet edecek baılıca §ahit olarak göa· 
terilebilir. Halbuki asıl maksat, a
rap harflerinin tarihe İntikaliyle 

türk harflerinin kabulündenberi ge
çen on senede yazılıp basılmıı olan 
eserlerin bir nevi bilançosunu tan· 
zim etmek, ve bu bilançonun tat
minkar olamıyacağı tahmin edil
mekte olduğu için de, bundan aon
ra resmi ve hususi neıriyat aahaam· 
da aarfolunacak gayretleri, bütün 
alakalılarm iıtirakiyle, milli kütü· 
panenin kurulmaaı itinde tekaif et· 
mek üzere bir neıriyat kongreai 
toplıyarak bu hayati davanm halli
ni eıaslı bir pli.na bağlamaktı. 

isterseniz birlikte düşünelim: vardır. Gökten mikrop yağdığı 111· 

bir kere, düıman tayyaresi taııdığı rada aşağıdaki insanlarda bu ıart. 
mikropları aşağıya atmak için ya lar mevcut mudur? 

çıkmadık. Atina'daki ahbaplara, evelce yazmıştım. 

beraber ziyaretler yapacaktık, olmadı. Korent tamir 
ediliyormuş, geçemedik, More'yi cenubundan dolaş
tık. Yolumuz 90 milden fazla uzadı. Daha kötüsü, 
İstanbul'dan Nevyork'a kadar 15 gün mütemadiyen 
sallandık. P.alermo • Cezair arasında dalgalar büyti • 
dü. Atlantik'te fırtına vardı. Deniz yolu, insanı na • 
diren bu kadar sıkar. 

arif esinde bir askeri 

·karargahı andıran 
-*-

alçaktan uçacaktır, ya yuksekten. z t 1 h t ı ki d b' 
Napoli'deki dört gün, denizde geçirdiğim 15 gün- Napoli' de dört gün k d

. • . a en sa gın as a ı ar an ır 

Alçaktan uçarsa en ısı mıkropla • t k · · t · 1 · il d b · .. . . a ımının, ıyı esır erı yı ar an erı 
rını atmadan once top ateıının teh-ı t "b d"l · l c.l M 

den daha üzüntülü oldu. Şehir bir karargah gibi idi. 
- Harp ya ilan edilmiş, ya edilecek t 

1
. • l k O h ecru e e ı nuı, aşı arı var ır. e· 
ıkeaıne karşı ge ece • o.ide al • ı· k h d' · • . se a ara umma aşısı, ızanterı aıı· 

çaktan geçmege cesaret edemıye- k 1 · ·· .. 
k h

. ı .. b' t k d sı, o era aııııı ve hepıunden ustun 
ce , ıç o mazsa uç ın me re a ar . k 

"k 
1 

k çıçe aıısı. 
yu se ece . 

O kadar yüksekten de nıikropla- Bir taraftan da salgın hastalık-
nnı elbette paket paket kağıtlar i- lardan birçoğunun sebepleri bilin
çinde yahut kutular içinde atmıya • mez. Bunlar mikroplardan mı, yoksa 
cakhr. Onları toz gibi havadan ıe· onlardan küçuk ültravirüslerden mi 
hir üzerine yağdırmak istiyecek. geliyor, ayırt edilememiıtir. Gökten 
Böyle toz gibi dağılan mikropların mikrop yağdırmak imkanı olsa bile, 
yere inmek için geçecekleri hava tayyarelerle çıkarılacak salgın has· 
tabakalarında sıcaklık derecesi on tahkların çeıitleri pek eksik kala· 
beı santigrat olursa mikroplar daki· caktır. Bu hal ilmi bakımdan can sı· 
kada bir milimetre yol alRcaklar. kacak bir ıey olmakla beraber, gök· 
Demek ki bir saatte altı aantimelre. ten mikrop yağmasından korkanla
Bu yürüyüıle yeryüzüne kaç günde rın yüreğine ferahlık vermelidir. 

varacaklarını üıenmezseniz hesap Dahası var: salgın hastalıklar
ediniz. Onun ıehir içine gelinciye dan bazılarının tohuınları, her ne
kadar, ıehrin bütün halkını, yatalak deme, tayyarede yolculuktan hiç 
olanları bile, kaçırmağa vakit ola· hoşlanmazlar. Mesela bulaıık me· 
caktır. nenjit hastalığının tohumları tayya-

Halbuki dakikada bir milimitre re yolculuğunda telef olurlar. 
yürümeleri de havanın büsbiitün sa· 
kin olması ihtimali Üzerinedir. Fa· 
kat o kadar yükseklikte havanın sa· 
kin olacağını kimsetemin edemez. 
Hava rüzgarlı olunca da mikropla
rın nerede toprağa İneceklerini hiç 
kimse bilemez. 

Gökten mikrop yağdırarak yer • 
yüzünde salgın hastalık çıkarmak 
aözü ancak mahalle kahvesi lakır-
dısıdır. G. A. 

Danzig'de hôdiseler 

Bu haberi gece yarılarına kadar 
gazetelerin, sekizinci, dokuzuncu 
tabılarının serlevhalarından hece -
liye heceliye öğrenmeğe çalışıyor
duk. 

M usolini 'nin Calabre'de (Akde 
nizde esir kalmak istemiyo

ruz) dediği günün akşamı, her şey 
bitti zannettik. 

İtalyanlar hafif bir sesle, birbir
lerine, küçük bir ingiliz filosunun 
Sorrente önüneıı geldiğini söyledi
ler. Kalabalık bir polis müfrezesi 
Fransız konsoloshanesini muhafaza 
altına altı. Mektep çocukları olduk
ça gürültülü bir sokak nümayişi yap 
ular. Gece yarısı bir faşist kıtası 

şarkı söyliyerek, önümüzden geçti. 
Aşağıya indim. Hiç bir şeyden 

şüphe etmiyormuşum gibi, gülerek 
garsona sordum. Elini dizinin hiza
sına kadar indirdi. Anlatmağa baş
ladı. Bütün söylediklerinden - bel
ki de yanlış - hatırımda kalan ve be
ni teselli eden kelimeler şunlardır: 

Ala kampa, faşista. Ciovanni 1. 
O da güldii, erken sabah saati -

nin ve yalnız lı ğın verdiği bir iti -
matla ilave etti. 

Antuzyazma ! 
Demek ki tayyareden toz halin

de mikrop yağdırmak pek saf~a ha
reket olur. Mikroplar pek sırnaıık 
olmakla beraber, bir taraftan da pek 
nazik §Cylerdir. Onların yeryÜzün • 
de üretilmeleri türlü türlü tartlara 
bailıdır. Oç bin metreden , aıaiıya 
ınınciye kadar açlıktan ve susuz
luktan telef olacakları §Üphesizd ir. 

Varşova, 1 a.a. - Danzige gelen ha 
berlere göre, bir takım meçhul eş • 
has Danzig'deki Polonya kilisesinin B en hunun, hatta 41, 42 diye 
camlarını taılıyarak kırımı ve diğer derecelendirilir bir şey ol • 

... ___ --5e...··-'·· .... _ ~ ........... ,: .ı.- :-
le hemen her birinin ayrı ayn çe
§itte olan gıdalarını nereden bula
caklar? 

bir .sok Polonyalı dükkanlann da ka- duğunu cvclcc de işitmiştim. Fakat 
pılarını katrana boyamıştır. onun ne ve nasıl bir şey olduğunu 

Polis bu hadiselere mani olmak i- bilmiyordum. Bir kaç gün Napoli-
cin ıc ı h" b lunm.amı - ~de kaldıktan ye İtalyanları hudut 
tır. dışında maceralara sürükliyen yeni 

hadiseleri öğrendikten sonra bile, 
kafamdaki şüpheler dağılmadı. 

Faşistler, ilk zamanlarda sokak -Bir de, mikroplan canlı bir mah· 
luuk içinde atmak hatıra gelir. Me
aela fareleri veba hastalığına bulaş
tırarak gökten vebalı fare yağdır
ın.ak! Gökten çekirge yağdığı görü
lürse de fare yağdığı hiç görülme· 
ın.iıtir. Onun için fareyağmuru belki 
Pek tuhaf bir manzara olur. Fakat 
farelere veba hastalığı bula~tırmak, 
her ıeyden önce bu iıi hazırlıyanlar 
İçin tehlikelidir. insan düıır.anm ca
nına ne kadar susamı§ olsa bu ite 
cesaret edemez. Vebalı fare düıman 
Jn.emleketine atılmazdan Önce, ken· 
di memleketinde bir yere kaçarak 
Vebayı yayacak pirelerini kendi 
Jn.emlekeletine dağıhraa? Farelerin 
zekası meıhur olmakla beraber in
sanlar arasında kendilerine dost ve 
düıman ayırt ettiklerine dair §İm· 
diye kadar hiç bir haber çıkmamıı· 
tar ... 

sınemasr ULUS 
BUGÜN 

Jarda bayraklarını seJamlıyan dip -
lomatları hile döverlermiş. Şimdi, 
bayrağı ve bayrağın peşinde yürü • 
yenleri İtalyanlar bile, kendilerin· 
den ayırarak anlatıyorlar. Bitmemit Senfoni'ye nazire 

olarak yapılan Danielle 
Darrieux'nün 

Ciovanni, faşista. 
Ve gülüyorlar. 
- Antuzyazma • güzel sesinden ilham alan 

kudretli bir temsil Napoli'de Antuzyazma, bana bir 
grup hareketi gibi göründü. Yaya 
kaldırım, caddeye gözünü ve ku -
lağım kapamış gibi idi. Eğer biri ŞAFAGA 

DÖNÜŞ 
Amerika mektubu 2 in 

karşıma çıkıp ta; 
İtalya'da faşizm, artık onu ken

dine meslek edinenlerin işi olmuş
tur.! 

Ayrıca: Metro Jurnal en 
son havadisler 

deseydi, leh ve aleyhteki kana -
atlerimi bırakır ona inanabilirdim. 12,15 ucuz matinesinde 

AŞK ŞARKISI 
NINO MARTINI 

İlk girdiğimiz gün şehir bayrak
larla donanmıştı. Arabacıya sorduk, 

- Madridi aldık! Gökten yağdırılacak mikropların 
Yeryüzünde onlan atanların iste-

Tel: 2193 dedi sonra, Vomero'ya çıkan dik 

!!!± 

yük bir tehrin her hangi bir eğlence bahçesinde 
sevgilisini belinden kavrıyan sarhot kibarzadeleri 
aydınlatan hep aynı ıııktır. Halbuki ne kadar ma • 
aum bir yüzü var; harp meydanlarında barsakları· 
nı avuçlıyarak ölenleri, apartıman kapılarının önü
ne bırakılan çöp tenekelerini karııtırıp gıda arı

yanları, aynı gecede ikinci aııkını pençereden içeri 
alrnıya çalııanları gördüğü halde güzelliğini ve 
aaffetini muhafaza edebiliyor. Bizler, her gördüğü. 
ınüz fenalığın ve rezaletin bir parçasını ruhumuzda 
ebediyen beraber taıımıya mahkum insanlar onun 
Yanında ne kadar zavallı ve küçük §eyleriz ... Bak, 
karııdan dağınık bulutlar geliyor. Çiçek açmı§ bir 
erik dalı gibi mini mini ve biribirine sokulmuı bulut 
Parçacıkları ... Biraz sonra daha çok yaklaıarak ay
la çapkınca bir oyuna giriıecekler ... Bu bulutları Üs· 
tümüze doğru sürükliyen rüzgarı gözünüzle gönnü
)'or musunuz? Ben görüyorum, bize doğru geldiği· 
ni, bizi de timdi yerimizden alarak uçurmıya batlı· 
Yacağını sanıyorum. Aynen sizinle ilk konuıtuğu -
ınuz akıamdaki gibi hafifim ... Her §CY bana baıka 
türlü görünüyor; size öyle değil mi? Her ıey bizim 
r-uhumuza tabi .•• Demin korkunç görünen ıulara ba

kın, naaıl insanı çeken bir yüz almıılar. Orkmek 
!Öyle dursun, derhal bunlara gömülmek istiyorum. 
Suların dibine doğru yapılacak bir seyahatin bana, 

çocukluğumdan beri muhayyelemi dolduran hari· 

kalı dünyalardan birini göstereceğini zannediyo • 
rum. Aşağıya doğru tatlı bir süzülüıle kayarken teııa 
düf edeceğim §ekilsiz ve yumuıak mahhiklan yeni 
doğmuı bir kuzuya dokunur gibi ihtimamla oktıya• 
cağımı, irili ufaklı balıklarla göz göze gelip gülüıe· 
ceğimizi ve dipteki yosunları kadın saçlan, taı ve 
kumları mücevher taneleri gibi avuçlarımda tutaca• 
ğımı biliyorum. Niçin bu sözlerime gülmüyorsunuz. 
Benden hiç korkmuyor musunuz? Halbuki omuzla· 
rı üzerinde benimki kadar hummalı bir baı taııyan 
insanlardan korkulmalıdır ... Onlar dünyanın en fe· 
na ve en iyi mahluklarıdır. Fakat niçin inaanlardan 
~e kafalarından, ah, kafalarından bahse batladım. 
Bunları bırakalım ve etrafımıza bakalım. Her JCY 
nasıl biribiri içinde erimiı gibi. Şu anda !U kayığı 

denizden ayırmak mümkün müdür? Parmakların 

ele bitiıtiği gibi bu yumuıak sulara yapıımamıt mı? 
insan nasıl olur da §U kartımızdaki ıııkların küçük 
bir hareketle söndürülebileceğine inanır? Bulun· 
dukları yere ebediyen mıhlanmıı gibi durmuyorlar 
mı? .. Ve biz ... Kendimizi bu geceden ayırmıya muk· 
tedir miyiz? Fakat ne garip, timdi küreklere aanla• 
rak sahile dönmiye ve inıan kokan sokaklardan ge
çerek evlerimize gitmiye mecburuz. Hatta bunu he• 
men yapmamız lazım. Çünkü vakit geçti. Sevgili 
teyzelerimiz, amcalanmız var ••• ,, Burada ailar ve 
haykırır gibi bir sesle devam etti... "Dostlarımız, 

amirlerimiz, iılerimiz, derslerimiz var ••• Allah kabre 
desi hayatımız varl .. Yerinden fırladı. Küçük aan • 
dal birdenbire çalkalandı ve Omer tekrar oturarak 
iki yanına tutundu. Sonra yavat bir aeale, 'baımı ile
ri doğru uzatarak: 

"Ne yapıyorsunuz? Niçin ağlıyoraunuz?,, Cliye 
sordu. "Görmüyor musunuz, bu aec~den ve bu tabi· 

idare eden mümtazlar sınıfının tat· 
min edilmez gösteriş ihtirasiyle izah 
ederler. 

Bilmem hangi münasebetle bunu 
bana Napoli'de bir İtalyan anlat • 
mıştı. 

yokuşta kirli parmaklariyle St. Mar- r 
tino şatosunu gösterdi. 1 

- Askeri hapishane 1 H o ki m 1 er 
V e İtalyanca cümlesini Fran· 

sızca, İngilizce kelimelerle 
tamamlıyarak anlattı, umumi harp
te kendisi asker kaçağı imiş. Bir 
ay burada yatmış. Güldü; 

- Solaro bone. 
Arabacının iki şahsiyeti vardı. 

O Madrit zaferiyle sevinecek kadar 
faşist, bir yabancıya asker kaçağı 
olduğunu itiraf edecek kadar sos -
yalist idi. 

Otelde, bankada, mağazada, so -
kakta kimse İtalyancadan başka 
dil konuşmuyordu. Fransızcayı din
liyorlar ve eğer yalnız değillerse, 
İtalyanca cevap veriyorlardı. Na • 
poli'de serbest konuşulan tek dil 
almanca idi. Bunu da pek az İtalyan 
biliyordu. 

Citta di Bari'de tanıştığımız iki 
yaşlı ingiliz kadını, İstanbul'a gel
meden önce bir hafta Roma'da kal
mışlardı. Dönüşte Napoli'de küçük 
bir gezinti yapmak bile istemediler. 

- Roma'dan çıkarken kapının ar
kamızdan biraz sert kapandığını 

hisseder gibi olduk. 

Diyorlardı. Otelde yahudi olma
dığımızı öğrenmeden bize oda ver
mediler. 

Bir zamanlar İtalyan turizmi i
çin, yapılabilecek her şeyin en iyi
sini yapan . faşistler, şimdi bunun 
tam tersini yapıyorlar. 

Bazı delikanlılar, sokakta, Fran • 
sızca veya İngilizce konuşan turist
leri ıslıkla tahkir bile ediyorlar. 

ı talyanların Arnavutluğu iş -
gale hazırlandıklarını, işgal

den bir hafta önce Napoli'de bize 
bir tilrk diplomatı söylemişti. Ha· 
beri bir müjde çesnisiyle tanıdığım 
iki İtalyan'a anlattım. Omuzlarını 
silktiler. 

- Biraz petrol ve bir çok yeni 
düşmanlık! 

deliler. 
Roman'ın lngiltere'den, Ameri • 

kadan, Lizbon 'dan küçük Asya ya 
genişledikten sonra (Km. 27 Bm. 
180) birden denecek kadar seri yıkı
lışını bazı tarihçiler, halkın idare
den uzaklaştırılm~siyle, bilhassa; 

suç işleyi nce 
Kanunun çizdiği yoldan sapanları 

tutup mahkemeye getirirler, bu ada
mı hakim sorguya çeker. Pek iyi, ya 
hakim kanunun yolundan saparsa o· 
nu kim sorguya çeker? - Onu da baş 
ka bir hakim ... 
Bakın geçenlerde İngiltere'de ne 

olmuş: 

Londra'nın polis mahkemelerinden 
birisinin hakimlerinden iki tanesi de 
otomobillerini yolda hızlı sürdüler 
diye ayrı ayrı sürat cezasına çarpıl
mışlar. Evrakları tabii bulundukları 

mahkemeye gelmiş. Sıra kendilerine 
gelince başta büyük olan hakim kilr· 
süye gelerek öteki hakimi karşısına 
dikmiş: 

- Siz Londra civarında bir köyde 
otomobilinizi hızlı sürmüşsünüz. O
tomobil numaranızı almışlar, otomobi 
1i siz mi kullanıyordunuz? 

- Evet bendeniz kullanıyordum e
fendim. 

- Peki hızlı sürdüğünüz doğru 
mu ? 

- Evet efendim. 
- Belediyenin kabul ettiği bir sü-

rati geçirdiğiniz için sizi S şilin para 
cezasına çarptırıyorum, bir daha yap
mayın. 

- ..... 
Hakim kürsüden inmiş, müttehem 

mahallindeki hakim kürsüye gelmiş 

ve birinci hakimi celbederek "suçlu 
mahalline,, geçirmiş: 

- Sizin otomobiliniz var mı? 
- Var efendim. 
- Kendinizmi kullanıyorsunuz? 
- Evet efendim. 

- Siz dün Londra civarında otomo-
bilinizi çok hızlı sürmüşsünüz? Hak
kınızda zabıt varakası tutulmug, doğ· 
ru mu? 

- Evet efendim. 
- Peki yollarda hızlı gidilmiyece-

ğini bilmiyor mu idiniz? 

- Şimdilik size 10 şilin ceza yazı
yorum. Eğer bir daha yaparsanız, bir 
yolunu ve maddesini bulur üç mislini 
alırım, anladınız mı? 

Sergi dün açıldı, kongre bugün 
toplanmaktadır: neıriyat davaaını 

olduğu gibi ortaya koyup en kıaa 
yoldan halline gidilmesi huıuaunda 
resmi ve yan resmi dairelerde müel
lif, matbaacı ve kitapçılann ileri sü
recekleri tedbirleri mütalea etme· 
nin en makul, yani en medeni tek· 
lini bulmuı olan hükümetimizi ve 
onun genç Maarif Vekilini berveçhi 
peıin tebrik edelim. 

Bahsimizin mevzuu olan aer&'iye 
gelince; her türlü iddiadan ve ıöa
teriı arzusundan azade olan bu aer· 
gi, hiç ıüphesiz, istihdaf etmekte ol· 
duğu gayeye erişmiıtir. On seneden· 
beri ne yazdık, ne baatıkaa hepsini 
orada görmekteyiz: basma yazı ve 
resimleri derleme müdürlüğünün 
verdiği rakamlara göre bu müddet 
zarfında baaılmıt olan kitapların 
yekunu 16.026 dır. llk mektepten 
üniversiteye kadar olan tahsil dere
celerini ve ilmin bütün. ıube ve met• 
tebelerini dikkate alsak, bunlara 
yardımcı vazifesi gören veya karii 
avundurarak tenvir eden matbuat 
nevilerini de unutmasak, gene 16 
bin 26 rakamı hepimizi memnun et· 
mek gerektir. Kaldı ki tabı aayıaı 
her yıl muntazam surette artmakta• 
dır. Mesela, 1934 te 1468 kitap ba· 
sılmııken her sene iki yÜzden fazla 
bir tezayütle 1938 de 2520 yi bul
muıtur. Bu artııın türlü aebepleri 
var~ır ve hepsi türk irfanının lehi • 
nedir: okuma zevki köklqiyor, iyi 
eaerler telif ve tercüme ediliyor, 
halkevlerinde kitapaaraylar teais e
dilip neıriyat yapılıyor, Vekaletler 
kitap yazdırıp baatırıyor, dil ve ta • 
rih kurumları bu yolda çalıııyor ... 

Rakamlar ve onlardan çıkanla· 
cak hükümler, aıaiı yukarı, bun· 
lardır. Serginin tanzim ıekli hak
kında söylenecek bir feY vat'aa o da, 
yukarıda İşaret ettiiimiz ıibi, her 
türlü iddiadan ve göaterit arzuaun • 
dan azade olarak tertip edilmit ol • 
makla beraber, ziyaretçilerinin isti· 
fadesini temin edecek ne taıavvür e• 
dilebilirse hepsini bir araya topla
mıı olmasıdır: kitap fihrist ve bib· 
liyografyalanna göz gezdirenler 
bunlarda isimleri geçen eserleri ıer
gide görmekte, kıraat salonunda 
tetkik edebilmekte, ve isterlerse, 
satıı bürosundan derhal utm al· 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

attan ayrılmak sizi ağlatıyor. Sakın elinizi gözleri • 
nize götürmeyiniz ... Ay altında ağlıyan gözlere do
kunmıya hiç kimsenin, hatta sizin bile hakkınız yok 
tur. Bu gecenin bu kadar harikulade bir sonu ola • 
cağını ben bile tahmin edememittim. Yanınıza ge -
lip sizi yakından görmek istiyorum.,, 

Tekrar ayaia kalktı. Kürek çektiii yerin üzerin
den ayaiını atırarak Macide'nin önüne oturdu, 
genç kızm yüzü, evelce de bir kaç kere gördüiü gİ· 
bi, tamamen hareketsizdi. Gözleri dümdü21 ileri ba· 
kıyor ve kirpiklerinden soluk yanaklanna munta· 
zam fasılalarla yaılar süzülüyordu. 

Oıner onun ellerini yakalıyarak baktı. Beyaz, dar 
ve oldukça zayıftı. Bu el birçok güzel kadınlarda 

gördüğü yumuıacık, pembe fakat tiıirilmiı bir el -
diven gibi ıekilaiz ve kemiksiz ellerden deiildi. 
Parmakların ele bitittiii yerde çukurlar deiil, ha -
fif kabarmtılar vardı. Bilekten parmaklara doğru 
adaleler, incecik damarlar uzanıyor ve biraz doku· 
nunca kemikler hissediliyordu. Kesik hmaldarı ne 
bir aöiüt yaprağı kadar uzun, ne de bir ıelincik 
yapraiı kadar geniıti. Uçlarına doiru İncelen par • 
maldarın nihayetine gayet tabii tekilde yerleımit· 
lerdi. Omer hiç bir fCY söylemeden Macidenin iki 
elini birden ağzına ıötürdü ve yav.§ça, dudaklan· 
nr deidinnekten korkar gibi parmaklarmm ucunu 
Öptü. Macide elinin birini usulla çekti, delikanlmın 
Yllmutak ve kumral saçlarında uzun müddet gez
dirdi. 

Sahile döndükleri zaman sandalcıyı telatla ken· 
dilerini bekler buldular. Ömer kaç aaat bindiklerini 
filan sormadan elli kuruı verdi ve kayıkçı ıes çıkar• 
madan Omer'iıı caketini iade ettj. 

Yavaş yavaı yürümiye baıladılar. Sokaklar ten • 
ha idi. Bütün dükkanlar kapandığına göre saat do· 
kuzu geçmiı olacaktı. Caddenin iki tarafındaki bir 
kaç kahvede esnaf kılıklı adamlar, ameleler, tayfa
lar oturuyorlar, baı baıa verip konutmak, yahut 
kağıt oynamakla vakit geçiriyorlardı. Ara sıra ge ~ 
cenip ııe11izliiini parçalıyan müthit gürültüler ya -
parak yanı hatlarından geçen tramvaylarda tek tük 
yolcular vardı. Karaköye yaklaıtıklan sırada yan 
sokaklardan gramofon sesleri ve pek kuvetli olmı • 
yan münakaıalar duyuldu. Her ikisi de önlerine ba· 
karak yürüyorlardı. Sokak lambalarının ıııiı altın• 
da yan yana uzanan ve ince su yollan gibi parlıyan 
tramvay raylarına ve syısız ayak ve tekerleğin atın· 
dırdıiı esmer parkelere gözlerini dikmiılerdi. Kal· 
dırımlarm yeknesak manzarasını hazan kapağı a• 
çık yatan bot bir cıgara paketi, bazan da her hangi 
bir yerde her hangi bir sebeple açılnııt bir çukur 
boauyordu. KöprüyÜ ve Y enicami kemerini geçtik· 
tea aonra sokaklar daha tenhalaıtı. Güzel vitrinli 
ı,aranlık dükkanlar pia tahta kepenklerin arkası· 

na aaklanmıtlardı. Maddeyle Omerin ayak sesleri 
biribirine kanııyor ve iki taraflarındaki duvarlara 
sürtünerek etrafa yayılıyordu. Beyazıt meydanına 
eelince biran durdular ve havuzda zavallı bir halde 
batan mehtaba baktılar. Biraz evelki muhtetem ah· 
baplarınm bu hazin hali onları ıaıırttı. Hatta Omer 
bile aöyliyecek aöz bulamıyordu. Oralara dizilmiı 

kanepelerin üzerinde birkaç serseri ve birkaç "ge
ce kısı,, uyUfmaia çalıııyorlardı. Mırıltı halindeki 
ae•leri, yerlerinden kımıldadıkça ayaklarmm altın
da ezilen fıstık kabuklarınm çıtırdılarma karıııyor. 
du. Saçı aakah dağınık, aefil bir ihtiyar hav~u~ ~· 

(Sonu var) 



U L :> 

Neıriyat Kongresi münasebetiyle: 

Bizde "telif hakkı 11 

Yazan: Server ISKIT 
' Hakkı telif kanunu, telif hakkını ı verilmesine ve 1846 da da, bu gibi ki
şöyle tarif eder: "Her nevi mahsulatı taplardan Dersaadet ve taşrada güm
fikriye ve kalemiye üzerinde sahiple- rük ve ihtisap rüsumu alınmamasına 
rinin bir hakkı temellükü vardır. Bu dair iki irade çıktı. 
hakka, hakkı telif denilir." Tarif na - 1854 tarihinde, Takvimhanei amire 
kıs olsa da vecizdir. haricinde kitap ve evrakı saire basılma 

Bu hak bütün medeni devletlerde ması hakkındaki iradeden artık bu 
hususi, kanuni mevzuat ile temin ve matbaa haricinde, hususi matbaaların 
tatmin olunmuştur. Bizde "telif hak- teessüs ettiğini öğrenmekteyiz. Bun -
kı" diye bir "hak"kın kabul edilip ka- lar arasında Kayol, Ceridei Havadis 
nunun himayesi altına alınması çok matbaalarını ve yarı resmi olarak da 
geç olarak başlar. Harbiye mektebi, Babı seraskeri, 
Vakıa Türkiye'de matbaa 1726 da Mektebi tıbbiyei adliye, istihkam a • 

kurularak ilk kitabını 1729 da vermiş layları, Valide mektebi, Darülmaarif 
ve ilk yüz küsur sene zarfında verimi matbaalarını evelce merak ederek tes
pek az olmuştur. Mesela, Müteferrika- pit etmiştim. Bu 1854 tarihli iradeye 
nın kurduğu bu ilk matbaa işe yara - nazaran, irade istihsal etmeden hiç bir 
maz hale gelip karını Mühendishane'- mahalde kitap ve evrakı saire bastırıl
de açılan matbaaya teslim edinceye mıyacak idi. Çünkü, bazı kimselere a
kadar gerek Müteferrika, gerek halef- it olup Takvimhane'ye sokulan (üç, 
leri marifetiyle 1794 senesine kadar beş) litoğrafya tezgahı burada işleyip 
geçen yetmiş seneye pek yakın faali- miriye humus temettü vermekteler i-
yet müddeti zarfında ancak yirmi dört ken bunlar (her ne mütaleaya mebni 
eser verebilmiştir. ise takvimhaneden ihraç olunup bir 

Kendisinden sonra açılan Mü • nizam dahi yapılmamış olduğundan .. ) 
hendishane, Üsküdar ve Takvim • tabıhane hasılatı düşmüş ve 1848 sene 
hanei Amire randımanını da buna ka- si varidatı bir evvelki seneye .nazaran 
tarak l 726 dan Tanzimatın ilanı tari- yarı yarıya inmişti. 

Türk neşriyat sergisinde 
(Başı Sinci sayfada) 

maktadrrlar. 
Bir kitapçı dostumuz, dün, sergi· 

yi gezdikten sonra, §Öyle diyordu: 
- Her kitap satıcısı, eski harf· 

lerle basılmış kitaplara muhtaç ol· 
madan, yani yalnız türk harfleriyle 
basılmış eserleri satarak ticaretha
nesini idare edebilir. 

Bu, on senede temelinden kurma
ğa muvaffak olduğumuz eserin e· 
he~iyetini anlatacak bir mü~ahede· 
dir. Fakat, okuyanlar da aynı müta
leada bulunabilirler: arap harfle
riyle basılmış eserlere artık muhtaç 
değiliz. 

Lakin, ilmin nihayetsizliğini çok 
iyi bildiğimiz için şimdiye kadar ta· 
hakkuk ettirilmiş olanı bundan böy
le gerçekleştirmek tasavvurunda 
bulunduğumuz yanında çok ehemi -
yetsiz telakki ediyor ve kıymetli o
lan zamandan tasarruf edip milli 
kütüpaneyi metin esaslar üzerine 
süratle kurmak gayesiyle eksiksiz 
bir plan hazırlamağa teşebbüs edi· 
yoruz. 

Nasuhi BAYDAR 

Japonya 60 milyon 

kilo tuz istiyor 

Ölümle neticelenen bir güreş 
I 

Bartında iki amatör güreşçiden biri, r.~·;;~~:~~"'J 
arkadaşının karnını patlattı öldürdü I! sancak verme 1 

r--------11 töreni l 
Ölüme 
güreşçi 

sebep olan 
tevkif edildi 

Bartın gazetesinde feci bir haber okuduk. Bütün 
spor sevenleri çok müteessir edecek olan bu haberi 
aynen aşağıya koyuyoruz : · 

Geçen cuma günü, iki amatör güreşçiden birinin 
ölümiyle neticelenen acıklı bir vaka olmuştur. 

Aşağıçarşıda kalaycı 30 yaşlarında Mehmet Yı
kar adında birisiyle Kemerköprü mahallesinden 
Mustafa Biçici, bir iddia üzerine güreşe tutuşmuş· 
lardır. Güreşin hararetli bir anında, Mehmet Yıkar, 
altına aldığı Mustafa Biçici'nin karnına diziyle şid
detlice basmış ve barsak.larını patlatmıştır. 

Mustafa sancılar içinde Zonguldak hastanesine 
nakledilmişse de kurtanlamıyarak ölmüştür. 

Mehmet Yıkar, ölüme sebep olmak suçuyla 
tevkif edilmiştir. 

Adana'da köy gezileri 

-

hi olan 1839 a kadar geçen yüz on kü- 1856 tarihli irade, Takvimhane hari
sur sene zarfında matbaa randımanla- cindeki bu matbaaları teftiş ve müra
rını tekrar bir yekun edersek bu yekO.- kabeye tabi tutup vergiye de bağlar. 
nun ancak beş yüz rakamı etrafında Gene 1856 da meşhur ıslahat fermanı 
toplandığını görürüz. çıkar. Bundan sonraki sene de hem 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Japonya 
Adana, (Hususi) - Şehrimiz kız ve 

parası takas suretiyle ödenmek üzere erkek orta tedrisat okulları talebeleri Edirne'deki alaylara 
orgeneral Fahrettin 
Altay tarafından tö -
renle sancak verildi
ğini yazmıştık. Yuka
rıdaki resimler, tö -
renden iki intibaı 
gcistermektedir. 

"Hakkı telif"i korur mahiyette ilk matbaalara ait bir nizamname, hem de 
nizamnamemiz 1857 tarihinde çıkmış - bahsimizin mevzuu olan ilk hakkı te
tır. 1839 senesine kadar tespit edebil - lif nizamnamesi neşrolunur. 
diğimiz matbu eserler yekununa o ta- 1857 tarihli matbaalar nizamnarnesi
rihten bu 1857 tarihine kadar geçen nin sekizinci maddesi şöyle bir müjde 

memleketimizden 60 milyon kilo tuz 
istemiştir. Bu hususta alakadarlar ara
sında müzakerelere başlanmıştır. 

on sekiz senelik randımanı da ilaveye verir: "Müellifine bir nevi mükafat 
çalışırsak, neşriyat hızının her sene ve emsaline taziyanei şevk olmak ü- İzmitte bir tren kazası 
biraz daha arttığını hesaba katarak zere her müellif hakkında kaydıhayat 
1729 - 1857 arasındaki yekunu tahmi - şartiyle imtiyaz verilmesi nizam da
nen nihayet bin rakamına kadar çıka- bilinde olmakla işbu basmahanelerde 
rabiliriz. Tahminen diyorum, çünkü basılacak şeyler o makule imtiyazlı 
arap harfleri için yapılmış bir bibli - neviden olamıyacaktır." Bu, şu de· 
yoğrafyamız mevcut bulunmadığın • mekti ki; hakkı telifi korur bir nizam
dan bu hususta mevcut nakıs bilgile • name de yapılacaktır, matbaalarda mü
rimize istinaden bu yekunu ancak tak- ellifin müsaadesi olmadan bu hakka 
ribi bir tahn ı e istinat ettirmek zaru- sahip kitaplar basılamaz. 
retindeyiz. Nihayet gene 1857 tarihinde "kitap 

.Şu halde, hakkı telif mevzuu için tabı hakkındaki inhisar maddesini il
ilk nizamnam ·miz çıktığı vakıt, ilk ga eden nizamname" neşrolunur. Bu 
matbu kitab mızın çıktığı tarihten i - nizamnamenin birinci maddesi şöyle 
tibaren yüz yi~mi sekiz sene geçmiştir idi: "İnhisar maddesi külliyen lağ -
ve piyasada b n kadar da matbu kitap volunmakla herkes istediği kitabı ta -
vardır. bettirebilecektir." 

Buraya kadar anlatmak istediğimiz Burada "inhisar" diye tasrih edilen 
şey, bizde h k ·n telif nizama tının çık- şeyin izahını, meclisı tanzimat tara -
masının geç kaldığıdır. Çünkü, telif fından kaleme alınıp Babıali hazinei 

hakkı ve bu kanundan faydalanmak evrakında mahfuz bulunan esbabı mu 
tab ile de mu ayyet değildir. Bugün cibede bulmaktayız. Bu izaha göre, e
devletlerin ha<kı telif kanunları hak- velce birsi bir kitabı ve mesela bir ec
kı telifi mutlak olarak kabul eder, ba- nebi muharrire ait bir eserin tercüme
sılmış olmas ia eseri kanunun hima- sini bin tane bastırır, 0 zatın elindeki 
yesinden fayd ılandırır. Şu halde os - bu bin tane satılıncıya kadar kendisi
manlı devlet n n kuruluşundan itiba • ne "zilyed" denirdi. Bu bin tane tüke
ren bu hakkın tanınması ve himaye e- niciye kadar aynı eseri kimse tercü
di Jmesi lazımdı. Çünkü o zaman dahi me ve tab hakkına malik olamazdı, o 
müelliflerim z mevcuttu, ama tabii zaman bu hak ancak zilyed'in inhisa
kitapları gayri matbudu, fakat eser ve rında bulunurdu. Bu bir teamüldü, fa. 
müellif vard . Binaenaleyh hak da var- kat hangi emre veya nizama istinat et
dı. Acaba bu hak için bil' nizam yok tiği meçhuldür. Telif eserlere gelin -
muydu? Elimi de bu hususa dair vesi- ce, kitabı üzerinde bir hak sahibi ola
ka yoktur. Ancak 1857 tarihli nizam - nın bu kitabını zaten matbaalar basa
nameye naza an, bu nizmname çıkma- mazlardı. 
dan evel kitap tabı hakkında bazı tea- Gene bu nizamnamedir ki, eserleri 
müllerin mevc t bulunduğu anlaşıl - · ı 
maktadır ki, e if hakkını alakadar et- için müelliflere kaydı~yat. şartıy e 

oldu 
İzmit, (Hususi) - İstasyonda hü -

viyeti meçhul ihtiyar bir adam, ma -
nevra yapan bir trenin altında kalarak 
feci şekilde ölmüş, vücudü parça par
s;a olmuştur. 

nun budur. 
Bunlardan başka hakkı telifi alaka

dar eden hususi kanun ve nizam yok
tur. Ancak maarifin mektep kitapları 
telifi için nizamnameleri vardır. 1926 

tarihli "Borçlar kanunu" nun on ikin 
ci babbı da "Neşir mukavelesi" hak
kındadır. 

Hakkı telif hususunda beynelmilel 
hukuki vaziyetimize gelince, bu da 
1923 de Lozan'da aktettiğimiz Lozan 
muahedenamesi ahkamına (ihtirazi 
kaydımızla muakayyet olarak) tabi
bidir. 

**"' 
Bugün meri bulunan 1910 tarihli te 

lif kanununun ikinci maddesi, üzerin

de sahiplerinin hakkı temellükü bu
lunan asarı şöyle tadat eyler: "Her ne
vi kütüp ve müellefat, resim, elvah, 
hutut, mahkukat, heykel, plan, bari-
ta, mimari ve ·coğrafi ve tiboğrafi ve 
sair fenni müsattahat, musiki beste ve 

imtiyaz vermekte ve muddetı hayatın
mesi itibariy e dikkate şayandır. De - da eserlerini kendisinden başkalarının notaları gibi asar.,. 
mek ki matb kitaplara ait ilk hakkı bastıramamalarını tahtı temine alarak, 
telif mevzuatı neşredilmeden, kon • onlara dilerlerse bu eserlerini her 
muş ahkam y hut teamüller vardır. Ne hangi ,bir baha mukabilinde bir tabie 
yazık ki, bur. lar mektup halde elimiz- satmak hakkını da bahşeylemekte idi. 
de değildir "e buna dair hiç bir kitap Gene bu nizamnameye nazaran bir 
ve vesikada a bahis yoktur. 1 

İlk matbu kıtaptan bile yüz yirmi tabile anlaşma suretinde mukave e-
. namede tasrih edilen miktardan ziya-

sekiz sene geçt kten ve piyasaya bın -
den fazla_ amana göre mühim bir de kitap tabettirmeğe kalkışan tabi 
yekundur - kıtap çıktıktan sonra an- de tecziye edilmekte idi. 
cak neşredikbılen bu 1857 tarihli hak- Beşinci .nadeye göre, müellifin bas
kı telif nizam amesini anlatmadan e- tıramadığı bir kitabı devlet bastıra
vel, o tarihe kadar "kitap" mevzuunu bilirdi. Şu kadar ki, telif hakkını mec 
alakadar ede vekayi ve nizamları he- lisi maarif tesbit eder, bunun için de 
men tespit do ru olur. müellifle anlaşırdı. 

Müteferri a matbaası 1726 da kurul- 1857 tarihli olan bu nizamnameyi 
du demiştik u matbaa, Müteferri • takiben ertesi sene çıkan ceza kanu
ka'nın ve öl u <ten sonra da halefleri- nuna da bu hususta madde konması 
nin elinde ı 9 e kadar devam etti. Bu ihmal edilmedi. Ezcümle müellifle
matbaa tarihe karışmadan 1796 da Mü- rin imtiyazları aleyhine .)larak kitap 
hendishane' e bir matbaa açıldı. Bu basan veya bastıranlar sahtekar addo
matbaa da he üz kapanmamışken 1802 lundukları ve bu fazlalar istirdat olu
de Üsküdar d bir matbaa tesis oluna- nup faillerinden para cezası alınması 
rak 1831 de Bayazid'e nakledildi ve hükme sokuldu. 
ayni sene " akvimi vekayi"in neşri i- Her kanun gibi 1857 nizamnamesi
çın tesis ed 1 n "Takvimhanei ami - nin bazı ahkamı da zamanlarına göre 
re"ye katıldı , deg~işecekti. Netekim 1872 de buna bir 

Bu matb ardan Müteferrika'nın 
matbaası da i devlet tarafından yar - zeyl yapıldı. Bu zeyle göre, müellif

lerin kitapları üzerindeki haklarının 

~~~l~ö:~~~;~~~::ıe; g~:r ::s~~1:C~ müddeti kırk beş sene olarak tayin e-
riyle resmi e devlete ait bir matbaa dilmiş ve hakkın imtidadı da nazarı 

Telif hakkının taallük ettiği asarı 

sayan bu liste bugün için çok noksan
dır. Hele kanunun hükümleri bugü
nün ihtiyacına tamamen gayri kafi
dir. Kanunun yapıldığı zaman ile bu
gün arasından otuz sene geçmiştir. 
Öyle bir otuz sene ki, her şey baş 
döndürücü süratle inkişaf etmiştir. 
Binaenaleyh kanunun zamanın ihti
yaçlarına göre tadili, daha doğrusu 
yeni ve şümullü bir kanunun yapılma 
sı lüzumu hasıl olmuştur. 

Bu ihtiyacı da gören Maarif Veka
leti, neşriyat kongresinde görüşüle· 

cek maddeler arasına bu sevzuu da 
almıştır. Kongrede toplanan alakadar 
fikir adamlarımızın bu hususta esaslı 
bir temenni projesi hazırlıyacağı mu
hakkaktır. Fikir ve sanat hayatımızın 
inkişafında müessir olacağı şüphesiz 
bulunan muakarrerata tavassut ettiğin 
den dolayı kıymetli fikir adamımız ve 
Maarif Vekilimiz sayın Bay Hasan -
Ali Yücel'i şimdiden tebrik etmeliyiz. 

Bilecik'te 

temsil 
d itibare alınarak müellifin vefatında gibi idi. Diğ .. rlerine gelince doğru an 

müddeti bakiyenin veresesine intikali Bilecik, (Husu-
doğruya de ktindi. 

1840 tarih e kadar Kayol adlı bir tesbit olunmuştu. si) - Orta okul 
fransızdan b ka türkçe basan hususi 1876 tarihli ikinci zeyl, müellifi, ya- talebeleri larafın
bir matbaan mevcut bulunduğuna but sahibi imtiyazı ve bunların vere- dan istiklal piye
vakı f değiliı. Bu tarihte çıkan bir ira- sesi ber bayat bulunmıyan büyük ki- si temsil edilmi, 
de ile Tabı) anei Amire "Takvimhanei tapların tabını temin için çıkarılmış- ve muhitte büyük 
amire"de her ıstiyenin kendi hesabına tı. Bunları tabedeceklere dört sene bir alaka uyan· 
kitap tabettirebilmesi hususuna müsa- müddetle imtiyaz veriliyordu. Bunun dırmıştır. Bu tem
ade edildi. Bu sıralarda bu matbaa şartı ve "büyük kitap" ın tarifi de bu silde muvaffak o
devlet hesabına da bazı kitaplar bası· zeylde musarrahtı. )an mektepli genç 
yordu. 1842 de bu kitaplardan ~atı~ a- 1857 nizamnamesi 1910 tarihine ka- lerin sahne kıya
lınıp taşraya götürüleceklere ~ıt g~m· dar hükümde kaldı ve bu tarihte bir fetiyle alınmış bir 
rük resminin matbaadan tesvıyesıyle "hakkı telif kanunu• kabul ve neşro- resimlerini gönde
müşterisinin eline gümrük tezkeresi lundu ki, bugün ahkamı mert olan ka- riyorum. 

her pazar günü Eti türklerinin sakin 
bulunduğu köylere toplu bir halde git 
mekte, köy talebeleri ile eğlenceler 
tertip etmekte ve tabiat tetkiklerinde 
bulunmaktadırlar. Talebeler bu pazarı 1 

Akkapı köyünde ge<jirmişlerdir. Lise 
müdürleri ve maarif direktörüde bu 
gezintilere iştirak etmektedirler. 

Adana ~ Tarsus - Mersin 
telefon hattı 

Adana, (Hususi) - Alınan malfima
ta göre P.T.T. idaresi Adana - Tarsus 
- Mersin arası telefon hatlarını bu yıl 

islah edecektir. Aynı zamanda şehir 

santralının bu yıl için genişletilmesi 
ve önümüzdeki yıl da otomatik tele -
fon tesisatının kurulması mutasavver

dir. 

Tekirdağ'a giden 

e 
Tekirdağ, 1 a.a. Dün Ediren lisesi 

talebelerinden 50 kişilik ve Çorlu or
ta okulundan 40 kişilik bir kafile öğ
retmenleriyle birlikte tetkiklerde bu
lunmak üzere Tekirdağına gelmişler

dir. Bu ilim ve gençlik kafilesine 
halkevi tarafından bir öğle yemeği ile 
100 kişilik bir çay ziyafeti verilmiş

tir. 

Adana' da yiyecek kontrolü 
Adana (Hususi) - Adana belediye

si, gıda maddelerinin kontrolü faali
yetini arttırmıştır. Şehrin kenar ma
hallelerinde buğday dövmek için ku
rulmuş olan eski dinklerin bundan 
byle hayvanla işletilmemesine ve lo
kantalarla sinemalarda temizliğe 

zami derecede itina edilmesinin temi
nine ve aksi yolda hareket edenlerin 
şiddetle cezalandırılmasına karar ver

miştir. 

Artvin' de çocuk bayramı 
Artvin, 1 a.a. - Çocuk haftası mü

nasebetiyle çocuklar tarafından halk 
evi hoparlöriyle nutuklar ve şarkılar 
söylenmiş çocuk ve aile terbiyesi hak
kında konferanslar verilmiştir. Haf -
ta içinde orta okulun jimnastik salo
nunda tertip ettiği spor gösterişi kız 

ve erkek talebelerin büyük bir inti -
zam dahilindeki sportif faaliyetleri 
ve bunların yetiştiricisi takdirle kar
şılanmıştır. 

Çocuk Esirgeme kurumu ile kül -
tür direktörlüğünün küçükler için ter 
tip ettiği türlü müsabakalarla hafta 
neşe içinde kapanmıştır. 

İzmirde İlkbahar ot 
yarışları dün boşladı 

İzmir, 1 a.a. -Bugün hususi muhasebenin ilkbahar at yarışları Buca 
alanında yapılmıştır. Birinci Kermes tay deneme koşusu idi. 3 yaşında -
ki yarım kan ingiliz erkek ve dişi taylara mahsus olup mesafesi 1 000 met 
re olan bu koşuya altı tay iştirak etmiştir. 

Birinci Rifat Kahyaoğlu'nun Yılmazı, ikinci Nihal Atlı'nm Tiği, ü -
çüncü İrfan Enes'in Tuncası gelmiştir. 

İkinci ilk kurşun koşusu iki üç ya-ı 
şındaki yerli yarım kan arap ve halis 
kan arap erkek ve dişi taylara mah -
sus olup J 200 metre mesafesi olan bu 
koşuya üç tay iştirak etmiştir. Hamit 
Özsirkintinin Gazalı birinci, Fevzi 

Lütfinin güzeli ikinci gelmiştir. Ü -

çüncü koşu bucak koşusu idi. Dört 
ve daha yukarı yaştaki yarım kan İn
giliz at ve kısraklara mahsus olup me
safesi 2400 metre olan bu koşuya 4 

hayvan iştirak etmiştir. Fahri Altın
ın Andrebudini birinci Salih Temelin 
Ceylanı ikinci gene Salih Temelin 
Mahınuresi üçüncü gelmiştir. 

Dördüncü koşu handikap koşusu i
di. 4 ve daha yukarı yaştaki halis kan 
ingiliz at ve kısraklarına mahsus olup 
mesafesi 2400 metre olan bu koşuya 
5 hayvan iştirak etmiştir. Birinci A
sım Çırpan'ın Dandi'si ikinci Ahmet 
Atman'ın Özdemir'i üçüncü gene A -
sım Çırpan'ın Topru'su geJmiştir. 

Tokatta suyu 

deposunun temeli ahldı 
Tokat, 1 a.a. - Tokat şehir içme 

suyu deposunun temel atma töreni 
mülki ve askeri memurların, umumi 
meclis belediye meclisi azları parti 
erkanı ve kalabalık bir halk kütlesi 
huzuriyle ve sevinç tezahürleri için -
de yapılmıştır. Vali ve belediye reisi 
tarafından söylenen nutuklarda re -
jim başarıları ve halkımızın milli Şe
fimiz'e ve büyüklerimize sevgi ve bağ 
lılığı tebarüz ettirilmiş ve bu işte be
lediyemizin merkezden gördüğü bü -
yük yardım minet ve şükranla anılmış 
tır. Hazır bulunanlar büfede izaz edi
lerek törene nihayet verilmiştir. 

Maraş'ta su işleri 

Maraş, 1 a.a. - Maraş su işleri üze
rinde tetkiler yapmak üzere Maraş'a 

gelmiş olan mülkiye müfettişlerinden 
B. Seyfi ve mühendis Memduh yapıl
makta olan su yollarını gözden geçir
mişlerdir. Su işlerinde faaliyet g-ün • 
den güne ilerlemektedir. 

Adanada modern 

ekmek fabrikası 
Adana (Hususi) - Ekmek işi A

dana'da modernize edilmiş bir halde
dir. Çünkü şehrin gündelik ihtiyacı 

olan 20.000 kilo ekmeğin dörtte üçünü 
imal edecek iki büyük ekmek fabrika 
sı kuruldu. Bundan dört ay evel köh
ne fırınlarla temin edilen şehrin ek
mek ihtiyacı, bu suretle, artık sıhi, 
fenni bir şekle girmiş bulunuyor. 

Ekmek imalatının bu şekilde teksif 
edilmesi maliyetin düşmesine ve gı

dalı ekmek imaline imkan bırakmak
tadır. 

Adan'da ekmek fiyatlarının, bugün 
kü kalite bozulmadan 50 - 100 san
tim daha ucuzlatılması meselesi etra
fında alakadarlarca tetkikler yapıl
maktadır. Bugün Adana'da kilosu 9 
kuruşa satılan birinci nevi ekmecrin 
sekiz ve hatta yedi kuruşa kadar in
dirilmesi imkan dahilinde olduğunu 
bu işlerle meşğul olanlar söylemekte
dir. 

Sıvas Kültür Direktörü 
Sivas, (Hususi) - Kültür direktö -

rü Cemal Gültekinin Antalyaya ta -
yini üzerine yerine Trabzon kültür 
direktörü Rifat Necdet Evrimer tayin 
edilmiştir. 
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Düşes dö Kent 
Paris'ten birçok 

tualetler aldı 

-

Kent Düşesi Faris terzilerine yeni 
elbiseler ısmarlamış. Söylendiğine gö 
re Düşes, bu elbiseleri Avustralyada 
giyecekmiş. Fakat Fransızlar, kendi 
terzilerinin elinden çıkan güzel elbi
seleri Avustralya'mn Kanberra şeh
rinde giymeden evel, Düşes'in, Lon
dra'da geyme fırsatını kaçırmıyacağı
nı söylüyorlar. Ve Avustralya'nın Kan 
berra şehrine Paris modellerini ya -
kıştıramiyorlar. 

Kanberra şehri A vustralya'nın çok 
yeni vücude getirilmiş olan merkezi
dir. Bu şehir Sidney ile Melburn şe
hirlerinin rekabetinden doğmuştur. 
Hükümet, her iki şehre birden 
yerleşemiyeceğinden, bu iki şehirden 
aynı mesafede ve ortalarınd_!i olmak 
Ü7.ere üçüncü bir şehir kurulmasına 
karar verilmişti. !şte1 her tarafı uzun 
otlarla kaplı bir Avustralya ovasında 
Kanberra şehri böylece meydana ge
tirildi. 

Kanberra'ya model şehri derler. Bu 
rada fevkalade asri binalar vardır. 

Bahçeleri, adeta birer nebatat bahçe
sidir. Yirmi bin kadar nüfusu vardır. 
Birden bire yükselidiği için bu şehre 
mantar şehri de derler. 
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Parfömler 
ve 

erkek tipleri 

Hangi tip erkek hangi 

parfömden hoılamr ! 

Çocuklarınızın dişleri 
güzel değilse, bütün 

kabahat sizdedir 

• p arföm kullanırken u-
nutulmaması lazım ge

len bir nokta da, kullanılan 
kokudan erkeğin hotlanması
dır. itte size, bazı erkek tiple· 
ri için kullanılacak parfömler 
için fikir verecek birkaç tav
siye ı 

Biraz mahcup erkekler için, nazik. 
ve hafif bir koku seçerelr. bunu az 
miktarda kullanınız. 

Çocuklarınızın 
' dişlerine çok dik-

kat etmeniz lazım
dır: "1ıeride her 
şey yoluna girer,. 
deyip geçmeyiniz. 
Çocukları dişlerini 
yıkamıya alıştır

mak için sizin e
nerji sarfetmeniz 
lazımdır. Fakat, bu 
enerjiyi, mühim 
bir iş için sarf ede
ceğinizi hatırdan 

çıkarmıyarak hare
kete geçmelisiniz. 

Çocuklar her 

• yemekten son 
ra dişlerini yıkamı
ya alışmalıdır. A
ğızda kalacak yiye
cek parçalarının 

tahammür ederek 
dişleri çürütme/e
rine meydan ver
memeleri için en 

tesirli çare budur. 

\ I Oldukça yumuşak, küçük ve ha-

• fifçe iğri bir fırça seçmek lazım-
'< dır. Sert fırçalar çok defa çocukların, 

nazile olan, diş etlerinin yaralanmala
rına ve kanamalarına yol açarlar. 

Toz halinde değil, pat halinde o-

• farı diş müstahzaratı kullanmak 
daha doğrudur. Esas olan dişlerin 
bembeyaz olmaları değil, temiz olma
larıdır. Toz halindeki müstahzarlar, 
dişleri aşındırabilir/er. 

Mühim bir nokta da, çocuklara 

• dişlerini şakuli bir tarzda fırça
Jamalarını öğretmektir. Bu suretle 
di§lerin araları daha kolay ve daha te
sirli bir tarzda temizlenir. 

• Çocuklarınızın, dişleriyle fın-

dık, ceviz ve sair meyvaları kır
malarına müsaade etmeyiniz. Arkası 
arkasına çok sıcak veya çok soğuk şey
ler içmenin zararlı olduğunu onlara 
anlatınız. 

lşlerinde dinamizm sahibi. hareke
ti seven, spordan hoşlanan bir erkek, 
daha zıyade sert ve ağır kokulardan 
hoşlanır. 

Hislerine çabuk mağlup olan biraz 
sinirli, entellektüel veya artist erkek
ler, ince, fakat tatlı kokuları sever -
ler. 

Bir pervane gibi, bilhassa parlıyan 
şeylerden hoşlanan, poz yapmasını se
ven erkekler için, bilhassa, hiç bir çi
çeği hatırlatmıyan bir koku kullan -
malıdır. 

Her işte muvaffak olan ve bunu 
soy/emekten ha:teden erkekler için, 
durdukça kendini daha ziyade belli 
Pde11 bII koku kullanmak münasip o
lur. 

Sporu her şeyin üzerinde tutan er -
kekler için, çok az miktarda. tazelik 
hissı uyandıran bir koku kullanmalı -
srnız. 

lşinde tendrüst, kibar erkekler i -
çin de, hafif bir bale gibi saran 
hafif bir koku kullanmak yerinde ola
caktır. 

Bazr erkekler, fazla makyaj yapmış 
kadmlardan hoşlanmaz/ar. Bunlar j -
çin ciyle bir koku ku/Janmalısrnız ki, 
o bunu, saçlarınrzrn tabii kokusu zan
nedebilsin. 
Sevdiğiniz fakat size alaka göster

mez gibi duran bir erkek için de, şa
rap gibi başa v11ran. fakat bununla 1 
beraber hafif bir koku, onun dikkatini 
muhakkak uyandıracaktır. 

----------' 
Güzel olmak için 

Dinlenmeyi 
bilmek sanatı 

H aftada bir gün istirahat etmeğe 
alışmak kadar güzel bir şey 

yoktur. Bin bir çeşit meşgale, sıkın -
tı ve hele ruh ve uzviyet teşevvüşle -

ri içinde bir hafta bunalan bir vücu
dun istirahate ne kadar muhtaç oldu

ğunu bir kere tasavvur edin l 
İstirahat edeceğimiz günde şunlara 

dikkat edin: 
1 - O gün geç kalkın. Sebze suyu, 

portakal şurubu gibi hakiki bir kah
valtı yapın. Evinizin içinde dolaşma
yın, kendinizi çekmeceleri karıştır -
mak, dolapları düzeltmek gibi hasta -
lıklara haberiniz olmadan kaptırırsı -

Çocuklar dişlerini karıştırmak nız. Binaenaleyh derhal dışarıya çı -

• için iğne ve saire gibi madeni eş- kın. Yemekten evel tam bir saat ko -
ya kullanmamalıdırlar. Onların ağız- nuşmadan gezinin. 
Jarında bir şekerle uyumalarına veya 2 - Öğle yemeğinde karaciğerini -
parmaklarını emmelerine katiyen mü- zi dinlendirecek yemek yiyin. Mese -

saade etmeyiniz. la kebap, sade yağsız sebze, taze pey-
, " ... nir ve me)va gibi şeyler yeyin. Ak-

Küçük prenses'in 

ilk ipek ~orabı 
İngiliz kıralının büyük kızı on üç 

yaşına bastı Bu münasebetle Londra 
da 6eçen cuma günü bayram yapıldı. 
devlet merkezi bayrakl:ı-:la sı:ıslendi. 

İngiltere'nin müstakbel kıraliçesi 
Elizabet, on üç yama girerek artık 
küçüklük hayatından kurtulmuş olu

yor. 

Geçen cuma günü, sabahın daha ilk 
saatlerinde kıraliçeı kızı Elizabet'in 
doğum yılını kutlamış, on üç yaşının 
ehemiyetini kızına gizlice anlatmış • 

tır. 

İster kız olsun, ister kadın, herkes 
doğum günü kutlanırken hediye ister. 
Fakat müstakbel kıraliçe Elizabet, 
hediye olarak kitabı sever. Şahsi dost
ları onun bu merakını bilirler. Onun 
için on üç yaşına bastığı günün dıiha 
sabahında hususi memurları kendisi
ne muhteşem kitaplar getirmişlerdir. 
Bu kitaplara bir göz atılınca, Prenses 
Elizabet'in hangi kitapları okumayı 

sevdiği açık olarak görülür. 
Fakat prensese verilen hediyeler a

rasında en güzel olanı annasenin be -
diye ettiği elmaslı bir kol saatidir. 

şam yemeğinde sebzeden başka bir 

şey yemeyin. 
3 - Sinirlerinizin istirahat etmesi 

için; eğer büyük bir şehirde oturu -
yorsanız, uyanınca gezinin. Bir ih -
lamur banyosu, arkasından bir duş a
lın. Uzun uzun masaj yaptırın. Her -
hangi bir sıcak meyve hülasası için. 

Bütün gün kahve, çay, telefon, mek
tup, müzik gibi şeyleri hatırını7.dan 

silin ve bunlarla meşgul olmayın. Bu, 

akciğer için birebirdir. 
4 -Güzellik için istirahat lazımdır. 

Bunun için istirahat günlerinde bol 
bol meyva yiyeceksiniz. Mesela o gün 
iki kilo portakal; elma yiyeceksiniz. 
Yani 800 ile 1000 gram arasında öğle
yin, 500 gram öğleden sonra, 50 gram 
da akşam yiyeceksiniz 

K alkınca bademli banyo yapmalı
sınız. Bakınız bademli banyo 

nasıl hazırlanır: bir kilo acı bademi 
toz haline getirin. Bu bademi beş lit
re suyun içine koyarak çeyrek saat 
kaynatın. Banyonuzun içine dökün. 
Üstüne de 125 gram karbonat dö sud 
koydunuz mu, bademli banyonuz ta -
marn demektir. 

Saçlarınıza gelince: Saçlarınızı re
çine yağı ile bir güzel masaj yapın. 
Bu vaziyette tam bir saat durun. Bu 
reçine yağını şampuvan ile çıkaracak 
sınız. Bu şampuvan da şeker kamı -
şından yapılan 30 gram (rom) rhum
la, bir yumurtadan yapılmış olacak. 

Kaşlarınızın üzerine de küçük bir 
fırça ile bir miktar rl!çine yağı sürme 
!isiniz. 

~ukarda: Havai mavi ve penbe renkte yünlüden bir tayyör -
Aıağıda: Mavi beyaz krep Jö suadan ve üstünde küçük bir jaket 

bulunan öğle sonu roba 

Prensese, hayatında ilk defa olarak 
bir çift çorap veriliyor. Küçük pren
ses, bu ipek çorabı biraz ileri bulacak 
tır. Bundan sonra artık Elizabet'i kü

çüklerin sırasında ayrılmış oluyor. 

Tırnaklarınızın üzerinde ne kadar 
verni varsa temizleyin ve tatlı badem 
yağı sürün. 

Bu söylediklerimizi yaparsanız gü
zel olursunuz. 

İlkbahar 
hakkında 

şapka arı 
bir ders 

Şapkalarınızı çehrelerinize 
yaraşacak şekilde seçinız 

Yanllş : 
Kenarları katı, üstü dört köşe ~n 

bu panamayı giymek, bu şekilde bir sı -
manın hatlarmı, ifadesini kapadığı için, 
doğru değildir. 

Yanlış 

Kaşları böyle geniş ve çenesi irice o
lan çehrelere bu türlü şapka yaraşmaz. 

Bu şapkayı yürek şeklinde yüzü olan ka
dınlar giymelidir. 

Yanllş : 
Bu kadına bu şapkanın yaraşacağı bi

risi tarafından söylenmiştir. Belki şap -
ka güzeldir, fakat bu çehreye ve bu saç -
!ara göre değil. 

Yanllş : 
Postilyoıı şapkaları, kusura bakmayın, 

böyle genç bir çehreye hiç de yaraşmı 
yor. Hatta kendisi biraz gülunç de gös
teriyor. 

Doğru : 
Bir tülle beraber giyilen bu türlli bir 

şapka yuvarlak bir çehreyi çok güzel 
gösterir. İki yandaki kordele fiyc>nga -
lar da alnınıza bir zerafet verir. \ 

Doğru : 
İster inanm, ister inanmayın, bu çch· 

re aynı çehredir. Üzerinde bir demet ley
lak bulunan ve tülü çene altından geçen 
bu bone bakınız bu yüze ne kadar yaraş
mıştır. 

Doğru : 

Halbuki kenarları krvnk ıağ tarafı i
nik, sol tarafı kalkık bir hasır şapka 
aynı simaya ne kadar yaraşmış ve çehre~ 
yi ne kadar canlılaştırmıştır ! 

Doğru : 
Halbuki aynr çehreye bu Breton ne gü

zel gitmiştir. Bu şapkayı bu meyilde giy
mek suretiyle araları geniş gözlerle be
yaz alın gayet giızel tebarüz ediyor. .. 

Buna hiç 

diyecek yok! 

Evet 1 Ostıi sı
yah, altr ~arı pi!~e 
muslirıden yapıl -
mış olem bu şap
kanın giyme tarza 
için diyecek hiç 
bir ~ey yoktur. 
Şapkanın üst kıs • 
mı kelebeklerle 
siislenmiştiı. V ~ 
etrafında da p -:? 71-

be bir vuaiet var
dır. 
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Başvekil dün neşriyat sergisini açtı 

Açış nutkunu Maarif Vekili verdi 

Dr. Relik Saydam bugün de · 
Neşriyat Kongresini a~acak 

(Bqı 1 inci aylada) 
Dt ve iyiliklerin en önde gelenle
rinden birini bu mevzuda yapmıt 
olmak veıilealyle de anmalı milli bir 
vuife bilirim. Asırlar ve asırlar irfan 
nimetinden türk milletini güç istifa
de ettirmekte en tesirli imillerden 
biri olmut bulunan eski harfleri bıra
kıp ruyonel ve tabiatiyle daha kolay 
bir harf ıiıtemi koymak ve medeni 
naıfiarın ilki olan okur ya.zarlık da
naını türkler için kökünden hallet -
mek hareketinin batında, gene onu 
alrdük. Ebedi Şef, aynı zamanda 
tilrklerin, ebedi Bqöiretmenidir. Bü
tln yilreibnizle bailı olduğumuz ha
bruına aevp, uygı ve minnetlerimi
si tekrar etmek benim için bir zevk, 
fakat buin bir zevk oluyor. 

On Ylllılı e•er 
Biru sonra içeri girdiğiniz zaman, 

onun bqladıiı ve Milli Şefimiz Bü -
ylk lamet lnötıU'nün sarsılmaz bir i
nan ve yorulmu bir irade ile, diğer 
bildin itlerde olduğu gibi, parlak bir 
ıurette tahakkuk ettirdiği bu inkıli
bm yatıyan eserlerini göreceksiniz. 
On yıl içinde resmi, huıust kurumla
nn, Devletin ve tahsın tetebbüsleriy
le buılmıt kitaplar, mecmualar, gaze
teler g8zilnilzü alacak ve eminim ki 
aötüılerinizi iftiharla dolduracaktır. 
Hayalinizde yapacağınız küçük mu
kayeseler bile benim bu tahminimde 
aldanmadıium österecektir. Dün bi
sim okudutumuz elifbelerle bugün 
tUrk çocupm okuttulumuz alfabe -
ler, dün millete ve efkin umumiyeye 
verdilimis pseteler ve mecmualarla 
bu&b takdim ettiklerimiz, umumiyet 
Je din buılaa kitaplarla buailn ba -
ıılmıt olanlar Bunları birkaç daki
ka toma cöslerinble gördtılUnüs va· 
kıt nay.ııııucıc r•r•&ııuaı an•'"-rı-
Jerin baldkatt ne kadar yerinde ol -
dulu meydana akacaktır. 

DaAa İ7İ7İ 7tlP1llGi ,.,..., ... 
Ttlrk bıkıllbı, büyük tlrk tarihinin 

hiç bir lafbuında teudilf edllmiyen 
bir drat n iubetle, bqladıp her it
te muvaffak o u. Bunun en büyük 
sebebi, inkılip ı ruhunun çok ıey is
teıneıi, çok teY apmağa tetebbüa et
meıi, fakat memleket hizmetlerinde 
:yaptıklariyle ula kendini yeter bul
IM!N!•ıdır. Bu on sene içerisinde ba
ıılmıt her nevı eaerlerin yekQnu ih· 
mal edilma bir kemiyet teıkil etmek
le beraber, der ifade etmeliyim ki 
içimisl rahat e ırmit ve bizi doyur -
mut delildir. Hattl yazıcılık, basım 
ve kitap tekniii bakımından, her iki 
mlnada tlrk unatı ~yfiyet itibariy
le bilyilk bir terakki neri ıöstermit 
olu da, Jnmun daha iyisini yapmak 
arSUIU ba yol aki iateklerimizi ta -
hakkuk ettirece esuh bir programın 
huırJanmaMnda ancak bisi tepik e
dici bir imli ol or. 
Tırmmlınmacmt buldupuz ve ya

ma için daha mlkemmellni yapmap 
var irademizle klrar aldıiımt• memle 
ket iflerlni, bU yüksek emellerimi
sin ylce phlı dl toplandılını ıör
mekle bahtiyar duğumus Milli Şef 
lamet tnönft'nlln emrinde ve devrinde 
gerçekleştirmek e başarmak, bizim 
için saadet veri bir gaye, bütün var
lılımıza yayılm bir imandır. 

Medeni bir millet olmalı divan •• 
Onun, daima hatırımda tuttuğum 

ıu aCSzünü bir re de huzurunuzda 
tekrar edeceği 

"Yilk1ek, m deri, ileri bir millet 
olmak dlvuı o ncak mıdır?,. 

Medeni bir let olmak divasında 
ve medeniyett ilerlemek iddiasında 
bıılunduiumuz göre Miııt Şefimizin 
bu aCSzünü her ada olduiu gibi kül 
tilr alanında da tahakkuk ettirmek ö
devindeyis. 

Bu hısla ve inanla çalıpnak, ya-
pılanla~n daha yisini yapmak azmin
de ve kararınd z. Onun için, timdi 
göreceğinizden ha olgun ve zengin 
bir ml111 ne,riy takdim etmek vidi
ni, IUtfen dave mize icabet buyurma
nızın bir tUkra olarak kabul etme
nizi bilhHA rl a ederim.,. 

Serl(lyİ ~ait 
Murif Veki lmizin açıı nutkundan 

sonra. çoi atı el bir eser olan serai 
gezilmittir. Serginin bilhala weref 
holU çok gilael tanzim edilmitti. Bil· 
yük ..ıonda •ra ile huauat nqriyata, 
gazete ve mecmualara, resmi Defrlya· 
ta, okul ve çocuk kitaplanna yer ay_· 

Kongrenin ruznamesi hazırlandı 
kadar sürecek çahşmalar cumaya 

Ptırli. Genel s.lrreteri NrP• teılıilrla yaparken 

nbmfb. Serpde bir okuma ulonu ve ı dir. 
kitap ~ yeri .ardır. Olleden 10n-
ra saat 14 ten itibaren halka açık ve NetriYaf hnsrrui barin 
duhuliyeais olan sergiyi Yyilk bir açılıyor 
kalabalık a1üa ile aesmiıtir. Diler taraftan, birinci Türk nefl'i· 

oııeden sonra uat 17.5 dl, Maarif 
Vekilimiz Hasan· Ali Yüc:el, yarına· 
çılacak olan birinci neıriyat kongresi 
baları werefine Gazi Terbiye Enıtl -
tilaünde bir çay siyafetl.vermiıtir. Zi
yafetten sonra kongre bul, Gazi 
Terbiye Enatitlatlnll, inp1t uta o • 
kulunu. Beden Terbiyeal enatitilaDnl1, 
llulki 111111lim llüteblDi pmdfler-

yat kongresi bu&iin saat 10 da lamet 
Pap Kıs ltnstitilailnde açılacaktır. 
Kongrenin b'Utiln açılıf hazırlıkları 
tım1mlanm11br. 

Kongreyi saat onda Bapekilimiz 
doktor Refik Saydam bir nutukla a -
çacak ve Maarif Vekili B. Hasan • 
Ali Yücel de kongrenin topJınm11ım

dıki lüsıım ve gayeyi bah edecektir. 
Kongrenin ruznamesi huırlammt

br. Çahpalar c:uma &UnDne kadar 

1 Mayıs 
bayramı 

Sovyetler Birliği 

Ye Almanya'da 
canlı, Fransa' da 

da ıok sakin ge"i 
(Baıı 1 lacl nyl•d•) 

sulhun hakiki muhafın olarak tavsif 
ederek demittir ki: 
"- Kısılordu, yuvumsın etiiini, 

zorla qmak istiyenlere kanfdır ve on 
lan imha edecektir. Kınlordu harbe 
karfı duran hakiki bir kuvettir.n 

Bu nutku müteakip 20.000 uker 
geçit resmi yapmıf ve 700 kadar bom
bardıman ve avcı tayyareli meydanın 
üzerinde uçuılar yapmııtır. 

Almanytl da 1 mayu ıenlilrleri 
Bertin, 1 La. - Alman kWtilr oda

n tarafından tertip edilen 1 mayıs 
ıenlik nui bayramı bu ubah Berlin 
operuında :yapılmıttır. 

Merasime, Hitler, yilbek alman 
phsiyetleri, Teleki, Çaki, Roma vali
si prens Colonne ve İtalya sefiri itti· 
rik etmiflerdlr. 

Dr. Gabels, bir nutuk slSyliyerek 
na.si rejiminin alman kültürünün inki
pfı ve yilbelmeai için aarfettikleri 
gayretlerden bahsetmittir. 

Mumaileyh demokrat devletleri 
tiddetle tenkit etmiftir. 
Hitl• wençlifinin taalıiirleri 
Berlin, 1 LL - Hitler gençliil· 

nin mutat tezahhUratı bugün 
olimpiyat stad)'omunda yapılmııtır. 
Şenlikler Hitler'le gençlik tetkilatı 
reisi Shirach, Göbels, macar nazırları 
Teleki ve Çaki, Roma valisi prens Co
lonne ve Balilla'larla macar gençliii
nin bir heyeti husurunda yapılmııtır. 

S~rach, 132.000 genç erkek ve kıza 
hitaben söylediği nutukta, FUhrer'in 
hararetli bir senasını yapmıf, Göbels, 
dieer memleket gençlikleri de Hit
lerc:i fildrlerden mUlbem olmak ıw. 

mo rasllere e ne-
cekleri fikrini teırih eylemittir. 

Nihayet Hitler de bir nutuk aCSyli
yerek, Almanya'ya bayati baldann 
reddedildiği bir devre nihayet veren 
naayonal ıoıyalism eserini methetmi1 
ve: 

"'- Buna katt surette ıiz nihayet 
verecebini.z.n 

demiıtir. 
Filhrer, dahilt ayrılıklara nihayet 

vererek alman milletini yetiıtiren 
millt aoayaliıt terbiyesini sena ile an
latmııtır. 

/irinci natulı 
Hitler, ikinci nutkunu 8ğle uma

nı imparatorluk urayı anünde ve 
naayonal soıyaliıt partili buının kar 
tısında aöylemiıtir. 

Mumaileyh boltcvizmi, ilkbahar 
bayramı olan 1 mayısın hakiki mina
sım değtıtirmit olmakla ittlbam et
mittir. Sınıf mücadelelerini, demok· 
rat iktıAtçılannı ve münevverlerini 
tenkit etmittir. Hitler, müttehit Al
manya'nm mncudiyetine !Usum gös
teren hayati Aha nuarlyealni müda
faa etmiıtir. Hatip, bazı ecnebi gaze • 
telerlnin iddialanna rağmen sulha kar 
p olan bağlıhlını teyit etmif, nuyo • 
nal 101yalismhı vtlcuda ıetirdiii e
seri methederek Almanya'yı bütün 
vasıtalara müracaat ederek ıillblan
dırdığım .CSylemiftlr. 

Hitler Münih'e &itmek 11.sere bu 
akpm Berlin'den ayrılmııtır. 

Framtlda uaiyet sakin 
Pll'is, 1 LL - Uaun senelerdenbe

ri ille defa olarak Franaa'da 1 mayıs 
normal surette çalııılmaktadır. Buna 
sebep, beynelmilel vuiyet dolayıılle 
her türlü meruim ve tezahilrab ilga l· 
çin amele tendikaları tarafından itti-
hu edilmiı olan karardır. 

ıiirecektir. Yarın açıı nutuklarını tet
kil eden birinci celseden sonra top
tanacak ikinci celsede riyaset divanı 
seçilecek, encilmenler seçimi yapıla • 
cak, enctımenlerln çalıpna yerleri ve 
tekilleri baklanda izahat verilecektir. 

Encilmenler ilk toplantılarını saat 
14.30 da yapacaklardır. Buın, yayın 
ve utıı itleri encilmeni Çocuk Esir -
geme Kurumu Genel Merkezinde; di
lekler encilmeni Halkevi Reiılik ka· 
bul lalonunda; edebi mülkiyet encü
meni Halkevinde Türk Tarih Kuru· 
mu Jdtapane salonunda; ıençlik ve 
çocuk edebiyatı encümeni Ankara kız 
li1eıi mtıdilrlillil ocluında: milldfat 
yardım ve propaganda itleri encüme
ni Kısılay Genel Merkezinde; terce
ıne itleri encümeni Halkevi idare he
y:eti lalonunda toplanacaklardır. 

Nevyork Sergisinde Türk Paviyonu 

en geniş alôka toplıyan bir eserdir 

Paviyonumuz resmen 
ayın altlsında Öçdıyor 

(Başı 1 inci say/ada) 
ltalyan'ın 9, lngiltere'nin pavyonları 
12 mayısta açılacaktır. Sergi heyeti 
bayle bir programı bir taraftan sergi 
iılerindeki hareketi arttırmak, diğer 
taraf~ da sergiye ittirlk eden dev
letlere kendilerinden bahsetmek ve 
ettirmek imkinını vermek için ha.zır
lamıttır. Bundan batka serginin de
vam edeceti altı ay içinde sergiye it
tirlk eden milletlerden yirmiıi mera
simle millt bayramlannı teait edecek -
lerdir. 

Dört malatel.il : 
Bizim bundan= biri 1 temmuz, 

diferleri bir apstOI, bir eylül, bir bi
rinciteırinde olmak tlsere dlSrt ıçıı 
atınilmtıs daha olacak ve her açıı cU
nüne matbuat, mevsula milnuebetle • 
rine gCSre de müzeler, galeriler, ilmi 
mahfiller, mektepler, mesleki tepk • 
küller ilh. divet edilecek, kendileri • 
ne bu birer çeyrek saat devam eden 
konferanslar verilecek, bu suretle pav 
yon etraf ındald münevverler ve halk 
allkasının çözülmeden devamı temin 
edilecektir. 

Tilrk sergi heyetinin "peryodlk MI'· 

giler" baılığı altında nqrettiil ve 
Nevyorkun sergi ile alikadar muhit
lerinde oldukça büyük bir a1lka u -
yandıran programda bu açııların mev 
suları fÖyle tesbit edilmiıtir: Birinci 
sergi: Türk sanat ve kültilrU hakkın
da tarihi vesikalar. Bu sergi iki ay 
devam edecek ve sergide latanbul, 
Ankara, Konya müzelerinden getiri • 
len eıyalar teflıir edilecektir. 

İkinci sergi: TUrk turismL Serai 
heyeti bu 1ergide teflıir edilmek tln
re memleketteki turizm mıntakaları • 
na, hafriyata, tarihi e1erlere, ait çok 
zengin bir fotoiraf koleksiyonu ile 
renkli tablolar huırlamıttır. Profel8r 
Babter'le Vitimor'un Sultanıhmet ve 
Ayuofya'daki çalıpnalarma alt çok 
kıymetli renkli tablolar da bu sergi4• 
tethir edilecektir. 

U çilncn sergi: Tilrk mlmarhlt. BJS 
serifde tarihi dirk livil, dini" a • 
kerl mimarisini veren resim ve kro • 
wı. • 

Döraüncü sergi: Türk tezyın sanat 
larından cinidllk. Bu sercinin, tarl· 
hi tiirk tezyin malsemesi ve motifleri 
baklanda amerikalılara bir fikir wr· 
mek gibi kültürel, KUtabya çlnic:ili • 
ğinin inkipf ına imldnl1r hasırlamak 
gibi iktıudt iki gayeıi .ardır ve ba 
gayelerin birincili için merhum hak
kik Nazminin lıtanbul, Edime ve 
Buru'daki cami, medrese ve tlrbeler· 
de yarım uır kadar çalıprak hasırla· 
dığı 113 parçalık pek kıymetli blr ko-

leksiyondan, ikincisi için de serci bl
nuımn harici cephelerinde kullanılan 
çinilerden istifade edilecektir. 

Beıinci sergi: Yarının Tilrkiyesi. 
Bu sergide memleketin, ıiyaıt, içti • 
mai, mali, iktıaadi sınai, zirai kültü • 
rel llh. her türlü katkımı rakamlar, 
grafikler, fotoğrafiler, dö~zler ile 
gösterilecek bu suretle divetlilere ve 
ziyaretçilere bugünün ve yarının Tilr 
kiyesi hakkında vazıh bir fikir veri
lecektir. 

Pauiyonumuzun luımayetleri: 
Belli baflı memleketlerin oldup 

gibi sergide bizim de bir mutbafımız 
ve içinin bir kısmı eski Tophane kah· 
veıini, diler kısmı ocaklı bir türk o
dasını veren güzel bir lokanta ve kah
vemis vardır. Nevyork'ta türk mutbak 
çeıitlerini satarak geçinen birkaç lo
kanta vardır. Fakat bu lokantalar bi· 
naları küçük, tef riptları pek müteva· 
zi olduiu, bilhuaa Konstantinopl gi
bi türk isimlerinden batka ilimler ta
tıdıkları için, çin, japon, f ranaız, ia
veç, rus, İtalyan lokantalan gibi ken· 
dilerini büyük bir kalabalığa tanıta• 
mamıılar, güzidelere airememiılerdir. 

Sergideki türk lokantalının bina ve 
çeıldi yüzde yiiz tilrk, tefrlpb serai· 
deki en gtlsel lokantanınki kadar mil• 
kemmeldir. 

Sergiye her türlü mamulltı lle Ha
cıbekir müeaaesesi, İnhisarlar da it• 
tirik etmektedirler. Ayrıca incir, ı.
dem, fındık, fıabk gibi belli batlı gı .. 
da ihraç maddelerimis, sergide aıne
rikabların alııtıkları tarzda ldlçilk pa 
ketler içinde utılacak, bu suretle, A· 
merlka'da büyük mikyasta bir ihraç 
sondajı yapılmıı olacaktır. 

Kırlı milyon dolarlılı malzeme: 
Nevyork'ta huuıl, tabi bUtiln oto

moblllerin pllkaları 11.serine "'World 
Flir 1939n yasılı pWralarlyle deilıti· 
rilmittir. Otobilalere, metrolara, vit· 
rlnlere, tramvaylara sergi illn1an ya· 
pııbnlmıt; metropoliten operam ma
yıs içinde fnkallde bir proanm ba· 
sır-.., --.ywk'w llllt8a •llwe 
elemanları yüsde 3o-40 ücret farkı ile 
serci için anpje edilml1t Nevyork'la 
sergi aruında uatte UiO bin Jdfiyl 
tqıyacak tertibat alınmı1o serci laha
ıının yanında 35 bin otomobilin dura
bilecell muuzam bir ufalt park yap
pılmııtır. Kilçilk, bUyilk bildin Ame
rika fabrikalan sercinln devam etti· 
il altı ay içinde kırk milyon dolarlık 
qya çıkaracaklar ve bu eıyanın beri· 
ne sergi amblem'lerlnl koyacaldar4ır4 

Grıımolon ,olalar da uanlı: '' •• .Ben ameriii w .. 
ile 6alerün/ ... ,. 
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·. ·Vilôyetler · · · 

Dizel motorü ve saire 

alınacak 
~ınasya Belediye Reisliğinden 

·ı - Amasya belediyesi elektrik 
santralına konulmak üzere yirmi beş 
beygir takatinde bir dizel motörü ile 
komple alternatör ve tevzi tablosu ve 
teferrüatı açık eksiltme suretiyle mü
nakasaya konulmu§tur. 

2 - Bu gurubun muhammen bedeli 
ınontaj işlerde dahil; olmak üzere 
dört bin yüz elli ve montaj işleri ha
riç olmak üzere üç bin beş yüz elli li
radır. 

3 - Talipler montaj işlerini der 
uhte etmek veya etmemekte ve tenzi
latı ona göre yapmakta muhayyerdir
ler. 

4 - Muvakkat teminat muhammen 
bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
verilecektir. 

S - Keşifname ve fenni: şartname
lerle münakasa şartnamesinin suret
leri arzu edenlere bedelsiz olarak gön 
derilir. 

6 - İhale ıo mayıs 1939 tarihine 
nıüsadif çarşamba günü saat 15 te A
nıasya belediyesinin daimi encümeni 
huzurunda yapılacaktır. 

7 - Talip olanların ihale günü be
lediye encümeinide açık münakasaya 
iştirak etmeleri ilan olunur. 

(2590/1422) 11425 

~ose ve menfez yapflrllacak 
Malatya Vilayetinden : 

1 - Besni - Adıyaman yolu üze
rinde ve 32+436 ve 28+095 ve 40+000 
ila 40+ 095 kilometreler arasında yapı 
lacak şose ve üç adet menfez inşaatı 
10. 4. 1939 tarihinden itibaren yirmi 
giin müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait evrak: 
A - Hususi şartname, 
B - Hususi fenni şartname, 
C - Keşif ve silsilei fiyat, 
D - Bayındırlık işleri genel şart

namesi, 
E - Eksiltme şarnamesi, 
F - Mukavele projesi ve mütefer

ri evrak. 
3 - 6. 5. 939 tarihine rastlıyan cu

martesi günü saat on ikide ihalesi ya 
Pılacaktır. 

4 - Bu işin keşif bedeli 23294 li
ra 39 kuruş ve muvakkat teminat mik· 
tarı 1747 lira 8 kuruştur. 

S - İ tek i erin ihaleden se iz gü 
eve] vilayet nafıa müdürlüğünden eh
liyet vesikası almaları ve Ticaret o
dası veesikası ibraz eylemeleri meş
ruttur. 

6 - Teklif mektuplarının ihale sa
atinden bir saat eveline kadar vilayet 
daimt encümeni riyasetine tevdii la
zımdır. 

7 - Fazla tafsilat alamak isteyen
ler vilayet daimi encümenine müra
caatları ilan olunur. (1430) · 11432 

Cc::ı ağacı satışı 
Antalya Vilayeti Orman Çevir· 

Re Müdürlüğünden : 
1 -Antalyanın Alanya kazasına bağ 

lı Söğüt devlet ormanından bir sene 
ttıüddetle ve kapalı zarf usuliyle 1408 
tnetre mikap gayri mamul çam ağacı 
20 gün müddetle artırmaya çıkarılmıı1 
tır. 

2 - Artırma 4-5-939 tarihine mil · 
sadif perşembe günü saat 15 te Antal
Ya orman idaresinde yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli çamın beher 
gayri mamul metre mikabı için 490 
kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 517 lira 44 
kuruştur. 

5 - Teklif mektupları 4-5-939 gü
nü saat 14 e kadar behemehal An -
talya orman müdürlüğünde, müteşek· 
kil komisyon reisliğine verilmelidir. 

6 - Şartname ve mukavelenameyi 
gönnek istiyenlerin Ankarada Orman 
uınum müdürlüğüne ve Antalya or
nıan Çevirge müdürlüğüne müracaat· 
ları. (2775-1497) 11468 

Kalörifer tesisatı 

Sehir haritası yaptmlacak 
A ksaray Belediye Riyasetinden: 

1 - Kasabamızın Nafıa vekaletin
den tasdikli hali hazır hartasına naza
ran meskun kısım 330 hektarının müs
takbel imar planı kapalı zarf usuliy
le münakasaya vaz edilmiştir. 

2 - Bedeli muhammeni 2640 lira
dır. Muvvakkat teminat 198 liradır. 

İhalenin ertesi günü bu miktar bir 
misli daha arttırılacaktır. 

3 - İhale 20. 5. 939 cumartesi günü 
saat 10 da Aksaray belediye dairesin
de yapılacaktır. 

4 - İstekliler bu husustaki şartna
meyi Aksaray belediysinden bedelsiz 
alırlar isteyenlerin adreslerine gönde
rilir. 

5 - İstekliler kanunen ve şehirlerin 
imar planlarının tanzimi işlerine ait 
talimatname ahkamına icap eden ve
saik ile birlikte tarifatı kanuniye da
iresinde ihaleden bir saat evel teklif 
mektuplarını belediye riyasetine ver-
meleri 11518 

Satıhk çam ağacı 
Antalya Orman Müdürlüğün

den: 
1 - Antalya'nın Korkudeli kazası

na bağlı Hacıbekar - Samas devlet or
manından bir sene müddetle satılığa 
çıkarılan (2324) metre mikap gayri 
mamul çam ağacı on beş gün müddet
le ve kapalı zarf usuliyle arttırmıya 

konulmuştur. 
2 - Arttırma 6. 5. 939 tarihine mü

sadif cumartesi günü saat 10 da An
talya orman idaresinde yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli çamın beher 
gayri mamaı metre mikabı (490) kuruş 
tur. 

4 - Muvakkat teminat % 7,5 hesa
biyle (854) lira 7 kuruştur. 

5 - Satış orman kanununun mu
vakkat 6 ıncı maddesi mucibince ma
halli ihtiyacı karşılamak için yapıla

caktır. 

6 - Teklif mektupları 6. 5. 939 gü
nü saat 9 da Antalya orman idaresin
deki satış komisyonu başkanlığına be
hemhal verilmiş bulunacaktır. 

7 - Şartname ve mukavelenameyi 
görmek isteyenlerin Ankarada Orman 
umum müdürlüğüne ve Antalya Or
man çevirge müdürlüğüne müracaat 
lan. (2838/1549) 11533 

Hükumet konağı yapflnlacak 
Balıkesir Vilayet i Nafıa Müdür

lüğünden: 

1 - Balıkesir Hükümet konağı ad
iye ıamı ın inşa ı apa ı zarf ile 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Yaptırılacak iş, 65119 lira 76 

kuruşluk heyeti umumiye keşfinin 
56936 lira 50 kuruşluk kısmıdır. 

3 - Bu işe ait evrak: 
A - Projeler, 
B - Fiat Bordrosu, mesaha cetve

li, keşif hülasa cetveli, 
C - Fenni ve hususi §artname, 
D - Bayındırlık işleri genel şart -

namesi, 
olup istiyenler bu evrakı her gün 

Balıkesir vilayeti Nafıa Müdürlü -
ğünde görebilirler. 

4 - Eksiltme 15-5-939 cuma günü 
saat 15 de Balıkesir hükümet kona -
ğında Nafıa Müdürlüğünde teşekkül 

edecek Nafıa Eksiltme komisyonu hu 
zurunda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin bu işe ait 4883 lira 
98 kuruşluk muvakkat teminat. Mal
sandığına yatırdıklarına dair makbuz 
ve şayanı kabul Banka mektubu ile 
ihaleden en son sekiz gün evel asga
ri 70 bin liralık yapı işini bir defada 
başardıklarına dair referanslariyle 
Balıkesir valiliğine müracaat ederek 
alacakları ehliyet vesikasını ve tica
ret odası vesikalarını 2490 No. 1ı ka
nunun tarifleri dairesinde hazırhya
rak eksiltme komisyonuna müracaat
ları lüzumu ilan olunur. (2909-1591) 

11557 

Ahnacak elektrik 

enstilasyon malzemesi ilam 
Çankırı Be le diyesinden : 

1 - Elektrik enstilasyonu için lü
zum görülen malzeme ve teferruatı 
16-4-939 tarihinden 16-5-939 tarihine 

Afyon Vilayetinden : : kadar ve bir ay müddetle kapalı zarf 
Afyon vilayeti merkezinde yaptı- usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

rılnıakta olan Ali Çetinkaya okulunun 2 - Keşif tutarı (5676) lira (50) ku 
1~031 lira 10 kuruş keşif bedelli kalo· rutşur. 
rı.~er tesisatı işi 9- mayıs -939 salı gü- 3 - Şartname resimleri ve diğer 
n~ saat 15 de vilayet daimi cncüme • evrakları belediye dairesinde her gün 
nınde ihale edilmek üzere kapalı zarf görülebildiği gibi istiyenlere de bila • 
u.suiiyle eksiltmeye konulmuştur. Ke· bedel gönderilir. 
§lfnanıe, şartname, planlar bir lira be- 4 - İhalei katiyesi 16-5-939 tarihi
d_el mukabilinde Afyon nafıa idare - ne müsadif salı günü Çankırı beledi
sınden alınabilir. Muvakkat teminat yesinde saat 15 de encümeni beledi-
1427 lira 33 kuruştur. yece icra kılınacaktır. 

İsteklilerin arttırma eksiltme ka - 5 - Arttırma ve eksiitme ve ihale 
nununa tevfikan verecekleri teklif kanununun kapalı zarf hakkındaki 
tnektupları muvakkat teminat, ti- şeraitine göre verilecek teklif mek· 
caret odası kayıt vesikası ve şimdiye tupları eksiltme saatinden bir saat 
kadar buna mümasil işleri müteahhit evveline kadar belediye riyasetine ve-
olarak yaptığına dair ellerindeki rilmiş olacaktır. 
vesaiki bağlıyarak ihaleden 8 gün e - 6 _ Muvakkat teminat (426) lira· 
Vel "lıi la vı yet makamına müracaatla a - dır. . • . . 
caktarı vesika ile birlikte 9 mayıs 7 - Fazla malGmat almak ıstıyenle 

939 salı günü saat 14 de kadar daimi rin şifahen ve tahriren Çankırı bele· 
encürnen riyasetine göndermeleri ilan diyesine müracaatları ilan olunur. 
olunur. (2778-1498) 11469 (2868-1606) !1564 

Arazi sahiplerinin nazarı dikkatine 
Ankara Valiliğinden : 

2901 sayılı kanun mucibince icra ktlınan tahrirde tahrir komisyonlarınca namlarına tesbit edilen aşağıdaki listede evsafı yazılı arazilere ait ihbama • 
menin mükelleflerine tebliğata imkan hasıl olmadığından kanunu mezkfirun suveri tatbikiyesine dair olan 2 inci tahrir talimatnamesinin 5, 6 cı madde • 
leri hükmüne tevfikan işlen ilan tarihi alakadarınca ittila addiyle bir ay için de pulsuz bir arzuhalle itiraz etmeleri ve bu müddetin mürurunda itiraz et• 
miyenlerin arazi kıymetlerinin kesbi kati yet edeceği malfim olmak üzere ilan olunur. 

Tahrir 
No: Mevkii Cinsi 

8 
18 
6 

7 
33 

2 
3 

24 
25 
25 
25 

26 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
44 
47 
48 
50 
53 
55 
56 

59 
62 
64 
64 
64 
69 
70 
31 
32 
35 
50 
68 
2 
5 
8 

15 
19 
20 
25 
26 
26 
39 
11 
12 
13 
14 
15 
56 
44 
45 
50 
50 
69 

23 
24 
4 
8 
2 

18 

61 
61 
11 
22 
30 

72 
97 

127 
107 
209 
216 
218 
237 
291 
292 
306 

311 
29 

112 
226 
232 

236 
236 

453 
454 
454 

. 455 

458 

460 
461 

Karadere Bağ 
,, .. 

Y. Üveç ,, 

,, .. 
,, ,, 

s. o. deresi ,. 
,, .. ,, .. " ,. 

" ,, .. 
,, •• 
" ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, .. ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, .. .. ,, 

.. ,, 
,, ,, 
,, ., 
,, ., 
,, .. 
,, ,, 

" ,, ,, 
,, ,, 

nikmen ,, 
,, 
,, ,, 
,, 

" ,. ,, 
Laka fos ,, 

.. 
,, ,, 
,, .. 
,, 

" .. ,, 
,, .. 
,, .. 
,, ,, 
,, 

" Büyük Esat 
" ,, ,, 

,, ,, 

" ,, ,, 
,, .. 

A. Ayrancı .. 
,, .. 

,, ,, 
,, ,, .. ,, 

Ömer pınarı .. 
,, ,, 

Y. Ayrancı ,, .. 
K. Esat 

Türk özü 

Deliler tepesi bağ 
,, ,, 

Yenişehir Arsa 

" ,, .. ,, 
,, ,, 
.. " 
il ,, 

,., ,, 
,, ,-p 

,, H 

,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 

,, . .. 
Maltepe 

,,, 
.. ,, 
,, ,, 

,, ,, 
,, 

,, .. 
,, 

" ,, ,, 
,, ., 

,, •• 
,, ,, 
,, ,, 

Cilt Varak Köy adı 

31 
(13 
( 
( 
.~ 

3 
23 

Dikmen 
Ortaköy 

Mesahası 

H.A.M2 

1 
1 50 
1 36 90 

1 60 00 
30 00 

1 00 00 
1 00 00 

50 00 
2 00 00 
2 00 00 
2 00 00 

50 00 
40 00 
40 00 
70 00 
50 00 
60 00 
50 00 
50 00 

1 00 00 
70 00 
30 00 
50 00 
70 00 
30 00 
60 00 
40 00 

80 00 
80 00 
80 00 
40 00 

3 00 00 
40 00 
80 00 
30 00 
40 00 
40 00 
40 00 
80 00 
60 00 
80 00 
60 00 
60 00 
?O 00 
50 00 
50 00 
60 00 
30 00 

l. 50 00 
1 60 00 

90 00 
40 00 

1 60 00 
40 00 
40 00 
50 00 
50 00 
38 75 

50 00 
1 00 00 
1 80 00 
1 00 00 

50 00 

30 

50 00 
50 00 
10 00 
5 20 

15 00 
7 00 
4 00 
2 24 
2 50 
6 00 
3 00 

10 00 
5 20 

20 00 
45 00 
30 00 

6 00 
8 70 
9 07 
6 12 
6 80 

6 80 
6 80 

18 38 
9 19 
9 19 

27 57 

9 19 

9 19 
2 30 

Yen işeh i r şubes i 

·Kıymeti Nisbeti Hisse İhbarname 
L. K. % miktarı No: İdarenin itirazının sebebi 

200 00 
450 00 
450 00 

500 00 
150 00 

200 00 
200 00 
100 00 
400 00 
400 00 
400 00 

100 00 
80 00 
80 00 

140 00 
100 00 
120 00 
100 00 
100 00 
200 00 
140 00 
60 00 

500 00 
140 00 
60 00 

120 00 
180 00 

160 00 
160 00 
160 00 
280 00 
600 00 
400 00 
800 00 
300 00 
400 00 
200 00 
300 00 
180 00 
120 00 
200 00 

(160 00 
{350 00 
280 00 
350 00 
350 00 
420 00 
75 00 

375 00 
400 00 
175 00 
200 00 
350 00 

2000 00 
2000 00 
2500 00 
2500 00 
3875 00 

90 00 
200 00 
180 00 
150 00 
500 00 

1000 00 

1000 00 
1000 00 

12000 00 
2600 00 

60000 00 

4200 00 
4000 00 
1344 00 
1250 00 
3000 00 
3000 00 
8000 00 
5200 00 
2000 00 

45000 00 
6000 00 

9000 00 
4000 00 
1800 00 
1200 00 
1200 00 

3360 00 
3360 00 

950 00 
1350 00 
1350 00 
2200 00 

600 00 

600 00 
150 00 

10 

•• 
" 

" 
" 
" 
" .. 
" .. 
" .. 
" 
" 
" .. .. 
,, 
.. 
,, 
,. 
,. .. 
,, 
., 

,, 
•• 
" .. 
,, 

.. .. .. 
" ,. .. .. 
,, .. .. .. 
,, 
,, .. 
" 

.. .. .. 
,, .. 
,, 
.. 
" ,, 

" 
.. 

10 

" 5 

" .. 
,. 

,, 

,, 
,, 

" .. 
,, 
,, 
,, 

,, 

" ,, 
.. .. 
,, 
,, 
.. 
" .. 
,, 

,, 
,, 

00 
00 
00 

00 
00 

00 
00 
00 

1/ 3 
1/ 3 
1/3 

1/3 
1/3 
1/3 

1/2 
1/2 

1/2 

1/2 
1/2 

1/2 
1/2 

1-3 
1-17 
2-47 

2-47 
2-66 

6-76 
6-73 
6-93 
6-94 
6-95 
6-96 
6-97. 
7-1 
7-3 
7-4 
7-7 
7-8 
7-10 
7-15 
7-19 
7-20 
7-23 
7-26 
7-28 
7-29 
7-32 
7-35 
7-38 
7-39 
7-40 
7-48 
7-49 
9-62 
9-63 
9-65 
9-77 
9-81 
8-42 
8-45 
8-49 
8-59 
8-66 

8-73 
8-74 
8-75 
8·86 
( 
(8-98 
( 
( 
( 
9-27 
4-27 

4-30 
4-31 

15-37 

7-67 
7-68 

15-38 
3-8 
6-49 

2-91 

4-9q 
4-91 

10-9 
10-18 
10-25 
10-36 
10-57 
10-76 
11-15 
11-17 
11-23 
11-24 
11-35 
11-48 
11-49 
11;62 

11-71 
11-84 
12-7 
12-58 
12-63 

13-1 
13-2 

14-17 
14-18 
14-19 
14-20 

14-25 

14-27 
14-28 

Yoktur 
,, 

" 

,, 
,, 

Kıymet az olduğundan 
idarece itiraz edildi 

,, ,, ,, 
,, ,, .. 
" 

,, ,, 
,, ,. ,, 

" 
,, ,, 

•• ,, ,, 
.. " 

,, 
,, ,, ,, 
,, ,, ,, 
,, 

" .. 
,, ,, .. 
,, ,, ,, 
,, ,, ,, 
,, ,, .. .. ,, 

" .. ,, ,, 
,, ,, ,, 

JJ ,, .. ,, ,, 
.. .. ,, .. .. .. ,, 

,, ,, ,, 
,, 

" ,, 
,, ,, .. .. ,, .. 

,, ,, 
,, ,, ,, 
.. ,, ,, 
,, ,, ,, 
,, ,, ,, 
.. ,, ,, 
,. ,, .. 
,, .. ,, 
,, 

" .. 
,, .. ,, 
,, ,. ,, 

,, 
" 

"" .. 
,. ,, 

,, ,. ,. 

,, ,, ,, 
" " ,, 

İtiraz yok 
,, ,, 
,, ,, 

,, ,, 
,, " 
" ,, 
,, ,, 

Kıymeti az olduğundaı.. 
idarece itiraz edildi 
yok 

Kıymeti az olduğundan 
idarece itiraz edildi 
İtiraz yoktur 
İtiraz yoktur 

,, ,, 
JJ ,, 

,, ,, 
,, u 

,, ,, 
,, il 

,, ,, 
,, ,, 
,, " 
,, ,, 
" ,, 

,, ,, 
,, ,, 
" ,., 

Kıymeti az olduğundan 
idarece itiraz edildi 

Kıymeti az olduğundan 
idarece itiraz edildi 
İtiraz yoktur 

,, .. ,, 
" ,, ,, 

İtiraz yoktur 

" " ,, ,, 

,,. ,, 
,, .. 

Kuyuda muvafıktır. 11-4-939 

Yenişehir şubesi 

Tahrir N. Mevkii Cinsi H. Ar 
Kıymeti 

ME Lira K. 

228 
27 
28 
29 
88 

Arıhkdere 

Bent başı 
.. 
,, 

Kızılavlağ 

Bağ 

Tarla .. .. 

30 
25 
10 
15 
10 

900 00 
250 00 
100 00 
150 00 
20 00 

Hisse 

Mükellefin İsmi 

Tenekeci Yahya veresesi 
Arpacı İsmail O. İbrahim 
Yüksek levazım mektebi yüzbaşısı 

Rifat 

" ,, " ,, " 
İbrahim O. İbrahim 

Çolak İsamil 
Kadı O. Bekir veresesi / 

Mavi kadın 
Fatina, Alime, Nuriye, İmir 

,, ,, ,, ,, 
" 

., ,, 
Ahmet 
Gözlemeci O. İbrahim gözlemecf 
Mehmet O. Osman ..., 
Zeynel damadı İsmail eşi 
H. Emin kızı Fatma 
Uzun Hacı O. Salih 
Hacı Kadir hafidi 
Ahmet eşi Satia Kurucay 
Berber Ahmet 
Kırış bekçi karısı 
Kolcu Reşit 
Hacı dayı oğulları 

Hacı Ayvaz O. Satılmı§ 
Şahin O. İbrahim 
Hacı kadın 

Miktat O. Hafız 

Osman Nuri, Ekrem, Abdullah .. 
,, ., 

Hasan 
Kol oğlu Nazım 
Şükrü 

" 

Ahmet paşa veresesi 
Maviye 
Memurin müdürü ŞükrU 
Gardiyan Ali eşi Azize 
Kolcu Ahmet veresesi 
Kütükçü O. Abdullah 
Çubukçu Ali 
Mehmet eşi Fitnat 
(İsmail O. Ali Abacı 
( 
Bedrettin O. İsmail 
H. dede kızı Fatma ve Sıdıka 

,, ,. .. 
An don 

Mütekait Faik 

Dr. Ali kızı Nimet 
Mütekait Galip 

,, it 

Cavit ve Şeref 
,, ,, 

" 

• 

İsmail Fadıl O. Mehmet Ali 

Kantarcı Halil O. Ahmet veresesi 
Üfürükçü O. Halil 
Sadullah sağ kaya 
Sabık Küthya saylavı Hayati 
Halilden feraen hariciye V. M. ımbay 

Abdullah Fevzi 

Huriye koyunpazarında tütüncü Aziz 
nezdinde 

Çayhaneci Osman O. Yusı.rf ve Osman 
,, ,, ,, ,, 

Mühendis Şevket 
Dr. Osman eşi Muazzez belediye Dr. 
Kazım Hüsnü eşi Fazilet 

Cemal paşa O. Ahmet 
Vasıf Çınar 

Saffet Lutfi 
Kemal Tekin 
Emekli yarbay Salih 
Mühendis Rıza Soyman Çaınlıcada 
Mühendis Derviş 
Temyiz basından Ali Rıza 
Nail Özkan 
Dr. Hakkı Şinasi Erel 
Divanı Muhasebat müdürlerinden 
Faik 

Müteahhit küçük Cemal 
Mühendis Kerim Şeref 
Hamit Çağıl 
Berlin konsolosu eşi Meliha 
İktısat Vekaleti daktilosu Ganime 
Maliye Vekili hemşiresi Hatice, 

Firdes 
,, ,, ,, ,. 

Mühendis Hamit 
Müteahhit Muzaffer ve Haydar 

" ., n " 
Tayyare cemiyeti müfettişi İsamil 

Hakkı 
Muhafız bölük yüzbaşısı Hüseyin 

Hüsnü 
Albay İsmail Hakkı 
Erzurumlu Nafiz Şoförü Selahattin 

Sahibi 

Nuri oğlu Ali 
Mehmet İskender 

(LfJ.tfen sayfayı çeviriniz) 



-ıv-

Arazi sahiplerinin 
Cilt Varak Köy adı 

-------
( 
77 

(58 
(58 

62 
'(23 
( 
( 
( 

43 

47 
47 
47 

10 
11 
16 
16 

5 
42 
41 
41 

41 

41 

41 

41 

33 x 
21 
22 
25 x 
75 
76 
77 
78 

46 

24 
26 
27 

69 x 
57 x 
71) 
72) 
19 
21 
32 
46 

49 

52 

77 

78 

İmrahor 
Kutludüğün 

,, 

" .. 
Edige 

G. Virancık 

.. " 
" .. 
,, 

" 
Karaağaç 

" Odabaşı 

Tuluntaş 

Karaoğlan 

,, 
,, 

" 

.. 

Tahrir N, Mevkii 

177 
212 

1259 

216 
64 

( 56 
(224 
(141 
(144 
(252 
(160 
272 
274 

(278 
(279 
286 
397 
297 

272 
154 
337 

11 

(197 
(216 
(269 
(272 
( 23 
( 43 
(227 
(241 
( 91 
(148 
(228 

Mestan yeri 
Samanlık 

Köyönü 

Yazı 

Telli dere 

İnce öz 
Köyarkası 

Kepir 
.. 

Kaayazı 

Kepir 
Güney 

" 
" 
" Davulcu 

Y. Kavak 
Topalak 

Şehir Ali yolu 
Deve çukuru 

Boyalık 

Deveçukuru 

" " Pancarlı 

Oğul bey 
Boyalık 

" 
Pancarlı 

.. 
Karaoğlan çayırı 

Deveçukuru 
Pancarlı 

Cinsi 

" Bağ 
Tarla 

" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 
Bağ 

•• 
Tarla 

" 
" 
" 
" 

.. 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" ,. 

" 

nazarı 
Kıymeti 

H. Ar ME Lira K. 

1 

2 

8 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

20 
80 
30 

50 

40 
50 
30 
20 

40 
50 
50 
30 
40 

20 
50 
50 
30 

50 
50 

20 
80 

60 

60 

60 00 
700 
300 00 

62 50 

1200 00 

300 00 
200 00 
120 00 
200 00 
120 00 
240 00 

240 
300 
450 
150 
160 

00 
00 
00) 
00) 
00 

500 00 
50 

144 
450 
300 
150 

450) 
150) 
200) 
120) 
320 

240 
200 
200 
180 
300 
200 

ULUS 

dikkatine 
Hisse 

1/2 

1/4 

1/3 

Sahibi 

Çubuklu Mustafa 
Yusuf, Enver helvacı 

Reşat biçer 
Hasan Tahsin Cavide 
Radibe, Ferhunde 

Zekiye güler 

Emin Atar 
Fethi İlim 
Talat Sönmez 

Hasan O. Mehmet 
Hüseyin O. Mehmet Ve Rifat 
Ali ve hemşireleri 

Neşet O. Mehmet 
Mustafa boz 
Etem Zor 
Ahmet Öz 
Naciye Öz 
Hakkı Öz 
Nuriye Öz 

Hakkı Öz 

( 
(Etem Zor 
( 
( 
(Adem Zor 
( 
( 

..tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:_ ----- Türk Hava Kurumu 27 
. . 
ıncı tertip ------- --- ---Piyangosu Büyük ----- ---------- ------- Birinci keşide 11 Mayıs 1939 dadH - --

Büyük ikramiye 
----------- 40.000 liradır 
-- -- -_ Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- : 

: lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır... : 
- Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeği ihmal etmeyi- : 
: niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına gir- : 

miş olursunuz. : 
'=tııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııf" 

Ekonomi B. 

Satıhk eski eşya 
lktısat Vekaleti Levazım Müdür

lüğünden: 

Vekalette mevcut muhtelif tipte ve 
(164) parçadan ibaret Sandalya, Kol
tuk, kanepe ve masalar eskimiş ve kul 
lanılmış bir halde olduklarından do
layı satılacaktır. Ayrı ayrı bunlara 
kıymet takdir ettirilmiş olup yekunu 
(223) liraya baliğ olmaktadır. Her 
cins ayrı ayrı satılacaktır. 

Müzayede 4. 5. 939 perşembe günü 
saat onda Yenişehirde vekalet bina
sında teşekkül edecek komisyon hu -
zurunda ve belediyeden gönderilecek 
tellal marifetiyle yaptırılacaktır. Tel· 
laliye ve diğer resimler alıcıya aittir. 

le ber mucibi karar müddeialeyh Nu
riye ve Güllüzarın duruşma günü o
lan 25. 5. 939 perşembe günü saat 9 
mahkemeye gelmeleri veya bir vekil 
göndermeleri lüzumu aksi takdirde 
haklarında gıyap kararı verileceği i-
lan olunur. 1558 

Gümrük v~ 1. B) 

Nakliyat ilônı 
Ankara inhisarlar BaşruudürJü .. 

ğünden: 

939 mali yılı içinde Ankaradaki de
polarımıza ve mülhakatımıza sevk e
dilecek dolu tütün ve içki sandıkla
riyle dolu ispirto bidonlarının ve hun 
lara ait boş kapların aşağıda yazılı 
mahallere bir sene müddetle taşınm:ı
sı işi şartnameleri veçhile açık eks;lt
meye konulmuştur. 

x işaretlere idare tarafından itiraz yapılmıştır. 

Taliplerin aynı gün ve saatte ayrı· 
ca eşyaları görmek ve izahat almak is
teyenlerin her gün müdürlüğümüze 
müracaatları ilan olunur. (1545) 

Açık eksiltme ve ihale muamelesi 
12. 5. 939 tarihinde saat 15 te banka
lar caddesinde baş müdürlüğümüz bi
nasında toplanacak komisyonda her 
mahal için ayrı ayrı icra edileceği ve 
bir senelik nakliyatın muhammen be
delinin % 7,5 hesabiyle muvakkat te
minat paraları da her biri hizasında 
gösterilmiş olduğundan taliplerin şe
raiti anlamak için şimdiden satış şu
bemize müracaat etmeleri ve açık ek
siltmeye gireceklerin de ilk teminat 
paraları ile gelmeleri ilan olunur. 

c. 

11 
11 
11 
113 
103 

v. 

52 
100 

54 
63 
1 

Dünyada bir 

Clakika içinde 

neler olur? 

Kıymeti lira 

3375 
1100 
500 
225 
250 

Merkez 
Köyü 

Kalaba .. 
,, 
n .. 

Jandarma 

Yalak ve yashk kıhfhk bez 
ah nacak 

· •Alma tar bir dakikada 44 ton hu- Jandarma Genel Komutanlığı 
bubat sarfederler. Ankara Satm Alma Komisyonun· 

dan: * Düny nın en çok sigara içen mil
leti Filipın1ilerdir. Bir dakikada Fi
lipinde 6. Ol sigara imal edilir. 

:t- İngilt rede bir dakika içinde 7580 
litre bira a ·fedilir. 

* Amerik da radyo son derece rağ
bet görme t dir. Amerikada radyo ba 
şında her d kika 100.000 insan bulu -
nur. 

:/o Dünyanın en zengin altın maden
leri cenub frikada Transvaal ocak
larında bulunur. Burada her dakika
da 703 gram saf altın elde edilir. 

~ İngilt re büyük bir sanayi mem
leketidir. ı ilterede o kadar çok ma
den vardır i İngiliz ocakları altmış 
saniyede 23 on çelik verir. 

* Kanada, dünyanın en çok hu bu -
bat yetişti erı memleketlerinden biri
sidir. Kar:a adan büyük Okyanos'ta 
bulunan V kuver adasına bir dakika 
içinde 13CO litre buğday gönderilir. 
Bu adaya r ingiliz kolombiyası da 
denir. Nü u u 100.000 dir. 

* Rusy 'ir dakikada 30.000 dolar
lık ticaret eiyası yapar. 

~ Tevrat yüz muhtelif lisan üzeri
ne basılın yeryüzüne dağıtılmıştır. 
Tevrat o k dar çok basılmıştır ki bir 
dakikada 60 nüsha dağıtılır. Saniyeye 
bir nüsha Tevrat döşer ve bu, bütün 
sene deve:m eder. 

* Fırtıı a ar, yeryüzünde bir daki
kada 100( milyon kilovat ku<lretinde 
elektrik 1 ıl eder. 

* Düny a en çok şarap çıkaran 

memleket Fransa'dır. Fransa'da daki
ka başına 1 350 litre şarap yapılır. 

* Hava molekülleri deniz hizasında 
dakikada 1 kilometre mesafe kate
der. 

* Harp k )rkusu yüzünden dünya
nın yedi büyük devleti silahlanmak i
çin bir dakikada bir milyon frank 
harcar. 

* Avusturalya, en çok koyun yetiş
tiren memlekettir. Avusturalya'dan 
bir dakikada 550 kilo yün ihraç edilir. 

* Gazetede bir havadis başlığı oku
yuncaya kadar insan 500 milyon toz 
molekülü yutar. 

1 - Bir metresine otuz dokuz kuruş 
kıymet biçilen 64512 metre vasıf ve 
örneğine uygun yatak ve yastık kılıf
lık bez kapalı zarf usulü ile 17 .5.939 
çarşamba günü saat 10 da satın alına
caktır. 

2 - Şartnamesi 129 kuruş karşılı -
ğında komisyondan alınabilecek olan 
bu eksiltmeye girmek istiyenlerin 
1887 liralık ilk teminat banka mektubu 
veya vezne makbuzu ile şartnamede 
yazılı belgeleri muhtevi teklif mek -
tuplarını beUi gün saat dokuza kadar 
komisyona vermiş olmaları. (1566) 

11586 

/ Kazalar 

Yerli kiremit alınacak 
Haymana Hükümet Tabipliğin· 

den : 
1 - Haymana iskan dairesince ikiz

ce nahiyesine bağlı Runkuş, Ahıboz
köylerinde inşa ettirilmekte bulunan 
göçmen evlerine müktazi 92.000 adet 
yerli kiremidin 15 gün müddetle ve 
açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Alınacak yerli kiremidin 76 bi
ni Runkuş ve 16 bini Ahıboz köyle -
rine teslim edilecektir. 

3 - Beher kiremidin muhammen 
bedeli mahallinde teslim şartiyle iki 
kuruş ve muhammen bedeli 1840 olup 
teminat muvakkatesi 138 liradır. 

4 - Fenni hususu şartnamesi Hay
mana hükümet tabibliğinde ve Anka
ra iskan müdürlüğündedir. Talip o -
lanların mezkur dairelerde görmeleri. 

5 - İhale 4.5.939 perşembe günü sa
at onda Haymana hükümet tabibli • 
ğindc teşekkül eden komisyon huzu· 
runda yapılacaktır. Talip olanların 
mezkur günde komiı,;yona müracaat • 
ları. (1482) 11476 

Adıyaman kasabası su projesi 
tanzimi iıi eksiltmesi 

Adıyaman Belediyesinden : 
Adıyaman kasabası içme suyu etüt 

ve projelerinin tanzimi işi pazarlıkla 
eksiltmeye konulmuştur. 

ı - İşin muhammen bedeli (2700) 

şübesi 
11526 

Cinsi Mükellefin adı ve soyadı 
Orman koruma 

Tarla 

.. 
Bağ tarla 
Sulu tarla 
Arsa 

Sallı oğlu Ali Göresem 
Ayşe kızı Şerife Karakurt 
Sallı oğlu Ali Gürüsen 
Ahmet eşi Naciye 

2700 takım kııhk elbi~e ahnacak 
Ulucanlar mahallesi Çeşme yanında Orman Koruma Genel Komu• 

tanlık Satın Alma Komisyonundan: No: (24) ev kat Yusuf 
(1559) 11589 

1 - Orman koruma Genel Komu -
tanlık kıtaları ihtiyacı için 2700 ta· 
kllD kı k elbise kapalı zarf usulü i-

Nakliyat mahalli İlk temi :ıt 

1-Ankara merkezi 
2 - Çankırı merkezı 

parası 

Lira Kuruş 

300 

27 inci tertip piyango biletlerinizi 

le ihalesi 11 mayıs 939 perşembe gü • 
nü saat 15 te Ankara'da Yenişehirde 
komutanlık binasındaki satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 3 - Çankırı Şabanözü 

4 - Çankırı - Ilgaz 
29 80 

Memurlar Kooperatif Şirketi 

Gi,elerinden almağı unutmayınız 

SATIŞ YERLERİ: 

2 - Muhammen bedeli 28350 lira 
muvakkat teminatı (2126) lira 25 ku
ruştur. 

5 - Yahşihan - Keskin 
6 - Polatlı - Haymana 
7 -Ankara - Ayaş 

20 
52 
12 
42 
35 

25 
50 

3 - Şartnameler (1) lira (42) ku
ruş mukabilinde satın alma komisyo
nundan alınabilir. 

8 - Ankara - Nallıhan 

9 - Ankara - Bala 
10-Aı;ıkara • Kızılca 

Merkez Mağazası 

Yenişehir şubesi 

Bahçeli evler şubesi 

T. C. Ziraat Bankası 
Türkiye İş Bankası 

Türk Ticaret Bankası 1553 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya· 
zılı vesikalarla beraber teklif mektup 
tarını ihale saatinden bir saat evveli
ne kadar komisyona vermeleri ilan 

hamam 
11-Ankara - Beypazarı 

12-Ankara - Çubuk 
(1483) 

54 
45 
30 

30 

11496 

liradır. 1 olan 6935 lira 46 kuruş bedeli keşifli 
2 - İstekliler bu işe ait şartname, zahire loncası inşatı 28. 4. 939 tarihin

proje ve sair evrakı bila bedel Anka- den tibaren yirmi gün müddetle açık 

rada dahiliye vekaleti belediyeler i - eksiltmeye konulmuştur. İhale 17. 5. 
mar heyeti fen şefliğinden veya Adı 939 çarşamba günü saat 10 da belediye 
yaman belediyesinden alabilirler. encümeni huzurunda yapılacaktır. İs-

3 - İhale 28. Mayıs 1939 tarihine teklilerin şartnameyi görmek ve iza
rastlıyan pazartesi günü saat on birde hat almak üzere her gün belediye 
Adıyaman belediyesinde .. toplanacak muhasebesine müracaatları 11591 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is- Belediye binası inaşaatı 
teklilerin aşağıda yazılı teminat veya 
vesaiki ihale gün ve saatine kadar ko 
misyon reisliğine teslim etmiş olma
ları şarttır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci madelerine uygun iki yüz üç lira 
elli kuruşluk muvakkat nakdi teminat 
veya banka mektubu. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

C - Kanunun dördtlncü maddesi 
mucibince eksiltmeye girmiye bir ma
ni bulunmadığına dair imzalı bir mek 
tup. 

D - Münakasaya iştirak edecekle
rin su işlerinde sahibi ihtisas yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 
şart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif zaf
lariyle beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat on bire kadar makbuz mukabilin
de komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek -
tuplarının iadeli taahhütlü olması ve 
nihayet bu saata kadar komisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
isteyenlerin Ankara belediyeler imar 
heyeti fen şefliğine ve Adıyaman be
lediyesine müracaat etmeleri ilan o-
lunur. 11590 

Zahire loncası 

yaptınlacak 
Alaıehir Belediyesinden : 

Alaşehir belediyesince yaptırılacak 

Alaşehir Belediyesinden : 
Alaşehir belediyesince yaptırılmak 

ta olan belediye binasının 8879 lira 
40 kuruş bedeli keşifli bakiye inşaatı 
28. 4. 939 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. İhale 17. 5. 939 çarşamba gü
nü saat 11 de belediye encümeni hu
zurunda yapılacaktır. İsteklilerin şart 
nameyi görmek ve izahat almak üzere 
her gün belediye muhasebesine müra-
caatları. 11592 

İcra ve İflôs 
Bolvadin icra Dairesinden : 

Bolvadında Mustafa Koyuncuya 
borçlu Dişli köyünden Tekeneşin o
ğullarından İbrahim oğlu Mustafanın 
mahcuz aynı köyde 10. 2. 938 tarih ve 
10, 11, 12 numaralarda kayıtlı paşa 

mevkiinde malfimül hudut bin sekiz 
yüz metre murabbaı 72 sehim itibariy 
le on altı sehim ağıl yeri ve damı ve 
Kara boğaz mevkiinde keza 72 se -
him itibariyle 16 sehim değirmen 
ve ebniyesi ve köyde vaki mi -
safir odasının 72 sehiminden on 
altı sehmi açık artırma suretiyle satı 
lığa çıkarılmış olduğundan yevmi i
hale olan 29. 5. 939 pazartesi günü sa
at 16 da Bolvadın icra dairesine ta
liplerin yüzde yedi buçuk pey akçe
leriyle birlikte müracaat etmeleri i-
lan olnur 1569 

olunur. ((1507) 11486 

Mahkemeler 
Dolma tüfek kapsülü 

ah nacak 
İnhisarlar Umum Müdüdüğün

llgaz Asliye Hukuk Mahkeme- den : 
sinden : 

1 - 24. IV. 939 tarihinde kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacağı ilan edil
miş olan 400.000 kutu dolma tüfek 
kapsulü münakasasında şartname ha
ricinde teklifatta bulunulduğundan i
hale olunamamıştır. 

II - Pazarlık 3. V. 939 çarşamba 

günü saat 13.30 da Kabataşda levazım 
ve mübayaat şubesindeki alım komis· 
yonunda ) .ıpılacaktır. 

III - Muhammen bedeli 25876 lira 
ğin nufusa tesçil adilmemiş olduğun- muvakat teminat 1940.70 liradır. 
dan iş bu evlilerin tesçiline mütedair 

Ilgazın Çatıkise köyünden Yılancı 

oğlu İsmail karısı Nafize tarafından 

müddeialeyh İzmidin cedit mahalle
sinden 2 No.lu evde mukim Ilgazın 

Çatıkise köyünden Yılancı oğlu Meh 
met krısı Nuriye ve kızı Güllüzar a
leyhine Ilgaz asliye hukuk mahkeme
sine açılan müddeialeylhlerin murisi 
ve kendisinin kocası İsmaille 324 se
nesinde evlendikleri halde bu evlili-

davanın açık yapılan duruşmasında: IV - Şartnameler her gün 149 ku-
ruş bedel mukabilinde yukarıda sözü 

Müddeialeyhlerden Nuriye ve Gül- geçen şubeden alınabilir. 
lüzarın meskeni meçhul olduğundan V _ İsteklilerin eksiltme için ta
kendilerine ilanen davetiyenin tebliğ yin edilen gün ve saatte % 7,5 güven
edilmesine mahkemece karar verilmek 1 me paralariyle mezkur komisyona gel 
---------------___: meleri ilan olunur. (2849/1556) 11541 

Tath su taşıma ilônı 
Ankara inhisarlar Başmüdürlüğünden : 

Aşağıda adları yazılı olan tuzla idarelerinin 1939 mali yılı su taşıma ihti
yaçlarının tamini şartnamesine göre ayrı ayrı aleni pazarlığa konulmuş ve 
muvakkat teminat paraları da hizalarında gösterilmiştir. 

Açık pazarlığın 15-5-1939 tarihinde pazartesi günü saat 15 de mahalli tuz -
la memurluklarında yapılacağı ilan olunur. (1588) 11552 

Boncuk 
beraberdir 

Taytak 
beraberdir 

Tuzlanın 

adı 

Akça koyunlu 
Ali baba 
Çoğu 

Çankırı 
Keçeç 
Sarıkaya 

Sekili 
:Yerli 

geçen seneki Muvakkat 
aylık ihale Bu seneki aylık teminat 

bedeli muhammen bedeli bedel 
Lira kuruş 

12 
4 
6 

10 
20 

4 
26 

8 

50 
95 
50 

90 

Lira kuruş 

12 
8 
6 

10 
20 

4 
26 
22 

50 

50 

90 

Lira kuruş 

11 
4 
5 
9 

18 

25 
45 
85 

4 41 
23 40 

6 90 
11551 



1 bu işle alakadar tüccardan olduklarına 

Askeri Fabrikalar 1 
dair ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (1457) 11581 

60 fon döküm koku alınacak 175 ton döküm kumu ahnacak 

Askeri Fabrikalar Uml.ım Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan: 

Tahmin edilen bedeli (3000) lıra 
olan 60 ton döküm koku Askeri Fab

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (6125) lira o
lan 175 ton döküm kumu askeri fahri-
kalar umum müdürlüğü merkez satın 

rikalar umum müdürlüğü merkez sa- al a k · 25 5 1939 pe ş m omısyonunca . . r em • 
tın alma komisyonunca 2Z. 5· 1939 pa- be günü s.aat 15.30 da kapalı zarfla i
zartesi günü saat 14 te açık eksiltme hale edilecektir. Şartname parasız ola
ile ihale edilecektir. Şartname para- rak komisyondan verilir. Taliplerin 
sız olarak komisyondan verilir. Talip- muvakkat teminat olan (459) lira (38) 
lerin muvakkat teminat olan (225) li- kuruşu havi teklif mektuplarını mez • 
ra ve 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. mad kur günde 14.30 za kadar komisyona 
delerindeki vesaikle komisyoncu ol- vermeleri ve kendilerinin de 2490 sa • 
madıklarına ve bu işle alakadar tüc- yılı kanunun 2 ve 3 ; maddelerindeki 
cardan olduklarına dair ticaret oda- vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
sı vesikasiyle mezkur gün ve saatte bu işle alakadar tüccardan oldukları -
komisyona müracatları. (1458) na dair ticaret odası vesikasiyle mez-

11495 kur gün ve saatte komisyona müraca-
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Askeri Fabrıkalar Umum Mu-
dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan: 

Tahmin edilen bedeli (8000) lira o
lan 50 adet döküm kalıbı Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 16. 6. 1939 cu
ma günü saat 15 te kapalı zarfla iha
le edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (600) lirayı ha 
vi teklif melttuplarını mezkur günde 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 sayılı kanu
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 

aHikadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret odası vesikasiyle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracatları 

{1533) 11527 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (10.000) lira 
olan 200 ton döküm koku askeri fahri-
kalar umum müdürlügü merkez satın 
alma komisyonunca 25.5.939 perşembe 
günü saat 15 te kapalı zarfla ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu • 
vakkat teminat olan (750) lirayı havi 
teklif mektuplarını mezkur günde :;aat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu -
nun 2 ve 3; maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alfıkadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(1476) 11583 

300 fon Elektrolit bakır ah nacak 200 ton Elektrolit tutya ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
C:lürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (210.000) lira 
olan 300 ton elektrolit bakır askeri 
fabrikalar umum miıdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 22.6.1939 
perşembe günü saat 15 t e kapalı zarf
ı ih le di c ktir. artnam 
(50) kuruş mukabilinde komisyondan 
Verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (11750) lirayı havi teklif mektup· 
larını mezkur günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. madde
lerindeki vesaikle komisyoncu olma • 
dıklarına ve bu işle aHikadar tüccar -
dan olduklarına dair ticaret odası ve· 
sikasiyle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (1455) 11579 

100 ton hamızı azot ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
C:lürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (26.000) lira 
olan 100 ton hamızı azot askeri fahri· 
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 20.6.1939 salı gü
nü saat 15 te kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname {l) lira (30) kuruş 
mu\<abilinde komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (1950) 
lirayı havi teklif mektuplarını mezkur 
günde saat 14 de kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numa· 
ralı kanunun 2. ve 3 maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan oldukları -
na dair ticaret odası vesikasiyle mez
kur gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (1456) 11580 

60 adet kokil ve baJhğı ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Meı:kez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli ( 46.000) lira 
olan 200 ton elektrolit tutya askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 22.6.939 per
şembe günü saat 15.30 da kapalı zarfla 
iha e edilece tir. n · a 
(30) kurut mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (3450) lirayı havi teklif mektup
larını mezkur günde saat 14.30 za ka -
dar komisyona vermeleri ve kendile -
rinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komiıyoncu 
olmadıklarına ve bu işle ata.kadar tüc
car olduklarına dair ticaret odası ve -
sikasiyle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (1480) 11584 

Mi ili Müdafaa B. 

3000 u~uı elbisesi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
ı - 3000 adet uçuş elbisesi ciiası a

lınacaktır. Muhammen bedeli 2250 li
ra olup ilk teminat miktarı 168 lira 
75 kuruştur. 

2 - Açık eksiltmesi 4. 5. 939 per· 
şembe günü saat 15 te vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nümunesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin muayyen saatte ilk 
teminat mektup veya makbuzlariyle 
komisyonda bulunmaları. (1358) 

11391 

3 kalem kutu olanacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü- M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· misyonundan : 
misyonundan : 1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 

Tahmin edilen bedeli (17.010) lira (3000) üç bin lira olan Uç kalem kutu 
olan 60 adet kokil ve başlığı askeri açık eksiltmeye konulmuştur. 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 2 - Eksiltmesi 10. mayıs 939 çar-
satın alma komisyonunca 21.6.939 çar- şamba günü saat 10 dadır. 
şamba günü saat 15 te kapalı zarfla i- 3 - tık teminat (225) iki yüz yir· 
hale edilecektir. Şartname parasız o • mi beş lira olup şartnamesi parasu 
larak komisyondan verilir. Taliplerin olarak her cUn M.M.V. aatın alma 
muvakkat teminat olan (1275) lira (75) komiıyonundan alınabilir. 
kuruşu havi teklif mektuplarını mez· 4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
kur günde saat 14 de kadar komisyona sayılı kanunun 2. ve 3. maddlerinde 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 sa· yazılı belgeleri ile birlikte ihale gün 
yılı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve saatinde M.M.V. satın alma komis· 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına vj yonunda hazır bulunmaları. 

(1467) 11455 

Redresör ve vantilôtör ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyonundan : 

Cinsi Adet Beh. Fiyatı İlk teminat 

Redresör 1 150 Lira 11. Lira 25 kr. 
Vantilatör 4 42 .. 9 " 60 .. 

1 _Yukarıda mıktar ve cinsi yazılı redresör ve vantilatör pazarlık sure -

tiyle alınacaktır . . 
2 - Pazarlığı 8-5-939 pazartesi günü saat 11 de vekalet satın alma komıs -

yonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi her gUn komisyonda görülebilir. . . 
4 - isteklilerin ilk teminat mektup veya makbuzlarıyle komııyona gelme-

1eri (1520) ll545 

Levazım Amirliği 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tekirdağ tümen birliklerinin 

senelik ihtiyacı olan 110 ton sığır eti 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko· 
nulmuştu. Verilen fiyat 27 kuruş 39 
santim makamca yüksek görülmüş ol
duğundan kanunun 40. ıncı maddesi 
mucibince ayni evsaf ve ıeraitle bir 
ay içinde pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 10/Mayıs/ 939 çarıam
ba günü saat 14 te Tekirdağ tümen 
satmalma komisyonu tarafından ya
pılacaktır. Belli günde isteklil rin 
mezkur komisyona müracaatları. 

(1485) 11459 

Mutbak ocaklan tamir ettirilecek 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Depolardaki muhtelif ocakları 
keşifname ve krokisine göre paıarhk 
la tamir ettirilecektir. 

2 - Ocakları görmek isteyenlerin 
Depolar komutanlığına keşifnamesini 
görmek isteyenlerin ve pazarlığa gi
receklerin 57 liralık teminatlariyle 
birlikte 4. 5. 939 perşembe günü saat 
10 da Ankara Lv. amirliği satın alma 
komisyonuna müracaatları. 

(1599) 11576 

Muhtelif kaplaralınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Aşağıda cins ve miktarı ya -
zıh ve nümuneleri komisyonda mah
fuz kablar pazarlıkla satın alınacak· 

tır. 

2 - Taliplerin teminatlariyle bir
likte 3. S. 939 çarpmba gün saat 14 de 
Ankara Lv. amirliği satın alma komis 
yonuna gelmeleri. 1603 

900 Adet Parselen tabak 
300 ,, Çay fincan 
30 ,, Sürahi. 

11577 

Bayındırı ık B. 

Telgraf makinesi 

alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

27 mayıs 939 cumartesi günü saat 
11 de Ankarada Nafıa vekaleti bina
sında malzeme müdürlüğü odasında 

toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunda ceman 3058 lira muhammen be
delli 22 adet Mors tipi telg;af makine 
sinin talip çıkmaması yüzünden ka
palı zarf uıulU flc yeniden eksiltme
si yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (229.35) liradır. 

Eksiltme ıartnameai ve teferrüatı 
Ankarada Nafıa mab:eme müdürlü
ğünden paraaız olarak alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu 
vakkat teminat ve şartnameıinde ya
tılı veılka~rla birlikte aynı gün saat 
10 a kadar makbuz mukablinde komis 
yona vermeleri lazımdır. 1290) 11290 

Nakliyat yaptırılacak 
Nafıa Vekaletinden : 

1- Diyarbakır - Cizre hattının 35 + 
455 inci kilometresi ile 51 + 845 inci 
kilometresi arasındaki demir köprü • 
]erin Diyarbakır'dan iş başlarına nak
li işi kapalı zarf usulü ile münakasa
ya konulmuştur. 

2 - Bu i§in muhammen bedeli kırk 
bin liradır. 

3 - Münakasa 17.5.939 tarihine te -
sadüf eden çarşamba günü saat on beş
te vekaletimiz demiryollar inşaat dai
resindeki komisyonda yapılacaktır. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme şart
namesi, bayındırlık işleri genel şart -
namesi ve koli listesinden mürekkep 
bir takım münakasa evrakı iki lira mu
kabilinde demiryollar inpat dairesin
den tedarik olunabilir. 

5 - Bu işin muvakkat teminatı 3.000 
liradır. 

6 - Bu münakasaya girmek istiyen-
ler 2490 numaralı kanun mucibince 
ibrazına mecbur oldukları evrak ve ve· 
sikalarını ve mezkur kanunun tarifatı 
dairesinde hazırlıyacakları fiyat tek· 
1i flerini havi zarflarını 17 .5.939 tari -
hinde saat on dörde kadar numaralı 
makbuz mukabilinde demiryollar in -
pat arttırma, eksiltme ve ihale ko -
misyonu reisliğine teslim etmeleri Ii
zımdır. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif -
lerde vaki olacak teahhür nazarı dik -
kate alınmaz. (1575) 11587 

ığır eti alı.nacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm Alma komisyonundan : 
Tümen birliklerinin senelik sığır eti ihtiyaçları kapalı zarfla eksiltmeye 

konulmutşur. Muhammen bedeli miktarı muvakkat teminatı ihale saati a
şağıda ayn ayrı gösterilmiştir. 

Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarının 
komisyona verilmesi ilan olunur. (1385) 

Muhammen B. Miktarı M. teminatı 
Mahalli Lira Kr. Kilo Lira Kr. Tarihi Saati 

Demirköy Hd. A. 32400 00 120000 2430 00 8-5-939 16 

Pınarhisar gar-
nizonları 35100 00 130000 2633 00 9-5-939 16 

Vize
0

P. A. 24300 00 90000 1823 00 10-5-939 16 

Babaeski P. A. 24300 00 90000 1823 00 11-5-939 16 
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Derince tahmil ve tahliye 
D. D. Yolları Satm Alma Komiıyonundan : 

AMELİYENiN NEVİ 

1- Anbar dahilinde supalana hazırlamak ve vapur dahilinde vinçle 
supalan yapmak veya hab ve yahut istif yapmak bu ameliyede 
rıhtım veya silo iskelesine veya vapur güvertesine vermek ve 
bırakmak da dahildir. Ve mütekabilen. 

2 - Supalandan açık vagona tahmil ve mütekabilende vagondan 
supalan ve idare vinci ile vagondan denize vermek veya müteka· 

bilen denizden almak. 

3 - Vinç iştiraki olmaksızın rıhtım veya silo iskelesine veya güver. 
teden alarak vagona tahmil etmek veya mütekabilen 

4- Supalandan. alınıp açık araziye nakil ve istif etmek ve müteka
bilen 

5 - Silo iskelesine yanaşmış vapur güvertesinden veya silo iskele -
sinden nakil ve yerleştirmek. 

6- Vinç iştiraki olmaksızın vagoncjan tahliye ve açık araziye mağa
zalara nakil ve istif mütekabilen 

7 - Vagondan idare vinciyle açık araziye tahliye istif ve mütekabi
len 

8-Vinçsiz merakibi bahriyeden küfelerle veya arkalık ile ve el ile 
çıkarılarak vagona tahmil açık araziye mağazalara nakil ve istif 
etmek ve mütekabilen 

9- Vagondan olukla tahliye 

10- Saat le müteahhitten alınacak amele 

11 - Yevmiye ile alınacak amele 

O. Demiryollan 

Kerpiç tqğlası ahnacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komis

yonundan:. 

Devlet demiryolları Haydarpaşa 

işletmesi için (150) bin adet adi ker· 
piç tuğlası kapalı zarf usuliyle satın 
alınacaktır. 

(1000) adedi 14 liradan muhammen 
bedel tutarı "2100" liradır. 

Bu tuğlalar, Haydarpaşa - Ankara 
arasındaki istasyonların birinde ve 
vagon dahilinde teslim alınacaktır. 

Eksiltmesi 8-5-939 tarihine rastlı • 
yan pazartesi günü saat 11 de Hay -
darpaşa gar binası dahilinde birinci 
işletme komisyonunca yapılacaktır. 
Kanuni evsafı haiz isteklilerin ek • 
siltme saatından bir saat eveline ka -
dar muvakkat teminatlarını veznemi
ze yatırmaları ve teklif mektuplarını 
vermeleri lazımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri pa
rasız olarak yol başmüdürlüğünden 

alınabilir. (2704-1487) 11460 

3 kalem malzeme 

ali nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 

Muhammen bedeli 9240 lira olan a
şağıda isim ve miktarı yazılı bir lis
te muhteviyatı üç kalem malzeme 10· 
5-1939 çarşamba günü saat 15 te teah
hüdünü ifa edemiyen müteahhidi na
mına açık eksiltme usulü ile Ankara
da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu •:tC girmek istiyenlerin 693 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları hamilen eksiltme 
saatine kadar komisyonda isbatı vü -
cut etmeleri lazımdır. 

Muhtelif inşaat 
D. D. Yolları Satm Alına Komia

yonundan : 
Keşif bedeli 46848 lira olan Sirke

ci İstasyon meydanının tesviye, tan -
zim ve parkelenmesi ile kanalizasyon 
inşaatı kapalı zarf usuliyle 11-5-939 
perşembe günü saat 11 de Sirkecide 
9 uncu işletme binasında eksiltme ko
misyonu tarafından ihale edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3514 li
ra teminatı ıartnamede yazılı vesika
lar ve teklif mektuplarını ihtiva ede
cek olan kapalı zarflarını eksiltme sa
atinden bir saat evveline kadar ko
misyona vermeleri lazımdır. Şartna -
meler Ankara, lzmir ve Sirkeci vezne
lerinden 235 kuruş mukabilinde te • 
min edilebilir. (2684-1463) 11480 

Meşe travers allnacak 
D. D. Yo)]arı Satm Alma Komia

yonundan: 
Beherinin muhammen bedeli 675 

kuruş olan 200 adet normal hat köp
rü me§e ve traversi ve beherinin mu
hammen bedeli 182 kuruş olan 4000 a
det dar hat meşe traversi 15 Mayıs 
1939 pazartesi günü saat 15 de kapalı 
zarf usulü ile Ankara'da idare bina • 
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 647,25 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaıa· 
da tescll~m ve sevk şefliğinden, Eaki· 
şehir. İzmir'de idare mağazalarından 
ve Mudanya'da işletme amirliğinden 
dağıtılacaktır. (1495) 11520 

40 ton pamuk yağı ahnacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komia

yonundan : 
Muhammen bedeli 16800 lira olan 40 

ton tasfiye edilmiş pamuk yağı 17.5. 
1939 çarşamba günü saat 15 de kapalı 
zarf usulü ile Ankara'da idare bina • 
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin 1260 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği ves~kaları ve tekliflerini 

Miktarı Kg. aynı gün saat 14 de kadar komiıyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara· 
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden da
ğıtılacaktır. (1449) 

lsmi 

Beyaz sabun 
Arap ,, 
Toz ,, 

11479 

3000 
30000 

1500 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpap
da tesellüm ve sevk şefliğinden lz -
mirde mağaza şefliğinden dağıtılacak-
tır. (1543) 11585 

Muhtelif demir, levha ve saç ahnacak 
O. O. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

Ait olduğu liste No.ları hizaıında cins, miktar, muhammen bedel ve mu -
vakkat teminatları yazılı muhtelif demir, demir levha ve kazan uçları 13-6-
1939 s.tlı günü saat 15 den itibaren sırasiyle ayrı ayrı ihale edilmek üzere ve 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin her liste hizasında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün aaat (14) e kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (631) kuruta Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak • 
tadır. (1494) 11519 

Liste Miktarı 

No. ClNSt Ton 

1 Yuvarlak demir 1735,000 
2 Yassı ve köşe demirleri 1485,000 
3 Müşekkel demirler 1405,000 
4 Levha ve kazan uçları 2246,030 

ameliyesinin tasnif ve 

MAden kömürU 
krom ve emsali Beher Kok kömUrU 
dökme cevher Tonu Briket 

Ton Ku. Ton. 

Miden kömürü ve 
emsali dökme 
Cevher 
Krom 

46407 

26189 

44993 

12325 

25140 

269 

20411 

268 

10 
ıs 

4,5 

17 

23 

5 

8 

7 

20 

5 

18 

18 120 

4992 

5526 

2103 

195 

Beher 
Tonu. 

Ku. 

23 

9 

22 

23 

9 

24 

5 

24 

7 

Muhammen Muvakkat 
Bedel Teminat 

Lira K. Lira K. 

147.475,00 8.623,75 
126.225,00 7.561,25 
147.525,00 8.626,25 
235.833,15 13.041,66 
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fi atı 

Muhtelif 
malzeme 

e§ya ve 
emtia 
Ton. 

11776 

975 

8904 

475 

277 

Beher 
Tonu 
Ku. 

23 

14 

18 

16 

23 

14 

18 

9 

(2.5595). lira 9 kuruş muhammen bedeli bulunan ı 7.4.939 da münakasası icra edileceği evelce ilan edilen ve bilahare görülen IUzuma mebni feah olunan 
Derınce lımanı tahmil ve tahliye işi bu kere kapalı zarf usuliyle tekrar eksilt meye konmuıtur. Eksiltme 15.5.939 tarihine mliaadif pazarteai günü saat 11 
de Haydarpaşa gar binası dahilinde 1 inci işletme komisyonu tarafından yapı lacak:tır. Taliplerin (1919) lira (63) kuru9 muvakkat teminat ile aynı gün saat 
10 a kadar komisyon kalemine teklif ınektuplarını vermeleri lbımdır. Bu iıe ait prtname Haydarpaıa liman batmüfettiıliğinden parasız olarak alınabi • 
lir. "2807." 115a4 



Satthk: 

Satılık otomobil - İyi kullanılmı1 
d ört kişilik Opel marka bir otomobil 
müsait fiyatla satılıktır. Telefonla 
1216 ya müracaat. 1434 

Ucuz satılık arsalar - Maltepe jan
darma okulu yanında istasyon arka
sında imarca parsellenmiş küçük çap
ta münferit inşaata elverişli. Tl: 1538 

1458 

Satılık apartman - Şehirde Neca
ti okulu civarında 5 daireli 255 lira i
ratlı bedelinin yüzde 30 borç ehven 
bedelle Tel: 2406 Bayram C. No. 1 A· 

1475 

Acele satılık aprtman - Şehirde 
Himayei Etfal arkasında 5 kat 5 daire 
manzara bol güneşli 16000 lira borçlu 
T el: 2406 Bayram Caddesi No. 1 

1476 
Satılık aprtman - Cebeci'de oto

büs durağına çok yakın 7 daire 2 dük
kanlı 310 iratlı 8000 lira borçlu ehven 
hedelle Tel: 2406 Bayram Caddesi 
No. 1 1481 

Satılık apartmanlar - Yenişehirde 

bu lvar Üzerlerinde 10, 8", 3, 5, daireli 
tam konforlu Tel: 2406 Bayram Cad· 
desi No. 1 1482 

Satılık apartman - Cebecide mül
kiye mektebi civarında üç ve 5 daireli 
tam iratlı borçlu yolculuk hasebiyle· 
Tel: 2406 Bayram caddesi No. 1 1501 

Satılık - Bahçeli küçük evler yapı 
kooperatif hisselerinden satılık hisse 
vardır. Tel: 2406 Bayram caddesi No. 
1 1502 

Satılık arsalar - İstasyon arkasın
da istimlak haricinde inşaata hazır 

asfalt üzeri ve gerilerinde çok ucuz 
T e l : 2406 Bayram C. No. 1 1503 

Satılık arsalar - Yenişehir İsmet 
İnönü asfaltı la onar metre inşaat 
cepheli 380 v 388 metre Tel: 2406 
Bayram C. N . 1 1514 

Satılık villa 'Jağ ve bahçe T- Keçiö
rcnde Kubbe ı mevkiinde 7, 3, 2 odalı 
Sulu meyva e bağlı 300 dönümden 
fazla toptan e perakende Tel: 2406 
Bayram C. N 1 l "'15 

Satılık arsal • Maltepe ve her 
yerde istenilt'n ebatta parsellemni~ u
cuz ve Kızılu mak caddesinde 2 apart
manlık Tel: 24 6 Bayram caddesi N o. 
l 1516 

Küçük ilôn şartları 
Dört satı.rlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruıt 
İki defa için SO Kuru11 
Uç defa için 70 Kııruıt 

Dört defa için 80 Kuruıı 
Devamlı küçük ilinlarda.n her de
fası için 10 kuruş alınır. Mesela 10 
defa neşredilecek bir ilan için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilan 
lZO harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine aynca on kuruş alı· 
mr. 
Küçük i13.nlann lZO harfi geçme
mesi lazrmdrr. Bu miktan geçen İ· 
l!nlar ayrıca pul tarifesine tibidir. 

tam konforlu. Yenişehir Atatürk bul-
varı Yenige Ap. No. 9 1486 

Kiralık apartman - 4 oda 1 hol 
banyo mutbak Demirtepe Yaltırık 

caddesi asfalt köprünün başında Na. 
37. Görmek ve görüşmek için Telefon 
1616 1487 

Kiralık - Yenişehir Selanik cad
desi 22 No :lu müstakil hane ehven 
fiyatla kiralıktır. Aynı evin 1. ci ka-
tına müracaat. 1494 

Kiralık - Etfaiye meydanında Be
lediyeler bankası arkasında Pamukçu 
apartmanında kiralık daireler vardır. 

1517 

Ucuz acele devren kiralık daire -
Kalorifer vebolit vesair fenni tesisat
ları havi. Yenişehir Demir tepe Emek 
ve Dural apartmanlarına müracaat. 
Tel : 3295 1522 

Kiralık konforlu oda - Güzel ve 
geniş manzara. Hükümet caddesi 
Şemsettin apartman daire 8 müracaat. 

1534 

Kiralık - Karaoğlan caddesinde 
merkez apartmanının asma katı dev
ren kiralıktır. Her i§e elverişlidir. U
lus matbaası kar§ısında kahveci Ce-
mal'e müracat. 1542 

Kiralık oda - Aile yanında bir ba
yan içindir. Yenişehir Meşrutiyet cad 
desi Yeni Kalık sokak No. 10 1544 

Kiralık Iı:at- 5 odalı ve tekmil müş 
temilitı ve bahçeli bir kat kiralıktır. 
Maltepe Oflas sokak No. 7 Bakkal 
Ramize müracaat edilmesi. 1549 

Acele kiralık - Bahçeli evler No : 
126 da 5 oda tam konfor mobilya ve 
telefon. Aynı eve ve Tel: 3485 - 51 
re müracaat. 1556 

Satılık ev e yı1.s1 - Orta masasiyle 
(9) parça salon takımı (1) büfe (1) 
aynalı konsol (2 ) komodin. Bahçeli ev 
ler. Otobüs üçu cü durak. No. 32 

1528 Kiralık - Ankara vilayet arkası 
İnkilap mahallesi Fırat sokağı No: 9 

Acele satılık rsa - Yenişehir Se- da 2 oda bir mutbak 20 lira. 1557 
lanik cad. 423 m 2 Cebeci Atila asfal-
tında 428 M2 ar a uygun fiyatla veri-
lecek. Tel: 15. 8 1529 

Satılık arsa - Ayrancıda Fransız 
sefarethanesi anında 3000 küsur M2 
arsa çok ehver f yatla verilecek. Te-
lefon 1538. 1531 

Acele satılık a sa - Jandarma oku
lu yanında 550 M2 Maltepenin en ba
kim, en güzel ye inde 560 M2 arsa eh
ven fiyatla ve i ccek Telefon 1538 

1530 
300 liraya sa ılık kapalı lort otomo

bili - Bahriyt caddesi Ç?cuk Esirge 
me kurumu be · apartmanı No. 8 de 
Zekiye müracaat arı. 1535 

Kirahk : 

Kiralık daire - Yenişehir Karan
fil sokak şeker irketi yanında 5 oda
lı ve 1 hol konf rlu ve bahçeli daire-
ler. Ti : 3515 e müracaat. 1454 

Kiralık daire - Bakanlıklara karşı 
karşı Karanfil e Bilge sokağı köşesi 
4 oda 1 hol, h v gazı, elektrik, ban
yo 40 lira. Kapıcıya müracat. 146~ 

Ehven fiya la devren kiralık - Ka 
loriferli sıl'.ak s ılu üç oda bir hol İz
bede sandık od sı, Yenişehir Menek-
şe S. 4 kapıcı 1474 

Kiralık oda - · Konforlu güzel bir 
oda möbleli m blesiz kiralıktır. Kı
zı lay karştsın a Paşakay apartmanı 

kapıcısına mü aı:aat. 1483 

Kiralık oda - 2 vestiyer geniş ta

Kiralık daire - 4 oda geniş 1 hol 
banyo mutbak büyük balkon. Yenişe
hir İsmet İnönü Cad. üzerinde su de 
posu yanı Nuri Barlas Ap. kat 3 Tel : 
3630 1566 

Kiralık - Aile içinde ayrı bölük 2 
oda müşterek konfor, vekaletlere 5 
dakika "26 lira" Y. Şehir meşrutiyet 

C. Yenikalık S. 15 No. 2. Kat. 1567 

iş verenler : 

Aranıyor - Bedia Terzihanesi için 
iyi dikiş bilen bayanlara ihtiyaç var
dır. Kınacı apartmanı daire 3. Yenişe-
hir Havuz başı Tl: 3837 1519 

Kasiyer aranıyor - Kasiyerlik yap 
mağa muktedir bir bayana ihtiyaç var
dır. Bankalar caddesi Yıldız kırtasi-
ye mağazasına müracaat. 1524 

Aranıyor - Kolay işte az ücretle 
çalışacak genç bir bayan. Borsa Tako 
pulos yazıhanesi saat 1 - 2 arasında 
müracaat. 1558 

Muhasip aranıyor -Daimi çalışacak 
usulü defteriye vakıf olacaktır. Ban
kalar caddesi Na. 25 Nurettin Baki 
Ersoy'a müracaat. Ti: 3654 1565 

Hakiki 
Kütahya kireci 

İstasyonda Yeni Yakacak 
Pazarında satılıyor 

Tel: 1475 1510 
ras kalorifer } kış her gün sıcak su lı•••••••••••••• 

1= BUZ SATIŞI 

• 

Resmi dairelerle bilcümle ticarethane ve emsali müesse· 
selere mP.nba suyundan yapılmıt 15 kiloluk temiz buzun 
beher kalıbı 1 mayıs 939 tarihinden itibaren. 

25 Kuruşa satılacaktır. 
Bira fabrikası ile Ankara acentemiz Kalaç kardeılere 

müracaat edilmesi ilin olunur. .., 1525 

B_OL l~IK 

LU"MA 

~MPUI:LERİNI 

:r_OPTirN P.ERAKENDE 

OMUMi SATIŞ YERİ 

KO.Ç r·~ T T. • 
UL_US MLYilANI -"'ANKARA 

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 

_·_U! 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarm4a 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 " 2.000 .. 
4 .. 250 .. 1.000 .. 

40 " 
100 " 

4.000 .. 
100 " 

50 .. 5.000 .. 
120 .. 40 .. 4.800 " 
160 " 20 ,, 3.200 .. 

DlKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

..J111111ı111ı111111111111111111111111111 ~ Yeni Kütahya Kired 
: UÇAN VALS E .-• •-
E Mevsimin en muhteşem müzik - E İstasyon No: 211 Must• ça 
:vals ve neşe filmine hazırlanınız : Dural Yıldız mahrukat depo -
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr sunda satılır. Menfaatini seven 

uğrasın. Tel: 3295 

SANSINIZI 

2 - 5 - 1939 

TAYYARE SEFERLERİ 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden : 

1 Mayıs 1939 tarihinden itibaren Tayyarelerimizle Yolcu, Posta ve Ba
gaj nakliyatına başlanacaktır. 

Ankara - İstanbul 
Ankara - Adana 
Ankara - İzmir 
İstanbul - İzmir 
İstanbul - Adana 
İzmir - Adana 

Bilet Fiyatları 
Gidiş Gidiş - Dönüş 

Lira Lira 
21 29.75 
30 42.35 
32 45.15 
33 46.55 
35 49.35 
34 47.95 

(Gidiı. Dönüş biletleri bir ay muteberdir) 

Vakti Hareket Cetveli 

(Pazardan maada her gün) 
lsta·nbul - Ankara 

.Yeşilköyden Hareket 
Saat Dakika 

9 30 

Ankaradan Hareket 
Saat Dakika 

14 45 

Ankaradan Hareket 
Saat Dakika 

15 05 

Adanadan Hareket 
Saat Dakika 

g 10 

Ankara - Adana 

Ankara - İzmir 

Adana - Ankara 

Ankaraya Muvasalat 
Saat Dakika 

11 30 

Adanaya Muvasalat 
Saat Dakib. 

16 55 

< !zmire Muvasalat 
Saat Dakika 

) 17 55 

Ankaraya Muvasalat 
Saat Dakika 

11 20 
Ankara - İstanbul 

Ankaradan Hareket 
Saat Dakika 

16 00 

İzmirden Hareket 
Saat Dakika 

9 10 

İzmir - Ankara 

Yeşilköye Muvasalat 
Saat Dakika 

18 00 

Ankaraya Muvasalat 
Saat Dakika 

12 00 

Tayyare Yolcularını Meydanlara nakledecek 
Otobüslerin hareket edeceği mahal ve saat 

lstanbulda 

Saat 8,15 de Taksim meydanından kalkacak ve saat 8,30 da Karaköy yatak· 
1ı Vagon Acentasına uğrayacak otobüsle meydana gideceklerdir. 

Ankara da 

!zmir ve Adana Yolcuları saat 14,20 de ve Istanbul Yolcuları aat 1.5,30 da 
Merkez P.T.T. binası önünden kalkacak otobüsle meydana gideceklerdir. 

Adana da 

Saat 8,50 de Yeni Otel önünden kalkacak otobüsle meydana gideceklerdir. 

lzmirde 

Saat 8,25 de Konaktan kalkacak otobüsle meydana gideceklerdir. 
Tayyarelerimizle meydanlara gelecek yolcular derhal otobüsle şehre nak'· 
ledileceklerdir. 

Yalnız İzmir yolcuları tayyare meydanından Gaziemir İstasyonuna kadar 
otobüsle nakledilecekler ve Saat 18,27 de hareket edecek Trenle Alsancak 
İstasyonuna gideceklerdir. 

Yolcu Biletleri: 

Ankara, Yeşilköy, Adana, İzmir meydan müdürlüklerinde ve Yataklı Va
gon Şirketinin Beyoğlu, Karaköy ve Ankara Acentalarında satılır. 
Fazla tafsil~t için Meydan Müdürlüklerimizle Yataklı Vagon Acentaları-
na müracaat edilmesi. (1547) 11540 

Yeni Müdür OSMAN SENCER 

ANKARA GAR GAZİNOSU 
Nefis yemek Muntazam senis Güzel müzik 
ve iç açıcı manzaraıiyle ANKARA'nın nezih bir toplantı 
yeridir. Bu temiz vasıflariyle bahar ve yaz mevsimine gir
mekte olduğunu sayın müşterilerine arzeder. 
Bütü·n fiyatlarda tenzilat. Öğle tablidotu 80, akşam tabli· 

dotu 90 Kr. Yüzde 10 garsoniye yoktur. 1561 

Bir defa denemek için yeni 
tertip piyango biletlerinizi Halk 
Pasta salonu yanındaki ŞANS 
GIŞESl'inden alınız Ti: 3168 YENi SİNEMALAR sus 

1541 

U L U S - 20. inci yıl . - No: 6373 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Ki.mil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa miidiiril ı Ali Rıza BASKAN 

~==================~ l 

Bu gün bu gece 
Mevsimin en eğlenceli 
ve neşeli filmlerinden 

HERKÜL 
Oynayanlar: 

Gaby Morlay ve beraberinde 
meşhur fransız komiği Fernandel 

Seanslar : 
14,45 - 16.45 - 18.45 Gece 21 de 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

Gayet eğlenceli ve heyecanlı 
sahnelerle dolu 

Canbazhane çocuğu 
Baş Rollerde 

Jaki Kuper - Vallas Berri 

Seanslar: 
14.30 - 16.30 - 18.30 Gece 21 de 

12,15 de ucuz Matinede 
Yoşivara 

BU GECE 21.30 DA 

Umumi arzu üzerine 
Ebedi bir aşkın hikayesini canlan
dıran türkçe sözlü ve arapça şarkılı 

Aşkın göz yaşları 
Baş rollerde: 

Abdülvahap ve Necat 
Gündüz 12 de ucuz matinede ve 
öğleden sonra 14-16-18 seanslarında 

SONSUZ MÜCADELE 

:: =Y~n=i ::Si~~~~d~ Va~~~~~:: ~aI~r~~J;:= juiJ'r REYES ~lkı~ı~~ \~~İa~~k=t~~~ ~=di;~r= =:ece::== = = 
Ayrıca: Her akşam varyete programında: Akrobat Yıldızlar ROSİTA veALEXENDRE fevkalade numaralar 
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