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AC>IMIZ ANCIMl'%C>IR. Sayfamız 

Birinci Neşriyat Kongresi dün açılch 
j ~ ... . . 

Dün BQfvekilimuin bir nutlriyle ~ılan Birinci Tütlr Nqriyat Kongreai toplantı halinde 

Verdiği veciz açış nutkunda 

Basvekilimiı ·Kongreden 
beklenen vaıileyi anlattı 
Hayati 
saha .. 
Birbç tene içinde alman di -

•aaı üç iıim deiittirmittir: hak 
politikası, ırk politikası, saha po
litikuı ! ilk hedef, Venay mua
hecleainin bakaızlıklannı timir 
etmekti. Alnumya'nm bin türlü 
ka,..ılar altmda, bir Litvanya, bir 
Danimarka veya bir Çekoslovak-
7& clnletinden çok daha az müs
takil bir devlet olarak bırakılma
ama imkin yoktu. Hitler'in bu 
divuma muhalefet eden bazı 
ıalipler nihayet taraftarsız kala
caklardı. Hitler, ıarpteki it1alle
re nihayet Yerdikten ve diğer 
dnletlerle her hususta hak mü -
aavatnu kazandıktan sonra, ırki 
l»irlik mücadelesine geçti. An
thu ve Münih, Avusturya ile Sü
det almanlanm üçüncü Rayh'ın 
•ncatı altında topladı. Eveli 
milletinin hak ve hüriyetini kur
taran Führer, bu suretle büyük 
Alman,a'nın binisi olmuı ve 
destani cermen kahramanları a
ruına kantmıtbr. Alman mese
leainin milli diyebileceğimz bu 
aafhaaı içine auyonal - sosyaliz
min clabill muvaffakiyetlerini 
de katmak lazım. iktidar mevki
me ıeçtiii zaman galiba yedi 
milyon it1iz bulan Hitler, bir 
müddettenberi İtalya ve Yugos
lavya' dan amele ithal etmekte • 
dir. 

Fakat timdi büyük Almanya
nın refah ve inkipf ile yqama
ama imkin verecek olan hayati 
Nlaa'yı elde etmek sırası gelmit
ti. Nuyonal - sosyalizmi bu ha -
imadan tatmin etmek için iki 
tedbir dütünülüyordu: eski sö · 
mürıelerin hepsini veya bir kıs
mını iade etmek, yahut, beynel
milel yeni bir iıbirliği ile, Al
manya'mn hammadde ve pazar 
ihtiyaçlanm kartılamak ! Birinci 
tekil, lnailtere ile Fransa'nın ar· 
mauna, ikinci tekil de, son defa 
Amerike Birletik Dnletler Cüm
huneisinin teklif ettiği üzere, 
beynelmilel daha ıenit bir 
collaboration prtları temin et
mefe ballı idi. Tepeden tır
nap kadar silahlanan 85 mil • 
Jonluk yeni Almanya ne deniz
&fm birkaç sömürge parçası ile 
doymak, ne de talihini batkala
nnm lutfuna yahut yardımına 
•llamak temayülünde olmadı -

(Somı 1 iaci sayfada) 

Don encümenler 

seçimi yapıldı ve 
Büyüklerimize saygı 
telgrafları çekildi 

Birinci Türk neıriyat kongresi, 
dün aaat onda ismet Pap Kız Ensti
tüsü konferans salonunda Baıveki -
limiz Doktor Refik Saydam'ın bir nut
kiyle açılmııtır. 

Memleketin münevver ve edebt 
mahfillerinde çok büyük alaka ve a -~ 
kisler uyandırmıı olan kongrede aza 
olarak bulunan memleketin bu saha • 
daki en güzide ve seçkin zatları, met
ni apğıda olan bu veciz konuımayı, 
kongrenin faaliyetine bir direktif o • 
rak, dikkatle dinlemişlerdir. 

Baıtekilimiıin nutku : 
Bqvekil Doktor Refik Saydam, 

kongreyi ıu nutukla açmıılardır : 
"- Birinci Türk Neıriyat Kon· 

peainin içtimamı açıyorum. 
Nefrİyat Koncreainin aaym Üye -

leri; arkadatım Maarif Vekili Yü
cel'in ve onun çahtk•n arkadatlan
nm hazırladddan bu koncreyi tet
rifinizden dolayı hepinize ayn ayn 

(Sonu 7 inci sayfada) 

Tahran'a giden 
heyetimiz ayın 

yedisinde geliyor 
Tahran, 2 a.a. - Anadolu Ajan11 • 

nın hususi muhabiri bildiriyor : 
Türk heyeti Rina Tarhan riyasetin

de Başvekili, meclis reisini ve harici
ye vezirini ziyaret ederek veda eyle -
miştir. 

Orgeneral Klzım Orbay aynca as
keri makamata da veda etmiıtir. 

Askeri kıtamız bugün saat 14 de he· 
yetimiz iae saat 15 de otomobillerle 
Tahran'dan ayrılmıştır. Bu gece Kaz· 
vin'de geçirilecek bir gece Kerman
ph'ta yatılacak ve mayısın betinde 
Muıul'da bulunulacaktır. 

Heyetimiz aynı gün huaust trenle 
Musut'dan hareket ederek ayın yedi· 
sinde Ankara'ya vaaıl olacaktır. 

K1ral Zogo lstanbul'da 

M..U Veltilimis natAana verirlıan 

• 
Maarif Vekilimiz 

Neırlyıl alemlnln bütün dertlerini 
sal8hlyetll bir lisanlı teırlh eHI 

"Kongremizin Ttirlı irfan hayatına karşı 
olan tarihi vazifesini yapacafına eminim,, 

Birinci Türk Nqriyat Kon~ini açan Bqvekilimizin nutkundan 
sonra, Maarif Vekili B. Huan - Ali Yücel, a§&ğıda metin halinde ver • 
diğimiz kıymetli konUflllUİYle kongrenin toplanııındaki gayeleri izah 
etıniıtir: .,.. 

İstanbul, .2 a.a. - ~ıral ~hmet .zo- Sayın arkadatlanm, i~ iıteklerin ve güzel diiıüncelerin 
go ve Kıralıçe Geraldın maıyetlerıyle İrfan hayatımızda ehemlyetll ve te- bızi tardıfı bu .. mimi bava içinde 
birlikte b~ gece. hususi trenle ,ehri· sirli b_ir hareket uyandıracafı mubak· Birind l'ürk Neıriyat Kongreainin 
mize gelmıtlerdır. kak bır tetebbüı etrafında . ~Oilanan (SODU 1iaci117/ada) 

\ 
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• • 

1
jC.H.P. Meclis 

grupunda 

. . . 
• . . 
• . 
• . 
• 

C. H. P. Meclis Grupu ba
sün (2.5.939) aaat 15 te reia 
vekili Hilmi Uran'm reuliiin· 
de toplandı: 

Söz alan Hariciye Vekili 
Şükrü Saraçoilu, aon haha 
zarfmda cereyan eden dünya 
aiyasi hadiaelerini ve bunlar
dan bilhaaaa bizi .entereae eden 
kıannlan çok canlı ve vazıh te
kilde izah etti. 

Saraçoilu'nun izahatmı bü
yük alaka ile dinliyen Grup, 
bu beyanatı tamamiyle taaYİp 
etti ve ruznamede müzakere e
dilecek bqka bir madde ba
lunmadıfı için reialikçe celM
ye nihayet nrildi . 

• 

"'······································ .. 
İtalyan - Romen 
görüşmeleri bitti 

Romen Başvekili diyor ki: 

Topraklarımıza temas edeıek her haıgl 
bir le19bbis, en ılddelll ve en 

san·llmıı mukıtemelle ka11tlan1<1khr 
Roma, 2 a.a. - · 

B. Gafen~Papa
tarafından kabul 
edHmiftir. B. Ga
fenko, hariciye na
sın Kardinal Maı
lione ile ıörflpnüı 
tür. 
İtalya ile Roman

ya araaındaki ıö -
rüpeler, hitama 
emıittir. 
İtalya mahfilleri, 

bu görüpelerin 
pek dostane bir fe 
kilde cereyan et -
mit ve Roma ile 
Bükreı araaındaki 
münuebetlerin in· 
kipfını itimat ite 
derpif etmefe me

Romanya Hariciye Ntı%1n B. Galenlıo'nun 
LonJra' Jalft Romanya aeliriyle birliltte 

alınmlf reM'Iİ 
dar olmuı oldufunu beyan etmekte • 
dir. 

İyi malOmat almakta olan mahfille
re ıöre, ıörüpneler ıu noktalar hak
kında cereyan etmittir: 

1. - İtalya ile Romanya arasında. 
ki aiyut ve iktı .. dt miina1ebetler ve 
bunlann inkipfına plıit olmak arsu
ıu, 

2. - Romanya ve Macariıtan ara · 
ıındaki müna1ebetler ve Bükreı ile 
Budapeıte araııncla bir anlapnaya 
varmak imktnı, 

3. - Polonya - Almanya milnueba
tı, bu bapta Roma'nın B. Gafenko'yu 
Polonya'nın Danuiı hakkındaki at -
man mütalebatını dostane bir ıurette 
tetkik etmeli için müdahalede bulun • 
mafa iknaa çalıpmı oldufu tahmin e
dilmektedir. 

(Sonu 7 inci sayfada) 

Cümhurreisimiz 
General Weygandı 
kabul buyurdular 
Cümhurreiıi lamet İnönü dün Mat 

17 de general Weygand'ı kabul buyur 
muılardır. Kabul e1naaıncla hariciye 
vekili Şükrü Saraçoğtu ve Fransu bü
yük elçisi Muaigli hazır bulunmuflar 
dır. 

Mare,al'ın ziya/eti 
Genel Kurmay baıkanı marepl Fev

zi Çakmak dün general W eygand te· 
refine Ankara palasta bir öğle siyafe
ti vermiıtir. Ziyafette Franıız büyük 
elçiai Masaigli, hariciye vekili Şükril 
Saraçoğlu, Millt müdafaa vekili N'acl 

(Sonu 5 inci sayfada) 

I"'"" ...... " .......... "" .... " "' .. ' ................. """ """ .......... """' """""""'] 
B. Abdülhalik Renda geldi 

Bir maddetteıı • 
beri lstanbul'da bu
lunmakta olan Ka
mutay Baıbnı B. 
Abdillıalilt Renda 
dan sabahki muh • 
telit katarla ıehri 
mise d6nmaftir. 
Yandaki resim, B. 
Abdallıalilt Renda 
nın Ankara garın -
da ltarıılanııını 16~ 
termt!lctedir. 
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ve dış politikalar 
Geriye bir nazar atacak olursak 

1934 ten itibaren, birçok Avrupa 
devletlerini, büyük bir iç politika 
faaliyetinde görürüz. Sanki herkes, 
büyük dış politika ihtilaflarına gi
dildiğinin farkın dadır da, içeride, 
buna göre tedbirler almak peşinde
dir. Bu hareketin başta gelen amili. 
Brüning demokrasisinin Alroanya'
da paydos ilan edilmeııini müteakip, 
iktidara, kııa bir von Papen fası • 
)asından sonra Hitler'in ve onunla 
birJikte naııyonal sosyalizm ve 
"Mein Kampf" irredenta'sının geç
meııidir. 

Bu yeni iç politika orientation'u, 
Fransa ve lıpanya'da demokratik 
mücadelenin en tiz perdelerini kay
deder. 6 ıubat hadiseleri, Dou
ınergue kabinesi, bunun arkasın
dan Lava) manevraları ile halk cep
heai'nin zaferi, hep bütün bu mÜd· 
det zarfında kaydedilir. Keza, İs
panyol cümhuriyetinin ıiddetle sağa 
yatarak nihayet aolda şahlanması, 

gene bu müddet esnaaında olmuş· 
tur. Nasd ki, yeni İngiliz teşrii dev
resi de bu tarihlerde başlamıştır. 

Yunaniatan'da, Romanya'da, Yu
goslavya'da ve hatta Çekoslovak
ya'da, iç politikanın kaydettiği çar
pışmalar hazan rejim değişikliği öl
çüsünü yalamakta, hazan da hatta 
aımaktadır. 

Son iki buçuk şenedenberi ise, 
bütün ıöz dış politikanındır. Yani, 
bazı milletler, dahilde alabildikleri 
tedbirler sayesinde, dış politikanın 
tehlikelerini gövüsliyebilmİ§ler, ba • 
zıları da, lazım gelen tedbirleri ala· 

İstanbul' da 
sütten 27 kişi 

ze · rlendi 
İstanbul, 2 T elefonla) - 1 Mayıs 

günü Fatih, Yed ikule ve Samatya 
semtlerinde 27 k işi zehirlenmiş ve te
davi için hasta e ye kaldırılmıştır. Ha
dise alakalılar n dikkat nazarlarını 

celbetmiş ve bu münasebetle yapılan 
tahkikatta zehi lenenlerin o semtlerde 
seyyar satıcılardan aldıkları sütlerden 
zehirlenmiJ ol ukları neticesine va • 
rılmıgtır. Tahk ata devam olunmak • 
tadır. 

Tayyare ile yolcu 

nakliyatı başladı 

Şehirlerimiz ar sında dilnden itiba· 
ren hava ıeferlcrfoe başlanmııtır. Dün 
sabah saat 9.30 a Yeşilköyden kalkan 
bir yolcu tayyaı e i şehrimize dört yol· 
cu getirmittir. Saat 14 de şehrimizden 
kalkan bir tayy r de 16 da İatanbula 
varmış ve iki yo c l götürmüştür. Ayrı 
ca Adana ve !zm r tayyare seferleri de 
başlamıt bulunn ktadır. 

Piyasaya ucuz 
İnhisar olonyası 

çıkarılacak 

madıkları için, mukadder olan dar
beleri, yemi§lerdir. 

Bugün, 1939 un ilk yarı:~mda, 

1934 tekinin tenine bir cereyanı, 
hadiseler, milletlere, cebren kabul 
ettirecek mahiyettedir. Yani, iç po
litikalarında huzura ve ferahlığa 
gidebilmek için, dı§ politikalarında 
bazı kuvetli dümen hareketleri yap· 
mağa mecbur kalacaklardır. 

Gerçi, §U aıralardaki vaziyet, 
hatta bir silahlı çarpıtmayı, herhan· 
gi bir gecenin sabahına doğru ge· 
tirmek istidadındadır. Belki ufak 
bir hareket, tatıran damla rolünü 
oynıyacaktır. Böyle olmakla bera· 
her, milletlerin ıağduyuıuna inan· 
makta beiı olmasa gerektit. Hele 
gerginlik bu kadar büyÜk olduğu 
halde, sükunetin herkes tarafından 
ihtimamla muhafaza edildiği göz 
önünde tutulursa. 

Nasıl 1934 te, dıt politika. ıahası· 
na azami kuveti nakledebilmek za • 
rureti, milletleri dahilde bir bera· 
berliğe yahut bir teairli ekııeriyete 
gitmeğe mecbur kıldı İse, buıün de, 
dahildeki tazyiki hafifletip, idare 
edilen vatandaşlara hakiki bir ıulh 
hayatı yafatmak vazifesi, gene bir· 
çok milletleri, dıt politikada bir 
souplease'e, yani milletler arasında
ki anla§ma ve ahengin :.ı:arureti 
kanaatine götürecektir. Çünkü pa• 
raboPün en yüksek noktasına var
mı§ bulunuyoruz. Bu noktada, ihti
ras münhanisi, ya atet alacak, ya
hut ve tam aksi bir istikamette, gü
zel ve uslu bir sukut kaydedecek-
tir. Burhan BELGE 
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Dün hava (Ok bulullu ge(Iİ 
Dün şehrimizde hava çok bulutlu 

geçmiş, rüzg!r garptan saniyede bir 
metre kadar hızla esmiştir. En ytik
aek ıaı 17 derecedir. Yurtta hava, do
ğu ve cenubu §arki Anadolu bölgeleri 
ile Karadeniz kıyılarında kapalı ve 
yağışlı, diğer bölgel~rde umumiyetle 
çok bulutlu geçmiştir. 

Yirmi dört saat içindeki yağışların 
karemetreye bıraktıkları su miktarı 
Amaaya'da 29, Samsun'da 20, Malatya 
ve Gerede'de 14, Sinop ve Çorum'da 
11, Bayburt ve Hakari'de 10, Diyarba
kırda 9, Aydın ve Gemlik'te 8, Elazığ 
ve Elbistan' da 7, Balıkesir ve Erzu • 
rum'da 6, diğer yağış gören yerlerde 
1-5 kilogram arasındadır.' 

Rüzgarlar Trakya'da cenuptan, di
ğer bölgelerde umumiyetle garptan 
saniyede en çok 9 metre kadar hızla 
esmiştir. 

En dü§ük ısılar sıfırın üstünde 
Kütahya'da ı, Afyon ve Kocaeli'de 2, 
Kars, Erzurum ve Ulukışla'da 3 dere· 
cedir. 

Yüksek ısılar da Antalya ve Ça-
nakkale'de 22, Adana'da 23, lzmir'de 
24 derecedir. 

Üniversitede imtihanlar 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Üniver -

sitede imtihan programlarının hazır· 
lanmasına başlandı. Dersler 18 mayıs
ta kesilecek ve 28 mayısta imtihanla • 
ra başlanılacaktır. 

ULUS 

Bugünkü Kamutay 
Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz

name şudur : 
1 - Hakari mebusluğuna seçilen 

İzzet Ulvi Aykurd'un intiap mazba
tası . 

2 - Rize'nin Çamlıbel mahallesin· 
den Şatıroğullarından İbrahim oğlu 
Mehmet Salmenin ölüm cezasına 

çarptırılması hakkındaki tezkerenin 
geri verilmesine dair Başvekalet tez • 
keresi. 

Bir defa müzakereye tabi olan 
maddeler: 

1 - Mart : mayıs 1938 aylarına ait 
raporun sunulduğuna dair Divanı 

Muhasebat Riyaseti tezkeresi ve Di· 
vanı muhasebat encümeni mazbatası. 

2 - Hudut ve sahiller sıhat umum 
müdürlüğü 1939 mall yılı bütçe kanu
nu layihası ve bütse encümeni mazba
taıı. 

3 - Vakıflar . umum müdürlüğü 
1938 mali yılı bütçesinde 16.500 lira· 
lık münakale yapılması hakkında ka
nun layihası ve bütçe encümeni maz
batası. 

Çağrı 
* Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 

bugün umumi heyetten sonra topla
nacaktır. 

* Arzuhal encümeni bugün umumi 
heyetten sonra toplanacaktır. 

* Ziraat encümeni bugün umumi 
heyet içtimaından sonra toplanacak -
tır. 

* Maarif encümeni yarın saat (10) 
da toplanacaktır. 

* Adliye encümeni bugün umumi 
heyet içtimamdan sonra saat: 15.30 da 
toplanacaktır. 

* Adliye, Dahiliye, Milli Müdafaa 
encümenlerinden mürekkep muhtelit 
encümenden seçilen komisyon bugün 
aaat 9,5 ta toplanacaktır. 

* Milli Mlldafaa encümeni bugün 
umum! heyet içtimaından sonra top
lanacaktır. 

1939 bül~e projesi müzakereleri 
Kamutay bütçe encümeni, Maliye 

Vekaleti bütçe projesinden maada 
bütün Vekaletlerin 1939 bütçe proje· 
leri ile beden terbiyesi ve hava yolları 
umum müdürlüklerine ait mi.ilhak 
bütçelerden maada diğer mi\:hak biit· 
çelerln hepsinin tetkik ve müzakere • 
sini bitirmiştir. 

.................................................... 
Büyük konser 

Sayın Bayan 

İSMET İNÖNÜ'NÜN 
Yüksek himayelerinde 

bulunan 

Yardımseverler 

cemiyeti 
menfaatine önümüzdeki cu· 
martesi aktamı saat yirmi 
birde Ankara Halkevinde: 

Kıymetli •anatkarlar Liko A· 
mor, Zirkin, Edvart Zuck
mayer tarafından çok zen
Jlin bir konıer vilecektir. 
Biletler, Halkevi Direktörlüğü, 
Çocuk Esirgeme Kurumu merke
zi, Hasan Ecza Deposu, lstanbul 
ve Yenişehir Eczanelerinde satıl
maktadır. .................................................... 

Maarif Vekilimiz 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Neıriyat aleminin bütün dertlerini 

salahiyetli bir lisanla teırih elli 
(Başı 1. Jncı' sayfada) 

çalışmalarına başlıyoruz. 

Kongreyi bizzat teşrif ederek ona 
reislik etmek lUtfunda bulunan Sayın 
Başvekilim Doktor Refik Saydam, 
veciz ve özlil açı§ nutuklarında, mem· 
leketin, sizler gibi seçkin fikir ve kül 
tür adamlarını buraya çağıran yük • 
sek maksadı izah ve ifade buyurdu -
lar. Ben de Maarif Vekilliğinin Türk 
Neşriyat Kongresini hangi düşünce· 

lede topladığını ve bu kongreden ne
ler beklediğini arzdeceğim. 

Tarihimizin son asrına baktığımız 
zaman, devletin kültür meselelerinde 
nazım müessesesi olan Maarif Neza • 
retlerinin basım ve yayım, eski tabi
riyle telif ve tercüme işlerinde aldık
ları eksik ve başarısız tedbirler der • 
hal gözümüzün önünde canlanır. İyi 
niyetlerle başhyan bu hareketler, sırf 
resmi selabiyetlerin mesuliyet hu • 
dutları ve bütçelerin dar çerçeveleri 
içerisinde kalmak yüzünden, kısa bir 
zaman sonra sönüp gitmişlerdir. Hası 
laları, resmi kütüphanelerle depolar • 
da alıcı ve okuyucu bekliyen bir kaç 
kitaptan ileri geçmemiştir. Dediğim 
gibi, başlamalarından bir müddet son
ra, hamle, kuvetini kaybetmiş ve ba§
ka bir himmet sahibi işe girişip yeni 
bir hızla, fakat bırakılan yerden değil, 
ilk başlanılmış olan noktadan hareket 
etmeğe mecbur kalmıştır. Böyle olu -
şunun sebebi, bence, işlerin ve başarı
ların şereflerinı' muayyen şahislarda 

toplamak, kitleye maletmek ve albka
lılara benimsetmemektir. 

inkılaptan sonra .•. 
Neşriyat işlerinde de tam demokrat 

bir ruh ve tam realist bir dütünce ile 
çalışmak, ancak Cümhuriyet rejimin
de kabil olabilmiştir. Cümhuriyet ta • 
rihindedir ki bir taraftan bütün dev • 
let organlariyle kuvetli bir neşriyat 
hareketine girişilmiş, diğer taraftan 
hususi basım ve yayım kurumlarının 

emeklerine imkan nisbetinde iıtirak 
edilmiş ve çalı§maları böylece takviye 
olunmuştur. Dün ziyaret ettiğiniz on 
Yıllık Neşriyat Sergisi bunun canlı 
bir delilidir. Bu yolda at:ılnu en n>Ua 

bet ve inkilapçı adımın la tin esasından 
alınmış Türk harflerini kabul etme • 
miz olduğunda biran bile tereddüt e
dilemez. 

On yıldanberi sevgili ve Ebedi 
Şefimiz Atatürk'ün :yaratıcı deha· 
siyle türk milleti için nurlanan bu 
sahada gerek devlet mekanizması
nm, gerek tabi ve natirlerimizin 
genç türk neslinin istifadesine koy· 
duklan eaerler bize iıtikbal için Ü· 
mit verici bir kemmiyet ve keyfiyet 
anetmektedir. Bununla beraber U· 

nutmamalıdır ki bütün bu emek ve 
sermaye mahıullerini sadece tesa· 
düflerin ve sırf hüanü niyetlerin eli
ne bırakarak yarınki türk neıillerİ· 
nin irfan yapılarını kuracak eaerle· 
ri hazırlamakta vazifemizi tam ifa 
etmit ıayılabilir miyiz? 

N eıriyatın bütün meıeleleri ... 
Bu esaslı dava Maarif Vekilliğini 

memleket ktiltUr hayatının terakki ve 
inkiıafı için yapması lazımgelen esas 
vazifelerinden biri olan neıriyat işi 
Uzerinde ehemiyetle durdurmuş ve 
çevresinde toplanan meselelerin her 
birini ayrı ayrı mütehassıı ve alaka • 
darlariyle birlikte gözden geçirerek, 
alınması lazım tedbirleri beraber dü -
tünmeğe ve bulmağa sevketmiştir. 

Kongremiz, sadece Maarif Vekilliği • 

nin meşgul bulunduğu neıir işleriyle 
değil; bir kül halinde, bütün memle • 
ket fikir hayatını ilgilendiren her ne
vi neşir faaliyetlerinin temas ettiği 

muhtelif ihtiyaçları tetkik ile uğra -
şacaktır. Şüphesiz bu kongrenin de 
mahiyeti istişaridir. Fakat çalışmala • 
rın neticesinde varılan kararlar önü • 
müzdeki senelerde, gerek devlet teı • 
kilatı, gerek hususi neşir teşebbUsleri 
için en esaslı bir program vazifesini 
görecek ve burada teşhisi konan, is • 
lah ve tanzimi için yolu gösterilen 
dertler, Cümhuriyet hükümetinin e
nerjik ve pratik çalışma metodları ile 
birer birer gerçekleşecektir. Bunun 
en kuvetli müeyyedesi, büyük mille • 
timizin memlekete hizmetten başka e
meli olmıyanlara itimadı, bu duyguda 
olan milletin başında İnönil gibi kıy· 
metli ve yüksek insani vasıfları gah -
sında toplamı§ bir Şef'in bulunması 
ve kendisinin yurt için hayırlı her işi 
teşvik, takviye ve tahakkuk ettirmek
teki müessir ve isabetli melekesidir. 

irfan hayatr.rnız. için 
cihazlanma .• 

Arkadaşlar; 

Maarif Vekilliği, Neşriyat Kongre
sinin tetkikine arzetmekte fayda bul
duğu meseleleri sırasiyle tesbit ede • 
rek bir program halinde sayın üyele
rine sunmuş bulunuyor. Ben burada
ki izahatımla her biri üzerinde dik -
katlerinizi durdurmağa çalışacağım. 

lrfan ihtiyacımızı, eldeki maddi im
kanlardan en geniş bir şekilde fayda -
!anma yolları bularak karşılamak mec
buriyetindeyiz. Kuvetlerimizden bir 
zerre bile israfa razı olamayız. Biri 
biriyle alakalı veya aynı konuda neş • 
riyat yapan iki resmi veya hususi: te • 
§ekkülün önceden anlaşması veya iş • 
birliği etmesi suretiyle bir kitap ye • 
rine iki eser sahibi olmak, ve yahut ih 
tiyar olunacak masrafa iştirak sure • 
tiyle yapılan işin fayda sahasını ge • 
nişletmek ve diğer işler için daha mü
sait imkanlar muhafaza etmesini te • 
min eylemek mümkün olacağını hepi • 
niz takdir buyurursunuz. Bu da hiç 
~Upheısiz; mU~lcu::k ~=h~UJ4 ve i~l.Jiı 11 • 
ği etme yollarının a!akadarlarca araş
tırılması ve çalışmaların umumi bir 
programa bağlanmasiyle kabil olacak
tır. 

Bir mecburiyetimiz .•• 
Garp kültür ve tefekkür camiasının 

seçkin bir uzvu olmak dileğinde ve 
azminde bulunan Cümhuriyetçi Tür • 
kiye, medeni dünyanın eski ve yeni 
fikir mahsullerini kendi diline çevir • 
mek ve bu alemin duyuş ve düşünüşü 
ile benliğini kuvetlendirmek mecbu • 
riyetindedir. Bu mecburiyet, bizi ge
niş bir tercüme seferberliğine davet 
ediyor. Bunu nasıl yapacağız ? Nele· 
ri tercüme etmeliyiz ve hangi sıra ile, 
nasıl bir yoldan bu işleri başarmalı • 
yız? Bugün, bütün iyi niyetlere rağ • 
men elde muayyen bir program bulun
mayışı yilzilnden bu yolda heba olan 
emeklere ve paralara acımıyor mu
yuz ? 

Yalnız türk harfleriyle okuyup 
yazan neıil, artık yükııek tahsil sı· 
nıflarma kadar gelmi~ bulunuyor. 
Onları aadece dera manuellerinin 
dar kadrosu içinde bırakabilir mi· 
yiz? 

Bu gençlerin her ilim tubeainde 
bilgilerini geni,letecek, his ve fi
kir dünyalarını aydınlatacak, ciim • 
huriyet rejiminin temiz ve idealist 

lıtanbul, 2 ('J elefonla) - İnhisar -
]ar umum müdu 1 iğüniln yeni kadro 
ve btidcesi için A 1karaya gitmit olan 
umum müdür B Halet Taşpınarın İa· 
tanbula döndüğ Ü bildirmiştim. Öğ • 
rendiğime göre ı nisarlar umum mü • 
dürlüğünün yeı ı büdcesinde eksper, 
harmancı, müht is ve diğer teknik 
elemanların kad lan takviye edilmiş
tir. Yaprak tüt ve sigaralarımızın 
dı§ memleketle e sürümünü arttır • 
mak için geniş ikyaata propaganda 
yapılacaktır. B un için büdceye tah
sisat konmuştu r Son zamanlarda in -
hisarlar idares tarafından kolonya 
imal edilmiye -ıyan ispirto fiyatla
rında tenzilat apılmış, olmasına rağ
men iyi kolon) tar piyasada pek pa -
halıya satıldığı ve bazı kolonyaların 
etiketlerinde y 1ı evsafa tekabül et
mediği görüldi ünden idare yüksek 
dereceli iyi ev h, aynı zamanda u -
cuz ko1onya im ine karar vermiştir. 
P ·ı hususta lür.ur:olu tedbirler alın • 
m·ştır. Yeni ko tya yakında piyasa • 
ya çıkarılacakt r 
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Bir tavzih 
1 Mayıs tarihli sayımızda, pazar gü

nü yapılan mektepler arası futbol maç 
larında Erkek lisesinin Türk Maarif 
cemiyeti lisesi futbol takımını 5 - O 
yendiğini yazmıştık. Erkek lisesi ta -
kımı maça lisanssız geldiği için, Maa
rif cemiyeti lisesi takımı hükmen ga
lip addedilmi§, sonradan yapılan hu. • 
susi maçta da Erkek lisesi 5-0 gahp 
gelmiştir. Tavıdh ederiz. 

Kongremiz 
Birinci Türk Neşriyat Kongresi, 

dün lsmetpaşa kız enstiwsünün 
konferans salonunda Başvekilimiz 
Dr. Refik Saydam'ın olgun bir söy
levi ile açıldı. 

Yurdun her tarafından çağrılan 
kalem ve fikir adamlarının karşısın· 
da sayın Başvekilimiz hepimizi bir 
millt kütüpane kurmak seferberli -
ğine çağırıyordu. Dün öğleden önce 
umum1 heyette' ve öğleden sonra en
cümenlerde düşünen ve çalışanların 
hepsine bu "milli kütüpane kurmak,, 
ilhamı bir hedef olmuştur. 

Bu kongre münasebetiyle bir de
fa daha tebarüz ediyor ki biz, yaşı
yan vatandaş, nefes alan vatandaş 
gibi okuyan, öğrenen ve ılerliyen 
vatanda~ da görmek azmindeyiz. 
Osmanlı saltanatı " ilim, Çin'de 

bile olsa aramak lazım geldiğini,, 
"Beşikten mezara kadar ilim iste -
mek icap ettiğini,. birer sülüs !ev -
ha halinde divarda bulundurmakla 
bütün vazifelerini tamamlanmış sa
yardı. 

Kemalist Türkiye ise elektrik,ray 
ve su gibi bilgiyi de yurdun en ücra 
köşelerine kadar götiirmeyi ve mev
cut bilgiyi arttırarak vatanda~ı mu-

Dün Başvekilimizin söylevi ile 
açılıp Maarif Vekilimizin söylevin
de de çalışma yollarını etraflıca öğ
renen kongre, bu uğurlu müjdeler -
den birisi oldu. 

Yarın, odanızın bir köşesinde mil
li kütüpanenin değerli eserlerini sı
ralanmış gördüğünüz zaman 2 ma
yıs tarihini sevinçle hatzrlıyacak • 
sınız. T. 1. 

Hitler •ÖYlarhen Ruzvelt , , 

Alman devlet reisi, gl,;,ı'ierden 
beri beklenen ve Bay Ruzvelt'in 
me§hur mesajına cevap teşkil e
decek olan nutkunu söyledi. 

Nutkun ifade ettiği ve etmek is-

tediği manaların tahlili, bu sütu
nun muharririne dü§mez. Bizim 
burada dikkat ettiğimiz nokta §U 

idi: 
Bay Hitler bu cevap nutkunu 

söylerken Bay Ruzvelt'in uykuda 
bulunduğu haber veriliyor. 

Lihtenştayn prensliii! 

Almanyanın komıuları arasında 
en küçüğü olan Lihtenıtayn prens
liğinin bütün orduau, bir tek as· 
kerden ibaretti. 95 yatına basmııı 

1 olan bu asker de geçenlerde öl
mü9, prenslik ordusuz kalmı§h. 

Lihtenttayn'ın bir batk• husu· 
aiyeti de tudur: Bu prenalik, bir 
asra yakm bir zaman evel, bir 
harpta Pruıyanın dütmanlarına 
yardım etmi§, bu suretle Alman· 
ya ile harp haline geçmi§tİ. On • 
dan sonra imzalanan sulh mua • 
hedelerinde bu prenslik unutul· 

muı olduğundan bu harp hali yıl
larca ve yıllarca devam etmİ§tİ. 

llk defa bu küçük prenslikle ıulh 
yapan Bay Hitler olmu§tur. 

Bu aulha mükafaten olacak, 
timdi Lihten§tayn prensliğinin, 
1719 senesinden beri devam eden 
iatikli.linden ayl'ılarak Almanya • 
ya iltihakı konuıulmaktadır. 

Yavrucaklara vazık oluyor! 

Çocuk haftası içinde bütün 
memleket çocukları eğlenir, ıevi
nirlerken lıtanbul'da Bakırkö· 
yünde dört yatında bir çocuğun 

evinin bahçesindeki kuyuya düte
rek öldüğünü okuduğum zaman, 
müteessir olmuş, "zavallı İbra
him,, baılıklı bir fıkra yazmıttım. 
Evelki günkü gazetelerde gene Js. 
tanbulda Kulaksı:ı:da beı yaıların· 
da Ôrhan iıminde bir çocuğun 
kuyuya düştüğünü, sonra çıkarı -
lıp hastaneye götürüldüğünü o· 
kudum. 

Gene aynı ıözü tekrarlıyalnn: 
analar, babalar, çocuklarını:ı:ı 
böyle görünür kazalara kartı ko· 
ruyunuz; yavrucuklara yazık o· 
luyor! 

3 - 5 - 1939 

Ankara Borsası 

2 Mayıs 1939 Fiyatları 

Londra 
Nevyork 
Paria 
Milino 
Cenevre 
Amsterdam 
Beri in 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Madrid 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreıı 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

ÇEKLER 
Aç1hş F. Kapanış F. 

5.93 
126.6750 

3.3550 
6.6625 

28.4350 
67.51 
50.8350 
21.55 
1.0925 
1.56 

14.0350 
23..845 
24.9675 

0.9050 
2.892S 

34.62 
30.5475 
23.9025 

5.93 
126.6750 

3.3550 
6.6625 

28.4350 
67.51 
50.8350 
Zl.55 

1.0925 
1.56 

14.0350 
23.845 
24.9675 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5475 
23.90.2'5 

ESHAM VE TAHVtt.A.T 

1933 Türk 
Barcu 

1933 İkramiyeli 
Ergani 

19.70 19.70 
(Peşin) 

19.- 19.-

havası içinde onları yaıatacak zen
gin bir ıençlik kütüpanesini bir an 
evel memleket çocuklarının istifa
desine koymalıyız. Bu iti naııl ba· 
farabileceğiz? Çocuklarımızı her 
türlü yanlıt ve batıl inanıılardan, 
muzır telakkilerden uzak tutan, e· 
debi zevklerini, milli ve insani duy• 
gularını yükselten, onlarda okuma 
zevkini kökleıtiren bir Türk Çocuğu 
edebiyatına olan ihtiyacımız üze• 
rinde tereddüt eder misiniz? 

Sistemli bir nqriyat cihazı .•• 

Dahası var; geniş halk kitlesinin 
eline sadece okuma - yazmanın a -
nahtarını vermekle vazife bitmiı sa
yılabilir mi} .. Onları Türk cümhu • 
riyetinin sihatli, millet ve memle -
ket davalarının adamı, iktisadi ha -
yatta verimli birer yurttaş haline 
getirmek veya bu halde tutmak İçin 
onun günlük hayatındaki kazancı· 
m arttırmak için yurdun en uzak 
köşelerine kadar muntazam yayı -
lan, sistemli bir neşriyat .. cihazına 
muhtaç değil miyiz? .• 
Geçmiş asırlardaki ilim ve sanat a· 

damlarımızın büyük kıymet taşıyan e
serlerinden ve tarihimizi, kültürümü -
zü aydınlatan esas kaynaklardan ya -
rınki nesillerin doğrudan doğruya fay 
aaıanmaranna cırtı.ıt ımKan ıı:aımaaıgı 

maltlmunuzdur. Onları bu degerli eser 
!erden müstağni sayabilir miyiz? ve 
mahrum etmiye gönltimilz razı olur 
mu? Biltiin bunları nasıl ve ne şekilde 
bir plan yaparak doğrudan doğruya 
istifade edilecek bir hale getirmeli • 
yiz ? 

Dillerin zenginlik miyarları nasıl 
lQğatleri ise milletlerin ansiklopedi ,. 
leri de kültür seviyelerinin birer tim· 
sali sayılırlar. Yirminci asırda bir mil· 
Jet için bir ansiklopediden ve muhtelif 
ilim şubeleri için hazırlanmış ihtisas 
lUğatlerinden mahrumiyet, lehe yoru· 
labilir bir yoksulluk sayılamaz. Bu 
eksiğimizi biran önce tamamlamak ve 
her münevver türkün yuvasında bulun 
duracağı bir bilgi hazinesi olan milli 
bir ansiklopediye sahip olmak yolun -
da atılabilecek en mlisbet adımları de· 
ğerli kongrenizin bulacağına ve mem
lekete göstereceğine kuvetli bir iti • 
mat beslemekteyim. 

Bir tanıtma ve yayım teıkilatı .•• 
Memlekette gerek telif ve gerek ter· 

elime suretiyle vücuda getirilen kıy· 
metli eserlerin sayısı glin geçtikçe 
artmaktadır. Fakat henüz layiki veç
hile, bir tanıtma ve yayın te§kilatından 
mahr\lm bulunuıumuz neşriyatımızın 
sürümünü güçle!Jtirmekte ve neşrolu • 
nan kitapların maddi neticesi hem ya
zanı, hem basanı memnun etmekten 
uzak kalmaktadır. Kıymetli eserleri 
vücuda getirenlerin bu durum kar§ı • 
sındaki yılgınlık ve kırgınlıklarını, 
önlemek, muhtelif ilim ve ihtisas şu -
beterinde orijinal tetkik mahsulü telif 
eserlerin, doğrudan doğruya yazıldı -
ğı lisandan muvaffakiyetle yapılmış 

tercümelerin ve günün tekniğine göre 
güzel basılmış kitapların neşrini teş • 
vik etmek maksadiyle, telif, tercüme 
ve neşir mükafatları ihdası kabul edil
miştir.939 mali yılı bütçesine mütevazı 
da olsa bu maksat için başlangıçta ka· 
fi sayılacak bir tahsisat konulmuştur. 
Yüksek heyetinizin bu isle meşgul ola 
cak encümence de müzakere olunduk • 
tan sonra kabul edilecek esaslar da • 
bilinde 1940 senesi başından itibaren 
kalem ve fikir adamlarımızın değerli 
eserleri ve naşirlerimizin güzel ba • 
sılmış kitapları bu mükafatlarla taç • 
landırılac.aktır. 

Huıuıi neıriyata yardım 

Cümhuriyet hükümetimizin neşri -
yat işlerine vermiş olduğu büyük e· 
hemiyetin en canlı devirlerinden birı 
de altı yıldan ber~ hususi neşriyata 
yapılmakta olan maddi yardımdır, 

Muhtelif viJAyetlerin ve resmi daire
lerle Cümhuriyet Halk Partisinin yap 
makta olduğu yardım ve te!iviklerden 

(Sonu S inci sayraaa) 
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f DIŞ POLiTiKA ..................................................... 
Jngiltere, Fransa 

Balkanlar 

ve - .. . . 

Almanya - Polonya münasebetleri 

gerginliğini muhafaza ediyor 

Sovyet - İngiliz 
görüşmeleri Almanya'nın Romanya ile imza

ladığı ticaret mukavelesinden ve 
ltalya'nın da Arnavutluğu İ§galin
den sonra İngiltere ve Fransa, Bal • 
kanlar hakkında yakın alaka gös
termeğe başlamışlardır. Bu alak~ 
Balkan memleketlerinin halkı hak
kında platonik bir dostluktan doğ -
muş değildir. lngiltere'nin ve Fran
sa'nrn menfaatleri de bu memleket
lerin siyasi ve iktrsadi istiklallerini 
koruyarak mihver devletlerinin nü
fuzları altına girmelerine yer ver· 
memektedir. Bu maksatladır ki ln -
giltere Romanya'ya ve Yunanista
n'a garanti vermiştir. lngiliz garan
tisine göre, eğer bu iki devlet, her
hangi bir tecavüz karşısında istik
lallerini veya hayati menfaatlerini 
silah kuvetiyle müdafaa etmeğe te -
§ebbüs ederlerse, İngiltere ve Fran -
.sa, kendilerine yardım edecekler
dir. Yani lngiltere'nin ve Fransa'• 
nın, Romanya'dan ve Yunanistan
dan bekledikleri, yabancı bir devle
tin tehdidi karşısında Çekoslovakya 
gibi teslim olmamak, kendilerini 
nıüdafaa etmekten ibarettir. 

Polonya - Almanya'ya 
cuma günü cevap verecek 

B. (emberleyn Avam 

kamarasmda izahat verdi 
Londra, 2 a.a. - Bugün Avam Ka

marasında muhalefet işçi partisi re
isi Attlee Başvekilden İngiliz - sov
yet müzakereleri hakkında izahatta 
bulunmasını tekrar rica etmiş ve ef -
karı umumiyenin sabırsızlandıgını, 

bu müzakerelerin istenildiği süratte 
hükümet tarafından yapılıp yapılma
dığında şüpheye düşüldüğünü söyle
miştir. 

Varşova, 2 a.a. - Matbuatın aldığı haberlere göre alman muhtırası
na Polonya taraf mdan verilecek cevap hariciye nazırı Beck'in, diyet 
meclisinde beyanatta bulunacağı günü yani gelecek cuma günü tevdi e
dilecektir. 

Nazırlar meclisi, bir kanun layihası 1 
kabul etmiştir. Bu kanun layihası, cüm 
hurreisi parlamentonun önümüzdeki 
adi içtima devresinin küşadına kadar 
milli müdafaaya, mali ve iktisadi iş
lere mUteallik kararnameler neşret -
mek seiahiyetini vermektedir. 

lngiltere ve Fransa tarafından 
verilen bu garantiler §Üphesiz ehe
hlİyetlidir. Fakat iki ıart ile tanıaın· 
lanmadıkça bu devletler için ve ln
giltere'nin aynı mahiyette münase • 
bete girişmek istediği diğer devlet • 
ler için kafi teminat teşkil etmez. 
:Su iki şart da şunlardır: 

Müvezziler alman gazetelerini 
boykot ediyorlar 

Varşova, 2 a.a. - Gazete müvezzi
leri, dün yaptıkları bir toplantı sonun
da alman matbuatının son günlerde al
dığı vaziyete karşı protesto makamın· 
da olarak, Danzig ve alman gazete ve 
mecmualarını boykot etmiye karar 
vermişlerdir. Boykotaj, normal vazi -
yetin teessüsüne kadar devam edecek
tir. Varşova müvezzileri, aynı iaman
da büttin Polonya müvezzilerini bu 
karara riayete davet etmişlerdir. 
''Şarki Prusya Polonya'ya ilhak 

edümeli!,, 1 - Bu siyasi taahhüdü takviye 
edecek askeri kuvet. 

2 - Bu devletleri Almanya'nm 
'Ve ltalya'mn iktısadi nüfuzları altı
na düımekten kurtaracak iktısadi 
anlaşmalar. 

Görülüyor ki ııiyaııi anla§manm 
askeri safhasiyle Fransa ve İngilte
re ciddi surette meıgul olmaktadır • 
lar. Şarki Akdeniz devletlerine em· 
niyet vermek içindir ki İngiliz do
nanmasının bir kısmı ltalya'nın şar· 
kındaki sulara gelmiıtir. Bugünkü 
vaziyette ltalya Akdenizi iki kısma 
ayırmaktadır: ve strateji bakımın
dan bu deniz iki ayrı deniz olarak 
ele alrnJYor. Şarktaki kısmının em· 
niyetini İngiltere donannıatıt üzeri • 
ne almıştır. Garp kısmında da Fran· 
sa vazife almaktadır. Diğer taraf· 
ta.n nıQ terenin biiyÜk don JD.AU.. 
Şimal denızi ve Atlas Okyanusiyle 

Varşova, 2 a.a. - lllustrowanny Kur 
jer Codzienny bugün yazdığı bir ma
kalede Silezya ile şarki Prusya mm -
takalarının polonyalı olduğunu ileri 
sürerek buraların Polonya'ya ilhakını 
istemektedir. 

uPolonya Çek - slovakya 
değüdir!,, 

Nevyork, 2 a.a. - Polonya büyük el
çisi Potocki şu beyanatta bulunmuş -
tur : 
"- Polonya, Çek-slovakya değil -

dir. Alm.anya'nın Danzig'e karşı her 
hangi bir hareketi bir harp sebebi o -
larak telakki edilecektir. 

Hitlerin koridordan geçen bir şerit 
talebine gelince, bu talep Polonya'mn 
Danzig'le irtibatını kesmek, ekonomik 
ve belki de politik istiklalini azaltmak 
.Ar.,11 u.dur---oo=::~--=-=.._,,.===-~ 

meıgul olacak. Amerika da donan· 
ınasını Büyük Okyanus'a geçirmek
tedir. lngiliz ve Fransız deniz ku
vetlerinin vaziyet almaları, iki dev• 
let arasında bir anlaşmıya dayan· 
ınaktadır. Amerika ise, umuıni va
:ziyet dolayıaiyle, J aponya'ya kar11 
nıüteyakkız bulurunak içindir ki do· 
nanmaııını Büyük Ol<yanus'a geçir
miştir. Kara kuvetlerine gelince; 
ı;u, büyük mikyasta Rusya ile ln· 
giltere ve Fransa araamda yapıl· 
makta olan görÜ§melerİD neticesine 
bağlanmı§ gibi görünıiyor. 

Fakat lngiltere'nin ve Franııa'nm 
Balkan memleketlerini, mihver dev
letlerinin iktisadi nüfuzlarından 
kurtarmak meselesi de birinci dere
ce ehemiyetli bir meaeledir. Ve bu 
iki demokrat devlet bu mesele ile 
meşgul olmazlarsa, siyasi istiklalle
rini korumak yolunda aarfettikle.ri 
gayret neticesiz kalacaktır. Bunun 
Yolu da demokrat devletlerle Bal· 
kan memleketleri arasındaki ticaret 
münasebetlerini genişletmektir. 

1931 senesine kadar İngiltere ve 
Fransa ile Balkan memleketleri a• 
raamdaki ticaret ehemiyetli bir ye
kuna baliğ oluyordu. Dünya krizi 
gelip çattıktan sonra, lngiltere Ot· 
tava aranjmanını yaparak impara· 
torluğu ile meşgul olmıya baıladı. 
Fransa da bir takım kontenjanlarla 
hu memleketlerle olan ticaret hac • 
mini azalttJ. Amerika, ithalat eşya -
&tna gümrük tahdidatı koydu. Rus· 
Ya esasen kendisine mahsus iktısadi 
ııistem dolayısiyle bu memlc!·etler • 
den çoktan çekilmişti. Bu şartlar al
lrnda bütün Balkan meml• ~etleri 
Almanya ile eşya mübadc~ csi yap• 
mak mecburiyetinde 1-:alJılar. Al
manya bu memleketleı in yüzde el· 
li ticaretini elde etmiıtir. Ve ıimdi 
de Romanya'da göründüğü gibi, 
Almanya, bu memleketleri kendi 
iktısadi sisteminin içine almıya ça· 
lışmaktadır. Şöyle ki bu memleket· 
ler, sanayİle§mİyerek alman piyasa· 
sı için zirai mahsul yetiştir~cekler. 
Almanya da bu memleketlerin en· 
clüstri mamulatını temin edecektir. 
Eğer bu memleketler iktıııac..en Al· 
manya'ya bu ,ekilde bağlanacak o
lurlarsa, siyasi istiklallerinin mana
,, kalmaz. 

İngiltere ve Fransa zaman za
man, bu memleketleri bu Jekilde 
hir devletin iktısadi hegemonyası al
lıtıa düşmekten kurtarmak için te
§ehhüs yapmıılardır. Mesela lngil
teı·e·de ve Fran.sa'da bol para bu· 
hıllduğundan bu memleketlere kre
di nçmışlardır. Fakat dünya ticare • 

Büyük elçi, Polonyanın Danzig me-
selesini müzakereye amade bulundu -
ğunu ve fakat kuvet önünde boyun 
eğmiyeceğini kaydetmiştir. 
Alman gazetelerinin cevapları 
Berlin, 2 a.a. - Gazeteler, Polon -

ya'yı harbe teşvikte bulunmakta ol -
makla ittiham etmektedir. 

Gazete başlıkları manidardır. 
"Hamburger Fermdenblatt, Polon • 

ya'nın Almanya aleyhindeki tahrik§. -
tından bahsetmektedir.,, 

Zeit gazetesi şöyle yazıyor : 
"Polonya vaziyeti anlamamazlık -

tan geliyor,, 
Assen'de çıkmakta qlan Natioral -

Zeitung, şöyle diyor : 
"Polonya bize hakaret ediyor.,, 
Börsen Zeitung, yazıyor : 
"Varşova, kılıcını çekiyor, ve bar -

be teşvik ediyor.,, 

Sir Percy lorraine Roma' da 
Roma, 2 a.a. - İngiltere'nin Roma 

yeni büyük elçi~i Sir Percy Lorane 
bugün öğleden sonra Romaya gelmiş
tir. 

tinin bugünkü vaziyetinde kredi ve 
istikraz fayda temin etmez. lngil -
tere ·ve Fransa, bu devletlere para 
ikraz edecekleri yerde mahsullerine 
piyasalarını açmahdırlar. Balkan 
memleketleri, İngiliz, Fransız ve A
merika piyasalarında mal salabil
meli ve bu piyasalardan mal satm 
alabilmelidirler ki kendileri için 
tehlike olmıya batlıyan iktısadi 
bağlantılardan kurtulabilsinler. 

lngilterenin ve Fransanın bunu 
nihayet anlamıya başladıkları görü
lüyor. Çünkü Romanya ile Almanya 
arasındaki maruf ticaret mukavele
sinin akti üzerine, vaziyetin tehli
kesini gören İngiltere sir Frederick 
Leith - Roastun reisliği altında bir 
heyeti Bükret'e göndermiJtir. İngi
liz - Romanya ticaret münasebetle
rinin geni§letilmesi için bir müddet
tenberi Romanya hükümetiyle bu 
heyet arasında görütmeler yapıl
maktadır. Diğer taraftan bu heye· 
tin Bükreıteki vazifesini bitirir bi
tirmez, Atina'ya gideceği haber ve• 
rilmektedir. Bu müzakerelerin ne
ticesi bütün Balkan memleketlerin
de alaka ile beklenmektedir. Her 
halde bu defaki anla§man1n yalnız 
bir kredi açılmasına inhisar etme
yip Balkanlarla demokrat devletler 
arasındaki ticaret münasebetlerinin 
genitlemesini temin edecek tedbir -
ler alınması beklenmektedir. 

A. Ş. ESMER 

BB. Teleki ve Csaky 
Berlin' den ayrlldılar 

Berlin, 2 a.a. - Macaristan başve -
kili Teleki ile hariciye nazırı Çaki, 
Budapeşte'ye hareket t-tmişler ve is
tasyonda fon Ribbentrop ile Veisza
ecker tarafından selamlanmışlardır. 

Aşağıdaki tebliğ neşredilmiştir: 
Alman ve macar nazırları arasında 

yapılan müzakereler her iki tarafın 
görüşlerinin aynı olduğunu müşahade 
etmek imkanını vermiştir. 

Müzakereler tam bir samimiyet i
çinde cereyan etmiş ve merkezi ce
nubu şarki Avrupasiyle Macaristan'
ın komşulariyle olan münasebetler ve 
bilhassa Macaristan ve Almanya'yı a
lakadar eden meseleler üzerinde cere
yan eylemiştir. 

Alman Silezya'sında 

bir tecavüz hôdisesi 
Varşova, 2 a.a. - Kurjer Vazavski 

gazetesinin alman Silezyasında Gros
Strilitz'den aldığı malUmata göre Hit
lercilerden mürekkep bir grup, elle
rinde sopalar olduğu halde Katoviçten 
Aplcn tiyatro heyetinin vereceği tem
sile mani olmak üzere, tiyatro binası
nı sarmışlar ve temsile mani olmuşlar
dır. Temsil heyeti reisi bulunan Ka
toviç tiyatrosu direktörü, fena mua -
meleye maruz kalmış ve arabasının 
lastikleri patlatılmıştır. 

Mütecavizler, aynı zamanda tiyat• 
ro binası civarında toplanmış bulunan 
birçok polonyalıları hırpaladıkları gi
bi, polonyalılara ait evlerin camalrını 
da kırmışlardır. 

Çemberleyn şu cevabı vermiştir: 
"- Ben kimseyi şu veya bu düşün

cede bulunmaktan ınenedemem, an -
cak Attlee'nin bu gibi düşünceleri teş 
vik edeceğini ve İngiltere ile sovyet· 
ler arasında müşkülat çıkarmak iste
diğini zannetmiyorum. 

Çok dostane mahiyette müzakerele
re devam ediyoruz. Birçok teferrüa -
tın göz önüne alınması icabediyor ve 
diğer hükümetleri de göz önünde tut 
mı ya mecburuz. Sabırsızlık gösteril -
mesini anlamıyorum. Fakat avam ka· 
marasını temin ederim ki, eğer anla~
manın akdinde teahhur oluyorsa bu· 
nun sebebi ingiliz hükümetinin iyi 
niyetler göstermemesinden mütevellit 
değildir.,, 

Almanya'ya yapılan satışlar 
Avam kamarasında bugün Alman

ya'ya harp levazımı imalinde kulla • 
nılan maddelerin satışı meselesi tek
rar bir çok mebus tarafından bahis 
mevzuu edilmiştir. 

Stanley hükümet namına verdiği 
cevapta hemen hemen bütün iptidai 
maddelerin harp levazımı imalinde 
kullanılabileceğini ticaretin durduru
lamıyacağını ve sonra böyle bir ted
birin asılsız olan ~enber siyaseti et
rafında yapılan propagandaları haklı 
gösterebileceğini söylemiştir. 

General Fon Brauhiş 

Bingazi'ye geldi 
Bingazi, 2 a.a. - Alman orduları 

kumandanı general Von Brauhiş ile 
general Pariani tayyare ile buraya 
gelmişler ve mareşal Balbo tarafından 
karşılanmışlardır. 

1 Mayıs bayramı dolayısiyle 

Moskova'da büyük bir 
geçit resmi yapıldı 

Mareşal Voroşilof bir nutuk~ verdi 
Moskova, 2 a.a. - Tas Ajansı bildiriyor : 
Moskova dün 1 mayıs münasebetiyle bir bayram manzarası almıştı. 

Meydanlar, caddeler, resmi ve hususi binalar bayraklarla donatılmıştı. 

Sabahleyin çok erken Moskova gar
nizon kıtaları meydanda geçide hazır 
lanmıştı. Kremlin sarayının duvarı hi
zasındaki tribünler dolmuş taşıyor -
du. Hususi tribünler de Kordiploma
tik ve yerli ve yabancı matbuat mü -
messilleri tarafından işgal edilmişti. 

Geçit resmi başlarken 

Öğleye doğru muhtelif teşkilat mü 
messilleri meydanı doldurdular. 
Aynı zamanda muhtelif tayyare sı

nıflarına ait filolar şehrid üzerinden 
geçtiler. 

Almanya' da 
Berlin 2 a.a. - 1 mayıs bayramı dün 

akşam Luftgartende yapılan büyük 
bir tezahüratla nihayet bulmuştur. 
Göring 15 bin kişi önünde bir nutuk 
söyliyerek bütün alınanlar arasında 
birliğin alman kuvetini zaman altına 
almakta olduğu ve Führer'in icraatı· 
nın bir çekiç darbesi gibi biribirini 
takip ettiğini söylemiş, Führer'in ki
yesetini methüsena etmiştir. 

Saat 10 da Stalin, Molotof, Kaga -
noviç, Mikoyan, Andreef, Litvinof ve 
diğer rical tribünlerine geldiler. Sta
lin ve silah arkadaşları halk tarafın -
dan hararetle alkışlandılar. Müdafaa 
komiseri mareşal Voroşilof atla gel -
di. Geçide kumanda eden mareşal '.Bu· 
denny'nin raporu dinlendikten sonra 
geçit başladı. Müteakiben mareşal Vo 
roşilof hükümet ve parti namına bir 
nutuk söyliyerek Kızılorduyu, bahri- Fon Ribbentrop i ngiliz 
yeyi, işçi, Kolhozlu ve enteUektüelle
ri, yabancı memleketlerin işçi mü • 
messillerini selamladı. 

Mare§al Voroşilol'un nutku 
Mareşal, Sovyetler birliğinin barış

çılığını anlatarak: 

sefirini kabul etti 
Berlin, 2 a.a. - İngilterenin Bertin 

büyük elçisi Henderson bugün alman 
hariciye nazırı Fon Ribbentropu ziya
ret etmiştir. 

Berlin'e dönclidenberi Henderson' -
un yaptığı bu ilk ziyaret tamamiy le bir 
nezaket ziyareti olup Hitler'in Rayhş • 
tag'da söylediği nutukla hiç bir ala
kası yoktur. 

Alman filosunun 

hareketleri 

"- Sovyetler birliği ordusu kuvet· 
1i ve kudretlidir, fakat hiç bir kimse
yi tehdit etmediği gibi sovyet yuva -
sının eşiğine ayak basacaklar müstes
na olmak üzere kimseyi tehdit de et
memektedir. Arzu edilmiyen böyle bir 
misaf~r ez~lecektir. Demiş, faşist dev 
letlerın dünyayı istila tehdidi altında 
bulundurduklarını kaydettikten son -
ra, ordusunun kuvetine giivenen Sov
yet~e~ birliğ~nin huzur içinde olduğu 
nu ılave etm~ş, Sovyet ordu ve donan- Cebelüttarık, 2 a.a. - Tanca, Ceuta, 
masını~. yen~l~e~l~ğini tebarüz etti - Cadix, Algeziras ve Malagada bulun -
rerek .so~l~rını bıtırmiştir. ı ınakta olan alman harp gemileri bura-

Geçıt ıkı saat kadar sürdü ve çok ları bugün terkederek boğazı garp is -
parlak oldu. tikaınetinde geçerek uzaklaşmışlardır. 

• 

ISTANBUl Ga e e eri 
CUMHURİYET 

Yabancı propagandaya karşı 
Nadir Nadi, bu başmakalede, fransız 

hükümetinin bir kaç gündenberi yabancı 
propagandaya karşı giriştiği şiddetli mü
cadeleyi mevzuu bahis ederek Fransa'da 
içtimai bir dert haline gelen bu propagan
da etrafında mütalea yiırütüyor ve bu 
mücadelelerden maksat hüriyeti öldür -
mek degil, bilakis onun hayatını kurtar
mak olduğuna göre, kanun harici yumru
ğun, kanuna dayanan !iciz hareketlere 
müraccah olduğunu söylüy?r. 

Neşriyat kongresinden 
beklediklerimiz 

TAN 

M. Zekeriya Sertel, dün Ankara'da a -
çılan neşriyat kongresinden beklenen en 
mesut neticenin neşriyatı planlaşt1rmak 
olduğunu söylüyor ve bu fikrini izah e -
derek neşriyatı ihtisas şubelerinden a -
yırmak, memlekete muhtaç olduğu eser
ler i tesbit edecek heyetler teşkil etmek, 
beş senelik bir program yapmak, Maarif 
Vekaletiyle tabılar arasında müşterek 
çahşma şekli bulmak, maliyet masrahm 
karşılıyacak bir satııı şekli bulmak tevzi 
teşkilatı vücude getirmek gibi tecİbirler 
:ıtınması lüzumunu ileri sürüyor. 

İzmit'teki tablolar 
İzmit muhabirinden aldığı habere at -

fen, müstehcen addedilerek İstanbul'a 
gönderilen tabloların sergideki yerlerine 
asılacağını ya;ı:ıyor. 

İKDAM 

Neşriyat kongresi 
Ahmet Ağaoğlu, bu başmakalesinde, 

kongrenin aı;ılması münasebetiyle, bu te
şebbüsün kudsiyet ve asaletinin tebarüz 
ettirdikten sonra, bundan evelki makale
lerinde muhtelif maddeleri üzerinde mü
talealar yürüttüğü kongre programının 
birinci maddesini aynen naklediyor ve 
bu maddenin devletleştirme, planlama 
ha.tti standarize etmiye kadar giden bi; 
mana taşıdığını, halbuki kültür esaslan 
olan duygu, bilgi ve düşüncenin zincire 
vurulmaz kuvetler olduğunu, dimağla ça
lışanlann hiç bir ölçüye ve forma tabi 
tutulmıyacaklarını izah ederek Alman -
ya'nın, yüz binlerle satan gazeteleri on
binlerc indiren otarşi edebiyatını misal 
getiriyor, bunun, zamanla plfi.nlaşma a • 
meliyesinin neticesi olduğunu ilave edi
yor ve diyor ki : "Bize gelince tam ya • 
ratmak ve açılmak zamanı gelmişken böy
le bir tesebbüsün ne kadar gayri muvafık 
olacağı mqdandadır. Gene tekrarhyorum. 
İnşallah ben aldanıyorum.,, 

Yolsuzluğun ilanı 
"~ş.aretler" sütunu muharriri, bir kaç 

ay ıçınde duyulan rüşvet ve suyistimal 
haberlerini mevzuu bahis ederek mem -
leket işlerinin iyi gitmediği zahabını ha
sıl eden bu yoldaki neşriyatı menetmek 
eski devlet adamlarının aklına ielen ted
bir olduğunu, halbuki bu gibi haberleri 
gizliyen bazı Avrupa memleketlerinde 
rüşvet ve suyistimalin alıp yürüdüğü ma
lilın olduğunu söylüyor ve yolsuzluğun 
o:~~Y!l a.~ılması halka, .bunları takip edil
dıgını gostererek emnıyeti arttırmak iti
bariyle Hizan ve zaruri olduğunu ilave 
ediyor. 

a.a. Matbuat Servisi 

YENİ SABAH 

Neşriyat sergi ve kongresi 
"Her sabah" sütunu muharriri Cema -

lettin Saracoğlu, son on sene içinde cüm
huriyet kültürünün, yarattıgı eserleri bir 
araya getirmenin ift ihara de~er bir te -
şebbüs olduğunu söyhiyor ve neşriyat 
kongresinin programını, yeni ve o çok 
hayırlı bir inkilap programı olarak tav
sif etikten sonra, "Bu teşebbüslerin ya
rınki güzel neticelerini tahayyül ve ta -
savvurla dahi şimdiden mesuduz" diyor. 

VAKİT 

lzmieteki tablolar 

Sadri Ertem, müstehcen tablo mese • 
lesinde müddeiumuminin şeklen hakh ol
duğunu, fakat hakikatte kanunun ruhunu 
tamamiyle kavramamış bulunduğunu, 
halbuki iş sahibi olan vatandaşların işle
rini bütün teferruat iyle bilmeleri iktiza 
ettiğini söyledikten sonra, bu meselede 
sade bir zatın değil, bütün bir milletin 
hatası bulunduğunu, İzm it müddeiumumi
sinin bizlerden biri olduğunu ilave edi -
yor ve "bunun için bence İzmit meselesi 
bir kanun meselesi değil, umumi kültür 
buhranının alametlerinden biridir, mü -
nevverler buna çare aramalıdır. ,, diyor. 

SON POSTA 
Balkan antantı ve mihver 

MuhiV-in Birgen, "Her gün" sütunun
da, Führer'in milletlerle ayrı ayrı anlaş
ma taraftarı olması meselesini ele ala -
rak, nihayet böyle bir suale de taraftar 
olabilecegimizi, fakat bunun herkese 
huzur ve emniyet verici bir şekilde ya
pılmasını söyledikten sonra, son zaman
lardaki bazı temasların, Almanya ile İ
talya tarafından "Ayır ki hakim olasın,, 
düsturu takip edildiğ ini gösterdiğini, Al
manyanın evelce tahmin edildiği gibi, 
bizi siyaseten ve iktisaden alakadar eden 
sahada bir milletler sulhu degil bir mih· 
ver sulhu tesisi arzusunda bulunduğunu 
ilave ediyor ve Almanya Avrupaya bir 
milletler ruhu verecek şekilde hareket 
etmezse, hem kendisine.hem de balkan 
milltlerine zarardan başka bir şey ver -
miş olmıyacağmı yazıyor . 

HABER 
Nafıa Vekilinin beyanatı 
Nafıa Vekili Ali :Fuat Cebesoy, Ha .. 

ber gazetesine beyanatta buluıunuş ve 
Almanyada hakkımızda gösterilen büyük 
hüsnü kabul ve dostane muameleyi bil • 
hassa kaydettikten sonra alman devlet 
reisi Hitler'in heyetimizi kabul ederek, 
sözleri arasında mllletimize Atatürk'e 
ve Milli Şefimize kar31 bir ~ok vesileler
le takdirkarlık ve hayranlık duyg:uları
nı tekrar eylediğini ilave etmiştir. 

Bundan sonra nafıa vekilimiz Alman
ya'daki büyük terakkilerden bahsederek 
sanayi, inşaat ve imar sahalarında fevka: 
la9e büy.ük bir .. inlti.'?llf gösterildiğini, 
munakalatın mukemmeliyeti dolayısiyle 
mesafe ve zaman mefhumunun ortadan 
halktığını beyan etmiştir. 

Fransız gazetelerinin tefsirleri 

Sulh cephesine mensuP 
140 milyon kişi var 

Paris, 2 a.a. - Gazeteler demokrasi
lerin emniyet şebekesi hakkındaki tef
sirlerine devam etmektedirler. 

Maten gazetesinde Fabry yazıyor : 

"Hiç bir istatistik aşağıdaki kadar 
beliğ olamaz: 34 milyon lehli, 46 mil -
yondan fazla ingiliz, 60 milyondan 
fazla fransız ve şimal Fransasına men· 
sup nüfus ki hepsi işe sarılmış 140 mil
yon nüfus eder. Her şeyden evel bu 
yeklınla iktifa edelim. Bu yekun, bu -
zur içinde yaşamamız ve şiddet kul -
!anmak istiyenlerin cesaretlerini kır
maklığımız için kafidir.,, 

Le J ur gazetesinde Bailby yazı • 
yor : 

"Devletler alman şantajının önünde 
daima boyun eğmekten bıkmışlar ve 
bundan böyle kuvete kuvetle muka -
beleye azmetmişlerdir. İngiltere bi • 
zim saflarımızda seferberliğini yap • 
mıştır. Amerika da bu saflara girmek 
için 1914 de olduğu gibi iki sene bek
lemiyecektir.,, 

Sovyetler Birliğiyle anlCl§ma 
lüzumu 

Epok gazetesinde Kerillis, Sovyet -
ler Birliğinin pasifik milletler arasın -
da yer aldığını kaydettikten sonra di
yor ki : 

"İngiltere'nin Almanya tarafından 
bir harp çıkarıldığı takdirde onune 
dikmek istediği set, Sovyetler Birliği· 
nin müzahareti ile Romanya, Polonya 
ve Baltık devletlerinden mürekkep 
bir settir. ,Fakat sistemin elzem unsu -
ru Sovyetler Birliğidir. Sovyetler Bir 
liği anlaşmayı reddetti mi hepsi yıkı -
lır.,, 

Bazı gazetelerin Roma muhabirleri 
yüksek faşist muhitinde alman politi -
kasına karşı bir endişe mevcut oldu -
ğunu kaydediyorlar. 

ltalya endi§ede 

Bayan Tabouis, Övr gazetesinde di-
yor ki : • 
"Almanya'nın orta Avrupa'da yayıl

masına çok taraftar olan Kont Ciano 
bile ~.lmanya'nın mihvere gittikçe ar
tan nufuz ve tahakkümüne karşı en -
dişesini gizlemiyor. Faşist gazetelerin 
demokrasilerin harpçı politikalarını 
göstermek bahanesiyle neşrettikleri, 

muazzam ingiliz ve fransız silahlanma 
masrafları efkarı umumiyede müthiş 
bir tesir hasıl etmiştir. ,, 

Nihayet Justice gazetesinde de şu 
satırlar okunmaktadır : 

"Almanya bizim azim ve kararımız -
dan şüphe edemez. Almanya'nın her 
hangi bir taarruzu harbi intaç ede -
cektir. Fransa, İngiltere ve Sovyetler 
Birliği adaleti empoze edebilirler. Ku
vetlerin müvazenesi, demokrasiler ve 
müttefikleri lehine her gün biraz daha 
eğilmektedir.,, 

İ ngiltereden çıkanlacak 

Alman gazetecileri 
Londra, 2 a.a. - Mareşal Göring'in 

gazetesi olan national Zeitungun mu -

habiri Londra'daki alman istihba-;ıt 

bürosunun şefi Von Rosol'e on ş 

gün içinde lngiltere'den çıkması ı n 

dahiliye nazaretince emir verilmiş -
tir. 

Diğer taraftan İngiltere'de misafir
perverlikte telif götiirmiyen faaliyet
lerde bulunan diğer bazı Almanların 
da bir listesi alman biiyük elçiliğine 
tevdi edilmiştir. 

Bunlar da on beş gün içinde İngil
tere'den ayrılacaklardır. 



1 
H itler'in tahayyül 

ettiği İmparatorluk 
Hitler'in tahayyül ettiği imparatorluğun hü
kümet merkezi, hükümeti, endüstrisi, insan 
deposu olan Almanya'da; fakat petrolu Ya
kın Şark'ta olacaktır. Bunun için ne yapa
caktır? Bunlar olduğu takdirde diğer dev
letler Avrupa'da figüran vaziyetinde kala
caklardır. 
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Piyer Dominik 

C ermen uyanışı mükem -
mel ve muthiı bir hi • 

kiyedir. 

A lmanya 14 sene müddet
le kendi etrafında don

dukten sonra, nihayet, yalnız 
buyuk devletlik mevkiini al • 
mak için degıl, fakat imparator 
luga kavuşmak için maglubi • 
yetin en derin uçurumundan 
fırladı. Bu imparatorluğu o ay
nen eski mukaddes imparator -
luk şeklinde goruyor degildir. 
Bu daha tötonya i()Valyeliği 
tarihinden hatıralarla birlikte 
mukaddes imparatorluğun ve 
hohenzolların imparatorluğu • 
nun bir halitası olacaktır. 
Berchtesgaden peygamberin 
hususi ikametgahı oldugun -
dan ve Munihin devri geçmiş 
bulunduğundan hukumet mer • 
kezi Viyana olabilir. İmpara -
torluğun mihveri Ren, Tuna ve 
bunları birleştiren kanalla res
medilmiş olacaktır. Şimal de • 
nizinden K.aradeniz'e, işte yeni 
Reıch'ın güzel bir tarifi. Fa • 
kat bununla neden iktifa olun
sun. GUniın birinde dog -
rudan doğruya veya vasıtalı 
olarak ona ııcak denizlerde li
manlar Jlzım olacaktır. B. Mu
ıolini bunu bilir. 

$imdilik bu, buyuk rus kilt· 
lesini carpten ayırmak ve bal -
kanların butUn islav veya mo • 
iol milletlerinı vesayete al • 
mak gayesini guden bir impa • 
ratorluktur. 

Daha yirmi sene evel Al • 
manya'nın mumessili Fon San
clers 1ıtanbul'da idi, ve bu ge -
aeral VonKre11enstein'e SU • 
ven kanalına taarruz etmek 
ve mareşal Von der Goltz'a 
Bağdad'ı idare etmek imkanını 
veriyordu. Romen petrolu ehe
miyetli bir miktar arzetse bile 
Almanya'nın hakiki hedefi, Kaf 
knya, Basra rfezine kadar 
İran yaylası, up çolleri ve 
Akdeniz ara daki sahadır. 
Romanya mu zam ıervetleri 
olan bu sahar ancak bir ileri 
karakoludur. Y rın oraya hi • 
kım olan Avr a'ya hl.kim ola
caktır. 

hte rakam r, Almanya'nın 
ıulh zamanın 7 milyon ton 
petrole ihtiyacı vardır. Fakat 
harp halinde iyacı iki mis -
line çıkacaktı Ve müttefik • 
!erinin ihtiya r da hKaba kat 
Jlzımdır. Bv. takdirde, an -
cak 6.620.000 ıdan ibaret o • 
lan romen iıt ali pek kifayet 
ıiz olacaktır. P lonya 507.000 
Arnavutluk 1 000 ton petrol 
verir. Bıitlin nlar pek az 
miktarlardır. manya'dan ba' 
ka ehemiyetli etrol memle -
ketleri 29.500. toniyle Sov -
yetler Birliği yakın prkta 
12.350.000 to le İran ve 
4.300.000 toniy e 1rak'tır. Ba • 
huıuı Jı:i bural a fazla miktar 
da ihtiyat var • Bir kaç ra • 
kam daha: 

Sovyetler B r iğinin ihtiyat 
mevcudu: 8S4 milyon ton; 1 • 
rak'ın: 387 mı yon ton, lranın, 
280 milyon t Romanya'nm 
90 milyon ton 

Devriyle be a er yürümek 
tarttır. İmpar t rluğun mu • 
kadderatını ıe lı: ve idare eden
ler, adları Hit e , Hess, Gö -
ring, Göebbe Ribbentrop, 
Himmler olan a ımlar, kömür, 
demir, dokme, elik, pamuk, 
petrol, kauçuk erinde muha -
keme etmeıini b lirler. Bilhu· 
aa petrol. Çıin her ıey ona 
bailıdır. 

Çek albayı ravec, bir kaç 
ıene once, Al anya'nın cenu -
bu şarkiye do bu iniıinin 
dikkate deier r tetkikini yap
mı1tı. Almanya n giriştiği ma 
cerayı Cengiz H nın macera • 
siyle kıyashyo Cengiz han, 

Macaristan'ı eline geçirdiii 
giın, balkanların ve orta Av -
rupa'nm hikimi olmuıtu. On -
da her ıey ıüvariden ibaretti. 

Yalnız atları beslemek lizım
dı. Macar ovaları buna yeti -
yordu. Modem bir devlet için
se her şey motor demektir: O
tomobil, gemi, tank, tayyare, 
yalnız petrola sahip olmak li
;ı:ımdır. Ve albay Moravec yu • 
karıda bahsettigim ıahayı ıos
teriyordu. Buraya iki yoldan 
varılabilir: Karadeniz'in şima
linden ve cenubundan. 

Berlin'den kalkarak Basra 
korfezine kadar uzanan bir 
huzme resmediyordu. Bu, eski 
Berlin - Baidat yolunun naza
ri resmidi. Hüzmenin cenup 
munhanisi Selinik'ten sonra 
Suriye'ye doğru denizden ge • 
cen balkan yolunu, yani İtal
ya'nın bugun karadan ve deniz
den kontrol etmeyi uzerine al
dıgı yolu gösteriyordu. Hiız -
menin şimal münhaniıi, Var • 
ıova, Harkofdan geçiyor ve 
Baku'ya vardıktan sonra lran'ı 
çember içine alıp Basra kor • 
fezinden birincı yola mulaki 
oluyordu. Bu da 1914-18, har -
binde Avusturya • alman or • 
dularının takip etmiş olduk • 
ları büyuk karı yoluna teka • 
bül ediyordu. 

Bu demekti ki Hitler'in 
tehayyul ettiğ iimparatorluğun 
hiıkiımet merkezi, hükumeti, 
enduınriıi, insan deposu olan 
Almanya'da fakat petrolu ya
kın şarkta olacaktır. 

Mesele onun için alman fab
rikalarını yakın prkm petrol 
ıahalanna bağlamaktır. Bunun 
için mutlaka yoluna her çıka -
nı yıkıp seçmek icap etmez, bü
tün mümkün ittifakları kulla
narak ve fark gozetmeden an
laşma, tehdit, iırkiıtme yolları
na başvurarak yoluna devam e
debilir. Prensip itibariyle 
Çekoslovakya alındıktan son -
ra, şimalde Polonya'yı, sonra 
Ruıya'rı sif harici etmek, ce
nupta ltalya'yı örtü diye kul -
!anarak fransız - ingiliz gru -
punu kenara bırakmak ve her 
mutavassıt ıekilden istifade et
mek mevzuu bahistir. 

Bu, dünyanın başlıca üç dev
leti: İngiltere, Fransa ve Ruı
ya, diğer bir çoklarının mliza • 
baretiyle karıı koymadıkları 
takdirde ve ancak İtaln'nm 
yardrmlyle batanlabllecek bir 
harekettir. Fakat bu hareket 
muvaffak olduğu takdirde dün
ya yüzündeki milletlerin mu -
kıdderatiyle alikah olan crup
ların gözleri onünde tarihin ya
pıldığına ıahit olmakla iktifa 
etmeleri icap edecektir. Çünkü 
onlar sahnede ancak fi&iiran 
aıfatiyle bulunabileceklerdir. 

B. Göbelsin bir yazısı 

Siyasi muaşeret 

usulleri ve 

1 ngilizler 
i ngilizlerin siyasi mu• 

aıeret usulleri hak
kında kendilerine his bir 
telakkileri vardır. Onlar, 
bu telakkilerini o kadar a
çık yürekle ve saflıkla be -
nimseyip ileri sürmekte -
dirler ki, bu hareketleriy -
le başka milletleri ne dere
ce aşağıladıklarının far • 

kında bile değildirler. On
lar, bir kaç asrı bulan im
paratorluk tarihlerinde, bü
tün küreye, İngilizlerin bir 
nevi milli malikanesi gö -
ziyle bakmağa alıımıılar • 
dır. Onların fikrince, bu 
milli malikane onlara, bir 
ilahi nizama dayanılarak 

verilmit olup, cihandaki 
nizam, asayiı ve sulhu ko
rumak vazifesi de, gene 
kendilerine havale edilmiı
tir. . 

ı ngilizlerin nizam, a-
sayiş ve sulh pren -

siplerine itaat etmiyen bir 
kimse, britanyalıların te -
likkilerine göre, imha e -
dilmesi icap eden bir isi, 
bir şakidir. Çünkü, böyle 
bir kimse, Londra'nın te • 
lakkisine göre, İngiltere' -
nin saadet ve refahı için ilk 
ıart olan "muvazeneyi" 
tehlikeye düşürmektedir. 

İşte bu mülahaza, İngiliz 
dış politikasının temelini 
teşkil eden Avrupa'daki 
Balance of power'in mani
sını izah etmektedir. 

z enginlerin, ekseriya 
kaba kimseler ol -

dukları malfım bir hakikat
tir. Bu gibiler, bilhassa 
yoksul ve muhtaç kimsele • 
re karıı bu kabalıklarını 
göstermek cüretinde bulu
nurlar. Ve kaba olınağa 

baıladıkları anda da küs -
tahlaştıkça küstahlatırlar; 

biçarelerin omuzlarını vu • 
rup kendilerini okpmakla, 
her şeyin yolunda gittiğine 
inanırlar. 

Zenginler de ekseriya 
fazlasiyle ahlaklı olurlar; 
veya kendilerini ahliklı i -
mit gibi gösterirler. Zaten 
mukadderat, onların, yok • 
ıullara nispetle ahlaklı ol • 
malarını daha ziyade ko • 
laylaıtırmaktadır. Zengin • 
ler, aaayiı ve nizama ifık
tırlar; sira yalnu ba ~ 
de kazanabilirler. Bundan 
dolayıdır ki, mevcut mül
kiyet vaziyetine her müda
haleyi, "ahlik dııı" telikkl 
ederek, bunu "bolteviklik" 
gibi umumt bir tabir içine 
alırlar. 

H
asılı, bu husus, in
sanlar arasında ol • 

duğu gibi, milletler arasın
da da aynıdır. Devletler 
vardır ki, fazlalılt içinde 
yüzerler; ham madde ve al
tın stoklariyle ne yapacak
larını bilmezler; gene mil • 
Jetler vardır ki, yapmak i
çin zaruri olan teylere bile 
malik değildirler ve aırf ze
kalarına, çahıkanhk ve or
ganizasyon kabiliyetlerine 
mevcudiyetlerini borçlu -
durlar. 

Y oks~l milletlerin bu 
vazıyetten memnun 

olmamaları gayet bedihi 
bir keyfiyettir. Bundan do-
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İngilterenin verdiği 

Tarihi ve mühim karar 
mecburi askerlik 

lngiltere'nin mecburi askerlik usulü için verdiği 
karar, tarihi bir hadisedir. Bu hadise, her iki memle
ketin sulh ve hüriyet gayretlerinin temeli olan müş
terek ideal müdafaasında, lngiltere'nin Fransa'ya kar
ıı olan sadakat ve samimiyetinin yeni bir delilidir. 

Mecburi askerlik usulünün ingiliz umumi efkarı 
tarafından kendiliğinden kabul edilmesi, lngiltere'
nin, mmetler arasındaki tekamülü için bir ölçü ver
miştir. Mecburi askerlik, uzun zaman kendisini Av
rupa kıtasından ayrı addetmiş, fevkalade liberal bir 
millet olan ingilizlerin mizaç ve ananelerinde çok mu
halefet görmüştür, Fakat bu, İngilizlerin sonuna kadar 
taahhütlerini ifa etmek, kuvetlerini sonuna kadar 
müessir kılmak için verdiği karara tercemandır. 

• 
lngiliz müdafaası muannit ve külJidir. Bilhassa al-

man/ar bunu hatırlarından çıkarmazlar. Zira Cihan 
barbının verdiği dersleri hiç kimse bahusus Almanya 
unutmamalıdır. 

Londra mecburi askerlik usulünün kabulüne karar 
verir vermez alman ve ita/yan matbuatında gözle gö
rünür derecede bir heyecan belirdi. Bu da, totaliter 
memeleketlerde hadisenin yaptığı büyük tesiri açıkça 
gösterir. 

Londran'ın verdiği kararın, iki mihver arasında 

tereddüt eden küçük devletlerdeki akisleri de az de
ğildir. lngiliz garantisi durmadan inkişaf eden bir ku
\lete, ebemiyetli bir emniyet cihazına, askeri, mali ve 
ıh/iki demokrat .kudretine müstenittir. 

• 
Cihan harbından sonra bilhassa demokrasiler zan-

nettiler ki, binlerce yıllık zorlama ve tefevvuk gaye
lerinin aksine olarak, cermanizmin romantik ideoloğ
ları sulha, muahedelere ve devletler muvazenesine in
tibak edecekler ... 

Fakat son seneler Hrfında zalim ve mütemadi 
tecrübeler, o müstevli Cermınya'nın tehditlerini, te
cavüzlerini ispat etrniıtir. 

lngiliz, basit ve mantıki bir realizmle harekete gel
mİ!jtir. Bu realizm, verilmiş olan iagiliı kararına, sar
sılma!f bir irade vermektedir. 

Parla - Midi 
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layı, vakit ve halleri yerin
de olan milletlerin gözün
de, onlar, cihanın bütün 
servet kaynakları zengin 
milletlere verildiği ve yok· 
sul milletlerin bundan is • 
tisna edildiği ilahi bir ni • 
zam içinde, "ıulh bozgun • 
cusu"durlar. 

Onun için, zengin millet
lerin yoksul milletlere sulh 
tehditciliğini atfetmeleri -
ne taımamahdır. 

Dr. Göbbels -
Fölkiıer Beobahter 

İngiliz donanmasının 

manevraları 

Londra'dan yazılıyor: 
Deniz bakanlığının bir 

tebliğine göre, paskalya 
yortularından sonra, ana 
vatan donanması Portland-

da toplanacaktır. Kırat ve 
kıraliçenin 6 mayısta "Re -
pulse" dritnotiyle Kanada'
ya hareketleri münasebe -
tiyle, donanmanın bazı bir
likleri de törende hazır bu
lunacaktır. Bu törenden 
sonra, donanma, her yılın 
mayısında olduğu gibi, 
Portland'da atış talimleri 
yapacak ve arkasından ge -
ne talim maksadiyle ıarkt 

Akdeniz'e hareket edecek -
tir. Bütün bu manevraların 
normal çerçeveyi aımadığı
nı kaydeden deniz bakanlı
ğı, Akdeniz donanmasının, 
Yunanistan'ın, Kıbrıs'ın, 

Filistin'in limanlarını ziya
ret edeceğini ve ondan son
ra da, ıarki Akdeniz'de ma
nevralara başlıyacağını i -
live ~tmektedir. 

FRANKFURTER 
SAYTUNG 

Dünyanın 

en sakin yeri: 

BALKANLAR 
Avrupa'nın, beynelmilel 

nizamları terketmesi ve hi
çe indirmesi neticesinde 
son zamanlarda balkan -
lar da vaziyetten endişe • 
lenmiye başladılar. 

1914 den evel balkanlar 
daimi kargaşalık merkezi 
idi. Mütarekeden sonra, yir 
mi yıl içinde balkanlar, 
dünyanın sakin bir yeri ol
du. 
Şimdi bu tezadın sebebi 

nedir ? Sebebi gayet basit: 
Umu mi harpten evet bal -
kan devletleri büyük devlet 
ler rekabet ve ihtirasları
nın kurbanı idi ; balkanlı -
ların birbir:lerine yapma -
dıkları cürümler başka el -
lerle balkanlılar için irti • 
kip ediliyordu. 

Harpten sonra, balkan 
memleketleri bu korkurç 
derslerin neticesinden ib -
ret alarak bu memleketler 
mütekabil bir işbirliği poli
tikasına akıllılık edip bağ
landılar. Bu suretle bal -
kanlıların politikasına hiç 
bir harici siyaset teıir et -
medi. Balkan memleketleri 
böyle bir siyasetle, hakiki 
idarecilik hakimiyetini gös 
terdiler. 

Paris - Soir 

Bulgaristan' ın 

politikası 

Sofya'dan bildiriliyor ı 
Parlamentonun dıı işler en

cümeni, 20 nisanda, batbakan 
Köseivanof'un Bulgaristan'ın 
drı politikası halrkmda mühim 
l• rda ı..aı-.. si-H hlr 
toplantı yapmıştır. Her ne ka
dar resmen malQm değilıe de, 
öyle sanılıyor ki, baıbakan, 
Bulgaristan'ın büyük devlet -
lerle hiç bir ııiyasi anlatma 
yapmamıı olduğunu, Avrupa' -
daki hadiseler karşısında ta -
mamiyle bitaraf kalacaiını, 
ideoloji mücadelelerine ka -
rıtmak niyetinde olmıdığmı 
ıöylemi$tİr. 

Bulgar başbakanı, bulıar hü
kümetinin, parllmentonun tas
vibine arzetmeden hiç bir en -
ternasyonal teşebbiıste bulun -
mıyacağını da ilave etmiı ve 
demistir ki, Bulıaristan ic;in 
ne siırpriz ve ne de emrivaki 
politikası denilen şey vardır. 
Hükümet, kendine gizli mua • 
bedeler akdi hakkını veren a -
nayasanın 17 inci maddesini 
biç bir suretle kullanmamıı • 
ur. Bulgaristaa gizli diplomasi 
peıinde deiildir. 

Noye Zürber Saytun6 

Diktatörlerin 

yeni planlan 
Evelee de gösterdiğimiz 

gibi, ild diktatör muhtemel 
olarak garp istikametinde 

RADYO 

TÜRKiYE 
Radyo Difüzyon Poıtalan 

TURKlYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kcı./120 Kw. 
T.A.Q. 

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

31.70 m. 9465 Kcı./ 20 Kw. 

ANKARA 

ÇAŞAMBA: 3.5.1939 
12.30 Program. 
12.35 Turk müziği (Seçilmiı 

klbik eserler) Çalanlar: Ve
cihe, Reıat Erer, Fahire 
Fenan, Refik Fersan. Oku
yan: Muallim Nuri Halil 
Poyraz. 

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

13.15 - 14 Müzik (riyaseti cüm
hur bandoıu - tef: İhsan 
Kıinçer) 1 - P. Lincke • Vi
yana kadınları (marş). 2 -
Chopin • Valı (do diez mi
nör). 3 - Suppe - Eşkiya o -
yunu (Uvertür). 4 • Bizet -
Karmen operası üzerine fan
tezi. 5 • J. Ed. Barat - Tu -
nusda (Entermezzo). 

17.30 İnkılap tarihi dersleri -
halkevinden nalclen. 

18.30 Program. 
18.35 Müzik (Neşeli müzik • 

P.). 
19.00 Konusma . 
19.15 Türk müziii (Fasıl he -

yeti). Celil Tokses ve arka
daşları. 

20.00 Memleket aaat ayan, a -
janı ve meteoroloji haber -
leri. 

20.15 Türk müziği Çalanlar: 
Vecihe, Ruıen Kam, Refik 
Ferıan. Okuyanlar: Mustafa 
Çağlar, Müzeyyen Senar. ı -
• . . • • Acem aşiran peırevi. 
2 • Dedenin - acem asiran 
şarkı - dinle sözüm ey dil • 
rüba, 3 - İsmail aianın - A • 
cem aıiran ıarkı - Yanar ıi
nem. 4 - Nikoios aianın -
ıevkefza şarkı- Geçipte karıı 
ma. 5 - Refik Fersan - Tan
bur tabimi. 6 - •.• - Hüzam 
ıarkı • Akşam oldu ıene de 
bastı kareler. 7 - Şevki be -
yin - Hicaz prkm - Bilmi -
yorum bana ne oldu. 8 - Şem
settin Ziya beyin • Divanı -
Dün cece yesile. 9 • ••• Eviç 
türkü • Elveda doıt deli cô
nül. 10 - .•. - halk türküsü • 
Bülbül ne cezersin çukur o
vada. 

21.00 Haftalık posta kutusu. 
21.15 Esham, tahvillt, kambi -

yo - nukut ve ziraat borsası 
(fiyat). 

harekete geçebilmek için 
ıark tarafta kendilerini e -
min bulundurmak istiyor -
1 ... Halbuki aulh "çi .:aoul 

tehlike de onların ıarktan 
korkmalarından doğacak. 

Nevil Henderaon'un bek
lenilmiyen bir ıekilde Ber
lin'e gönderilmesi bize bir 
manevra gibi görünüyor. 

]ournal des Debats 
Hitler'le Musolini'nin 

planları Fransa ve İngilte
re'ye cepheden taarruz et -
mek değildir. Hatta bun • 
lar, timdilik orta veya kil -
çük bir devlete de taarruz 
etmiyeceklerdir. Evelce 
yaptıkları gibi, bu taarruzu 
geciktiriyorlar. Sabredip 
tekrar taarruza geçecekler. 

Journee industrielle 
İtalya'nın Almanya için, 

Almanyan'ın İtalya için bi
ribirlerini feda edip etmi -
yecekleri malfım değil, fa -
kat turası muhakkak ki her 
ikisi de bir kuvet siyaseti 
tatbik etmek için tamamen 
anlaımıı bir haldedirler. 

Onlar bu siyaseti takip 
etmekte devam ederler, ve 

21.25 Neşeli plaklar • R. 
21.30 Muzik (keman soloları • 

Orhan Borar tarafından). 1 -
Corelli - Adagio ve Alle~ro. 
2 - Brahms - Vals (La ma -
jor). 3 - Dwrak - Kreislcr -
Slav dansı No. 2 (Mi minor) 
4 - Riec - La capricciosa. 5 -
Chopin • Milsteın - Noctur
ne. 6 - Hubay - Hejre kad 
(Çardaş). 

21.55 Miızik (Melodi - Pl.). 
22.00 Muzik (Ktlçuk orkestra -

şef: Necip Aşkın) 1 - Thom
sen - Dua. 2 - Golwyn - Cam
bazlar (Fokstrot). 3 - Kom
zak - Viyana aşkı (Potpurı). 
4 - Winkler - Kemanın a11k 
prkısı. S - Ditrıch - Fifreler 
(marş). 6 - Gebhardt - Mas -
karade (konser valsı). 

~3.00 Muzik (Cazband - Pi.) 
23.45 - 24 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 

AVRUPA 
OPERA VE OPERETLER: 

18 Hamburg - 19.15 Doyç -
landzender - 20 Stokholm 
- 20.30 Sof ya - 21 Roma. 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER
LER: 12.40 Beromünster -
20.15 Könisberg, Droytviç, 
Monte Ceneri, Paris - P. T.
T. - 20.30 Strazburg- 21.10 
Kolonya - 22.30 Hamburg. 

ODA MUSİKİSİ: 16 Miınih -
19 Viyana - 21.4-0 Bero
mUnster - 22.15 Frankfurt 
- 22.20 Kopenhag - 22.30 
Laypzig. 

SOLO KONSERLERİ: 13.45 
Stokholm - 15.15 Doyçland
zender - 17 .30 Berlın -
18.20 Doyçland:render, Layp
:rig - 18.40 Droytviç - 19 
Konigsberg - 19,45 Droyt -
viç - 20 Monte Ceneri - 21 
Doyçlandzender, Varşova. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v. 
s.): 6.30 Breslav - 8.30 Ke
za - 12 Frankfurt, Layp -
zic, Breslav, Viyana - 19.30 
Stokholm - 22.15 Droytviç. 

ORG KONSERLERİ VE KO
ROLAR: 18.10 Königsberg 
- 18.20 Breslav. 

HAFİF MÜZİK: 20,lS Frank-
furt, Ştutgart - 21 Berlin -

22.10 Luksemburg - 22.30 Vi
yana - 22.35 Kolonya. 
HALK MUSİKİSİ: 23 Buda. 

peşte (Sigan muziği). 
DANS MÜZİCİ: 20.15 Viyana 

- 21.25 Stokholm (Biıyuk 
vals) 22 Monte Ceneri, ~ 
tens - 22.10 Brüksel, Flo
ransa - 22.15 Stokholm -
22,30 Breslav, Liyon, Tuluz, 
Pirene - 22.35 Konigsbtrg 
23 Droytviç, Floransa, Mila
no, Sofya - 23.5 London • 
Recyonal, Lüksemburg -
23.30 Hamburg (Ştraus'un 
valsleri), 

bunun önüne geçecek ted
birler alınmazsa, maalesef 
kimsenin arzu etmediği 
h:u·"' .nih.:ıvat,_ ,,patlqracak, 
bundan l..vrl..ı.ıhu. 

L'Auto 
Almanya ile İtalya Av -

rupa'da bir çok devletleri 
etraflarına toplıyarak hem 
miktarca, hem de kuvetce 
bize tefevvuk edecekler. 
Roma ve Berlin, eveli bir 
Akdeniz harbında sonra ka
ra muharebesinde talihleri
ni deniyeceklerdir. 

Binaenaleyh kuvetleri • 
mizi toplamak, gruplanma -
mızı çabuklaştırmak için 
bugünileri kendimize bir 
mühlet telakki edelim. 
Fransa'nın askeri nokta -

dan şimdiye kadar yaptığı 
maddi ve manevi hazırlık
lar hemen hemen kusursuz
dur. Bu inkılabın baılıca 

işçisi Daladye'dir. 
Fakat sivil seferberlik ve 

dahili politikanın her nevi 
itibarı üzerine mevzu olan 
ruh seferberliği yapmak is
ter. 

Le /our 

fKURBAGA DAMGASI ı 
mcr::ık ediyordum. Halbuki bunun se
bepsiz olmadığını anlamam icap eder
di. Ne yapabilirsiniz? 

Elk, cevap verdi: 

dedi. 
Ella, gülümsiyerek : 
- Neden, hele tükür, diyorsunuz. 

diye sordu. 
Elk, Dickin, imdadına yetiıerek: 
- Çalıpbilmek için bir bahane arı

yordu da ondan, dedi. 

Lew'i derhal tanıdım. Ve meseleyi 
hemen keşfettim. Bu iti "Kurbağa" 

yaptı; aylardan beri, hergeyi, o, hazır 
lardı. Lew'e değil, fakat Ray'e acıyo
rum. Onu, ölüme ben yolladım. Gor
don ..... 

- Mlle Benntt'e bir telgraf var. 
Şimdi getirdiler. Zannederim, Hora
ham'dan çekilmiş. 

Dick, telgrafı aldı. Genç kız: 
- Açınız, diye rica etti. Belki ba

bamdandır. 
~=================- 54 -=11 

Yazan: Edıar W ALLACE 
Genç kız ko unu sıvayarak sağ kolu- Genç kız. 

Odada bir sıkıntı havası esiyordu. 
Hıçkırıklar devam etmesine mani 

oldu. 
Elk kadını yerinden kaldırdı, ye-

Telgrafı açtı, ve okudu. 

nun üzerin üç küçük aşı yeri gös-
terdi. 

- Tabii, tabii, dedi. Beni salona ka· 
dar götürür müsünüz? ' 

- Yapacağımız bir ıey var. O da 
bundan Ella Bennett'e bahsetmemek. 
Siz genç kızın bundan haberi olmama 
sına gayret ediniz. Rayin, kendini giz
lemesinde bir aebep olsa gerek. Bilin
meden ölmek istiyor. Çok kötü bir 
gün geçireceksiniz, Yüzbaıı Gordon. 
Yerinizde olmak istemezdim. Fakat 
biraz komedi oynamanız, lizım, yoksa 
genç kadın muhakkak birıeyler his· 
seder. 

Elk, Dicke yalvarır gibi baktı. Dick, 
"haydi git." der gibi batını salladı. 
Elk, müsterihane yerinden kalktı. 

- Gidiyorum, Mlle, dedi. Evinizi 
döşemek için bu gün bir haylı uğra
tacaksınız anlatılan. Maytreeye yeni
den eıya konacağını aklım kesmiyor 
ama gidip bir de ben göreyim. 

mek salonuna götürdü. 
Ella, kısık bir sesle sordu 
- Doğru mu? Dick, önüne baktı. 

"Filmi devolope ettim. Cinayeti an 
layamadım. Bir sahneyi mi temsil e
diyor? Beni, gelip görün. Silenski, 
Wardour Street. 

Genç kız sordu: 
- Dokto iç görünmiyecek bir ye

re aıı yaptı Mükemmel bir fikir de· 
ğil mi? 

Elk: 
- Evet, 

ıekilde mi 
Ella müs 
- Ne ol 
- Bir ıe 

yuttum da.. 

edi. Kardeşinizi de ayni 
tadı? 

et bir işaret yaptı, sonra: 
nuz, M. Elk? Dedi. 
ok, bir zeytin çekirdeği 

Elk için s iyeler saat gibi geçmeğe 
batlamııtı. ?tki bu yemek hiç bitmi
yecekti. Ni a et yemek bitti. Genç 
kız, Dick'in telefonla ısmarlamıı ol
duğu katalok ara bakmıya gidecekti. 

Elk, Dick e sordu : 
- Büroya gelmiyecek misiniz? 
- Hayır. Muhakkak gelmem mi la-

zım? 

- Sizinle on dakika konuşmak isti
yordum, belki bir çeyrek saat. 

- Bana, eve gelin. 
- Hayır, belki burada konuıabili -

riz; turada kadınlara mahsus bir sa -
lon var, matmazel Bennett lütfeder -
}erse ... 

Dick döndüğü zaman, polis müfetti
şi, dirseklerini masaya dayamıı, çene
sini yumruk halinde birlettirdiği elle
rine dayamıı, sigarasını içiyor ve ta -
vanı seyrediyordu. 

Gordon oturarak: 
- Ne var Elk? Diye aordu. 
Elk, hiç bir mukaddimeye lüzum 

görmeden: 
- Ölüme mahkC'tm edilmiı olan a -

dam, Ray Bennett'tir, dedi. 

Kısım : il 1111 
Sinema filmi ..... 

Dick, sarardı: 
- Bunu ıereden biliyorsunuz? 
- Nerede ise resim de gelecek, öğ-

Dick: 
- Çok kötü, çok kötü, diye mırıl· 

dandı. 

- Evet. Elimizden bir ıey gelmez. 
Mücrim olmadığını düıünmekle in
san deli olur. Masilin olsa bile idam 
hükmünün icrasına mani olamayız ki 1 

Dick: 
- Zavallı John Benntt, dedi. 
Elk, kendi heyecanına hakinı olma

ğa çalıp.rak bağırdı: 

- Hauaııiyete baflıyorsanız, bana 
allah ısmarladık. 

Dick, onu alakoydu. 
leden sonra Londrada olması lizım. - Durun. Şu anda Ella ile kartı· 

laşmağıt --saretim yok. Beraber gide
üç lim Elk tereddüt etti, sonra istemiye 

istemiye kabul etti. 

Mamafi ona artık ihtiyacım yok. 
lüm mahkiımunun sağ kolunda 
tane aıı izi var. 

Ô· 

Bir an derin sükC'tt oldu. 
- Ben de konuıurken sözü ne diye 

aıı bahsına intikal ettirdiniz diye 

Dick, muasının üzerindeki kağıt 
yığını görünce: 

- Hele tükür, kataloklar gelmif, 

Bu sırada. dııardan sesler itidildi. 
Bu, ince, inatçı, isterik bir kadın sesi 
idi. Dick kapıya doğru ilerlerken, i
çeriye Lola hızla &irdi. 
Hıçkırarak: 

- Gordon, Gordon, haberiniz var 
mı diye bağırıyordu. 

Elk: 
- Susun, diye mırıldandı. Fakat 

kadın kendinde değildi. 
- Ray yakalandı, onu asacaklar. 

Lcw öldü. 
Olanlar olmuşt.u. Ella, korkudan 

donmuı bir halde ağır ağır ayağa 
kalkt: 

- Kardegimi mi? diye sordu. O 
ana kadar genç kızı görmemi§ olan 
Lota batını eğdi. 

- Biraz evvel anladım, diye inilde 
di. Şüpheleniyordum, mektup yaz
dım ... Maktulün resmini Y,olladılar1 

- Maalesef, evet, Ella. 
Genç kız yerine oturdu. Sanki hiç 

bir §ey olmamıı gibi sakin bir sesle 
sordu: 

- Babamı acaba nerede bulabili
rim? 

- Elinizden bir ıey gelmez, Ella. 
Babanızın bir şeyden haberi yok. Öğ 
renine iyi mi olur? 

- Hakkınız var, Dick. Babama bir 
şey söylememeliyiz. Rayi'i göremez 
miyim acaba? 

- Ella, Ray bütün bunlara mani 
olmak için kim olduğunu itiraf etme
mit bulunuyor. Sizi görürse, cesare
ti, metaneti ne ite yarayacak? 

- Evet, yine hakkınız var. Ne ya
pacağımı bilmiyorum. Kendimi harap 
olmuş hissediyorum. Ne yapabili
rim? 

- Hiç bir gey, sevgilim. Onu kol
larının arasına aldı.Genç kız yorgun 
başını, erkeğin omuzuna dayadı. 

El.kı içeriye girdi, 

- Bundan ne anlıyorsunuz? Dıck: 
- Hiç bir şey, diye cevap verdi. 

Babanız filme ne çekmişti? 
- Zannedersem, alabalıkların yaşa

yışını filme almıştı. Fakat uyurken 
çektiği diğer bir film daha vardı. Kı~ 
da, bir porsuğu gözlerken uyuya kal
mış ve tesadüfen objektifi de açık 

bırakmış. Filmi bozulmuş zannediyor 
Telgrafta alabalıktan bahsedilme -

diğine göre, anlaşılan bu filmi kaste· 
diliyor. 

- Haydi, Wardour Street'e gide
lim. 

Bu son cümleyi Elk söylemişti. Bir 
taksi çağırdı. Hiç kimse filmden ha· 
berdar değildi. 

Silenskiyi araınağa adam gönderdi· 
ler. Ve bir buçuk saat kadar sabır 

sızlıkla beklediler. Nihayet, sevimli 
bir yahudi olan Silenski özür dileye. 
rek çıka geldi. Onları, içinde beya 
bir perde olan sinema odasına gö· 
türürkenı 

(Sonu var) 
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HAYAT ve SIHAT i Maarif Vekilimizin nutku Filistin' deki tethiş 

1 Gün irin ............................................................................................................ .1 

Kısırlık ve şişmanlık 
Kmrlığın şi§manlık verdiği, hor· alakomuılar demektir. Zavallı kız 

mon sözü çıkmadan çok önce, pek batma geleni kimseye söyleyemez, 
eıki zamanlardanberi bilindiğinden bir taraftan ıancılardan uvuniır, bir 
yağlandırılmak istenilen hayvan lan taraftan da fİpnanlar durur. Yeni 
kısır ederler. Burma koyun hem da- gelin olan kızınız birdenbire tiıman· 
ha yağlı, hem de eti lezetli olur. layınca onu bir kere kadın haatalık-

lnsan etini yemek adet olnıadığm- ları mütehaaaıaına muayene ett~rme
dan eıki :o:!\man aaraylarındaki be- Hainiz. 
yaz veya siyah hadım ağalarının, Gebelikte tiımanlık verir. Çünkü 
burma edildiklerinden dolayı, etle- o vakıt kadın tabii olarak kısır ol • 
rinin daha lezetli olduğuna dair hiç mu§ demektir. Bu kısırlık hem ha -
bir rivayet yoksa da çoğunun yağlı yırlı, hem de muvakkattır •.• Fakat, 
oldukları bilinir. Hadım ağalarının yeni gelinlerin birdenbire ııitmanla
bazılarının ince, uzun ve zayif kal- mağa başlamaamı da gebe kaldığı • 
maları kendilerinde ·iğdit edildik • na haıriledenler bulnur. Ka'l"nı ·tit • 
ten sonra da- zayiflatacak batka bir manlıktan- büyüdükçe çocuk büyü
tıebep bulunduğuna hamledilmelidir. yor, derler. Halbuki dört ay geçer, 

Çünkü, soylarının keıilmesi iıte • ı çocuk oynamaz, dokuz ay geçer, ço
nilen kimselerin kısır edilmesi bazı cuk gelmez. Sadece ıancı ve yeşilim
memleketlerde moda olduktan aon- trak, beyaz cerahat gelir .. Onun için 
ra, kııırlığın §İtmanlık verdiği me • yeni gelinin çocuk annesi olduğunu 
tabolizma aletleriyle meydt\Da çık- düıünseniz bile, çabuk tiımanlaym
mııtır: kısırlık insanın metabolizma• ca muayene ettirmekte ihmal etme
smı yüzde yirmi Üç nisbetine kadar melisiniz ••• 
yavaılatır. Bu da, §Öyle böyle, dört- Şişmanhim en acıklısı kadınlığın 
te bir nisbetinde yani haylice bir ta
sarruf demektir. Para biriktirmek 
merakında bulunan hasisler bile ka
zandıklarının dörtte birini saklaya
bilirlerse pek memnun olurlar. 

Böyle büıbütün kııırlaıtıktan ıon
ra gelen titmanlık tabii ol!lrak pek 
az görülür. tabii olarak görulen ka· 
dında olsun, erkekte olaun yumur
talıkların iyi İ§lememeainden gelen 
titmanlıktır. Bu türlü titmanların 
bir, iki çocuğu da olur. Yalnız, bu 
titmanlık kadınlarda olursa, çocu • 
ğun anne karnında daha iki ay dur
madan düımesine ihtimal çoktur.' 

Erkeklerde şişmanlığın bu türlüsü 
zaten azdır. Olduğu vak.atta da tit· 

son baharında gelenidir. istatistik • 
lere göre o mevsime erişen ba

yanların yüzde elliıi ıiıman olur
lar. Göğüsler büyür; fakat doğacak 

çocuğu emzirmek için değil, ıüt ve
recek guddeler küçüldüğü halde yağ 
toplandığı için.. Kalçalar genitler, 
o da kemiklerin büyüdükleri için de-

ğil, onların üzerine kalın yağ taba • 

kası geldiği için •• O mevsimde ba • 
yanlardan bazılarının İflahı arttığı 

için, titmanlayanlarm hepsini çok 
yiyor diye, yediklerini çok görürler· 
ıe de bunun da tabii kısırlıktan gel· 

(Başı 2 inci sayfada) 
başka olarak Maarif Vekilliği yüz el
li bin liraya yakın bir parayı, bugüne 
kadar neşrolunan kitap ve mecmua
lardan muayyen birer mikdarını satın 
almak suretiyle naşir ve tabi/ere da· 
ğıtmış bulunmaktadır. 1939 yılı büt -
çesinde bu maksada ayrılan tahsisat 
da on beş bin liradan elli bin liraya 
çıkarılmıştır. Bu maddi yardımı daha 
pratik ve verimli bir yola sokarak 
hususi neşriyatı kemiyet ve keyfiyet 
bakımlarından takviye ve teşvik et
mek kararındayız. Bu hususta da yük
sek kongreniz tecrübe ve direktifle
rinden faydalanmak istiyoruz. 

Okumayı kolaylCl§tırmak ••. 

Kongremizin üzerinde duracağı mü 
him meselelerden biri de hiç şüphe
siz okumayı kolaylaştırmak ve oku -

1 
nacak eserleri yurdun her köşesinde 
çabuk ve kolay tanıtabilmek davası -
dır. Propagandanın mühim rolü üze
rinde asla tereddüt edilemez. Fakat 
bunu yapacak eleman ve imkanlardan 
mahrumiyet neşir işile uğraşan bütün 
organları kuvetle düşündürmektedir. 
Okur yazar her yurttaş kendi işi ve 
seviyesine uygun her türlü neşriyat
tan nasıl haberdar edebiliriz ;ı 

Okumak sayesinde işlerinde ve 
mesleklerinde nasıl daha verimli, da
ha faydalı bir unsur, memleketlerine 
daha çok yararlı bir fert olacaklarını 
kendilerine ne yolda anlatabiliriz? 
Bu hususta resmi ve hususi kültür 
müesseselerimizin başında en büyük 
vazife, matbuatımıza düşmektedir ka
naatindeyim. Teşebbüs ettiğimiz bü • 
tün kültür işlerinde Türk matbuatı -
nın bize yaptığı ehemiyetli yardım, 

bu kanaatımızın en kuvetli bir delili
dir. Maarif Vekili sıfatiyle matbuatı
mız mensuplarına en derin şükran ve 
saygılarımı huzurunuzda tekrarlarım. 

Gazete ve mecmualarımızın 
Yeni neşriyatı tanıtmaları ••• 

manlık göğsün iki tarafında, kar • diğine hiç fÜphe etmeyiniz, çünkü 
nın atağısında ve uyluklarda top • az yiyen de titmanlar. Sonra da bir 
lanır. Fakat bu türlü tişmanın cildi hastalıktan dolayı yumurtalıkları Başka bir meseleye geçiyorum: 
kadın cildi gibi beyaz yumu,ak olur, ameliyatla çıkarılan bayanlara ge- Gazete ve mecmualarımızın yeni 
gesi de az çok ince .. En iyi ayırdetti- neşriyatı okuyucularına tanıtmak için 

· k d ne tiımanlık gelir. 
recek alamet enııeııınin gene a m· ayırdıkları sütunlar kafi sayılabilir 
1 d ld y 'b. b u··ru·· Bövle kmrlıktan dolayı tiıman ar a o ugu gı ı, eyaz ve P z· ' mi? Türkiye halkını okur yazarlığın 
süz olmasıdır. Kızınızdan doğacak olanları aç bırakıp çok koıturmakta sayısız nimetlerinden daima ve en ge
torunlann1zın çok olmasını isterıe- mana yoktur. Hekim ~iımanhğın ae- niş ölçüde faydalanır bir millet hali
niz, seçeceğiniz damadm göğıü dol- bebini teıhiı edince hormonla tedavi ne getirinciye kadar bu işJer için her 
gun, teni pek beyaz ve yumuıak, hem ıiımanlıiı geçirir, hem de genç- türlü maddi bağlardan ve menfaatler
hem de enıeıi güzel olmamaama el- likte ıiımanlayanların k111rbiın1 l den uzak bir iş ve yardım birliği yap
bet dikkat edersiniz.. G. A. makta memleket matbuatının, her 

Bu türlü tiımanlık bayanlarda da· - --------·-· .....,._, ___ .!Jlemleket davasında oldu;u gibi s~_:~ 
ha çoKtur. ~ımısınde daha bülUğ - -- mimt ve candan dikkat gösterecekle· 
yaşında başlar: en ziyade sarııın, rine büyük bir ümit beslediğimi bura· 

da bilhassa kaydetmek isterim. 
yumuşak etli, ipek gibi ıaçh, yuvar· 

lacık kızların ıiımanlığı bu cinıten

dir. Onlarda da, tiımanlığm cinsini 

ayırdettirecek, en iyi alamet katla
rın ve kirpiklerin seyrek olmaaıdır. 
Zaten, kadmlık hormonlan pekaz 

olup ta ıiımanhk fazla olursa iki ta· 

raftaki göğüsler torba gibi sarkar • 
lar, kızın aırh da yağlanır, vücudun 

U L U S Sineması 

BUGÜN 
Satış ve dağıtma işleri •• 

Umumiyetle üzerinde tiki.yeller 
toplıyan neşriyat ıneıelelcrinden 

birinin de aatıı ve dağıtma itle • 
rinde rastlanan müıküller olduğu 
malumdur. Manevi ve maddi birçok 
emeğin mahsulü olan bir kitap voya 
mecmua nefir sahasına. çıktığı gün, 
kendisini iki tehdit edici tehlikenin 
kar§ısında görmektedir: ya tabiinin 
mağaza ve depolarında muayyen 
ve emin talepler zuhur edindye ka· 
dar beklemek; veya dağıldığı yer
lerden bedelini ve kendiıini kurta
ramamak ... 

Bitmemit Senfoni'ye nazire 
olarak yapılan Danielle 

Darrieux'nün 
güzel ıeıinden ilham alan 

kudretli bir temsil 

&'ÜzeJliği kaybolur. 
Kimisinde, yeni gelinlikto başlar. 

O vakıta kadar güzel endamlı olan 
kız, evlendikten bir iki ay aonra 
birdenbire şişman olur. Hem de sa
dece tombul değil, gerçeklen ti§ -
man. Görenler yeni gelinin ı abat et
tiğine hamlederek belki kıskanır • 
laraa da damadın, yüz görümlüğü 

olarak, bulatık bir haıtalık hediye 
ettiğini hatıra getirmelidir. Bu haa
talığın mikropları yumurtalıklara 
kadar girmiıler, onları itlemekten 

SAFAGA 
DÖN ÜS 
Ayrıca: Metro Jurnal en 

son havadisler 
Seanslar 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 

21 de başlar. 

Neşriyat ticaretini de her ticaret 
maddesi gibi emin ve sürümünü yurt
t:tşların ihtiyaçlariyle mütenasip bir 
hale getirmek mecburiyetindeyiz. Ki
tap ticaretiyle meşgul herkesin, men
faatini şu veya bu tabiin alacağını lü
zumsuz teahhürlerle tesviyede değil, 
her aldığının ve sattığının parasını 

derhal ödiyerek daha çok ve daha ye· 

12,15 ucuz matinesinde 
HAYVANLAŞAN iNSAN 
J can Gabin • Simone Simon 

Tel: 2193 

İçimizdeki şeytan 
• 

Tefrika No: 31 =Yazan: Sabahattin ALI 
narına oturmU§ göğsünü açm•ft elektrik li.mbasiyle 
mehtabın müşterek ziyası altında bitleniyordu. iki 
sıska çocuk büyük bir ağacın dibinde ve biribirinin 
kucağında uyumuılardı. Biraz aıağıdaki kahveler
de hala münakata eden veya sarhotluklanndan a
yılmıya uğraıan avare münevverler görünüyordu. 

Macide Omer'in koluna asılmıf gidiyordu. Kafa

ıında hiç bir teY yoktu. Daha doğru~~' ~i.r ~ey dü • 
ıünmüyor sadece muhayyelesinde bırıbırını kova
lıyan levh~lan seyrediyordu. Maddi hayatla bir tek 
alakası vardı: Şu anda Omerin kolunda .. oldu.ğunu 

b k 1 k tuttug~unu biliyordu. Gozlerı yarı ve u o u 11mıı ı d•w• 
kapalı idi. içinde hala deminki ağlam~n~ ver ıgı 
hafiflik ve onu takip eden bir saadet hıaaı devam e· 

d .. " nin de uzun diyordu. Böyle konuıma an yurume 
aözler kadar biribirlerine ruhlarını açmaya yardı · 

mı olduğu muhakkaktı. 
Şehzadebatına geldikleri zaman sağd~kj yollar -

il "d .. ·· eskı ve koca-dan birine saptılar. erı e gorunen 
. · d"b" k l cak gibi duran, man su kemerlerının ı ıne, yı ı a 

eımer ve küçük evler yaslanmıth• Bunları~ ~oau~l~ 
kiremitlerinde boğulan ay pençerelerin mını mını 
camlarında tekrar canlanmıya çalıııyor ve keme~.le
rin üzerinde çıkan bir ıürü irili uf aklı. nebat•: .gok
yÜzÜne yapıthrılmı§ kabartmalar halıne getırıyor-

du. 
lki katlı ahıap evin önüne gelince bir müddet 

durdular. Her ikisinde de garip bir aıkınh vardı. 
Konuımak iıtiyorlar fakat ıöyliyecek söz bulamı • 
yorlardı. Sanki akıamdan beri gördükleri ve hisset
tikleri §eyler omuzlarına çökmüt onları eziyordu. 

Ömer Macide'nin elini yakaladı. Onunla oyna· 
mak, onu okşamak ve bu esnada aklına geleceğine 
emin olduğu ayrılık cümlelerini fısıldamak arzu· 
aundaydı. Fakat Macide onun bu hareketini, belki 
de bile bile, yanlıı anladı ve Omer'in elini kuvetle 
ııkarak: 

"Peki, Allahaıamarladık .•• ,, dedi. 
Omer hiç sesini çıkarmadan genç kızın yüzüne 

baktı. Bir ıeyler dütündüğü ve söylemek iBtediği 

belli idi. Sonra vaz geçmiş gibi gülümsedi ve: 
"Allahaıımarladık,, diyerek elini çekti. 

* * * 
Maddeye kapıyı açan Fatma: 
"Aman, küçük hanım, nerede kaldınız ... Sizi bek· 

liyorlar ... Enitteniz pek hiddetli!,, dedi. 
Macide omuzlarını ıilkti. Eni§temin hiddetinden 

bana ne? demek iıtiyordu. Fakat Fatma ıözüne 
devam etti: 

"Yukarı kat sofasmda oturuyorlar. Galiba bu
gün annenizden mektup gelmiş .• Aralarında oku
dular, konuştular, bir daha okudular ... Küçük ha • 
mm bile uyanık ... ,, 

Macide merak etmiye başlamıştı. Yeni ve fena 
bir haber mi acaba? diye düşündü. Merdivenleri 
süratle çıkarak yukarı kat sofasma geldi. 

Alçak bir sedirde Emine teyze ile Galip amca 
oturmuşlar, likayd görünmiye çalışan bir tavırla 

bekliyorlardı. Ortadaki küçük masanın batında, e• 
lindeki romana dalmıt gibi duran, Semiha varaı. 
Emine teyze Macide'yi bir müddet keskin gözlerle 

ni eserler alıp satmak imkanını ihzar
da görmesi lazımdır. Bu işin güçlük
lerini behemehal ortadan kaldırma -
lıyız. 

Neşriyat işlerimizi tanzim ederken 
üzerinde durulacak meselelerden biri 
de şüphesiz tasdik buyurursunuz, 
matbaalarımızın verimini kemmiyet 
ve keyfiyet bakımından yükseltecek 
tedbirleri almaktır. Mazisi 210 seneyi 
aşan türk matbaacılığının bugünkü 
durumu ve kadroşu irfan hayatımızda 
istediğimiz ve beklediğimiz ınkişafa 

vasıta olmak için ıslah ve tanzime çok 
muhta çtır. Muharrir, eserinin mimarı 
olduğu gibi matbaacı o binay1 mima -
rın planlarına göre hazırlıyan bir in -
şaat mühendisi değil midiı? Fena 
tertip, dikkatsiz tashih, İtinasız 

baı;kı ve metanetsiz cilt yüziinden ni
ce kıymetli fikir eserlerinin az zaman
da ele alınamıyacak bir h,"le geldiğine 
üzülerek şalıit olmuyor muyuz? Mat
baa işlerimizin umumi kültür ve mes
leki bilgilerini memleketin ihtiyaçla -
riyle mütenasip bir hale getirmek, 
çabuk ve zararına iş zihniyetini bir 
tarafa bırakarak temiz ve masrafını 

koruyan ileri iş yapmak prensipine 
sanlrpak artık anlamamız la7.lm gel~n 
bir zaruret olmuştur. Memleketın 

müstakbel ihtiyaçlariyle mı..itenasip 
matbaacılık mektebi ve kursları aç
mak suretiyle Maarif Vekaleti bu sa
hada kendisine düşen vazifeyi başar
mağa çalışacaktır. Mürettiplik ve mu
sahhihlik işinin ince bir sanat ve mes
lek olduğu asla unutulmamahdır. 

T elil hakkı mevzuatını 
yenilemek 

Telif hakkma dair olan mevzua
tımızı bugünün ihtiyaçlarına uygun 
ve memlekette orijinal fikir ve ıa -
nat mahsullerini hakkiyle himaye 
eder bir hale getirmek mühim İ§le
rimizden biridir. 

Kongremizin programı haricinde 
kalmış ve burada tetkik ve müzake
resinde değerli arkadaşlarımızca fay
da göriilmüş sair hususlara dair yazı
lı teklifler de minnet ve şükranla te
lakki edilerek çalışma talimatiyle tes
pit edilmiş . olan. e.sa;slar . dairesinde 
ayrıca gözden geçırılecektır. Kısa za
manda, fakat müsbet ve verimli ka
rarlara vararak kongremizin türk 
irfan hayatına karşı olan tarihi 
vazifesini yapacağına bütün yü
reğimle eminim. 'Kongr~nin tet
kik edeceği mevzular hakkındaki 
İ:itişÜncelerhnızi yükselt ıtnli.ımza 
arzettikten sonra şu nok.tayı da ha
tırlatmak isterim. Hiç şüphesiz tak
dir ve tasdik buyurursunuz ki Ma
arif Vekilliği, yüksek kongrenin tet -
kikine arzettiği meselelerin her biri 
üzerinde senelerdenberi ayrı ayrı dur
muş, iş yapmış, tedbir düşünmüş ve 
program hazırlamıştır. Bu çalışma ve 
hazırlanmaların tabii tekamülü neti
cesi olarak bütün bu faaliyetleri mu
ayyen, sabit ve şümullü bir progra
mın çercevesi içinde toplama~< arzusu 
iledir ki kıymetli yardımlarınıza gü -
venip sizleri buraya davet etmiş bulu
nuyor. 

Kongreden çok şeyler 
bekliyoruz ... 

Çok kı~etli vakitlerinizi fazla iş
gal etmemek endişesi kongrenin ça
lrşmasma ayrılan zamanı oldukça 
kısa tutmayı icap ettirmiştir. Fakat 
fikir mesaisinin zevki içinde uzun 
seneler geçirmiş siz arkadaşlarımın, 
bu kısa zamanda da hem kendileri, 
hem memleket için zevk verici yeni 
çalışmalara inkişaf ufukları açacak . 
___..-~ ........ ·- ·- ~~' ·-

hareketinin bilônçosu 

Birayda60 
ölü, 56 yaralı ! 

Kudüs, 2 a.a. - Nisan ayı zctrfında
ki tethiş hareketlerinin bilançosu fu
dur: 41 arap, 14 yahudi, 5 İngiliz öl
müş ve 26 arap, 23 yahudi ve i ingiliz 
yaralanmıştır. 

Bundan başka yahudi kolonilerine 
60 tecavüz yapılmış petrol boruların
da dört yangın çıkarılmıştır. 950 kişi 
tevkif edilmiş, bunların 35 i askeri 
mahkemeye verilmiştir. Bunlardan üç 
kişi idama mahkum olmuştur ki bu -
nun da ikisi affedilmiştir. 

Bununla beraber, nisan sonunda 
vaziyette küçük bir salah görlümüş -
tür. 

Çeteler Ntuıra'ya 
hücum ettiler 

Hayfa, 2 a.a. - Arap çeteleri Kar
mel dağı civarında ingiliz kıtaatiyle 

şiddetli bir harbe tutuşmuştur. Çete -
!erini Ebubekir adında yeni bir ku
mandan idare etmektedir. Bunlar Na
sıra'yı muhasara etmişlerdir. Çeteler 
Nasıraya hücum ederek şehre girmiş
ler ve ingiliz taraftarı olan arap aile -
!erinin evlerine ateş verdikten sonra 
şehirde iki saat kalmışlar ve nihayet 
ingiliz kuvetlerinin muvasalatı üzeri
ne çekilmişlerdir. Kıtaat telefon hat
ları kesilmiş olduğundan daha evel 
haber alıp yedşememiştir. 

Hükümet tekrar vaziyeti ele almış
tır. Çetelere karşı çok 'iddetli bir 
tenkil hareketi hazırlanmaktadır. 

Cümhurreisimiz 
General Weygandı 
kabul buyurdular 

(Baıı 1 inci sayfada) 

Tınaz ile milli müdafaa ve genel kur
may, hariciye vekaleti ve Fransız bü
yük elçiliği erkanı hazır bulunmuş -
lardır. 

· F ranıız sefirinin ziya/eti 
General Weygand şerefine dün ak 

şam Fransız büyük elçisi M. Massigli 
tarafından bir ziyafet verilmiştir. Zi· 
yafette başvekil Refik Saydam, hari
ciye vekili Şükrü Saraçoğlu, Milli mü 
dafaa vekili Naci Tınaz ile İran, İn -
giltere, Polonya, Romanya büyük el -
çileri, Yunan elçisi ve sair zevat bu -
lunmuştut. 

Ziyafeti parlak bir süvare takip et
miştir. (a.a.) 

değerli ve sıkı bir gayret gösterecek 
lerine ve bizim kendilerinden bek -
lediğimiz işi muvaffakiyetle başa -
racaklarına kuvetli bir itminan bes
liyorum. 

işlerinizde kolaylık ve muvaffa 
kiyetler dilerim. Çalışmalarmızn~ 
türk kültürünün yakın istikbaline 
getireceği feyizleri ve büyük inki -
şafı düşünerek bunun teminine hiz
metin şimdiden duyduğum güzel he 
yecanr içinde .. cümlenizi hürmetle 
selamlarım.,. 

__ ..;;;;........;;~....;;..__;;;._ . -
Neşriyat kongresi 

açılırken 
Birinci Türk Neıriyat Kongresi 

dün ilk toplantıımı yaptı. 
Memleketin irfanına her suretle 

hizmet edenleri o hizmete daha e. 
saalı surette devam etmek azmiyle 
bir arada toplanmıı görmek ba§lı 
batına bir mazhariyetken biz ora 
da, biri, kongrenin müşterek gaye
ye erişmesini temin edecek tek usu
lü en veciz tarzda ifade eden, ve di
ğeri, bu gayeye timdiye kadar han
gi ıebeplerle vanlamamıt olduğunu 
tahlil ettikten ıonra neıriyat itleri 
mizin künhüne '9akıf bir mütehas· 
111 görüıiyle bütün davayı apaçık 
ortaya koyan iki de nutuk dinliye 
rek hakkiyle tenevvür ettik: kon
greyi açan Baıvekilimizin Üzerinde 
ısrarla tevakkuf etmiı olduğu pro
gramlı çalqmak noktası, ehemiyetli 
olduğu derecede mürekkep bir da
vanın hallinde, bilha.aaa dikkatte 
tutulmak iktıza eden bir nokta idi. 
Geliıiıüzele ve takribiye itibar et· 
miyen bir devlet adamı olarak ta• 
nıdığnnız ıayın Doktor Saydam eaa· 
sen bu nokta üzerinde durmakta 
pek tabii idi. Zira, gülümıiyerek 
bizzat işaret ettikleri gibi "gürültiı
lü, proıramsız itlerden hoılanmaz
lardı,, ve bu konırre baılıca vazife 
olarak neıriyat iılerimizdeki prog• 
ramaızlığın izalesi ile bu itlerde 
program ve planın, yani nizam ve 
intizamın hakimiyetini teıiı vazife
aini ifa için aktedilmiıti. Fakat, neı· 
riyal itleriınizi proıramlaıtırmak 
ne demektir? Bunu da Maarif Veki
limiz bütün teferrüatı ile izah etti: 
on senedenberi buıuıi ıahıalar ve 
devlet tetkilatı yeni harflerle çok, 
hepimizi memnun edecek kadar çok 
kitap yazıp yazdırmıtlar, baııp 
baatırmıılardır. Fakat. bu neıriyat· 
ta herhangi bir programa iıtinat e
dilmemiş olduğundan kemmiyetle 
keyfiyet müten,.ıip olamamııtır. Is· 
tediğimiz ve muhtaç olduğumuz gİ· 
bi bir milli kütüpane kurmak dava
sı Üzerindeyiz. Gayretler heba ol
mamalıdır. Vakit kaybedilmemeli
dir. Çocuklar, gençler ve halk. ken 
dilerine mahsus edebiyatlar. isti
yor. Türk harfleriyle lise tahsilini 
bitirmiş olan nesil yüksek tahBilde 
ve ondan sonra müracaat edeceği e
serleri bekliyor. Lakin meydana ge• 
tirilmekte olan eserlerden de istifa
de edilebildiği meçhuldür. 

Yazan, basan, hatta aatan 
kazanıyor mu, kazanmıyor mu? 
Kati bir şey söylenemez. Şu halde, 
bütiin iyi niyetleri, bütün gayretlerı, 
sermayeyi ve !\ayi el ele vermek, fa
kat bir program dairesinde el ele 
vermek lazımdrr. Bunun için de ne· 
şir yardımları yapmak, mükafatlar 
tesis etmek, propagandaya ehemı

yet vermek, tevzi işini zapt ve rapt 
altına almak, matbaacılığı ı bütün 
şubelerince bir meslek haline getir· 
mek, telif hakkını bir esasa bağla
mak, ve saire ve saire yapmak ge
rektir. Dün, cidden iftihar edilecek 
bir tesanüt fikriyle çalışmalarına 
başhyan N e§rİyat Kongresi, İ§te bu 
işi görecek, ilmin ve ihhsasm bulup 
tesbit edeceği hal çarelerini mesul 
makama arzedecektir. Kongrenin 
muvaffak olacağından, iyi ve ve
rimli iş çıkaracağından şüphe edile-
mez. Nasuhi BAYDAR 

süzdükten sonra: gören Emıne hanım tekrar ıöze batladı: 
"Kızım, bana baksana t" dedi. "Bu vakitte nere

den geliyorsun. Vakit gece yarııını geçti ••• ,, 
Macide §atkm şa§kın etrafına baktı. Semiha ro • 

manına daha çok dalmı§, Galip amca gözlerini dö
~emenin pek ehemiyetli bir çivisine dikmişti. Emine 
teyze devam etti: 

"Kaç zamandır sesimi çıkarmıyorum. Bir sonu 
gelecek her halde diyorum, ama, maşallah bizim 
uslu, ciddi kızımız gün günden beter oldu. Sanki 
evimizde pİ§en yemekler kendiıine layık değilmiş 
gibi dışarlarda karın doyurmaklar, gece yarısı 

kimselere görünmeden gelip sabahleyin kimselere 
görünmeden ıııvıımaklar. Komşular gelip gelip se
ni anlatmıya batladılar, kimisi Beyoğlunda bir de
likanlı ile gördüğünü, kimisi yaşlı bir beyle saza 
1ıittiğini söylüyor. Ne yalan söyliyeyim, evela ina
nasım gelmedi. Soyun sopun mailim. Ailemizden 
elhamdülillah §İmdiye kadar dile gelmiş kimse yok
tur. Velakin bütün müslümanlar yalancı değil ya .•• 
Yemin, kıuem ederek anlattılar ••• Bir değil, bet de
ğil ••. Sen aklını ba§ına toplıyaııın diye bekledik ••• 
Ama daha fazlasına müsaademiz yok. Allah rah· 
met eyleıin, merhum babanın iki eli yakamdadır, 
Namusunu bize emanet etti. Ben ne bileyim. Hiç 
böyle olacağa benzemezdin ••• ,, 

Emine teyze sözünün bir türlü sonunu getiremi • 
yordu. Galip amcaya "hadi, sen söyle!,, der gibi bir 
kaç kere baktı. Y a§h adam yerinde biraz kımılda -
yıp düşündü. 

Bu sırada sof ada derin bir sükut hüküm sürüyor
du. Macide ayakta durarak bekliyor, ara sıra etra
fına bakıyor ve boyuna dudaklarmı ısırıyordu. 

Galip amcanın bir türlü ağzını açamadığmı 

"Bak kızım, baban merhum öldü. Allah gani ga
ni rahmet eylesin. Artık eski günler geçti .•• Bugün 
annenden mektup aldık. Derd!i kadın, ne yazdığı
nı bilmiyor ••• ,, 

Galip efendi mırıldandı. 
"Evet, bizim yazdıklarımıza bir cevap yok.. A· 

rnan kızrm üzülmesin, bir §eyler duyurmaym deyip 
duruyor ... ,, 

Emine teyze insafsız bir alayla. 
"Aman, merak etmiyesin, kızmm üzüldüğü filan 

yok .•. ,, dedi. Macide bu aırada Semiha'nın hafif ha· 
fif fıkırdadığını duydu. Biraz evelden beri içini dol
dul'an tiksinme hissi son haddini buldu. Bu münaka
şanın, ne oekilde olursa olıun, ne pahasına oluraa 
olaun biran evel bitmesini istiyordu. 

Sakin olmrya çalışan bir sesle: 
"Mektubu görebilir miyim?,, dedi. 

Emine hanım Galip efendi ile gözleştikten şonra: 
"Görüp ne yapacaksın ... Bize yazılmı§ ••• Biribiri· 

ni tutmaz ıözler.,, 
Macide ıinirlendi: 
"Fakat görmem lazım değil mi?,, dedi. 
"Pek merak ediyorsan gider uzun uzun konu§Ur• 

ıun!,, 

Galip amca hemen atıldı: 
"Öyle ya •.• Oyle ya ... Hemen Balıkesir'e döneı-, 

her teyi öğrenirsin!,, 

Macide kafasına doğru bir ıeylerin yükseldiğini 
hissetti. Boğulacak gibi oldu. Yerecek cevap bula -
mıyor, odaıına kaçıp sükfu1etle dütünmek istiyor • 
du. Fakat bir taraftan da bu itin ıu anda bir netice• 
ye bailanmaıı li.ır:ımdı. Bunların ağızlarının altın • 

(Sonu var) 
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Kırşehirde 
hararetli bir 

imôr çalışması var 

;~;~;;~: .. ~:~;;:: .. ı 
ahşap bir bına ve İ 
yeni yukselen bir 1 
beton inşaat. A -
şağıda mettorolo-
ji binasının te -

.. ~~!: 11 :.::1.'~~.: .... 

Kırşehir. {Hususi) - Havalar inşaata müsait 
bir hal alır almaz şehrimizde hummalı bir imar faa
liyeti başlamıştır. Bu imar çalışmaları iki kısma ay -
rılmaktadır: birisi resmi binalar inşaatı, diğeri de, 
halka mahsus hususi inşaattır. 

Kırşehir'in, zamanın icaplarına uygun olarak 
güzelleştirilmesini gaye edinmiş olan idareciler, e -
vela, kerpiç ve çamur yığınından ibaret olan çarşıyı 
modern bir hale sokmayı planlaştırmışlar evelki se
ne işe buradan başlamışlardır. 

----·--.-----------.~- Çok kısa bir zaman içinde eski ve 
köhne çarşı ortadan kaldırılmış bunun 
yerine, açılan muntazam yol ve cadde
ler etrafına beton ve kargir mağaza ve 
dükkanlar dizilmiştir. Bu toplu ve gü
zel çarşı, imar hareketlerini dirije e -
denlerin mütemadi gayretlerine hal -
kın inançlı bir şekilde ayak uydurma
lariyle günden güne inkişaf etmekte -
dir. 

Bu imar sahasındaki son kerpiç bi • 
ların temizleme ve yıkılma ameliyesi 
de başlamıştır. Yıkılan eski binaların 
yerlerine belediyeden verilmekte olan 
model ve tiplere uygun olarak yeni bi
nalar kurulacaktır. 

Humsi muha•ebe bina•ı: , 

Yeniden İtl§a edilen çarııdan bir görünü§ 

Hükümet caddesi üzerinde 35.000 li
raya kırgır ve beton bir hususi muha -
sebe binası yapılmaktadır. Bu binanın 
alt katı vilayet matbaa ve gazetesine 
tahsis olunacaktır. Üst kat da hususi 
muhasebenin bütün bürolarını alacak 

Cümhur la anhlı filarmonik \ 

orkestrası disiplin talimatnamesi 

Resmi meldep muılP-len cıaire1er bulunacak ve ayrıca umuıni 
ıqı meclis içtimaları içın milsbet ve geniş 

hususi mektep( erde bir salon .da inşa edilecektir. 

ilk mektep: 

alabilecekleri dersler 
Resmi mekteplerde dersi bulunan 

Cümhur Ba kanlığı filarmonik or -
kestrası ile estra flZalarının rad
yodaki toplu eya münferit faaliyet -
!erine dair di plin talimatnamesi Ma
arif, Muhabe eve Münakale Vekalet- muallimlerin ilave olarak özel okul. 
!erince tasdi olunmuştur. Talimat _ larda bir muallimliğe inhaları sıra • 
nameyi yazı} uz: sında bu muallimlerin resmi mektep-

Şehrin oldukça uzak bir semti sayı -
lan Yenice mahallesinde beş sınıflı gü 
zel bir ilk mektep binası daha inşa olun 
maktadır. Bu mektebin elişleri ve mü
ze yapmıya elverişli salonları da bu -
lunacaktır. Mektep 60.000 liraya ta -
mamlanacaktır. 

"l - Cüm r Başkanlığı filarmo· lerde okuttukları dersle, özel okulda 
okutacağı dersin haftalık sayısının Meteoroloji bina•ı: 
24 Ü geçmemesi kararlaşmıştır. Bun· Geçenlerde temel atma merasimi 
dan böyle maarif idareleri, özel türk yapılmış olan meteoroloji inşaatı iler
mekteplerince seçilen muallimleri, in· !emektedir. İki aya kadar bu binanın 
ha ettikleri veya yabancı ve azlık ikmal edilceği anlaşılmaktadır. 

Cezaevi: 
mektepleri türkçe, kültür derslerine 
muallim seçtikleri sırada bu muaJlim-

nik orkstrası an tefrik edilen radyo 
orkestrasının (orta orkestra) pro
gramlarının zimi ile Cümhur Baş
kanlığı filarm 1ik üyelerinden rad -
yoda oda mü i veya solo çalacak o • 
lanların intih ı, bunların çalacakları 
eserlerin tesb ve Cümhur Başkanlı -
ğı filarmonik kstrasından radyonun 
küçük orkest ına yeniden alınması 
arzu edilen ü !erin tefriki keyfiyeti lere ilave olarak verilecek derslerle 

Geçen mevsimde ancak bir kısmı ik
mal edilebilmiş olan ceza evinin müte· 
baki kısımlarının inşaatına yakında 
başlanacaktır. bundan böyle kestra şefleriyle rad

yo garp müzi ı neşriyat şefi arasında 

esas ders saatleri yekununun yirmi 
dördü geçmemesine dikkat edecekler 

görüşülüp ka laştırılacaktır. ve ders saati yirmi dördü geçenleri 
Orkestra ş eriyle radyo garp mü- inha etmiyeceklerdir. 

ziği neşriyat i yukarıda zikredilen 
esaslar üzeri e görüşmek ve karar 
ittihaz etmek ere her hafta salı gü
nü saat 16 da dyo evinde içtıma ede· 
cektir. Top tılarda ~ttihaz edilen 

Vilayet bütçelerinde yapılan 
münakaleler 

150.000 liraya tamamlanacak olan, 
bu modern cezaevi (300) den fazla ce
zalıyı alabilecek genişlikte buluna -
cak su tesisatı, elektrik, banyo gibi 
konforu havi olacaktır. Ayrıca kadın
lar ve gençler için daireler yaptırıla
cak ve mahkumların çalışabilmelerine 
mahsus atölyeler de tesis olunacaktır. 

mukarrerat y ile tesbit edilip imza-
lanacak ve b ararlar icabında yük-

İcra Vekilleri Heyeti, vilayetlerin Orta mektep binaıı: 

ıek makamlar ın tasvıbine arzedile· 
cektir. 

2 - Odam 
rinde terciha 
lerine vazife 

3 - Kons 
neşrini tem 
garp müziği 
ği - partiS} 
mesini bilen 
va ve kons 
(tonmeister) 

Orkestra 
cek olan mü 
edecektir. 

4 - Cümh 
nik orkestra 
yo evinin da 
mekle mükel 

ziği ve solo konserle
orkestranın türk üye
erilece ktir. 
erin en ıyi bir şekilde 
maksadiyle, radyonun 

fi veya onun gosterece-
okumasını ve takip et· 
bir müzisyen, son pro

erde sesi tanzim işini 
eruhte edecektir. 
fleri, sesi tanzim ede
yenin vesayasına riayet 

Başkanlığı filaormo· 
ın bütün üyeleri, rad • 
i talimatına riayet et-

938 istikrau tahvilleri 

kupon bedelleri 
İkramiyeli ve yüzde beş faizli 1938 

istikrazı tahvıllerinin bir numaralı 
kuponlarının vadesi gelmiştir. Kupon 
bedelleri Cumhuriyet Merkez Banka
siyle İş Bankası şubelerinde ve bu 
bankaların şubesi bulunmıyan yerler
de Malsandıklarınca sahiplerine öde
necektir. 

1938 bütçelerinde münakale yapılma- Zelzeleden tamamiyle harap olan 

sı ve bazı vilayetlere munzam tahsi
sat verilmesi hakkındaki Dahiliye 
Vekaleti teklifini kabul etmiştir. Mü
nakale yapılan ve muntazam tahsilat 
verilen vilayetlerimiz Malatya, Erzu
rum, Balıkesir, Antalya, Edirne, 
Tunceli, Amasya, Samsun, Muğla, 
Mardin, Eskişehir, Ankara ve Maraş
tır. 

Ziraat Mühendisleri Birliği 

Yüksek Ziraat Enstitüsü konferans 
salonunda toplanan yüksek tahsil .&Ö
ren ziraatçiler memleket ölçüsünde 
mesleğe yarar bir teşekkül olmak ve 
meslekdaşlar arasında mesleki, içti
mai sevgi, tecanüs ve güven bağları
nı kuvetlendirmek maksadiyle ziraat 
mühendisleri birliği adiyle bir birlik 
kurmuşlardır. Toplantının başında 
Ebedi Şef Atatürk'e iki dakika ayak
ta sükut edilerek ihtiram vazifesi ye
rine getirilmiştir. Bundan sonra ida· 
re, murakabe heyetleri ve haysiyet 
divanı seçimleri yapılmış, Milli Şet 
İnönü'ne, Meclis Reisine, Başvekile 

C.H.P. Genel Sekreterine ve Genel 
Kurmay Başkanına tazim ve bağlılık 
telgrafları çekilmesi kararlaştırılarak 
kongreye son verilmiştir. 

eski orta mektep binası yerine geçen 
sene başlanan binanın ders yılından 

evel ancak bir kısmı bitirilebilmişti. 

Diğer kısımlarının inşasına haziran -
dan itibaren başlanacaktır. 149000 li
raya tamamlanacak olan bu binada 
müsamere ve konferans jimnastik sa
lonları ve laboratuvar dairesi bulu -
nacaktır. Binada elektrik, su tesisatı 
da vücuda getirilecektir. 

içme •uyu 

Şehrin civarında bulunan iyi su kay 
nakları fenni tesisatla Kırşehrin her 
tarafına tevzi edilecektir. Bu iş için 
gereken plan eksiltmeye verilmiştir. 
önümüzdeki yıl içinde şehir bol ve 
temiz suya kavuşmuş olacaktır. 

H cutaneye ilave : 
Memleket hastanesine 15.000 lira 

tahmin olunan bir bedel mukabilin
de bir pavyon daha ilave olunması ka
rarlaşmıştır. Gereken tahsisat hususi 
muhasebe büdcesinden ayrılmıştır. 
Hazirandan itibaren inşasına başlana
cak olan bu pavyonla hastane 30 ya
tak daha kazanmış olacktır. 

Şehir planı ve hamam: 
Belediye, imar faaliyetini aynı hız· 

la devam ettirebilmek için belediY.e -
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Yurtta Çocuk Bayramı 

' 

E•kişehir'de çocuk bayramından dört görünüı 

Adana'da •evindirilen çocuklar Devrek'te bayram 

Muğla'da bayram 

Bergama'da bayram 

ler bankasından uzun ve müsait vade 
ile istikraz yapmağa karar vermiştir. 
Alınacak bu para ile şehrin planı yap-
tırılacak ve aynca fennı ve sıhi ıart
ları haiz bir hamam inşa olunacaktır. 

Bu imar çalışmaları fakir zengin 
herkesin tam müzaharetiyle hız bul -
makta ve her yeni binanın yükseli§i 
sevin~ UY.andırmaktadır, 

Konyada tamir edilen eserler 
Konya (Hususi ) - Şehrimizin mü

him tarihi yerler arasında bulunan 
İplikçi Camii'nin tamiri işi ilerlemiı· 
tir. Bugünlerde camiin kubbeleri as
bya alınacaktır. Yeni dıvarlarla örü
lecektil\ 

Sındırgıda bayramdan bir 
görünÜf 

,. 



Hayati 
saha .. 

(Ba~ı ı inci sayfada) 

iını anlatmıttır. Bunlara razı ol
mak için devamlı bir sulh rejimi
ne karar vermek, milletler ara -
ıında müsavi itbirliği fikrini, 

Birinci Neşriyat Kongresi dün 
Başvekilimizin nutkiyle açıldı 

her türlü hakimiyet ve hegemon
ya davalarına tercih etmek ge
rektir. Bütün manasiyle dinlet
mit olan nasyonal - sosyalizmin 
dinamizmini bu suretle durult -
mıya imkan var mıdır? Bir harp 
olduğu zaman ise, denizaşırı sö
mürgelerin, Almanya'ya yiyecek 
ve hammadde göndermeğe mu -
vaffak olmadığı tecrübe edil
mittir. Sömürgelerden istifade 
etmek için, aynı zamanda, en bü
yük deniz kuvetine malik olmak 
zanıridir. Yeni Almanya için ha
yati saha demek. şimdilik ken
diıine yiyeceğini ve hammadde
ıini veren, sanayi mciınulatına 
pazarlık hizmetini gören, yani 
iktıaaden kendisini tamamlıyan, 
ve her tart altında kara ve hava 
kuvetlerrnin doğrudan doğruya 
müdaf aaaı altında bulunan saha 
demektir. Bu sahanın bugün te
laffuz olunan hududu, merkezi 
Avrupa ile Balkanlardır. 

Resmi Almanya'nın fikirlerini 
pek ıadık olarak aksettiren bir 
Berlin mecmuası 19 nisan tarihli 
nüshasındaki bir makalede bu 
vaziyeti açık bir lisanla izah et
mittir. Mecmua, merkezi Avru -
pa ile, Balkanlar aleminin ken -
disi ile alaka halini, Şimal Ame
rikası ile Cenup Amerikası dev
letlerinin vaziyetine benzetiyor. 
Ve buralarda Osmanlı ve Habs
burg imparatorluklarının kurma
ğa bir türlü muvaffak olama
dıkları nizamın, üçüncü Rayh'ın 
politikası ile tee11üs edebileceği
ni ıöyliyor. Fakat aynı mecmua -
nın bu tamamlatma için örnek 
olarak öne sürdüğü tekil, Ro
manya mukavelesidir. Demek ki 
bu bölgedeki devletler ayn ayrı 
Almanya ile böyle birer mukave-
e akdetmelidirler. Kendi arala -
rındaki ihtilafları • Çekoslovak
ya tasfiyesinde g6rüldüğü üzere • 
halletmelidirler. Ancak bu su
retledir ki - gene mecmuanın 
sözünü tekrar ediyorum - eski 
Çekoslovakya anarıisinin yerine 
aeçmit olan bugünkü huzur ve is
tikrar nizamına nail olurlar. 

Büyük Almanya, bu hayati sa
bada biç bir devletin müdahale
ıini kabul edemez. Bu hayati sa
bada kendisi ile kasdi sanayi ve 
ticaret rekabetlerine müsaade e
demez. Bu bölge bir nevi Monroe 
premipi ile her türlü müdahale • 
ye kartı Almanya tarafından 
müdafaa edilmek icaheder. 

(Ba11 1. inci sayfada) 
teıekkür ederim. 

Türk kültür davasının mühim bir 
meselesi olan bu meseleyi mütalea 
etmek için ve onu programlandır

mak için sizin yüksek ihtiıasmız

dan, görgünüzden istifade için Net
riyat Kongresini topluyoruz. Cüm
huriyet hükümeti bütün işlerinde ih
tısas erbabının, tecrü!ıeli arkadaş -
larımızın bize verecekleri bilgili di
rektifleri bir araya getirerek öyle 
bir program vücuda getirmeği ve 
mesaisinin heyeti umumiyesine bu 
programı esas yapmağı daima umde 
edinmiştir. 

Elde edilecek program ... 

Sizin geçirdiğiniz tecrübeniz ve 
ilminiz bize bu programı ,•erecek
tir. Ve biz bunu zaml\nla mevcut 
maddi veıaitimizle takip edeceğiz. 

Ben fahıen gürültülü, program
sız iıten zaten ho,lanmam (bravo 
ıeıleri). 

Esaslı bir programa tabi olarak 
geç de olsa daima müıbet gaye üze
rinde yürümeği kendim için ıiar e
dinmifimdir. Arkadaşlarını da . bu 
esasta daima benimle beraberdir
ler. Zaten bir mütearifedir. Niha
yet eıaılı bir program safahatını 
takip ederek onu yavaş da olsa ta
hakkuk ettirmek atiyen bozulmak -
tan kurtardığı gibi yapılacak her
hangi bir tecrübe hakkında başlan
gıcı ve esası malum olduğu için bize 
daima yolda kolaylık verecektir, o 
kadar. Memlekette bir milli kütü
pane vücuda getirdik. Bunu en u
zak köye kadar götürmek, yalnız 
götürmek değil okutmak :ı:evkini 
daimi surette idame etmek hu kon
grenin yapacağı programa tabi ol~
caktır. Sizin ilminizden; tekrar edı
yorum, ıizin ilminizden v~ tecrübe
lerinizden iatifade edeceğız ve pro
gramı vücuda getirec~~iz. O~u. tat
bik terefini kazanabılırıek atıyen 
neticelerini gördüğümüz zaman da 
sevineceğiz. 

Tekrar sizi selamlarım. i şin ilmi 
teknik llısmmı arkadaıım Yücel si
ze arzedecektir. 

işlerinizde muvaff akiyet dile
rim arkadaşlar.,, 
Sık sık ve sürekli alkışlarla kesilen 

Başvekilimizin nutkundan so.nra, .. Ma
arif Vekilimiz B. Hasan· Alı Yucel, 
bir nutukla kongrenin toplanış mak -
satlarını anlatmıştır. Bu nutkun tam 
metnini, diğer sütünlarımızda bulacak 
sınız. 

Bundan sonra kongre çalışmasına 

on dakika ara verilmiştir. 

ikinci celse 
İkinci celse de B. Hasan-AH Yücel' 

in reisliğinde toplanmış reis, reis v~ -
killeri, katipler ile encümenler seçı -
mine geçilmiştir. İstişari rey ile ya-

de müttefik, İtalya var. 

Fakat Romanya mukaveleıini·n 
temin ettiği tamamlaıma, Ro
manya ekonomisinin Alman
ya ihtiyaçlarına göre tanzim e
dilmesi ve iılemesi demektir. 
Bağlı devletler, bu ihtiyaçlara 

cevap vermek ve onlarla tearuz Almanya, yeni ve uzun bir har
etmemek ıartı ile beynelmilel bi, yalnız silahları ile kabul ede
münaıebetlerinde ve milli faa- mez: Hitler, hiç tüphesiz, Kay
liyetlerinde serbesttirler. Alman- zer'in hatasına dütmiyecektir. 
ya'.,ın temin edebileceği. sa- Almanya aç değildir. Fakat he -
nayi mimulitını, bu _meml~- men bütün yiyeceği aile sofrası
ketlerde de vücuda getırmenın ın üzerindedir. Kiler ihtiyatı 
minaıı var mıdır? Yahut, Al- yoktur. Eğer harp birkaç hamle
manya'nın ııkı ihtiyacı 0 - de bitmezse, vaziyet ne olur? O
lan maddeleri yetiıtirmek durur- nun için Hitler Almanyasının her 
ken mesela amerikan piyasasın- iti sulhen halletmek teminatl}la 
da ~ara kazanmak için, top~ağı- inanılabilir, fakat bu sulh. bir 
nı istediği gibi kullanmak _ıste - harpten beklenen vazifeyi yap -
meıi doğru olur mu? Ya f 1!a~ • mak teahhüdü altına alınmamak 
lar? Ya zirai memleketlere lay~k ıartiyle ! 
ıörülecek hayat standardı sevı - Aksi halde yeni harp cephe
yeai? Ya bot topraklara muhace: sinin arkasında, onu gerek gıda, 
ret? Bütün bu meseleler, ha!atı gerek hammadde ile mütema
aaha, iktıaadi mukaveleler sıste- diyen ve emin surette besliyecek 
mi içine girdikten ve Almanya- kaynaklar lazımdır. Bu kay
nın artık bu kadar daimi ve. z~- naklar Almanya'ya karadan 
11Uri olmuı olan menf aa~lerını~ bağlı olmalı, ve her türlü istih
müdaf aaıı o memleketlerın yem sal ıartları harp vaziyetinin za
ıiyui nizamları ile de emniy~t ruretlerine göre daha evelden 
altma alındıktan sonra birer b~- tanzim edilmit olmalıdır. Haya
rer meydana çıkacak ve halledı- ti sahanın hududu nedir? E
lecektir. ğer 50 milyon İngilize düten 

Hayati aaha bugün yalnız hayati saha bir nispet eıası 
merkezi Avrupa ve Balkan - olarak alınacak olursa, 80 mil -
lar hududu ile ıınırlanmıt ve yal- yonluk Almanya için tanrıya ye: 
nız iktıaadi umumi ıartları tes : ni bir küre ısmarlamaktan gayrı 
bit edilmittir. Siyasi ve h~~kı çare kalır mı? 
safhaya henüz ııra gelm~mıttır. Mesele, yalnız Almanya'nm, 
Hayati saha bir gaye mı, .Y~ksa yalnız Avrupa kıtasının bir par
daha büyük bir divanın? ıstınat çasının değil, asrımızın bir me
ve hareket noktası mıdır· .. H~d~- selesidir. Bakalım daha ne safha
du ıibi, mahiyeti de bug~.n ıçın larına ıahit olacağız? 

_ __. __ ~~ •v utema· .__~-~----~~ 

uun açılan ncşrıyat kongresinin vermış oldu~u karar ~uc\~ince, Maarif V ~kili : 
mizin reisligindeki bir heyet dun saat 17 de Ebedı Şef Ataturk un muvakkat kabırlerı
ne bir çelenk koymuıtar ve kongrenin tazim ve ıiıkranlarını, Biıy~k. Ölunıin manevi 
huzuruna arz eylemişlerdir. Rermimiz, hey et izalarının. çelenkle bırlıkte Etnografya 
miızesine gelişlerini gosteriyor. 

pılan seçimde, kongre reisliğine Ma
arif Vekilimiz B. Hasan - Ali Yücel, 
reis vekilliklerine Muğla mebusu BB. 
Hüsnü Kitapcı, Üniversite Rektörü 
Cemil Bilsel, Vakit gazetesi sahiple -
rinden Tarık Us, katipliklere Yaşar 

Nabi, Nurettin Artam, Refik Ahmet 
Sevengil, Selami İzzet Sedes, Behçet 
Kemal Çağlar ve Yavru Türk dergi -
~i sahibi Tahsin Demiray seçilmişler
dir. Encümenlere de şu zatlar seçil -
mişlerdir : 

Basın, yayın ve satış işleri 

.. 1 

e11<umenı 

Adil Akbay (Akba kitapevi sahip -
lerinden), Asım Us (Muharrir), Ala
attin Kırat (Alaattin Kırat Baaımevi 
sahibi), Celal Ergun (Yedigün der -
gisi sahibi), Kenan Hulüsi (Vakit ga
zetesi mümessili), Velit Ebuzziya (E
buzziya Basımevi sahibi), Tahsin Be
kir Balta (Sıyasal Bilgiler okulu am
me hukuku Öğ.), Tarık Edip Burkan 
(Tarık Edip Kitapevi sahibi), t. Hak· 
kı Ocakoğlu (Anadolu gazetesi baş • 
muharrir ve neşriayt müdürü), İsmail 
Işık (Çocuk Esirgeme Kurumu ista. -
tistik ve propaganda müdürü), Kamı! 
Kitapçı (Sivas, Kamil kitap ve basım
evi sahibi), Mahmut Kökçüoğlu (Sam 
sun, Halk Kitapevi sahibi), Rem~i 
(Remzi kitapevi sahibi), Ahmet Halıt 
Yaşaroğlu (Ahmet Halit Kitapevi sa
hibi), Vecihi Görk (Beyoğlu Haşet 
Kitapevi memurlarından), Sadi Ka.~ -
san (İktısat Vekilliği Neşriyat Mu· 
şaviri), Sadrettin Enver (Etibank 
İdare meclisi azasından), Saim İsm:t 
Umar (Kızılay merkezi yazı işleri di: 
rektörü), Nail Tur (Devlet Basımevı 
direktörü), Naci Kasım (Maarif Kü_
tüpanesi sahibi), Hamdi Başman (Kı
tabi Hamdi ve mahdumları ticaret -
hanesi sahiplerinden Trabzon), Halil 
Lutfi Dördüncü (Tan gazetesı sahip 
ve Neşriyat Müdürü). Halil Vedat 
Fıratlı (Mf. V. müfettişlerinden). İl -
yas Bayar (Kanaat Kitapevi sahibi), 
Hıfzı Oğuz Bekata (Çığır mecmuası 
sahibi), Naşit Uluğ (Eski Kütahya 
Mebusu), Namık Edip Anbarcı (Çan
kaya Matbaası sahibi), Ali Rıza Bas
kan (Ulus Basımevi Direktörü), 

Dilekler en<ümeni 

Edebi mülkiyaf encümeni 
Abidin Daver (İstanbul mebusu), 

Ahmet Şükrü Esmer (İstanbul mebu
su), Avni Karagülle (Hariciye Vekfi
leti hukuk müşaviri), Baha Arka" 
(Hukuk müşaviri), Bahattin Kutay 
(Neşriyat müdürü), Hamit Nafiz Pa -
mir (Profesör), Halide Edip (Muhar
rir), İhsan Göknel (Ceza işleri umum 
müdürlüğünde hakim), Mahmut Esat 
Bozkurt (İzmir mebusu), Muvaffak 
Menemencioğlu (Anadolu ajansı di
rektörü), Necip Ali Küçüka (Denizli 
mebusu), Nefi Koryürek (Adliye şu
besi müdürü), Peyami Safa (Muhar -
rir), Refik İnce (Manisa mebusu), 
Server İskit (Matbuat Umum Müdür
lüğü müşavirlerinden) , Süleyman Sa
ip Kıran (Hariciye Vekilliği İstihba
rat dairesi şefi ve büyük elçilik müs
teşarı), Ziya Gevher Etili (Çanakka
le mebusu), Ercüment Ekrem TalO 
(Son Posta gazetesi mümessili), Etem 
Menemencioğlu (Siyasal Bilgiler o -
kulu profesörlerinden). 

Genelik ve cocuk edebiyatı 

.. 1 

encumenı 

Asım Kültür (İzmir, ilköğretim 
müfettişi), Ali Canip Yöntem (Ordu 
mebusu), Aka Gündüz (Anakara me
busu), Fahrettin Kerim Gökay (Pro
fesör), Hıfzırrahman R. Öymen (llk
öğretim dairesi şube müdürlerınden), 
Hayri Gürsen (Kırklareli Tevfik Fik
ret okulu Başöğretmeni), Kurmay 
Yarbay Hamdi Turgay (Genel Kur -
may mümessili), İsmail Hakkı Balta
cıoğlu (Muallim ve muharrir), ~~san 
Sungu (Mf. V. kültür kurulu reısı ve 
müs~eşar vekili, Türk Tarih Kurumu 
Mü.), İbrahim Alaettin Gövsa (İstan
bul Mebusu), Mehmet Nevzat Ays 
(Bursa mebusu), Nafi Atuf Kansu 
(Giresun mebusu), Necmettin ~nan 
(İzmir kız lisesi direktörü), Nurı Şe
nel Maraş istiktal okulu Başoğ). Ra
miz Gökçe (Karikatürist), Reşat Do
ğutürk (Kars Fevzi Paşa tlkokulu 
Başöğ.), Sadrettin Celal A~~el (İs· 
tanbul üniversitesi pedago)l Prof.), 
Şakir Hazım Ergökmen (Türkkuşu 
Talim Terbiye Direktörü), Tezer 
Taşkıran (Ankara Kız lisesi direktö
rü), Cevdet Kudret Solok (Konserva-

kan (İktısat Fakültesi doçentlerin -
den), Semih Lutfi Erciyaş (Suhulet 
Kitapevi sahibi), Şekip Tunç (Edebi
yat Fakültesi profesörlerinden), Ta -
lat Onay (Giresun mebusu), Vala Nu
rettin (Muharrir), Zeki Nasır Barker 
(Sağlık propagandası ve tıbbi istatis
tik Umumi Müdürü), Sadi Seçmeer 
(Nafıa Vekilliği neşriyat müdürü). 

1 Neıriyat programı Encümeni 
Albay Cevat Gönenç (Harta U. M. 

lüğü mümessili), Celal Esat Arseven 
(Profesör), Cevdet Kerim İnceday 
(Sinop mebusu), Falih Rıfkı Ata} 
(Ankara mebusu), Fuat Köprüh 
(Kars mebusu), Hasan Fehmi Turgal 
(Kütiipaneler müdürü), İbrahim Nec
mi Dilmen (Burdur mebusu), İbra -
him Hilmi Çığıraçan (Hilmi Kitape
vi sahibi), Kemal Ünal (İsparta meb -
usu), Kutsi Tecer (Yüksek Öğretim
dairesi sube müdürlerinden), Kerim 
Çağlar (Yuk" '. z;raat Enstitüleri u
mumi katibi) , L hmet Emin Erişir -
gil (Siyasal Bı 3 ler okulu direktö -
rü), Nadir Nadi (Muharrir), Nusret 
Köymen (Ziraat Vekilliği neşriyat 

müdürü), Naci Kiciman (Matbuat U
mum müdürü), Nahit Sırrı Örik (Ya
yın Dir. Uzmanlarından), Necmettin 
Sadak (Sivas mebusu), Pertev Bora -
tav (Doçent), Refik Ahmet Sevengil 
(Muharrir), Reşat Nuri Güntekin 
(Çanakkale mebusu), Sadri Ertem 
(Kütahya mebusu), Selim Gerçek 
(Basma Yazı ve resimleri derleme 
Dir.), Şevket Süreyya Aydemir (Sa -
nayi Tetkik heyeti reisi), Turhan Tan 
(Muharrir), Vasfi Mahir Kocatürk 
(Malatya lisesi direktörü), Yunus 
Nadi (Muğla mebusu), Yavuz Abadan 
(Huhuk fakültesi Doç.), Cemal Ta -
nışman (Vakıflar Umum müdürlüğü 

mümessili), Aziz Balkan (Meteorolo
ji U. Müdürlüğü mümessili), Dor. Sü
heyl Ünver (Üniversite Profesörle -
rinden), Dr. Mehmet Ali Ağakay (Ga 
ziantep mebusu). 

1 erceme encümeni 
Abdülhak Şinasi Hisar (Balkan bir

liği katibi), Ali Kamr Akyüz (İstan
bul mebusu), Bedrettin Tuncel (Ta
rih - Dil ve Coğrafya fakültesi doçen • 
ti), Burhan Belge (Mabuat umum mü
dürlüğü Baımüşaviri), Cemil Bilsel 
(Üniversite rektörü), Fazıl Ahmet Ay 
kaç (Elazığ mebusu), Fikret Adil (mu 
harrir), Galip Bahtiyar Göker (İstan
bul mebusu), Halil Nihat Boztepe 
(Trabzon mebusu), Halit Fahri Ozan
soy (Uyanıı dergisi direktörü), Ha -
san Cemil Çambel (Bolu mebusu), 
Hüseyin Cahit Yalçın (Çankırı meb -
usu), Mustafa Nihat Özön (Gazi ter -
biye enstitüsü edebiyat öğretmeni), 
Nurulllah Ataç (Pertevniyal lisesi 
fransızca öğretmeni), Nurettin Artam 
(Muharrir), Nasuhi Baydar (Malatya 
mebusu), Orhan Şaik Gökyar (Bursa 
lisesi edebiyat öğretmeni), Rıdvan Na
fiz Edgüer (Manisa mebusu), Sabahat 
tin Rahmi Eyüpoğlu (Maarif Vekale
ti müfettişlerinden), Sabahattin Ali 
(Konservatuar öğretmeni), Sabri Esat 
Siyavuşgil (Edebiyat fakültesi do -
çentlerinden), Selami İzzet Sedes (mu 
harrir), Suut Kemal Yetkin (Güzel 
sanatlar umum müdürü), Yahya Ke -
mal Beyatlı (Tekirdağ mebusu), Yu -
suf Şerif Kolerkiliç (Harp okulu öğ -
retmeni), Yaşar Nabi Nayır (Muhar -
rir), İzzet Melih (Muharrir), Şinasi 
Boran (Devlet demiryolları mecmua -
sı müdürü), Zühtü Uray (Riyaseti 
cümhur mütercimi). 

Büyüklerimize saygı 
Mecdi Sadrettin Sayman (İt Ban- tuvar öğretmenlerinden). Seçimlerden sonra Ebedi Şef Ata -

kası Neşriyat Şefi), Muhittin Birgen türk'ün aziz hatırasına hürmeten beş 
(Mardin mebusu), Mekki Sa it Esen Mükif at, yardım ve propaganda dakika sükut edilmesi ve riyaset diva-
(Cümhuriyet gazetesi Ankara muha- nının tensip edeceği şekilde muvak -
biri), Mustafa Aral (Yayın Yardirek- kat kabirlerine bir hürmet çelengi ko-
törü), Muzaffer Göker (Konya meb~- iclerı' llKÜmenİ nulması teklif edilmit ve kongre ayak-
su ve profesör), Mümtaz Faik Fenık f ta beş dakika sükut etmiştir. Kongre, 
(Ulus gazetesi Yazı İşleri Direktörü). verilen takrirlerle türk kültürünün 
Kerami Kurtbay (Anadolu Ajansı şe~- Ahmet Cemalettin Saraçoğlu (Mu- kuvetlenmesl ve inkişafı işinde her 

Bundan sonra Kitapcı Ahmet Halit, 
Ahmet İhsan Tokgöz, Halit Fahri O • 
zansoy sırasiyle söz almışlar, kongre· 
nin faydalı ve isabetli olduğu üzerin • 
de durarak, Maarif Vekilimize bu gü
zel teşebbüsünden dolayı teşekkür et· 
mişlerdir. 

Kongre encümenlerin çalışmaları • 
na fırsat vermek üzere cuma günü saat 
onda toplanmak üzere içtirnaına son . . . 
vermıştır. 

En<ümenlerin Reisi ve 

Raportörleri 
ugteac:n sonra encümen baları ken

di aralarında toplanmışlar ve aşağıda· 
ki zatları reis ve raportörlüklere seç· 
mişlerdir. 

Basın, yayın ve satış işleri encüme • 
ni : 

Reis Ahmet Halit Yaşaroğlu, rapor· 
tör Vecihi Görk. 

Tercüme işleri encümeni : 
Reis Ethem Menemencioğlu, rapor

tör Mustafa Nihat Özön 
Yardım, mükafat ve propaganda en

cümeni: 
Reis Dr. Hafız Cemal Lokman He • 

kim, raportör Behçet Kemal Çağlar. 
Edebi mülkiyet encümeni : 
Reis Muvaffak Menemencioğlu, 

raportör Server İskit. 
Dilekler encümeni : 
Reis Nakiye Elgün, raportör Mecdi 

Sayman. 
Neşriyat programı encümeni : 
Reis Emin Erişirgil, raportör Naşit 

Hakkı Uluğ (Sabık Kütahya mebusu) 
Çocuk ve gençlik edebiyatı encüme

ni : 
Reis İsmail Hakkı Baltacıoğlu, ra • 

portör Tezer Taşkıran. 
Bu seçimden sonra encümenler, 

kendilerine tahsis edilen yerlerde ça
lıtmalarına başlamışlardır. Her encü
men, kendi ruznamesini hazırlamıt ve 
maddeleri müzake~eye geçmittir. Ra • 
porlar, cuma günü urpumi toplantıda 
okunacak ve kongrenin tasvibine ar • 
zedilecektir. 

1 talyan - Romen 

görüşmeleri bitti 
(Ba~ı 1 inci sayfada) 

Romen BQfvekilinin nutku 
Bükreş, 2 a.a. - Rador Ajansı bil

diriyor: Dün 1 mayıs münasebteiyle 
işçi korporasyonlarının ilk kongresi 
aktedilmiştir. Kongreye 4.000 delege 
iştirak etmiştir. Başveil ile iş nazırı 
da kongrede hazır bulunmuşlardır. 

Başvekil Kalinesko kongrenin ehe
miyetini ve bütün memleket işçileri -
nin mülhem bulundukları birlik hissi
ni bilhassa kaydederek işçilere bir 
günlük yevmiyelerini ve günde iki 
saatlik fazla mesailerini milli müda· 
faaya hasretmiı olduklarından dola· 
yı teşekkür eylemiş ve demiştir ki: 

.. _ Bu hareket, memleketin istik· 
ıaı ve toprak bütünlüğünü müdafaa 
için hiç bir fedakarlığı esirgemediği
ni ispat etmektedir. Komşu bir mem
leket matbuatının Romanyaya karşı 

mutalebatta bulunduğu ve bu mutale
bata bazı yabancı devletlerin de mü -
zaharet ettiği söyleniyor. Bu kabil 
tahrikat hiç şüphesiz iyi komşuluk ve 
dostluk münasebetlerini kolaylaştıra
cak mahiyette değildir. 
Romanya' dan toprak İ•fenmİf 

değil 
Hiç bir yabancı devletin hiç bir se 

lahiyetli mümessilinin topraklarımı 
la alakadar hiç bir teklifte bulunma 
dığını kaydetmek isterim. Bilakis. bi 
zim ve karlı müdafaa siyasetimizin he 
tarafta tam bir anlayışa mazhar oldıı 
ğunu söyliyebilirim. Romanya kom 
şualriyle iyi münasebetler idame et 1 
mek istiyor ve iktısadi ve kültürel sa 
halarda anlaşmalar akdine amadedir. 
Fakat topraklarımıza temas edece 
herhangi bir teşebbüs en şiddetli v 

en sarsılmaz mukavemetle karşılaşa 
caktır. Bu, bütün memleketin siyas 
ti, Romanyanın milli siyasetidir. 
velki nesil milli birliği başarmak gi 
bi asil bir vazife ile mükellef old 
şimdiki nesil de nefsini bu birliği m 
hafazaya hasretmelidir.,, 

Nutuk çok alkışlanmış ve kong 
kapandıktan sonra 4.000 delege sara 
yın balkonuna çıkan Kıral Karol'u 
önünden geçmiştir. 

terinden), Kazım Nami Duru (Manı- harrir), Ali Naci Karacan (İkdam ga- zaman feyizli bir ilham ve kudret kay
sa mebusu), Nakiye Elgün (Erzurum zetesi sahibi), Azime İpek ~Ankara nagı olan Milli Şefimiz ve Cümhur -
mebusu), İsmail Husrev (Sümerbank Gazi lisesi ingilizce öğretme~ı), ~eh- reısımız İsmet İnönU'ne kongre -
Konjüktör servisi şefi), Osman Ergin çet Kemal Çağlar (Halkevlerı Mufet- nin derin saygı ve bağının bir tel -
(İstanbul vilayeti mektupçusu), Bilal tişi), Burhan Cahit Morkaya (Muhar- grafla arzına alkışlarla karar ver -
Akba (Akba Kitapevi sahiplerinden), rir), Besim Atalay (Kütahya me~u - miştir. Kongre gene verilen tak -
Cemal Nadir Güler (Karikatürist), su), Etem İzzet Benice (Muhar.~ır), rirlerle Kamutay Başkanı Ren -
Sanavber Tanyeri (Merkez Bankası Fazıl Konkut (Ziraat Bankası mumes da'ya saygı ve bağlılığının, açılış top
hususi kalem müdürü), Suat Başar sili). Ferit Celal Güven (İçel mebu- lantııına riyaset ederek cümhuriyet 
(Müfettit). Şemsettin Günaltay (Sı- su), Hakkı Kılıçoğlu (Muş mebusu), hükümetinin neşriyat davasına verdiği 
vas mebusu), Hikmet Feridun Es Hafız Cemal Lokman Hekim (Lok - büyük ehemiyeti ifade buyuran Baş - Deniz müstetarının tetkikleri 
(Muharrir), Hakkı Süha Gezgin (İs- manhekim dergisi sahibi), Hüsnü ~- vekilimiz Dr. Refik Saydam'a kongre-
tanbul Erkek lisesi edebiyat öğretme- çıksöz (Kastamonu mebusu), !lam.~t nin sonsuz saygı ve tükranlarının, ge- İstanbul, 2 (Telefonla) B- İkt i .. 
ni), Ahmet İhsan Tokgöz (Ordu ıne- Koşay (Müzeler müdürü), Münır Mu- nel Kurmay Baıkanı Mareşal Fevzi Vekaleti deniz müsteşarı . Must • 
busu), Refik Fenmen (Mühendis), eyyet Bekman (Matbuat Umum Mil- Çakmak'a da kongrenin saygı ve bağ- Nuri Anıl lstanbula geldi. Türkofi 
Memduh (Muhabere ve Münakale Ve- dürlüğü raportörlerinden),Niumettin lılığının riyaset divanınca arzına ka - kontrol dairesi, ölçü ve ayarlar dair 

~~-------'IU........ı ~_.•-'---!.-'- ö-.. ar.._Lra.r .veuı:ıwir..~-----~----1.s· e temaslarda bulundu, 



Kirahk mağaza ve evler 
Ankara Valiliğinden : 

31-S-939 tarihinde icat: müddetleri hitam bulacak olan idarci hususiyeye 
ait a ağıda numaraları mevkii ve icar müddeti ile muhammen bedelleri yazılı 
mağazalar ile iki hanenin 18-5-939 perşembe günü ihaleleri icra kılınaca -
ğından taliplerin o/o 7,S nispetindeki teminatlariyle birlikte yevmi mezktlr
da vilayet daimi encümenine ve şartnamesini görmek istiyenlerin de husu
si muhasebe tahakkuk ve tahsil müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. 
Mağaza Muhammen bedeli 
No : su Mevkii Lira K. 

ıs 

17 
21 
23 
29 
45 
51 
53 
5S 
57 
4/ 64 
62 
60 
48/ 5 
48/ 4 
48 
46 
44 
34/ 36 
32 
22 

5 
1 
9 

11 
13 
68 ev 
3 

Bankalar caddesi .. .. .. 
" .. .. 
,, 

• 
" 
,, 

.. 
" 

" 

" .. 
" .. 

,, ve kızıl bey sokağı .. 
" .. " .. n .. 
,, " " 

Çakır mahallesi 
,, Öksüzce \ 

900 00 
720 00 

1080 00 
1500 00 
900 00 

1080 00 
2010 00 
1560 00 
1659 96 
1800 00 
S448 00 
1200 00 
1200 00 
1200 00 
1200 00 
1200 00 
1200 00 
1080 00 
4320 00 
1200 00 
1933 32 

933 36 
500 04 
500 00 
Sl3 36 
500 76 
420 00 
266 00 11548 

Satılık ankaz 
Ankara Belediyesinden : 

Cinsi Mahallesi Ada Muhammen B. Muvakkat Tc. 
Parsel Lira Ku. Lira Ku. 

Ahşap hane Eski kurtuluş 
İstasyon civarı 1310 6 60 00 4 50 

Yukarıda muhammen bedeli yazılı ahşap hanenin enkazı arttırma ıuretiy -
le satılacaktır. İhalesi IS-V-939 sah günü saat 15 de yapılacaktır. Taliplerin 
imar müdür] · ·unde müteşekkil komisyona müracaatları (1S72) 11S46 

Ankara Belediyesi 

Vesaiti nakliye sahiplerinin 

naı•ı dikkatine 
'.Ankara B 1 diyesinden : 

Bisiklet, mo siklet, yük ve binek 
arabalariyle karr.yon ve taksi otomo
billeri resminden mayıs sonuna kadar 
borçlu olanlar listeleri 22 .4. 939 ta
rihinden itibaren umumi mahallere a
sılmııtır. Alaka arların mezkQr tarih 
ten itibaren on ün içinde borçlarını 
ödemedikleri t dirde % on zammile 
ve tahsili emv 1 kanununun hükümle
rine tevfikan ta sili cihetine gidilece
ğinden tebliğ kamına kaim olmak 
\izere ilin olu r. (1589) 11SS2 

Yol ve köpru yaptınlacak 
Ankara Be diyeainden : 

1 - Musiki ıallim mektebi önün-
den aari mezar yoluna kadar yap-
tırılacak olan ( 000) lira bedeli mu
hamminli yol \le köprü kapalı zarf u-
suJiyle eksilm konulmuştur. 

2 - İhalesi 6 S. 939 salı günü sa-
at 11 de beledi encümeninde yapıla 
aktır. 

3 - Muvakk teminatı 1875 lira
dır. 

4 - Şartnam ni görmek isteyenle 
rin her gün ya işleri kalemine mü
racaat etmeleri istekJilerin de tek· 
lif mektuplarır 16. 5. 939 salı günü 
saat ona kadar ncümene vermeleri 
ilin olunur. l 64) 11S42 

Elbise, sapkı Ye postal ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Fen iti amelesi için yaptırı-
lacak 52 takım lbise ve kasket ile 52 
çift postal on ş gün müddetle ayrı 
ayrı açık eksi tJ!'leye konulmuştur. 

2 - Elbise kasketin muhammen 
bedeli S20 lir r. Postalın muham
men bedeli 23 iradır. 

3 - Elbise ve kasketin muvakkat 
teminatı 39 liradır. Postalın muvak -
kat teminatı 18 liradır. 

4 - Nümune ve tartnamesini gör
mek istiyenlerin her gün yazı itleri 
kalemine ve isteklilerin de 9/5/939 
sah günü saat 10,30 da Belediye En
cümenine müracaatları. (1S19) 11491 

Taram Bakanlığı 

Bir muhasip al.nacak 
Ziraat Vekaletinden : 

1 - 120 lira ücretli Karaubey Me
rinos yetiıtirme çiftliği meıul muha
sipliği münhaldir. 

Mi,isabaka ile bu vazifeye mü
nasibi tayin edilecektir. Taliplerin 
15. 5. 939 gününe kadar hüviyetleri, 
tahsil vesikaları, bonservisleri ve doğ
ruluk kağıtları ile birlikte Ziraat Ve
kaleti Veteriner işleri umum müdür
lüğüne müracat etmeleri: 

2 - Müsabakaya iştirak edecekle
rin muzaaf usulü muhasebeye vakıf 

olmaları şarttır. {1593) 11S75 

Kirahk büfe 
D. D. Y. 2. cİ lıletme A.·ttırma ve 

Eksiltme Komisyonundan : 
Senelik muhammen kira bedeli 240 

lira olan Çatalağzı istasyon büfesi a
çık arttırma suretiyle ve 3 sene müd
detle kiraya verilecektir. 

22. 5. 939 tarihine rastlıyan pazarte
si günü saat 15 de Ankarada ikinci iş
letme binasında toplanan komisyon -
da ihalesi yapılacağından isteklilerin 
S4 liralık muvakkat teminat makbuz 
veya mektuplariyle kanunun tayin et
tiği vesaiki hamilen muayyen gün ve 
saatte komisyonda hazır bulunmala -
lan lazımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri i -
kinci işletme kaleminde ve Çatalağzı, 
Zonguldak istasyonlarında parasız ve 
rilmektcdir. (1619) 11604 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 11 1 1 1 11!:. - -- -§ Türk Hava Kurumu 27 inci tertip E - -- -
~ B ·· vük Piyangosu ~ - -- -- -- _ , 
§ Birinci keıide 11 Mayıs 1939 dacllr § - -- -- -
~ Büyük ikramiye 40.000 liradır ~ 
- -- -- -S Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- = 
: lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır... : -S Yeni tertipten bir bilet alarak ittirak etmeği ihmal etmeyi- S 
: niz. Siz de piyangonun meıut ve bahtiyarları araıına gir- S 
: mit olursunuz. : - -- -.,ıııııııııııııııııııııııııııı ı ıı ı ııııı ıı ıııı ııııı ıııııı ı ıı ı ııııı ı ı ~ ı ııııııııı ı ııır" 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 29 Nisan 1939 vaziyeti 
AKTiF: LİRA PASiF: 

ı - -

LİRA 

Kasa : 
Altın : Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

17.163.143 

LİRA 

24.141.334,Z4 
18.925.492,-
1.295.462,40 

327.152,98 

Altın: Safi kilogram 9.054,614 12.736.038,33 
Altına tahvili kabil serbest dovizler 21.442,70 
Diğer dövizler ve borçlu klirinı 
bakiyeleri 14.557.083,58 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrak nakdiye kartıhiı 158.748.563,-
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından valı:i tedlyat 16.480.480,-

Senedat Cüzdanı : 
Ticari senetler 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
(Deruhte edilen evrakı uakdiyenln 

A - (karıılıiı Eaham ve Tahvillt (İti
(ban kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvillt 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avanı 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvlllt dzerine 

Hissedarlar : ................................. . 
Muhtelif : ..................................... . 

116.213.34Z,90 

42.169.522.81 
7.944.397 ,05 

6.036.000,-
34.692,03 

7.900.129,12 

Yekun: 

44.362.288,64 

327.152,98 

27 .314.564,61 

142.268.083,-

116.213.34Z,90 

50.113.919,86 

• 13.970.821,15 

4.500.000,-
13.564.225,52 

412.634.398,66 

Sermaye : •...............•..•.............•.... 

ihtiyat Akçesi : 

Adi ve fevkalade 
Huıusi 

Tedavüldeki Banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından valı:i tediJ'at 

Deruhte edi, evralc:ı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak ilaveten 
tedavule vazedilen 
Reeskont mukabili illveten tedavüle 
vazedilen 

Türk Lirası Mevduatı : ................... . 

Növiz T aahhüdatı : 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı klirinı baki
yeleri 

Muhtelif : ...................................... . 

LİRA 

4.217.134,25 
6.000.000,-

158.748.563,-

16.480.480,-

142.268.083,-

19.000.000,-

75.000.000,-

3.715,17 

29.397 .825,30 

Yekun: 

. 

15.000.000,-

10.217.134,25 

236.263,083,-

29.401.540,+7 

100.221.932,SI 

412_.~34.398,66 

1 Temmuz 1938 tarihinden it ibaren : Iskonto haddi o/o4 Altın üzerine avans %3 
---------------------------------------------

Arazi sahiplerinin · nazarı dikkatine 
Ankara Valiliğinden : 
2901 sayılı kanun mucibince icra kılınan tahrirde tahrir komisyonlarınca namlarına tesbit edilen aşağıdaki listede evsafı yazılı arazilere ait ihbarna • 

menin mükelleflerine tebligata imkan hasıl olmadığından kanunu mezkurun suveri tatbikiyesine dair olan 2 inci tahrir talimatnamesinin S, 6 cı madde • 
lcri hükmüne tevfikan işlen ilin tarihi alikadannca ittili addiyle bir ay için de pulsuz bir ar.zuhalle itiraz etmeleri ve bu müddetin mürurunda itiraz et• 

miyenlerin arazi kıymetlerinin kesbi katiyet edeceği malnm olmak üzere ilin olunur. 

Mahallesi Tahrir Cinsi 

YECENBEY ŞUBESİ 
Miktarı 

Hektar Ar M2. Kıymeti Cilt Varak Sahibi 

--- -------------
Altundağ .. 

.. 
" .. .. 

Atıf bey 
Değirmen harkı 

" Çölkesen civarı 

Kazlık içi 

1 
6 
7 
8 

13 
14 
15 
19 
18 
11 
19 

Aşağı bark civarı 

4 
28 
33 
25 
24 
21 
19 
18 
21 
10 

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

lsmetpaşa 
Kethüda 
Mihri yar 
Su tepesi 
Kızıl elma 
Tabakhane 
Kethüda 

.. 
Dc:mir Fırka 
Aşağı bark 
Orta bark 
Cebeci 

Balkehriz 
Pazar 
Sülüklü 

.. .. 
Saime kadın 

" Tuzlu çayır 

Tahrir No: 

51 
4 

4 

6 
13 

40 
209 
210 
211 

2 
12 

ıs 

21 
23 

28 
29 
30 

32 

37 
5 

27 

36/ 156 
27 
13 

153 
6 

48 
6 
3 
7 

26 
20 
12 

10 
2 
6 

5 
7 

13 

4 
25 

17 

Mahallesi 

Tuzlu çayır 
Gündoğdu 

Kılıçaslan 

Samanlık 

Öz beyler 

Cebeci .. 
" Demirli B. 
,, ,, 

,, ,, 

,, " 
" .,, 

,, ,, 
" ,, 
,, ,, 

,, ,, 

,, .. 
Samanlık 
İsmet paşa 

Arsa .. 
.. 

" Tarla 

" Bostan 
.. 

Tarla .. 
Bostan 

.. 
Tarla 
Bostan 
Arsa 

" 
" 

.. .. .. 
" Tarla .. 

Arsa 

Bağ 

Arsa 
Bağ 

.. 
" 

Tarla 

Sebze bahçesi 
Bağ 

.. 

1 
o 
o 
o 
o 
1 
1 
1 
1 
o 
o 
2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
,, 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1 

o 
40 
40 
60 
60 
20 
20 
o 

so 
50 
60 
30 
50 
60 
90 
so 
30 
60 
40 
70 
so 
o 
o 
o 
o 
1 
1 
o 
o 
1 

60 
14 
4 

40 

20 

40 
60 

27 

40 
30 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

142 
S8 
71 
50 
50 
47 
69 
23,45 
20 
o 
o 

30 

44 

3000 
800 
800 

1200 
600 

1200 
1200 
1000 
6000 
600 

1100 
2000 
900 
600 

1300 
1000 
soo 
800 
700 

3SOO 
1000 
426 
104 
355 
150 
750 
735 
690 
117,2S 
240 
800 

1000 
600 

600 
60 

1000 

400 
400 

350 

800 
300 

30 400 

5 
s 
5 
5 
6 
6 

6 
6 
5 
4 
4 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
7 
7 

" 3 
5 

7 
7 

ıs 

6 
4 
3 

1 
7 
2 

2 
2 

1 

1 
2 

2 

87 
92 
93 
94 

1 
2 
3 
6 

84 
80 
85 

7 
24 
27 
50 
49 
46 

44 
43 
38 
36 
4 

92 
47 .. 
98 
60 
66 
63 
16 
19 
70 
67 

48 
38 
7S 

74 
77 

72 

63 
96 

89 
YECENBEY ŞUBESi 

Sokağı 

T. Ça. 
Cebeci 
Botu S. 

Samanlık 

Çevrim 

Ön Cebe. 

" .. 
Süleyman 

" 

" 

" 

" 
" .. 
.. 

Samanlık 

Eski tehir 

Cinsi Hektar Ar 

Bağ 

Arsa 

Bağ 

Arsa 

" 
" Bahçe 

" 
Arsa 

,, 
,, 

,, 

Bahçe 
Bağ 

Arazi 

.. 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
t 

• 

so 
1 

60 

80 
3S 

5 
s 
4 
3 

40 
14 

11 

3 
4 

2 
3 
6 

3 

50 
50 
2 

İhbarname Kıymeti 
Metresi No: Lira 

50 

22 

60 

80 
85 

50 
80 

3/ 30 
1/11 
1/lS 

1/ 25 
1/ 10 

1/ 3 
1/ 5 
1/ s 
1/ 5 

10/ 2 
10/ 22 

10/ 14 

10/ 20 
10/ 21 

11/ 3 
11/ 4 
11/ 5 

11/ 7 

11/ 12 
1/ 24 
2/.30 

600 
450 
350 

600 
3500 

7SO 
soo 
400 
300 

6(\() 

7816 

S30 

380 
38S 

125 
380 
300 

150 

2000 
4SO 
600 

İbrahim oğlu Mehmet 
Kasap Mehmet 
Ali oğlu Mustafa 
Abdullah oğlu HU.eyin 
İbrahim oğlu Mehmet 
Konyalı oğlu Hazım 
Ali Galip kırlıs mahalle 
Safracı oğlu Ata 
Tahsildar oğlu Ahmet 
Mehmet kızı Fatma 
Hacı Ahmet eıi Hanife 
Terzi HUseyin oflu All 
Hoca hindide hanım veresesi 
Hacı Mehmet kızı Şayeste 
Neşet oğlu Tallt · 
Hacı caya ve Şayeıte 
Mehmet kızı Şayeıte 

il .. .. .. 
Keresteci Ali Gattanide 
Kamil oflu İhsan yeğeni Sıdıka 
Binbatı Cemil kar111 Ncvzeri 
M ühendiı Akil 
Mühendis Mustafa 
Ahmet oğlu Necip 
Komiser M. Ali 
Kastamonu Saylavı Ali Ri.za 
Yakup Fahri 

,, Kadri 
Mütekait Mülhim Ahmet Hamdi 
İsmail Topoz 
Abdülkadir Sümer Bank 
Çankaya Kaymakamlığınd~ Tahsildar 
Etrcf 

Urcyil köyünde Satılmıı veresesi 
Kayseride Kurıunlu orta M. MUnip 
Nafıa Vckiletinde zat t. Şefi Galip 

O. Hacı Ali 
Başkır M. Söğütlü 
Nafıa Vekileti Zat itleri şefi Bekir 
oğlu Mehmet Fevzi Çakmakçı; 

Tapu müdüriyeti umumiyeainde 
Ragıp 

Haraççı Osman kızı Zehra veresesi 
Yeşil ahi M. aşçı lımail kızı Fatma 
ve saire 
Karaoğlan çarşısında kunduracı Halil 

Sahibi 

U rcil köyünden Kazım O. Ali 
Kadı çeşmesinde Veli 
Ayaş kazasının Hasan köy Seyit O. 
Fuat 
Şükriye M. kahveci Tatar Osman 
Yalçın kaya M. Şükrü eti Fatma ve 
Mehmet 

Mütekait Muıtafa 

Bili Hacılar köyünden Hasan 

Ali kızı Seride baklacı M . 
Kavaklı mescit karııaında Çorumlu 

Faik 
Diyanet itleri riyasetinde Elbistanlı 

Mustafa Fevzi 
Üsküdar çaytaıı yokuşunda Mlimtaz 
Ankara merkez kumandanlığında 
Yüzbaşı Rifat 
Aktaş M. Özgün So. Ali Bala 
Harbiye mektebinde Mülizim Remzi 
Divanı Muhaıebatta Cemal nezdinde 
Cemal 

Kurtuluş mektebi civarında 
Bahriye katibi Turhan 
Demirli bahçede mühendis Hilmi 
Efi mahallesinde Osman O. RUatll 
Nafıada Mühendis Tahir 



9-5. 1939 

Bayındırı ık B. 

Çubuk barajı gazinom kiraya 
ıeriliyor 

Nafıa Vekaletinden : 
Açık arttırmaya konulan i t: 
1 - Çubuk barajı gazino ve mUıte

militının bilumum demirbq eıyala
riyle birlikte icare verilmesi. Tahmin 
edilen senelik icar bedeli 1200 lira
dır. Oç sene müddetle icara verilecek 
tir. 

2 - Eksiltme 12. 5. 939 tarihine 
· raahyan cuma günü saat 15 de Nafıa 

vekiJeti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında açık 
artırma usuliyle yapılacaktır. 

3 - Arttırmıya girebilmek için is
teklilerin (270) liralık teminat ver
nıesi ve arttırmanın yapılacağı gün
den en az sekiz gün evel elJerinde bu
lunan bütün vesikalariyle birlikte bir 
istida ile Vekalete müracaat ederek 
bu işe mahsus olmak üzere vesika al
maları ve bu vesikayı ibraz etmeleri 
§arttır. Bu müddet içinde vesika ta· 
lehinde bulunmiyanlar arttımıya it· 
tirak edemezler. 

4 - İstekliler bu iş için hazırlan
mı§ olan mukavele ve şartname proje 
ıini sular umum müdilrJUğüne müra-
caatla görebilirler. (1377) 11407 

Milli Müdafaa 8. 

Bir adet torna tezgclhı 

alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko .. 
misyonundan : 

Muhabere Ye Münakale B. 

350 ton mazot ahnacak 
Muhabere ve Münakale Vekale

ti '1.tanbul Elektrik Iıleri Umum 
Müdürlüğünden : 

l - İdaremiz ihtiyacı için muham
men bedelli "23450" yirmi üç bin dört 
yüz elli lira tutan 350 ton mazot ka
palı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 26. 5. 939 cuma günü 
saat 15 de idarenin tünel başında Met 
ro han binasının beşinci katında top
lanacak arttırma eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Bu ite ait şartnameler idarenin 
levazım dairesinden parasız olarak te 
darik edilebilir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 

"l 758.75" bin yedi yüz elli sekiz lira 
yetmiş beş kuruıtur. 

5 - Teklif mektuplarının 2490 No. 
lu kanunun ahkamına uygun olarak 
ve eksiltmeden en az bir saat evel ko
misyon reisliğine makbuz mukabilin· 
de verilmesi lazımdır. (2818/ 1537) 

11569 

Levazım Amirliği 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan : 
1 - Kırklareli askeri hastanesinin 

939 mali yılı için 20.000 kilo koyun 
eti kapalı zarfla eksiltmiye korunu§· 
tur. 

2 - Tahmin bedeli kilosu 40 kuruı 
olup muvakat teminatı 600 liradır. 

3 - Eksiltmesi 8. 5. 939 pazartesi 
günü saat 16 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me pnü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy· 
le birlikte ihale gü~ ve aaatinden en 

rindeki vesaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu itle alikadar tüccardan 
olduklarına dair Ticaret odası vesi -
kasiyle mezkilr gün ve saatte komis -
yona müracaatları. (1621) 11606 

Dört kalem ve ceman 20 takım 
hadde silindiri ahna<ak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (6500) lira o
lan dört kalem ve ceman 20 takım 
Hadde silindiri Askeri Fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca J 9. 6. l939 pazartesi gü 
nü aaat 15 te kapalı zarfla ihale edile
cektir. Ş~ruıame parasız olrak komis
yondan verilir. Tc.liplerin muvakkat 
teminat (487) lira (50) kurutu havi 
teklif mektuplarını mezkQr günde sa
at 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerin de 2490 numaralı kanu
nunun 2. ve 3. maddlerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu itle 
alakadar Tüccardan olduklarına dair 
Ticaret odaaı vesikaaiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona müraca • 
atları. (1470) 11566 

30 ton lüled kili ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan ı 

Tahmin edilen (3000) lira olan 30 
ton Lüleci kili Askeri Fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 19. 5. 1939 cuma günU 
saat 14 te açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak kd
miayondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (225) lira ve 2490 aa
yılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle kt>misyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan oldukları
na dair Ticaret odası vesikasiyle mez
kQr gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (1477) 11567 

Vilôyetler 

Su tesisatı 
Siirt Belediyesinden : 

1 - Usulü dairesinde ilin edilmiş 
ve Siirt belediye encümeninde ihale
si yapılacaktır. Tesbit edilmiş olan 
Siirt tehrine ihale edilecek suya ait 
eksiltmeye nisanın 20 inci günün saat 
11 kadar talip zuhur etmediğinden i
hale bir ay sonraya tehir edilmiştir. 

2 - Keşif bedeli 120000 lira olup 
2490 sayılı kanunun 16-17 ci maddele
rine uygun 705 liralık muvakkat te • 
minat. 

3 - Bu müddet zarfında teklif edi
lecek bedeller haddi layık bulundu -
ğu takdirde ihale 20-5-939 gününe 
rastlıyan cumartesi günü saat 11 de 
Siirt belediye encümeninde yapıla. 

caktır. Şartnameler altı lira mukabi • 
linde verilir. 

4 - Bu husus hakkında fazla izahat 
almak istiyenlerin belediyeler imar 
heyeti fen tefliğine ve Siirt belediye
sine müracaat etmeleri ilan olunur. 

(1496) 11467 

Beton yol ve Trotuvar inıaall 
Kütahya Vilayetinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Kütahya - Afy.on yolunun 

OXOOO ile OX 404 kilometreleri arasın

daki beton yol ve trotuvar inıaatı, 
ketif bedeli 15525 lira 2 kuruştur. 

2 - Eksiltme 9-5-939 aalı günü sa
at 15 te Kütahya vilayeti daimi encü
meninde kapalı zarf usulü ile yapıla
caktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
muka$le projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, hususi fenni prtna· 
me ve proje (50) kuruş mukabilinde 
Kütahya nafıasından alabilirler. 

4 - Mali aene nihayetinin tekarrü
bü dolayıaiyle projelerin Nafıa Ve -
kaleti f<>Se ve köprüler reisliğinden 
tetkik ve tasdikinden sonra yapılacak 
teferruata ait tadilatı istekliler aynen 
kabul edeceklerdir. 

1 - Bir adet büyük torna tezgihı 

kapalı zarfla eksiltmeye konı.ılmuttur. 
Muhammen bedeli (23817) lira olup 
ilk teminat miktarı 1786 lira 30 kurut 
tur. 

geç bir aaat evetine kadar teminat ve _ _.... ____________ _ 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (1164,38) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve eksiltmenin yapı
lacağı günden en az 8 gün evvel elle
rinde bulunan vesikalarla Nafıa lllil
dürlüğüne müracaat ederek bu ite 
mahsus vesika almaları prttır. Bu 
müddet zarfında vesika talebinde bu
lunmıyanlar eksiltmeye iştirak ede -
mezler. 

3 - Şartnamesi her ıUn komisyon .. 
2 - Ebiltmesi 23. 5. 1939 aab IÜ • 

nü aaat 15 de Vekalet satın alma ko • 
nıisyonu:ıda yapılacaktır. 
da görülebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
saydı kanunun 2 ve 5 üncü maddele • 
rinde yazılı vesikalarla birlikte ilk te
nıinat ve teklif mektuplarmr ihale aa. 
atinde:ı bir aaat eveline kadar komi• • 
yona vermeleri. ( 111 O) 11171 

İç işler Bakanlığa 

İskilip kısabası su projesi 
tanzimi iıi eksiltmesi 

teklif mektuplannı 46. tüm; aatınal
IDI komisyonuna vermeleri. (1386 ) 

11404 

Anbar tômiri 
Ankara l.nazım Amirliii Siitm 

Alma Komisyonundan : 
Sarı kıtlada tümen teçhizat anhan 

tamir ettirileceğinden tallpltrin pa· 
.zarlık için 5 mayıs 1939 cuma gUnU 
aaat 9 da ve prtnameyi görmek üzere 
her gün Sarı kıtlada müteşekkil ko
misyona müracaatları. (1604) 11563 

Mulbak ocaklar1 timir eHirile<ek 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komiayonundaa : 
1 - Depolardaki muhtelif ocaktan 

ketifname ve krokisine göre pazarlık 
la tamir ettirilecektir. 

2 - Ocakları görmek isteyenlerin 

Dahiliye Vekaletinden: Depolar komutanlığına keıifnamesini 
İskilip kasabası içme su tesisatı e- görmek isteyenlerin ve pazarlığa gi

tüt v projeleri tanzimi iti pazarlıkla receklerin 57 liralık teminatlariyle 
eksil~eye çıkarılmııtır. birlikte 4. 5. 939 perı~be gUnU saat 

1 _ İşin muhammen bedeli 1500 li- 10 da Ankara Lv. amirlıği satın alma 
radır. komisyonuna müracaatları. 

2 - İstekliler bu ite ait prtnamc, (1599) 11576 

proje ve sair evrakı bilibedel Ankara 
da dahiliye vekaleti belediyeler imar 
heyeti fen tefliğinden veya İskilip 
belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 20 mayıs tarihine raa
lıyan cumartesi günü saat 11 de İs· 
kilip belediyesinde toplanacak ekailt· 
ıne komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılt teminat ve 
vesaiki ayın gün saat 10 a kadar ko
misyon reisligine teslim etmiş olma
ları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 112 lira 5 
kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika· 
lar. 

C - Kanunun 4 üncü maddesi mu· 
cibince eksiltmeye girmeğe bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mek· 
tup. 

D - Münakasaya ittirik edecekle· 
rin su itlerinde sahibi ihtisas yüksek 
ırıUhendis veya mühendis olmalar• 
§art olduğundan isteklilerin bu husu· 
ıu tevsik eden vesikalarını teklif zarf 
lariyle beraber vermeleri lbımdır. 
Poıta ile gönderilecek teklif mek· 

tuplarının iadeli teahhütlü buluıunaaı 
lazımdır. Bu iş hakkında fazla izahat 
almak isteyenlerin Belediyeler imar 
heyeti fen tefliğine ve İskilip Bele

' diyesine müracaat etmeleri. 

Askeri Fabrikalar 

1 ton kalay varakı 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

düqüjü Merkez Satın Alma Ko
miayonundaa ı · 

Tahmin edilen bedeli (3000) lira o
lan bir ton kalay varakı Askeri Fab • 
rilralar umum müdürlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 18. 5. 939 per
ıembe günü aaat 15 te pazarlıkla iha· 
le edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (225) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerin 
deki veaaikle komisyoncu olmadıkla
rına ve bu itle alikadar tüccardan ol
duklarına dair Ticaret odası vesika • 
siyle mezkQr gün ve· aaatte komisyo • 
na müracaatları. (1620) 11605 

2 ton kibriti antimon 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

cliirlüiii Merkez Satm Alma Ko
miayonundaa : • 

Tahmin edilen bedeli (1400) lira o

Kazalar 

Gemi İjletme imtiyazı 

Birecik Belediyesinden : 
(13500) lira muhammen bedelli Fı

rat nehri üzerindeki gemilerin itlet
me imtiyazı 1 Haziran 939 dan 31 ma
yıı 940 a kadar kapalı zarf usuliyle 

6 - İsteklilerin teklif mektupları
nı 2 inci maddede yazılı saatten 1 sa· 
at evveline gelinciye kadar daimt en
cümene makbuz mukabilinde verme
leri lizımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (1505) 11485 

müzayedeye çıkarı1mıttır. Şartname Hükumet konağı yaptuilacak 
her zaman belediyeden istenilebilir. 
İhale 15 Mayıs 939 pazartesi günü sa- Çanakkale Nafıa Müdürlüiün· 
at 14 de belediyede yapılacaktır. ls- den : 
teklilerin yüzde yedi buçuk teminat- ı _ Kapalı zarf usulü ile ckıiltmi
lariyle beraber ihaleden bir saat evel ye konulan it 37796 lira 25 kuruş ke· 
zarflarını vermeleri ilin olunur. şif bedelli Gelibolu hükümet konağı 

11529 tekmil inşaatıdır. 

El k k 
2 - Müteahhit mayıs 938 nihaye-e tri tesisatı fine kadar asgari 3000 liralık iş yap~ 

Şuhut Belediyesinden : : ğa mecbur olup bu para 938 yılı büt-

Kapalı .zarf usuliyle münakaaaya 
çesine mevzu tahsisattan ve milteba· 
kisi de 939 yılı bütçesindeki tahsisa· 

konulduğu evelce ilin oluna 18963 li· tından ödenecektir. 
ra 49 kurut bedeli ketifli Şuhut kasa· 3 _ İhale 11 5. g39 tarihine müsa· 
balının Nafıa vekaletinden muaaddak dif perşembe günü saat 15 de Nafıa 
projesi mucibince yaptırılacak elek • müdürlüğü binasında toplanacak ko· 
trik ve makine tesisatına talip zuhur misyon huzurunda yapılacaktır. 
etmediğinden bu defa 3. 5. 939 günün- 4 _ Eksiltmeye girebilmek için t1' 
den başlıyarak bir ay zarfında itin liplerin 2834 lira 72 kuruşluk muvak· 
pazarlıkla ihalesine karar verilmi1tir. kat teminat yatırmaları ve ihale ta· 

1 - İh~~e Şuhut belediyesinde top- rihinden bir hafta evel vilayet maka
lanan encumen tarafından yapılacak • mına müracaatla alacakları ehliyet 
tır. . vesikası ile 939 yılı Ticaret odasına 

2 - Muvakkat teminat 1422 lıra 26 ait vesikasını komisyona ibraz etme· 
kuruştur. leri lazımdır. 

3 - Bu ite •.it proje hüla~i keıif, 5 - Bu işe ait ketif evrakı ve tart 
malzeme montaJ prtnamelerı hesa • nameler Nafıa müdürlügünde para· 
bat ve münakasa şartnamesi mukave • sız olarak görülebilir. 2739/ 1500) 
le projesi bir lira mukabilinde Şuhut 11494 
belediyesinden alınabilir. 

4 - İstekli olanlar Nafıa vekile -
tinden alınmış enspektörlük veaikaaı 
~e buna mümasil tesiat yaptığına da· 
ır ahnmıt bonservislerle bu müddet 
zarfında her gUn Şuhut belediye en -
cümenine müracaat edecekleri ilan o-
lunur. (3001/1609) 11596 

Keşif bedeli tebdili 
Hizan Kaymakamlıimdar : 

10. 15. 20. 25. Nisan 939 tarihli Ulus 
gazetesinde 29475 lira 58 kurut olarak 
~lan edilen kazamız hükilmet konağı 
ınşaat~nın muaaddak keıif bedelinin 
8885 lıra 25 kuruş olduğu ve buna gö
re ilAnın tashihi bu defa nafıa müdilr· 
lüğUnden bildirilmit olduğundan key
fiyet tashiben ilin olunur. (l617) 

11602 

Pazarhk ilônı 
Eskitehir Nafıa Müdürlüjiin

den : 
24. 4. 939 tarihinde kapalı zarf usu

liyle eksiltmeye çıkarılıp talibi zü· 
bur etmiyen Eskitehir - Sivrihisar 
yolunun 13+ 000 - 21 + 920 kilomet· 
releri arasında 19094,60 lira ketif be· 
delli ıoae esaslı tamiratı 2490 aayıh 
kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan 
ve evelce ilin edilen terait daircain· 
de bir ay müddetle puarlıga çıkanl· 
mııtır. İsteklilerin prtnamede yazılı 
vesikaları hamilen viliyet daimi en-
cümenine müracaatları. 11530 

Sose tômiratı · 
Eakifehir Nafıa Müdürlüğün· 

edn: 
(1526) 11522 lan 2 ton kibriti antimon Askeri Fab- -------------- 24. 4. 939 tarihinde kapalı zarf usu· 

tiyle eksiltmeye çıkarılıp talibi zil· 
yolunun 27 + 000 - 30 + 700 ki· 
lometreler i arasında ( 14779.44 ) li· 
ra kel'if bedelli şoae esaslı tami 
rtı 2490 sayılı kanunun 40 ıncı 

maddesine tevfikan ve evelce i 
lan edilen ıerait dairesinde bir •Y. 

Zayi - Mektepler mutıaaebeciliiin
den aldığım • 260 • liralık 16. 2. 939 
tarih ve 642826 493 No. lı makbusu 
kaybettim yeniaini alacağımdan bitir· 
tni.ı yoktur. 
1584 :M. Nuri Özkusu 

rikaJar umum müdürlüğü merkez aa -
tın alma komisyonunca 18. 5. 1939 per 
§CD)be günü saat 14,30 da pazarlıkla 

ıhale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (105) lira ve 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddele • 

. Za!i ~ Ankara memurlar koopera· 
tıf ıırketınde sahip bulunduğum 4865 
sayılı hisse aened;mi kaybettiğimden 
yenisini alacağımdan eakisinin hilk -
mü yoktur. 

Türk Ticaret Bankası Tahsildar· 
!arından Ahmet Yılmaz 1586 

müddetle pazarlığa çıkarılmıttır. İa· 
teklilerin prtnamede yazılı veaikala
n hamilen viliyet daimt encümenine 
müracaatları. 11531 

Paıarhkla eksiltme ilinı 
Kayseri Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş Kayse· 
ride yeniden yapılacak olan ve talip 
zuhur etmediğinden dolayı bir ay mild 
detle pazarlığa konulan Keyseri hü
kümet konağı inşaatıdır. 

2 - 1nıaat vahit fiyat üzerinden 
eksiltmeye konulmuştur. 

3 - 938 mali yılı içinde 25608 lira 
ve 939 senesine sari olmak üzere 90 
bin liralık havalesi nisbetinde iş yap
tırılacaktır. 

4 - Bu ite ait wtnameler ve ev-
rak §Unlardır: 

A - Silailei fiyat, 
B - Fenni ve hususi şartname, 
C - Rayiç, 
D - İhracat fiyat cetveli, 
E - Mukavele, projesi, bayındırlık 

işleri genel prtnamesi, 
F - Yapı itleri umumi, fenni ıart

namesi, şose ve kargir inşaat tesviye
i turabiye fenni şartnamesi, 

5 - İstekliler: bu evrakı Kayseri 
Naıfa müdürlüğünde görebilirler. 

6 -Muvakkat teminat (7030) lira· 
dır. 

7 - Eksiltme müddeti 21. 5. 939 ta
rihinde hitam bulacaktır. Talip olar\· 
lann bu tarihe kadar ve her gün Na· 
fıa müdürlüğüne müracaat edebilir-
ler. 11532 

3 otobüs alınacak 

baret bedeli keşfi ve şartnameleri mu· 
clbince 26. 5. 939 günü akşamına ka • 
dar olmak üzere bir ay pazarlık sure· 
tiyle eksiltmeye konmuştur. İstekli -
lerin 1329 lira muvakkat teminatlariy 
le birlikte vilayet daimi encümenine 
müracaatJarı lüzumu ilan olunur. 

(3007/ 1610) 11600 

Enstitüler 

Yol tômiri 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör· 

lüiünden: 
Kurumumuz dahilinde bozuk bir 

halde bulunan (240) metre tulünde ve 
5 metre genişliğinde yolun tamiri ve 
asfalt kaplama işin ihale günü 2. 5. 
939 olarak ilan edilmiştiı Bazı teknik 
meselelerin tetkiki için ihale günü 
3. 5. 839 çarşamba günü saat 16 ya te· 
hir ve talik edildiğinden mezkQr gün 
ve saatte Rektörük binasında müte -
teşekkli komisyon tarafından ihale ya 
pılacaktır. (1618) 11603 

Mahkemeler 
Asliye Mahkemesi lklııci Hukuk 

Dairesinden : 

İzmir Alsancak şehir gazinosu ar • 
kasında bay Ferruh, Apartmanında i
kinci katta alaşehirli Kazım yanında 
ahçı Recep oğlu Yunus Erdoğan tara
fından Ankarada Yenişehirde orman 
çiftllik satış mağazası yanında kola -

Trabzon Belediye Encümenin- cı Bekir nezdinde Zahide aleyhine açı 
den : lan boşanma davasına mütedair dava 

1 - Trabzon şehir dahili ve sayfiye arzuhal suretiyle davetiye varakası 
lerinde işletilmek üzere mübayaası müddeialeyh zahidenin ikametgahının 
pazarh.ğa bırakılan üç. otobüse _ait şart meçhuliyetine mebni Ankarada çıkan 
namenın artırma, eksıltme ve ıhaleler Ulus gazetesinin 21. 3. 939 tarihli nüs 
kan.unun.un 12 ci ~ddesine istinaden hasiyle ilanen tebliğ edildiği ve tah • 
tadıl edılerek yemden münakasaya kikat günü de bildirildiği halde müd· 
vazı karar altına alınmıı ve sözü ge- deialeyha tayin olunan gün ve saat • 
çe~ otobüslerin mübayaası on beş gün te mahkemede hazır bulunmarnıı ol .. 
~uddetle ve kapalı zarf usuliyle ek- duğundan hakkında muameleyi gıya • 
sıltmeye ko~.ulm~ştur. . biye icrasına ve tahkikatın 19 mayıı 

2 - Otobuslerın 939. modeh Ford 939 cuma gün saat 10 na talikine ve 
veya Şe~role marka h~.ç ~ullanılma- davacının şahitlerinin istimaına karar 
mış .makı?~ ve şaseler ~z.erı~ne ~rtna- verilerek bu bapta tanzim olunan gı-
mesı dahıhnde karoserı ımal edılmek 'hba · mahk k 'd . . . . . yap ı rnamesı eme orı oru· 
suretıyle vücude getırılecektır. v •• • 

3 Ot b 
.. 

1 
. h na asılmıt oldugundan muddeıaleyha 

- o us erın mu ammen bedeli Zahid . .. 11100 l' d enın tayin olunan gun ve aaatte 
ıra ır. hk"k haki . . 

4 - Muvakkat teminat "832" lira ta ı at mı Rıfat Gözübüyllkoğ • 
"50" k t lu huzurunda hazır bulunması veya 

uruı ur. b' k ' . 
5 - Katt teminat ihale bedelinin ~r ve ıl gö~denneei aksi takdirde 

ot. 15 ·a· hır daha tahkıkat ve mahkemeye ka • 
/ O §l ır. b 1 a · ı . k 6 B t b"' 1 . u e ı mıyere gıyabına hüküm ve-
modelleru yoalo us elrte akuıt şarltnkame ve rileceği tebliğ makamına kaim olmak 

nız a ı rut u posta .. . 1~ 1 ( 
Pulu g .. d ·ı k . 1 b"libe uzere ı "n o unur. 1460/ 1611) on erı me suretıy e ı del 11597 
belediye fen heyetinden alınabilecek
tir. 

1 - Eksiltme 6 mayıı 939 cumartesi 
günü saat 10 da belediye encümeni o
dasında icra kılınacaktır. 

8 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

9 - Teklif mektupları 6 mayıı 939 
cumartesi günü saat 9 za kadar ihale 
komisyonu reiıi olan belediye reisine 
makbuz mukabilinde teslim edilecek-
tir. (2905/ 1582) 11550 

Halkevi binası yaphrilacak 
C. H. P. lstanbul llyönkurul Bat

kanlığından : 
4. 5. 939 pertembe günü saat (15) 

d~ lstanbulda C. H. P . İlynkurulu 
bınasında kapalı zarf usuliye eksilt
meainin yapılacağı İatanbulda cum
huriyet, Ankara'da Ulus, İzmirde A
nadolu gazeteleriyle 15, 20, 25 Nisan 
939 tarihlerinde ilan edilmiş olan 
(129.26~) .. lira keşif bedelli Kadıköy 
halkevı bınasının bir kısım inpatı 
şartnamelerinde tadili icap eden bazı 
huııusattan dolayı tehir edilmit ve bu 
şartname ve teferrüatı kimilen hü
kümsüz kalmıştır. 

Eksi itme yeniden tanzim edilmiş O· 

!an prtname ve teferrüatına göre 17. 
Mayıs 939 çarşamba günü aynı komis 
yonda saat (15) de yapılacaktır. 

Tadilen tanzim olunan mukavele
name, eksiltme §artnamesi, ketif hü
lisası, hususi tartname, proje ve buna 
müteferri evrak (650) kurut mukabi
linde ilyönkurul başkanlığı mürosun· 
dan verilecektir. Evelki eksiltme ilanı 
üzerine bu bedeli vermit olanlara al· 
mıı oldukları evrakın iadesi mukabi
linde yukarıda yazılı muaddel evrak 
parasız verilecektir. 

Muv~kat teminat, (7,714) liradır. 
lateklılerin teklif mektuplarını ve 

İ~tanbul vilayetinden eksiltme tari· 
hınden (8) gün evel alınmış ehliyet ve 
939 yılına ait ticaret odaıı vesikalan· 
nı havi kapalı zarflarını 17. Mayıı 939 
çar§Bmba günü saat (14) e kadar C. 
H. P. İstanbul llyönlrurul batkanh-
ğına vermeleri. (2920/1583) 11571 

İlk okul binası yapllrllaca• 
Tekirdaiı Vilayeti Daimi Encü

meninden: 
Çorlu İlçeainde yeniden inp ettiri

lecek 6 ıınıflı ilk okulun kapalı zarf 
usuliyle konulduğu ebiltme müddeti 
bittiği halde talibi bulunmadığından 
itbu inpatın 17718 lira 2 kuruıtan i-

Baymcln- Sulh Hukuk Hakimli· 
iinden :: 

Davacı inhisarlar idareaine izafetle 
Bayındır memuru Oaman Kayacan ta
rafından müddeialeyh Bayıpdır inhi
sarlar idaresi eski tahrir kontrol me· 
muru olup halen İstanbul Aksaray 
Gureba Hüseyin ağa mahallesi Kah • 
raman sokaiında 14 aayılı evde otu
rur Kemal Tarımcı aleyhine açtığı 
kırk lira 32 kuruı alacafın yüzde bet 
faiz ile tahsili davasından dolayı mild 
deialehin ikameti meçhul kaldığından 
ilanen tebliğat yapıldığı halde gelme
diğinden hakkında gıyap kararı veril
mesine ve muhakemenin 25 mayıs 939 
pertembe günü saat dokuza talikine 
karar verilmiş olduğundan o gün müd 
deialeyh bizzat veya vekili kanuni ile 
kendisini temsil ettirmediği takdirde 
muhakemenin gıyabında devam olu
nacağı ve bir daha muhakemeye kabul 
edilmiyeceği tebliğ makanmına kaim 
olmak üzere ili n olunur. (1614) 

11601 

lmroz Asliye Hukuk Mahkeme
sinden : 
İmrozun Ayatodori nam di~eri Zey

tinli köyünden Katerin binti Mihal Çe 
lehi ve kocası İstrati Loyiotetonun 
ölmeleriyle kalan mirasçılarının sübu 
tü verasetler4te karar verilmesine da
ir vereseden Kosta Lağospir tarafın
dan vuku bulan dava ve İmroz Asliye 
hukuk mahkemesinde yürütülen mu
hakemede, ölü İstrati Loyiotetonun 
oğlu Todori Loyiotetonun Yunania
tanda ölmesiyle veraseti karısı Kosta 
Hacı Yorğaki kızı Ana ve çocukları 
Kalyopi ve Taaula ve Katerineye ait 
ve bunların adresleri meçhul oldugun 
dan tapu kanununun beşinci maddesi 
gereğince: çocukları ile beraber içtima 
ve hakkı hıyarı olduğu anlatılan A
nanın mülkiyet veya intifa hakların
dan hangisini tercih edeceğine dair 
Hukuk usulü muhakemeleri kanunu -
nun 144 üncü maddesi gereğin\e bir 
ay müddetle ihbarname tebliğ edil • 
mesine ve bü müddet içinde cevap ver 
mediği ve müracaat olunmadığı ve i
tiraz etmediği takdirde pıülkiyeti aeç
mit sayılarak karar verileceii ilanen 
tebliğ olunur. (1613) 11599 

Zayi • 927 • 928 senesinde Adapazar or 
ta okulu birinci sınıfından almış ol • 
duğum taatiknamemi zayi ettim. Ye • 
nisini çıkartacağımdan eskisinin bük 
mü yoktur. 

Geyve Ahhıaarı fabmelek köyü 
Mehmet oğlu Ethem. Numara 81 
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28671 -
28951 • 
29201 • 
30001 • 

30601 -
30901 -
30971 • 
32201 • 
33421 • 
33531 • 

34571 -
34951 • 
35661 • 
35921 -
36261 -
37291 • 
37501 • 
37661 • 

37691 -
38471 • 
38611 • 

38721 -
38921 • 
39081 -
39301 -
39711 • 
39931 • 
40101 • 
40771 • 

40981 • 
42221 • 

42661 • 

.. 3051 -

760 
910 

1280 
1300 
2220 
2290 
2440 
2480 
2590 
2970 
3120 
3400 
3460 
3780 
4700 
5100 
5430 
5800 
5830 
6050 
7540 
8260 
8760 

10140 
10450 
10510 
10870 
11410 
12460 
12490 
12710 
12920 
13390 
13570 
1 3970 
15880 
15900 
16140 
16900 
17100 
17150 
17190 
1 7200 
1 7350 
17580 
18050 
18530 
19240 
20400 
2 060 
21510 
22170 
22480 
2 470 
23690 
24250 
2 330 
24570 
24930 
25 )50 
25130 
25 140 
25.?20 
25 720 
2tH40 
27130 
27530 
27 ı50 

2 190 

28 )70 

380 
28680 
28 )60 
29210 
30010 
30610 
3 910 
3 1980 
3 210 
3 1430 
33540 
3 ~580 
3~960 

3 1670 
3 5930 
3fi270 
37300 
3 510 
3'670 
3 7~::1 

.ı!S480 

3 620 
3 730 
3 930 
3 090 
39310 
39720 
39940 
40110 
40780 

40990 
42230 

42670 

43060 

... 
u .o ı.. 

u "' u 
> r.ıı :-::: .... ı.. 

.... Q) OJ 
t >. r.ıı o ... c 
8 El u 

.J< "' "C .... ı.. u 
..!ıl -

43501 -
43531 • 
43701 -
44381 -

2222 40.- 44431 -
2281 40.- 44551 -

45051 -
45141 • 
45171 • 

2968 5.000.- 45241 • 
3-117 40.- 45291 -

5430 
5800 
5828 

7533 
8256 
8755 

10136 
10445 

10868 
11405 

12483 

15871 
15898 
16138 
16891 
17091 

17196 
17346 
17573 
18042 
18525 
19238 

21054 
21509 

22479 

24323 
24570 
24922 

25124 

27122 

27541 
27786 
28067 

28951 
29207 

311905 

45521 -
- ' 46141 -

46321 -
46421 -
47041 -

40.- 47221 -
40.- 48521 -
40.- 48581 -
- 48781 -
40.- 49791 • 

1.000.- 50041 -

40.-
40.-
40.-

40.-
40.-

40.-

40.-
40.-
40.-

303.-
40.-

40.-
40.-
40.-
40.-
40.-
40.-

40.-

40.-

40.-

40.-
40.-
40.-

40.-

303.-

40.-
40.-
40.-

40.-
40.-

40.-

50771 -
51791 -
51861 -
52641 -
53151 -
53301 -
53541 -
53781 • 
54011 -
54541 -
56561 • 
56731 -
57151 -
57481 -
57661 • 
57821 -
58471 -
58551 -
58681 • 
60511 -
61691 -
62001 -
62081 • 
62141 -
62841 -
63471 .. 
6394'- .. 
64501 .. 
64881 -
65581 • 
65741 -
65921 • 
66041 • 
66301 -
66321 -
66971 -
68151 • 
68261 -
69731 -
70331 -
71011 -
71061 -
71291 -
71431 -
72501 -
72861 -
72881 -
73001 -
73411 -
75301 • 
75721 -
76301 -
76601 -
76691 -
76711 -
76941 • 
77241 -
77871 -
77931 -
78781 -
80281 -

.. c.:09 40.- 80291 -
33430 40.- 80481 -

34579 
34959 
35669 
35929 

37298 
37501 
37661 
37692 

38725 
38924 
39086 
39305 

40.-
40.-

80811 -
80951 -
81131 -

40.- 81281 -
40.- 82661 -

83241 -

40.-
40.-
40.-
40.-

40.-
40.-
40.-
40.-

84191 -
84211 -
84311 -
84401 -
85241 -
85301 -
85781 -
85821 -

85941 -

86431 -

86801 -

87511 -
39938 40.- 87541 -
40106 40.- 87571 -

40776 40.- 87651 -

40988 40.- 87721 -
42228 40.- 87731 -

42664 40.- 88331 -

43052 40.- 88341 -

43510 
43540 
43710 
44390 
44440 
44560 
45060 
45150 
45180 
45250 
45300 
45530 
46150 
46330 
46430 
47050 
47230 
48530 
48590 
48790 
49800 
50050 
50780 
51800 
51870 
52650 
53160 
53310 
53550 
53790 
54020 
54550 
56570 
56740 
57160 
57490 
57670 
57830 
58480 
58560 
58690 
60520 
61700 
62010 
62090 
62150 
62850 
63480 
63950 
64510 
64890 
65590 
65750 
65930 
66050 
66310 
66330 
66980 
68160 
68270 
69740 
70340 
71020 
71070 
71300 
71440 
72510 
72870 
72890 
73010 
73420 
75310 
75730 
76310 
76610 
76700 
76720 
76950 
77250 
77880 
77940 
78790 
80290 
80300 
80490 
80820 
80960 
81140 
81290 
82670 
83250 
84200 
84220 
84320 
84410 
85250 
85310 
85790 
85830 

85950 

86440 

86810 

87520 
87550 

87580 

87660 

87730 
87740 

88340 

88350 

--- -------
43507 
43533 
43702 
44384 
44437 
44555 
45060 
45145 
45178 
45243 

45528 
46147 
46322 
46423 
47046 
47226 
48521 

48781 
49799 
50048 
50775 
51800 
51869 
52643 
53155 
53306 
53548 
53788 
54016 

56564 
56737 

57488 
57662 
57824 

58559 

61693 
62007 

62850 
63475 
63941 
64503 

65928 
66047 

66322 
66977 
68158 
68265 

70336 
71016 

71295 
71437 
72508 
72870 
72889 

75307 

76303 
76602 
76698 

76944 
77243 
77874 

80489 

80953 
81140 
81281 
82669 
83242 
84198 

84312 

85247 
85308 

87514 

87575 

87731 

88331 

88349 

40.- 88631 .. 
40.- 88791 .. 
40.- 89941 -
40.- 90341 • 
40.- 90441 • 
40.- 90531 -
40.- 90581 • 

91121 • 
40
·- 91291 -

40·- 91361 • 
4o.- 91641 -

40.-
40.-
40.-
40.-
40.-
40.-
40.-

-

91871 • 
91941 • 
93161 • 
93331 -
93971 -
94051 -
94611 • 
95041 -
95321 -

40.- 95341 -
40.- 95671 -

40.-
40.-
40.-
40.-

96691 -
97021 -
97551 -
98211 -
98271 -40.-

40.- 98481 • 
99281 -

88640 
88800 
89950 
90350 
90450 
90540 
90590 
91130 
91300 
91370 
91650 
91880 
91950 
93170 
93340 
93980 
94060 
94620 
95050 
95330 
95350 
95680 
96700 
97030 
97560 
98220 
98280 
98490 
99290 

40.- -
40.-
40.-
40.-

99341 - 99350 
100281 • 100290 
100531 • 100540 
100671 - 100680 
101121 - 101130 

- 102000 
40.-
40.- 101991 

102351 - 102360 
102450 102441 -40.-

102501 - 102510 
40.-

102601 - 102610 
40
·- 102931 • 102940 
~ 103471 - 103480 
40·- 103491 • 103500 
- 104031 - 104040 
-- 104261 • 104270 
40·- 104741 • 104750 
4o.- 105281 • 105290 
- 105301 ~ 105310 

105611 • 105620 
40.-

106311 - 106320 
40-

• 106601 - 106610 
40

·- 106741 - 106750 
40
·- 106821 - 106830 

-- 107111 - 107120 
- 107381 • 107390 

40.- 107621 - 107630 
107901 • 107910 

40·- 108761 - 108770 
-- 108871 - 108880 
40·- 109031 - 109040 

1.000.- 109131 - 109140 
40.- 50 109141 • 1091 
4o.- 109721 - 109730 
-- 110011 • 110020 
40.-

111021 - 111030 
40.- 112181 - 112190 
-- 112611 - 112620 
40.- 9 112681 - 1126 o 
40·- 112791 - 112800 
4o.- 112861 - 112870 
40.- 113871 - 113880 
40.- 114391 - 114400 
-- 115121 • 115130 
- 115791 - 115800 
40.- 116271 - 116280 

-- 116281 - 116290 
40·- 116361 - 116370 
40
·- 116501 - 116510 

40
·- 116601 - 116610 -

40.-
1.000.-

40.-

118181 - 118190 
118281 - 118290 
118391 - 118400 
118501 - 118510 

-- 118521 - 118530 
-- 118561 - 118570 
-- 118891 - 118900 
--- 118961 - 118970 
4o.- 119801 - 119810 
-- 120121 - 120130 
4o.- 120631 - 120640 
4o.- 120941 - 120950 

:~: • 121071 - 121080 
121131 - 121140 

4o.- 122121 - 122130 
40.- 4 o 124171 - 12 18 
- 124331 - 124340 
4o.- 124601 - 124610 
- 126551 - 126560 
4o.- 126601 - 126610 
4o.- 126621 - 126630 
- 126861 - 126870 
- 127081 - 127090 
- 127831 - 127.840 

127901 - 127910 

128231 - 128240 
40.- 128411 - 128420 

- 129781 - 129790 
40·- 129971 - 129980 

- 130801 - 130810 
- 131001 - 131010 
40.- 131061 - 131070 
40.- 131991 - 132000 

303.- 132021 - 132030 

89949 
90342 
90449 

91128 
91300 
91362 

91876 

93976 
94056 
94616 
95049 
95329 
95344 
95680 
96697 

97552 
98212 
98278 
98482 

100282 
100538 
100673 
101128 

102360 

102509 

103497 

105305 

106318 
106610 
106744 
106824 
107111 
107386 

107910 
108769 
108871 

109144 

110013 

112185 
112614 
112686 
112795 

115130 

116271 

116369 
116510 
116605 
118184 
118281 

118528 

118897 
118970 
119802 

120640 
120950 
121076 
121131 
122122 

124332 
124606 

126601 
126625 

127910 

128411 

129978 

130810 

132994 

... 
u 
.c "" 4.ı 111 u 

.... uı :-::: .............. 
... u u t: >. r.ıı o .... c 
=~~ 
<~u -

- 132461 - 132470 
- 132661 - 132670 

303.- 132671 - 132680 
40.- 132701 - 132710 
40.- 132801 - 132810 
~ 132821 - 132830 
- 133581 - 133590 
40.- 134251 - 134260 
40.- 134501 - 134510 
40.- 135041 - 135050 
- 135921 - 135930 
40.- 135981 - 135990 

40.-
40.-
40.-
40.-
40.-
40.-
40.-
40.-

136071 - 136080 
136531 - 136540 
136711 - 136720 
136981 - 136990 
138451 - 138460 
139561 • 139570 
139751 - 139760 
139861 • 139870 
139971 • 139980 
140181 - 140190 
140511 - 140520 

- 140591 - 140600 
40.- 140651 • 140660 
40.- 141391 - 141400 
40.-
40.-

40.-
40.-

141611 - 141620 
142081 - 142090 
143371 - 143380 
143501 - 143510 
143531 • 143540 
143871 - 143880 

40.- 143971 - 143980 
40.- 144311 - 144320 
- 144721 - 144730 
40.-

40.-

40.-

144891 - 144900 
145041 - 145050 
145111 - 145120 
145621 - 145630 
146711 • 146720 
147591 - 147600 
147801 - 147810 
148191 • 148200 
148211 • 148220 
148701 - 148710 
149171 - 149180 

40.- 149561 - 149570 

- 150291 - 150300 
40.- 150571 • 150580 
40.- 150641 - 150650 
40.- 150771 - 150780 
40.- 152091 - 152100 
40.- 152451 - 152460 
40.- 154091 - 154100 
- 154611 - 154620 

303.- 155411 • 155420 
40.- 156041 - 156050 
40.- 156661 - 156670 
- 156701 - 156710 
- 157031 - 157040 
40.- 157211 - 157220 
- 157701 - 157710 
40.- 157921 - 157930 
- 158021 - 158030 
40.- 158231 - 158240 
40.- 158541 - 158550 
40.- 158851 - 158860 
40.- 159071 - 159080 
- 159841 - 159850 
- 161321 - 161330 
- 161371 - 161380 
40.- 161471 - 161480 
- 162401 - 162410 
40.- 162461 - 162470 
- 162601 - 162610 
40,- 162821 - 162830 
40.- 163301 - 163310 
40.- 163451 - 163460 
40.- 163581 - 163590 

303.- 163591 - 163600 
- 163671 - 163680 
- 163801 - 163810 

40.-

40.-
40.-
40.-

40.-
40.-
40.-
40.-
40.-

40.-
40.-

40.-
40.-

163971 -
164841 -
165621 -
165711 -
166231 -
166701 • 
167101 -
167251 -
167821 -
168141 -
168701 -
169361 -
169621 -
169831 -
170561 -
170791 -
171601 -
172101 -
173601 -
173721 -

163980 
1648'50 
165630 
165720 
166240 
166710 
167110 
167260 
167830 
168150 
168710 
169370 
169630 
169840 
170570 
170800 
171610 
172110 
173610 
173730 

40.- 174311 - 174320 

175021 - 175030 

303.- 175491 - 175500 
- 175591 - 175600 

40.- 175621 - 175630 
40.- 176561 - 176570 
- 176971 - 176980 

- 177701 - 177710 

40.- 177751 - 177760 

- 178721 • 178730 

132470 
132665 

132710 

132828 
133584 
134252 
134509 
135044 
135922 
135990 
136080 
136534 
136719 

139568 

40.- 18(\171 - 180180 
40.- 180411 - 180420 
- 180841 • 180850 
40.- 180851 - 180860 
- 181421 - 181430 
40.- 182091 - 182100 
40.- 182161 - 182170 
40.- 182521 - 182530 
40.- 183061 - 183070 
40.- 183331 - 183340 
40.- 183631 - 183640 
40.- 184681 - 184690 
40.- 185001 - 185010 
40.- 185731 - 185740 
40.- 186201 - 186210 
- 186471 - 186480 
- 186911 - 186920 
40.- 188401 - 188410 
- 188951 - 188960 
- 189801 - 189810 

139975 40.- 189921 - 189930 
140186 40.- 190191 - 190200 
140512 40.- 190671 - 190680 
140597 40.- 191181 - 191190 

- - 191401 - 191410 
141393 40.- 192231 - 192240 

- - 192421 - 192430 
- - 192771 - 192780 

143376 40,- 193621 - 193630 
143501 40.- 193641 - 193650 
143535 40.- 194621 - 194630 
143878 40.- 195231 - 195240 
143972 40.- 195301 - 195310 
144318 40.- 195311 • 195320 
144722 40.- 196241 - 1~6250 

144895 5.000.- 196341 - 196350 
- - 196451 - 196460 

145114 40.- 196881 • 196890 
- - 197001 - 197010 
- - 197711 • 197720 

147594 40.- 197781 - 197790 
147807 40.- 198641 • 198650 

- - 198851 • 198860 
- - 199291 • 199300 

148707 40.- 199561 • 199570 
- - 200621 .. 200630 
- - 200841 - 200850 
- - 201431 • 201440 
- - 202501 - 202510 
- - 203311 • 203320 

150775 40.- 203791 - 203800 
- - 203801 - 203810 

154616 
155418 

156705 
157038 
157218 
157701 

158024 

158548 

159841 
161324 

161474 
162407 

162604 
162822 

163455 
163585 

163677 
163810 

164845 
165628 

166233 

167108 
167255 
167824 

168706 
169368 
169623 

170567 

171602 
172102 
173608 

174313 

175496 
175597 

176567 

176974 

177751 

l78724; 

- 203981 - 203990 
- 204601 - 204610 
40.- 205931 - 205940 
40.- 206461 • 206470 

206781 
- 207261 
40·- 207411 
40
·- 207841 

40
·- 207981 

40·- 208171 

- 206790 
- 207270 
- 207420 
- 207850 
• 207990 
- 208180 

40- 209191 - 209200 
. 209921 • 209930 

- 210191 - 210200 
40
·- 210531 - 210540 - 210901 - 210910 -

40.- 211581 - 211590 
40.- 211741 - 211750 

212351 - 212360 

40.- 212611 
40.- 212691 

213371 -
40.- 213731 
40.- 214241 

214371 -
40.- 214381 

- 212620 
- 212700 
- 213380 
- 213740 
- 214250 
- 21.4380 
- 214390 

40.- 214421 - 214430 
214951 - 214960 -

40.- 215561 - 215570 
40.- 216041 - 216050 
- 216371 - 216380 
40.- 216391 - 216400 
40.- 216621 - 216630 

216631 - 216640 -
40.- 217161 - 217170 

217171 - 217180 
217281 - 217290 40.-
217401 - 217410 40.-
217491 - 217500 40.-
217801 - 217810 -

40.- 217821 - 217830 
219251 - 219260 40.-
219811 - 219820 40.-
220101 - 220110 
220291 - 220300 40.-
220571 - 220580 

40.- 221711 
221871 

40.-
221961 40.-
224791 
224951 

- 221720 
- 221880 
- 221970 
- 224800 
- 224960 

40.-
225401 - 225410 

40.-
225521 - 225530 

226761 -
40

·- 226911 -
- 226931 -

226770 
226920 
226940 

4o.- 227091 
40.- 228091 

- 227100 
- 228100 

- 228281 - 228290 

- 228970 40.- 228961 

;ctO.- 229141 - 229150 

180180 
180411 
180846 
180855 

182095 
182170 
182524 
1830fit1. 
183340 
183640 
184684 
185004 
185732 
186210 

188408 

189809 
189922 
190193 
190676 
191185 

192424 

193628 

195234 

195317 
196249 
196346 
196460 
196885 
197007 
197715 

199294 
199566 
200627 
200848 
201434 
202506 
203314 
203795 
203808 
203986 
204601 
205931 

206786 
207270 
207414 
207850 
207982 
208176 
209191 
209927 
210195 
210532 
210907 
211586 

212614 

213737 
214244 

214421 
214959 
215561 
216044 
216380 
216399 

216639 
217164 

217286 
217402 
217497 

217827 
219260 
219816 

221878 
221961 

224957 

225530 

226916 
226936 
227093 
228091 

228962 

229148 

u 
>. 

·~ 
ı.. 

.lıd -
40.- 229931 - 229940 
40.- 230371 - 230380 
40.- 230421 • 230430 
40.- 230441 - 230450 
- 230631 • 230640 
40.- 230661 • 230670 
40.- 230871 - 230880 

303.- 231041 - 231050 
40.- 231341 - 231350 
40.- 231391 - 231400 
40.- 231741 • 231750 
40.- 232111 • 232120 
40,- 233051 • 233060 
40.- 233131 - 233140 
40.- 233241 - 233250 
- 233521 - 233530 
- 233961 - 233970 
40.- 234131 - 234140 
- 235941 - 235950 
40.- 236291 • 236300 

236620 
237580 
237610 

40.- 236611 • 
40.- 237571 • 
40.- 237601 • 
40.- 237761 - 237770 

- 237930 237921 
- 238321 - 238330 
40.- 238951 - 238960 
- 239561 • 239570 
40.- 240271 • 240280 
- 240821 - 240830 
- 242111 - 242120 
4o.- 242151 • 242160 
- 242601 - 242610 
40·- 242831 • 242840 
40·- 242871 • 242880 
40·- 243201 - 243210 
40·- 243771 - 243780 
40·- 243991 - 244000 
40·- 244891 • 244900 
40·- 245341 • 245350 
- 245531 - 245540 
- 246881 • 246890 
- 247061 • 247070 
40.- 247461 - 247470 
40·- 247611 .. 247620 
4o,- 247751 • 3477IO 
40,- 247981 • 247990 
40·- 248091 • 248100 
40
·- 248161 - 248170 

40·- 248401 • 248410 
ıooo.- 248471 • 248480 

4o.- 249131 • 249140 
4o.- 249141 - 249150 
40.- 249421 - 249430 
40.- 250761 • 250770 
- 252171 - 252180 
40.- 252961 • 252970 
40.- 254021 - 254030 
40.- 254121 - 254130 
40.- 254931 - 254940 
40.- 255241 • 255250 
40.- 255431 - 255440 
40.- 255701 ~ 255710 
40.- 255791 - 255800 
40.- 255881 - 255890 
40..- 255961 - 255970 
40.- 256141 - 256150 
40.- 257071 - 257080 

- 258031 - 258040 
- 259541 - 259550 

40.- 260811 - 260820 
- 260841 - 260850 
- 260891 - 260900 

40.- 261751 - 261760 
40.- 262351 - 262360 

- 262641 - 262650 
- 262821 - 262830 

40.- 263901 - 263910 
40.- 265001 - 265010 
40.- 265161 - 265170 
.W.- 265311 - 265320 
40.- 265471 - 265480 
40.- 265981 - 265990 
- 266531 
40.- 267271 
40.- 267571 
- 267741 
40.- 267941 
40.- 268261 
40.- 268501 
- 268601 
40.- 269041 
40.- i69051 
40.- 269111 

- 266540 
- 267280 
- 267580 
- 267750 
- 267950 
- 268270 
- 268510 
- 268610 
- 269050 
- 269060 
- 269120 

269671 - 269680 

- 270030 - 270021 
- 270101 - 270110 

270820 
270880 
271570 
271780 
272220 

- 270811 -
40.- 270871 -
40.- 271561 -
- 271771 -
40.- 272211 -
- 273581 
40.- 273801 

274881 

40.- 274971 
40- 275831 

. 275951 

- 273590 
• 273810 
- 274890 
- 274980 
- 275840 
- 275960 
- 276400 
- 276750 
- 277140 

229931 40. 
230375 40. 
230425 40. 

230631 40. 
230662 40. 
230874 1.000. 
231050 40. 
231341 40. 
231394 40. 
231745 40. 

233241 :JO. 

233962 40. 

235947 40. 
236299 40. 

• 236619 40. 
237575 40. 
237603 40. 

237925 40. 

239561 

242117 
242158 

40. 

40. 
40. 

2428 74 40. 
243205 40. 
243777 40. 

244891 40. 
245349 40. 

246885 40. 

247470 40. 
247616 40. 

247990 40. 

248168 40. 

248471 40. 
249138 40. 
249142 40. 
249422 40. 
250765 40. 
252173 40. 
252967 40. 

254125 40. 
254940 40. 
255244 10.000. 
255440 

255800 

257072 
258032 

260812 
260845 

261 760 
262356 
262642 
262827 
263903 
265005 

265314 

265984 
266532 

267579 
267745 
267943 
268269 
268508 

269041 

269119 
269672 
270026 

270814 

271561 

273810 

275840 

276748 
277131 

40. 

40. 

40.-. 
40.-· 

40. 
40. 

40 
40. 
40. 
40. 
40. 
40. 

40. 

40. 
40. 

40. 
40. 
40. 
40. 
40. 

40. 

40. 
40. 
40. 

40. 

303. 

40. 

40. 

40
·- 276391 

40
·- 276741 

- 277131 
40.- 277601 
40.-

- 277610 277605 

40. 
40. 

40. 
(Sonu 11. ınci say! ada) 
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2 Mayıs 1939 tarihinde Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 

İdare Merkezinde yapllan İkramiyeli yüzde S faizli 1938 lah- Nevi 

Muhtelif yiyecek ve yakacak allnacak 
Liseler Alım Satım Komisyonu Batkanlığmdan ı 

Muhammen İlkte-
Miktarı F. minatı 

Kilo K. S. L. K. 

Şartname 
Eksiltme yapılacağı tedarik bedeli 

gün ve saat Kuruş 

Satılık arsa - Yenişehir, meşruti• 

yet cad. Atatürk bulvariyle birleşti • 
ği nokta yakınında, dört kat, apartman 
hk, ada 1084, parsel 1, Telefon: 3563 

1575 

Satılık arsa - Yenişehir, Sıbat ve
kaleti karşısı, İlkiz cadde i, merkezi 
noktada üç kat · apartmanlık arsa, ada 

villerine ait birincı amorti ve ikinci ikramiye keıidesinde ikra. 
Ekmek 

Dağlıç eti 
Karaman eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

498000 9 50 3548 25 15 :Mayıs 1939 pazarteai 
saat 15 de. 

236 1149, parsel 23, Telefon: 3563 1576 

Satılık kahve - Bankalar caddesi 
Çiçinyurt sokağındaki kabve Bent -
ler azimet dolayısiyle müsait bir fi • 
yatla devren satılıktır. 1577 

" .. 259 

miye kazanan ve amorti edilen numaralar1 gösterir listedir 
65500 48 
81000 46 
27500 50 
26850 35 

6888 56 

... 
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(Başı JO. unsu sayfada) 

278001 - 278010 
278161 278170 
279301 • 279310 
281241 281250 
281771 281780 
282461 2824 70 
282971 282980 
283211 283220 
283281 283290 
283441 • 283450 
283591 283600 
283831 283840 
284291 
284321 
284351 
285011 
285031 
287681 
288371 
288421 
288501 
288541 
289441 
289671 
290681 
290891 
290931 

291121 
291171 
291481 
292391 

292081 

293291 
293471 
293601 

294031 

284300 
284330 
284360 
285020 
285040 
287690 
288380 
288430 
288510 
288550 
289450 

- 289680 
290690 

- 290900 
290940 

291130 
291180 
291490 
292400 

• 292090 

.. 293300 

.. 293480 
- 293610 
.. 294040 

294131 - 294140 

294321 
294671 
294971 
295021 

296231 
296481 
296741 
297091 

294330 
294680 

.. 294980 

- 295030 
296240 
296490 
296750 
297100 

297251 -
297731 -
298101 -
299201 

297260 
297740 
298110 
299210 

299251 
299501 
300221 
300681 

301331 
301401 
301821 
302211 

- 299260 
- 299510 
- 300230 
• 300690 

301340 
- 301410 
• 301830 
- 302220 

302811 - 302820 
303401 303410 

303741 303750 
304121 304130 
304181 304190 
304901 304910 
307261 307270 

307601 
308001 
309261 -
311301 • 
311381 • 

307610 
308010 
309270 
311310 
311390 

312281 
313531 
314011 
315101 

315151 
315331 

316081 
316641 
316751 
316761 
317091 
317191 

317301 

312290 
- 313540 

314020 
- 315110 

- 315160 
- 315340 

316090 
• 316650 

316760 
- 316770 
• 317100 

317200 

317310 

317471 - 317480 
317541 317550 
318581 318590 

318651 318660 

319681 - 319690 

319821 - 319830 

320221 • 320239 

320961 320970 

322621 - 322630 

323481 323490 

323571 - 323580 

279319 

281772 
282467 
282973 

283282 

283600 

284324 
284351 

285038 
287685 

288426 
288504 
288546 
289448 

290686 
290898 

291488 
292400 

293297 

293607 

294033 
294136 
294330 
294680 

295024 

296234 
296481 

297256 
297732 
298107 

299260 
299501 
300228 
300681 

301402 
301824 
302218 

302811 
303406 

304123 

304906 

309270 
311308 
311386 

313538 

315102 

315151 
315334 

316642 

316763 
317100 

317310 

317478 
317549 
318590 

319689 

320226 

322626 

323483 

323574 
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323761 • 323770 
324021 - 324030 
324161 - 324170 

40.- 324401 - 324410 
324441 • 324450 

40.- 324761 - 324770 
40.- 324801 324810 
40.- 325841 - 325850 

325911 325920 
40.- 326121 326130 

326281 326290 
40.- 326411 326420 

326451 326460 
326471 326480 

40.- 327621 327630 
40.- 327941 327950 

328341 328350 
40.- 328821 
40.- 328841 

328861 

328830 
328850 
328870 

40.-
40.-
40.-
40.-

329181 • 329190 
329351 - 329360 
329561 - 329570 
329941 - 329950 
330121 • 330130 

40.-
40.-

330631 
331161 
332301 
332531 
333191 

40.- 333941 
40.- 334241 

334281 
335041 40·- 335081 
335141 

40
·- 337331 

4o.- 337471 
40.-

40.-
40.-

337501 
337541 
337701 
337881 

40.- 338051 
40.- 338621 
40.- 340191 

340841 
341241 

40.- 343201 
40.- 344021 
40.- 344111 

344841 
40.- 347431 
40.- 347471 
40.- 347491 
40.- 347521 

347961 
- 348791 
40·- 349071 
40.-
40.-

40.-
40.-

349121 
349771 
350941 
351201 
351281 

40.- 351591 
351961 

40.- 3sı521 

352841 
3539U 

354181 
40.- 354211 

- 330640 
- 331170 

332310 
332540 
333200 
333950 
334250 
334290 
335050 
335090 
335150 
337340 
337480 
337510 
337550 
337710 
337890 

- 338060 
- 338630 

340200 
340850 
341250 
343210 
344030 
344120 
344850 
347440 
347480 
347500 
347530 
347970 
348800 
349080 
349130 
349780 

- 350950 
351210 
351290 
351600 
351970 
352530 

352850 
353920 

354190 
354220 

40·- 354381 - 354390 
40·- 354691 - 354700 

356281 356290 
40·- 356411 • 356420 

357551 357560 
40
·- 357751 - 357760 

40·- 358341 • 358350 
40·- 358731 - 358740 

359111 359120 
40·- 359341 - 359350 -40.- 359931 - 359940 
40.- 360171 

360341 
360501 

40·- 360671 

- 360180 
- 360350 
- 360510 
- 360680 

40.- 361591 361600 
40
·- 363161 - 363170 40.-

364401 

40.- 364531 
365861 

40.- 366121 

• 

364410 

364540 

365870 

366130 

366590 
367000 
367620 
367690 

40.-

40.-

40.L 

366581 
366991 -
367611 -
367681 
367801 - 367810 

324021 

324441 
324764 
324806 
325848 

326125 
326289 
326419 

327625 
327945 
328342 

328846 
32S869 
329182 

329563 
329950 

330638 
331166 

334247 
334284 
335044 
335084 
335149 
337337 
337475 

337542 
337702 
337888 
338056 
338628 
340193 
340849 

343204 
344022 

344848 
347432 
347474 
347500 

347969 

349121 
349776 
350947 
351201 
351289 
351600 
351969 

352849 

354183 
354214 

354384 
354695 
356290 

357555 

357757 
358343 

359118 
359350 

359934 
360179 
360347 
360504 
360674 

361599 

363166 

364408 

365867 

366123 

366999 
367617 

367801 
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367961 - 367970 
303.- 368181 - 368190 

368281 - 368290 
368311 - 368320 

40.- 369171 - 369180 
40.- 370301 - 370310 
40.- 370361 - 370370 
40.- 371301 - 371310 

372111 - 372120 
40.- 372301 - 372310 
40.- 372501 • 372510 
40.- 373671 - 373680 

373691 - 373700 
374811 374820 

40.- 374901 - 374910 
40 ...... 375131 - 375140 
40.- 375321 - 375330 

375551 - 375560 
40.- 376011 - 376020 
40.- 376711 - 376720 
40.- 376921 • 376930 

377601 - 377610 
40.- 378081 - 378090 
40.- 378331 - 378340 

378511 - 378520 
40.- 379541 - 379550 
40.- 379771 • 379780 

380351 380360 
380391 - 380400 
380781 - 380790 
38G791 380800 

40.- 380861 380870 
40.-
40.-
40.-
40.-
40.-
40.-

40.-
40.-
40.-
40.-
40.-
40.-

382341 - 382350 
383131 383140 
383791 • 383800 
383871 383880 
384081 - 384090 
384301 - 384310 

49 o 
385690 
386440 

- 386690 

84901 -
385681 
386431 
386681 
386691 
387021 
387181 

- 386700 
- 387030 
- 387190 

40.- 387201 - 387210 
387981 387990 

40.- 388461 388470 
40.- 388671 388680 

388711 388720 
40.- 389361 389370 
40.- 389591 - 389600 
40.- 390611 390620 
40.- 390841 390850 

390871 - 390880 
40.- 392501 392510 

392771 - 392780 
393171 - 393180 

40.- 393341 - 393350 
40.- 393871 393880 
40.- 394201 - 394210 

40.- 394581 394590 
40

·- 395711 395720 
303.-
40.- 396031 

398051 

40.- 398751 
398771 

40.- 399791 
40.- 399931 
40.- 400561 

400571 

396040 

398060 

- 398760 
398780 
399800 

- 399940 
- 400570 

400580 40.-
40.- 401521 - 401530 

402261 - 402270 
404411 - 404420 

40·- 404701 - 404710 
40.- 405611 405620 
40.- 406281 406290 

407091 407100 
40.- 408131 408140 
40.- 408471 - 408480 
40.- 408651 408660 
40.- 409181 - 409190 
40.- 409231 • 409240 
40.- 409371 409380 
40.- 410441 - 410450 
40.- 410451 - 410460 
40.- 410971 - 410980 

411031 - 411040 
40
·- 411581 - 411590 

411761 • 411770 
40
·- 411791 - 411800 

40
·- 412231 - 412240 

412631 - 412610 
40.-
40.- 413311 - 4133°20 

413401 - 413410 

40.- 413751 • 413760 

367962 
368190 
368286 
368311 
369172 
370307 

371309 
372120 
372308 
372506 

374816 
374902 

376924 
377602 
378087 
378338 
378520 
379542 
379780 

Toz §eker 
Kesme ,, 

Pirinç 

80250 27 
22500 30 

58500 30 

Peynir beyaz 21500 45 
,, Kaşar 10550 70 

Sadeyağı 

Kok kömü
rü ton 

40.- Tüvenan kö-
40.- mürü ton 
40.- Kriplc kö-
40.- mürü ton 
40.-

İspanak 40.-
Pırasa 

40.- Lahana 

40.- Havuç 
Kereviz kök 40.-

47000 95 

1235 1900 

200 1150 

275 1500 

36000 
47000 

36000 

6 
5 

5 
18250 6 
12050 6 

40.- ,, yaprak 5150 5 

40.-
1000.-

Domates dol-
malık 12550 6 

.. sıra 18500 5 
Taze bezelye 4300 10 
Bezelye araka 4250 10 
Taze bakla 
Yerli 
,, ,, İz111ir 

Çalı fasulye 
Ayşekadın ,, 
Barbunya 
yeşil 

12000 5 
s300 ıs 

8800 8 
26500 9 40.-

40.-
40.-
40.- " iç 

19500 10 
9000 13 

Biber 40.-
dolmahk 12000 7 40.-

40.- ,, ince 2500 5 
Taze yaprak 17 50 ız 

2131 32 

1316 25 

1279 50 

3348 75 

1759 88 

481 88 

2799 34 

" .. ,, 142 

,, ,, 

,, ,, 

.. .. ,, 223 

17 Mayıs çarşamba saat 16 da 

.. .. ,, 187 

Satıllk - Dükkanlarla apartman, 
gazino ve lokantasiyle otel veya res
mi daire yapmıya elverişli Ankara 
Yenişehirde 8 asfalt yolunun birleşti· 
ği en mutena yerde 35 metre cepheli 
920 metre murabbaı arsa satılıktır. 

İnşaat ruhsatı dahi hazırdır, talip -
lerin Ankara posta kutusu 52 adrese 
mektupla müracatları. 1181 

Satılık apartman aranıyor - Yeni
ehir civarında 3 - 4 daireli satılık a

partman sahibinin posta kutusu 30 ad 
resine bildirilmesi ilan olunur. 1583 

Kirahk: 
Kiralık daire - Yenişehir Karan

fil sokak şeker şirketi yanında S oda
lı ve 1 bol konforlu ve bahçeli daire-
ler. Tl: 3515 e müracaat. 1454 

Kiralık daire - Bakanlıklara kartı 
karşı Karanfil ve Bilge sokağı köşesi 
4 oda 1 hol, hava gazı, elektrik, ban-
yo 40 lira. Kapıcıya müracat. 146~ 

Kiralık oda - 2 vestiyer geniş a
ras kalorifer yaz kış her gün sıcak su 
tam konforlu. Yenişehir Atatürk bul-
varı Yenige Ap. No. 9 1486 

Kiralık apartman - 4 oda 1 hol 
banyo mutbak Demirtepe Yaltırık 

caddesi asfalt köprünün ba ında No. 
37. Görmek ve görüşmek için Telefon 
1616 1487 

380399 40.- Yer elması 2150 4 
Taze bamya 6800 13 

Kiralık - Yenişehir Selanik cad
desi 22 No :lu müstakil hane ehven 
fiyatla kiralıktır. Aynı evin 1. ci ka· 
tına miıracaat. 1494 

380789 10000.- " 
Pancar 4950 .,. 

382349 

383798 

384085 
384303 
384904 

386682 
386698 
387030 
387190 
387207 

389595 

390879 

392774 
393172 
393345 

394210 

394582 

395720 

396036 

398056 

398751 

399934 
400570 

401522 
402261 

405618 

407094 
408136 
408480 
408657 
409186 
409233 
409371 

410456 

411040 
411587 

411764 

411798 

412233 

412640 

413317 

413754 

Semizotu 7050 6 
Kabak yerli 19000 5 

4IO.- Kabak İzmir 8000 ıs 
l\/larul adet 20500 2 40.-
Patlıcan baş 94500 3 adet 

40.- ,, orta 89000 2 ,. 

40.- Karnabahar 9300 10 
Yeşil salata 48500 1 adet 

-40.'T" . ba 
Engınar ş 30500 5 ,. 

,, orta 25500 3 " 
Hıyar 24000 

40.- . 
I..ımon l 18000 

40·- Dereotu 11700 
303.-

0 
Taze soğan 14800 l ,. 

4 .- M d 
0 

ay anoz 28000 1 ,, 
4 .- Kırmızı turp 11100 1 ,, 

2 .. , 

3 " 
l demet 

İstanbul'da Pansiyonlu IiseJerin 1939 mali yılına aid nev'i, mikdar ve 
muhammen fiyatile ilk teminatı ve eksiltme gün ve saati yukarda yazılı 

yiyecek ve yakacakların Beyoğlu İstiklal Caddesi 349 No. da Liseler Alım 
Satım Komisyonunda kapalı zarfla eksiltmeleri yapılacaktır. 

40.- İsteklilerin yeni yıl ticaret odası vesikası ve ilk teminat makbuzu ve ti
carethane namına hareket edenlerin noterlikten tasdikli vekaletnameleriyle 
birlikte 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanununun tarifatı dairesinde ha -

40.- zırlıyacakları teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir &aat evveline ka-
dar sözü geçen Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

40.- Şartnameyi görmek ve Liseler Muhasebeciliği veznesine yatırılacak temi-
40.- nat müzekkeresini almak için Galatasaray Liı;esine müracaatları. 
40.- (2862) 11549 

40.-

40.-

40.-

40.-

40.-

40.-

Satslık · 
40.-
40 _ Ucuz satılık arsalar - Maltepe jan· 

· darına okulu yanında istasyon arka-
40.- sında imarca parsellenmiş küçük çap-
40.- ta münferit inşaata elveri~li. Tl: 1538 

1458 

Satılık arsalar - İstasyon arkasın
da istimliik haricinde inşaata hazır 
asfalt üzeri ve gerilerinde çok ucuz 
Tel: 2406 Bayram C. No. 1 1503 

Satılık arsalar - Yeni ehir İsmet 
İnönü asfaltında onar metre inşaat 
cepheli 380 ve 388 metre Tel: 2406 
Bayram C. No. 1 1514 

• Satılık apartman - ~eh~rde ~ec~- Satılık villa bağ ve bahçe - Keçiö-
4o.- tı okulu civarında 5 daırelı 255 lıra ı- rende Kubbeli mevkiinde 7 3 2 odalı 
- ratlı bedelinin yüzde 30 borç ehven Sulu meyva ve bağlı 300 'dÖnümden 
:~·= bedelle Tel: 2406 Bayram C. No. 1 A- fazla toptan ve perakende Tel: 2406 

40:_ 1475 Bayram C. No. 1 , -~5 

Ucuz acele devren kiralık daire -
Kalorifer vebolit vesair fenni tesisat
ları havi. Yenişehir Demir tepe Emek 
ve Dural apartmanlarına müracaat. 
Tel: 3295 1522 

Kiralık - Karaoğlan caddesinde 
merkez apartmanının asma katı dev
ren kiralıktır. Her işe elveri lidir. U
lus matbaası karşısında kahveci Ce-
maJ'e müracat. 1542 

Kiralık oda - Aile yanında bir ba
yan içindir. Yenitchir Meşrutiyet cad 
desi Yeni Kalık sokak No. 10 1544 

Kiralık kat....:. 5 odalı ve tekmil müı 
temilatı 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 

Kiralık daire - 4 oda geniş l hol 
banyo mutbak büyük balkon. Yeni ~ 
hir İsmet İnönü Cad. üzerinde su de 
pc-u 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 

Kiralık - Yenişehir Emciler cadde· 
i Emek Ap. No: 5 iki oda bir vesti -

yer mutbak banyo 37 lira. Kapıcıya 
müracaat. 1570 

Kiralık bir oda - Yenişehirde gü· 
neşli sıcak sulu ve tam konforlu bir 
oda kirallıktır. Müracaat Tel: 3829. 
Saat 9 - 12 ila 14 - 18 · 

1574 

Kiralık daire - Yenişehir bakan -
!ıklar doğusunda akay sokak Fethi 
B. köşkü ilerisinde 3 oda 1 hol ban -
yo, Tel: 1452 A. Kaplan'a 1582 

40.- Acele satılık aprtman - Şehirde Satılık arsalar - Maltepe ve her 1 
40.- Himayei Etfal arkasında 5 kat 5 daire yerde istenilen ebatta parsellenmiş u- Ş Ve ren fer : 
40.- manzara hol güneşli 16000 lira borçlu cuz ve Kızılırmak caddesinde 2 apart- ,... ___ __...._ ............ 

40.- Tel: 2406 Bayram Caddesi No. 1 manlık Tel: 2406 Bayram caddesi No. Aranıyor - Bedia Terzihanesi için 
1476 1 1516 iyi dikiş bilen bayanlara ihtiyaç var

40.-
- Satılık aprtman - Cebeci'de oto· 

büs durağına çok yakın 7 daire 2 dük-
4~·- kanlı 310 iratlı 8000 lira borçlu ehven 

30 .- bedelle Tel: 2406 Bayram Caddesi 

Acele satılık arsa - Yenişehir Se
lanik cad. 423 mı Cebeci Atila asfal
tında 428 M2 arsa uygun fiyatla veri-
lecek. Tel: 1538 1529 

40.- No. ı 1481 
40.- Satılık arsa - Ayrancıda Fransız 

dır. Kınacı apartmanı daire 3. Yeni e-
hir Havuz başı Tl: 3837 1519 

Kas;yer aranıyor - Kasiyerlik yap 
mağa muktedir bir bayana ihtiyaç var
dır. Bankalar caddesi Yıldız kırtasi-

ye mağazasına miiracaat. 1524 
0 

Satılık apartmanlar - Yenişehiıdc sefarethanesi yanında 3000 küsur M2 
lOO .- bulvar Üzerlerinde 10, 8, 3, 5, daireli arsa çok ehven fiyatla verilecek. Te- Muhasip aranıyor -Daimi çalışacak 

4o.- tam konforlu Tel: 2406 Bayram Cad· lefon 1538. 1531 usulü defteri ye vakıf olacaktır. Ban-
40.- desi No. 1 1482 A 

1 1 
kalar caddesi No. 25 Nurettin Baki 

- ce c satı ık arsa - Jandarma oku- Ersov'a müracaat. Tl: 3654 1565 
Satılık apartman - Cebecide mül- lu yanında 550 M2 Maltepenin en ha· --·------------

4o.- kiye mektebi civarında üç ve 5 daireli kim, en güzel yerinde 560 M2 arsa eh

1 _Bu tahvillerden kur'a çıkan numaraların beherine yukarda yazılı ikramiye ve amortiler tediye 

edilecektir. 

tam iratlı borçlu yolculuk hasebiyle ven fiyatla verilecek Telefon 1538 
Tel: 2406 Bayram caddesi No. 1 1501 1530 

Satılık - Bahçeli küçük evler yapı 
kooperatif hisselerinden satılık hisse 
vardır. Tel; 2406 Bayram caddesi No. 

300 liraya satılık kapalı lort otomo
bili - Bahriye caddesi Çocuk Esirge 
me kurumu bekar apartmanı No. 8 de 

Aranıyor · 

Aranıyor - Bahçeli evlerden ev 
alınmak isteniyor devretmek istiyen
ler tip numarasını ve şeraitini posta 2 ık . ve amortiler Türkiye Cümhuriyetı Merkez Ba·nkaııı, Merkez ve Şubelerinde ve 

- ramıye I d d y·· k. l ., k hl · d ··d k · Merkez Bankasının olmadığı yer er e e ur ıye ! uan ası ıue erın e o enece tır. 1 1502 kutusu 52 ye bildirmeleri. 1580 Zekiye milracaatları. 1535 
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Şirketimiz bilhassa Ziraat Bankası ve Etibankla Türk § 

Ticaret Bankasının iştirakile kurulmuştur. ------- -- -- ------- Adapazarı'ndaki fabrikamız: -------- ................................................................................................ --- -- -
Dökümhane, Marangozhane, Demirhane ve atelyeClen ----- ------
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ESCHEBACH ne dir ı 

KA LITE 
( Dünyaca tanınmıştır ) 

TASARRUF 

; 

KOLAVLIK 
( k u 11 a n_ı ş ta ) 

demektir. 

Muhtelif modelleri'ğö;meğe ge· 
liniz her halde size en uygun 

olanını bulacaksınız. 

Tediyatta suhulet 

~UY 

lf~;CMEBACH~-
l gaz fıl'ınıındır .. 

QOUllLA BiR~DEff LEfl ANKARA 

":111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;: ------------------------~----------------

BUZ SATIŞI 
Resmi dairelerle bilcümle ticarethane ve emsali müesse

selere menba suyundan yapılmış 15 kiloluk temiz buzun 
beher kalıbı 1 mayıs 939 tarihinden itibaren. 

5 Kuruşa satılacaktır. 
Bira f rikası ile Ankara acentemiz Kalaç kardeşlere 

müraca t edilmesi ilan olunur. 1525 

ur Kütahya kireci 
r Senelerdenberi Pazarcık, Alpu köyü ve Beylikahır mevkileri 
civarında P zarcıklı Mehmet Çavuşa yakmakta olduğumuz kireç
leri Mehmet Çavuş Ankarada yeni Kütahya pazarı marifetile sat
tırmakta idi. Mehmet Çavuş kireçlerini 1938 senesinde başka bir 
firmaya vermesi üzerine bizler de kendisiyle olan alakamızı kes· 
tik ve yukard isimleri geçen mevkilerde yeniden açtığımız ocak
larmnzda kıreç çıkarmağa ba,ladık. Ve bütün mallarımızı yeni 
Kütahya pazarı sahibi Mümin Gümüşdereli oğluna verdik, piya
sada bu miie! ese tarafımdan şimdiye kadar Kütahya kireci na • 
mile tanıttırılmış olan kirecimizin temizliğinden emin olarak te • 
darik etmel rıni sayın müşterilerimize ilan ederiz. 
Pazarcık ocakları Pazarcıklı kir~ ustası Pazarcıklı kireççi 

ustalarınd n Ali usta oğlu Mehmet Çavuşun 
Mehmet Çobancık Mehmet sabık kireç ortağı 

1527 Rıza Taşkıran 

...1111ı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı111 L. - = -
S PİYANGO GİŞESİ ~ -

~ UL - -: Yeni tertip biletlerini satmağa başlamıştır. Bu defa da ta- : 
: liinizi ULUS GlŞESl'nden deneyiniz. Amorti ve ikramiye- : 
: ler derh 1 verilir. Adres: U L U S meydanı Yeni Sinema- § 
: yanında tutüncü Ali Tümen. 1496 : 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

ÜRK HAVA KURUMU 
27 inci tertip piyango biletlerinizi 

Memurlar Kooperatif şirketi 
Gitelerinden almağr unutmayınız 

SATIŞ YERLERİ· 
Merkez Mağazası 

Yenişeh r şubesi 
Bahçeli e\ ler şubesi 

T. C. Ziraat Bankası 
Türkiye İş Bankası 
Türk Ticaret Bankası 1553 

Kirahk köşk 
Keçiörende çift asfalt yol ü
zerinde Bahçesi suyu ve kon
foru havi köşk kiralıktır. Ke
resteci Hüseyin Güllüoğluna 
müracaat. Telefon: 3747 

Ki REÇ 
Sayın müşterilerime 

Senelerdenberi Kütahya namiyle 
maruf ve Ankara'da temizlik, yüksek 
randıman, kum, posa, taş ve mevaddı 
ecnebiyeden ari kireçlerimi ötedenbe
ri bizzat kendim yapmakta ve aynı 
ocaklaf"da çalışarak aynı taşı kullan -
maktayım. Piyasada tanılan ve her 
cins kireçten üstün imal edilmekte o
lan kireçlerimin satı ·ını iki senedir 
yalnız (Sanayi Caddesi Yabanabatlı 

Ap. No. 6 Hüseyin Orak telefon 2078 
ve Sanayi caddesi Hasan Baldudak 
telefon 1423) ticarethanelerine ver
dim. İlanlara aldanmayınız. 

Pazarcıklı 

1572 Mehmet Çavuş 

Cebeci Hastanesi 
Kulak, Burun, Bogaz mütehassısı 

DOKTOR 

Şevket Hüsnü Taray 
Adliye köşesi sarraf Hakkı 
Ap. muayenehane Ti: 3912 
Ev TJ 3485 - 16 1507 ...................... 

Kendir tohumu nakliyatı 
D. D. Yolları Umum Müdürlü

ğünden: 

Kendir tohumu 15. 5. 939 tarihin -
den itbiaren D. T\ 106 No. lu tarife· 
ye ithal edilmiştir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara mü • 
racaat edilmesi. (1594) 

İstanbul Haydarpaşa Hastanesi sabık 
&Öz mütehassısı ve Gülhane Hastanesi 
sabık göz baş muavini. Muayene: sa
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Talas Ap. kat: 1 ı 573 

TJ: 3592 Zayi- An 
dığım 1016 n 
mi kaybettim 
cs·dsinin hm 
nur. 

ra Belediyesinden al· ı Zayi - Ankara belediyesinden al
aralı şoförlük ehliyeti dığım 445 numaralı şoförlük ehliyet- ------------

1578 

Yenisini alacağımdan namemi kaybettim. Yenisi alacağım -
ü olmadığı ilan olu - dan eskisinin hükmü olmadığı ilan o-

lunur. 
İbrahim Asmacık 1579 Yusuf Atakol 

Bursa ehli hayvanlar ilkba.har panay1rı 
1 O Mayıs 1939 da Atıcılar mevki inde açılarak 8 gün devam 
edecektir. Panayıra ait her türlü tesisat ve hazırlıklar ikmal 

' edilmiştir. Büyük bir rağbet gören Bursa ehli hayvanlar 
panayırına siz de ittirak ediniz ve yerlerinizi şimdiden alı 

nız. (1612) 11598 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6374 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa müdürU : Ali Rıza BASKAN 

~====================;;;;:; 

MOZAYİK 

* Marka 
Satışa yeni çıktı. Halis beyaz mer

merdendir. Her hususta piyasadaki 
mozayiklara faiktir. Nürnunelerini 
görmeden mozayik almamanız men -
faatiniz icabıdır. İstenilen numara ve 
tabii renkleri de vardır. 

Toptan satış yeri: Hüseyin Orak 
Telefon: 2078 

Yeni Müdür OSMAN SEN CER 

ANKARA GAR GAZİNOSU 
Nefis yemek Munf azam servis Güzel müzik 
ve İç açıcı manzaraıiyle ANKARA'nm nezih bir toplantı 
yeridir. Bu temiz vasıflariyle bahar ve yaz mevsimine gir~ 
mekte olduğunu sayın tnüşterilerine arzeder. 
Bütün fiyatlar<ıa tenzilat. Oğle tablidotu 80, akşam tabli-

dotu 90 Kr. Yüzde 10 garsoniye yoktur. 1561 

' 

Perakende satış yeri:. Hasan Bal-
dudak Telefon: 1423 1571 

.:!.11111111 İLAÇLARINIZI 11111111.b 

..ııııııııııııı1111111111111111111111111ı1a - -
: Artistler ve Modelleri : 
: Musiki - Dans - Şarkı - Caz : 

":111111111111111111111111111111111111111i=' 

:: Sakarya Eczanesi ~d~~ yaptırınız. ~~~pa ve yer-~ := Iı ılaçlar her çeşıdını (Kodak) = 
= marka rontken filmlerinin tazesini ehven olarak eczahane- := 
:= mizde bulabilirsiniz. iş Bankası karşısında. Telefon: 2018 := 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Lokantasında 
Budapeşte Keman ~ıtdın 

Bayan LILL Yı 

T okatlıyan salonlarında uzun müddet bütün İstanbul halkını sanat ve nezahat kudretleriyle 
hayran bırakan BUDAPEŞTE Müzik aleminin yıldızlarından Bayan LILL Y idaresindeki or

kestra her gün gündüzleri klasik parçalar aktamları konserler ile size neteli saatler geçirtecektir. 
1562 

YENi 
Bu gün bu gece 
Mevsimin en eğlenceli 
ve neşeli filmlerinden 

HERKÜ~ 

HALK 
BU GECE 

Senenin en büyük zabıta ve 
macera filmi 

iki yüzlü adam 

sus 
BU GÜN BU GECE 

Ebedi ve hazin bir aşk hikayesini 
canlandıran türkçe sözlü ve 

arapça şarkılı 

Aşkın göz yaşları 
Baş Rolde: B ş rollerde: 

Oynayanlar: HARRY PlEL Abdülvahap ve Necat 
Gu .. ndu""z Seanslar: Gaby Morlay ve beraberinde 

meşhur fransız komiği FernanClel 14.30 - 16.30 • 18.30 seanslarında 12,30 da ucuz halk matineai 
Seanslar: CANBAZHANE ÇOCUôU öğleden sonra 

12,15 de ucuz Matinede 15,30 - 16 - ve Gece 
14,45 - 16.45 - 18.45 Gece 21 de y . saat t 20 3o d 

Ofıvara am • a 
c: : =.= :.: : : : : : : : ::><>::::::::::: >:•:•::::::::: c; o: c c c:: c c ;::>c;:ı c;: ::ı:::::::; c;;::;;: c: c;:; 'c 

Yem Sınemada Varyete numaralarında: JULİA REYES alkışlar toplamakta devam ediyor 
Ayrıca: Her akşam varyete programında: Akrobat Yıldızlar ROS1T A veALEXENDRE fevkalade numaralar 


