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ACIMIZ ANCIMl'ZCIR. Köylü için ilavemiz 

B. Bek bugün Hitler' e cevap verecek 
Bir Fransız • 

gazetesıne 
•• gore 

Fransa Polonya ile ittifakını 
Danıia' e de samil addediyor 

iktisadi 
münasebetler 

hükumeti bu hususta 
tahriri teminat verdi 

Fransız 
Varşova'ya 

1 

F.R.ATAY 

Var§ova, 4 a.a. - Hariciye nazırı B. Beck'in yarın saat 11 de Diyette 
yapacağı beyanat leh, ingiliz, fransız ve alman lisanlariyle radyo ile 
neıredilecektir. Polonya Hariciye Nazırı B. Bek 

Beynelmilel tabii ve ıerbest 
iktuat münasebetlerini ıiyasi 
menfaatlerine veya geniıleme 
politikalarının iycaplarına uy
gun bulmıyan bazı devletler im
paratorluklar otartiıinin yeni bir 
§eklini iycat ettiler: iktisadi ta
mamlqma .•• 

Bu ıiıtem, ancak büyük bir 
sanayi memleketi ile, onun bü
tün ihtiyaçlannı temin edecek 
ziraat ve ham madde memle
ketleri arasında kurulabilir. 
Siıteme ıiren memleketler, is
tihsal bakımmdan, bqlannda 
J..ı•lt•v•"" •rr"·:; ........ 1 .. 1,_.; ... _. ••· 
bidirıer. nuikatte bu bır ta-
mamlqma değil, bir tamamlama 
dır. Çünkü ziraat ve bam madde 
memleketlerinin verebileceiini, 
sanayi memleketi esasen toprak
lannda yetiıtiremez. Halbuki ay
ni memleketler, bu mahsul ve 
·maddeleri kendi sanayi müeıse -
seferinde kıymetlendirmek, ya
hut daha iyi fiata müfteri ara
mak, hatta ıele11 müfteri ile an
la,mak hakkından mahrumdur
lar. Böyle bir teıebbüı, sanayi 
memleketlerini mütkülita uğra
tan bir rekabet teıkil eder. Zira
at ve ham madde memleketleri
nin yazifesi ise, yeni mütkülit 
çıkarmak değil, mevcut mütkü • 
litı hafifletmektir. 
Şimdiye kadar ziraat bayab 

ıeçiren memleketlerin sanayilet
ıneaine müsaade etmemek, 932 
Londra iktisat konferanımda 
bazı sanayi memleketleri tara -
frndan teklif edilmitti. Meseli 
Pamuğunuz var; pamuklunuzu 
ıiyecek halkınız var; fakat pa
lbufunuzu bir sanayi memleket.i
lle sabp pamuklumızu da ondan 
lalın alacakımız. Ve pek tabii o
larak fiyatlar, satııta bir ziraat 
lneınleketi balkmm qağı hayat 
elandardma uygun bir iıtihsa1 
iicreti üstünden, ve alııta bir 
laııayi memleketi halkının yük • 
&ek bayat standardına uygun bir 
jly değeri üstünden tanzim edi-
~ktir. Bir makinayı ağırlığın
~~ aümüıe alacaksınız: tütünü · 
11\ld ve portakalınızı ise, ıömür
J~ Yahut yan • sömürıelerdeki 
'!•tlar niıpeti içinde verecekıi

llıı. Bu niıpeti ne kadar arttınr
'-ılız, suni olacaktır: çünkü ala
C&lnıız makina da o kadar fiyat 
'-..ı- .. ekt . ... ı ıorec ır. 

Devletler dar ve imtiyazlı bir 
~&vele ile biribirine bailı de
._ de, mübadelede serbest iseler 
) etele yoktur. Fakat dar ve imti
k •z1 Iı mt.kaveleler bu serbestiyi 

a. dırdığı zaman, bu nazik ta -
i"lnlqnıa kelimesini kapitüli" 
don tlbiri ile deiittirmek pek 
t'e Yd~nlıı olmaz. Bu hususlarda 
... '"'ı •Ye kadar hiç kimıe ile di
,..l\ 1 d ... ·ı· 3" egı ız ve esasen de olamA-
ı..'z· Tiirkiye'mizin iktısadi polit 
ı,~1!11'1l esaslan malGmdur: biz 
li •hracat sanayii kurmuyoruz. 
Z:lnınaddesi bizde bulunan veya 
-~~a memlek~~izde temini 
b· lbkün olan ve istihlak pazan 

•zzat kendi memleketimiz olan 
la.n •• ku 
bi ayn. . ı:u10ruz. Pancanmızı 
• z Jetııtırıyor, tekerimizi biz 

Y•Joruz. Fahrikalar, istihsal 
lbaddeleriınizi kıymetlendirir _ 

CSoau 8 iaci aylada) 

Bu beyanat, gece Amerika'ya veri- 1 
lecektir. Celsede kordiplomatik ile 1 D • 'd • ikJ f 
bir çok gazeteciler hazır bulunacak - anzıg e ııt a bayramı kutlanırken 
tardır. Daha §İmdiden Varıova'da ec- -------------------------
nebi gazetecilerin ıs hususi muhabiri 
bulunmaktadır. 

Beck bugün ingiliz büyük elçisini 
kabul etmittir. 

Varıova, 4 a.a. - Polonya hariciye 
nazır muavini Szembeck, İngiltere 
büyilk elçisini kabul ederek hariciye 
nazırının cuma günil aaat 11.30 da 

(So:ıu 8 inci sayf2da) 

Okuma kilaplar1 
üzerinde ledkikler 
Orta okul okuma kitaplarını yeni -

den tertip etmek üzere tetkil edilmit 
bulunan komisyon dün öğleden sonra 
Maarif vekaletinde Maarif vekili Bay 
Hasan Ali Yilcel'in reisliğinde ilk top
lantısını yaparak geç vakte kadar ça -
lıfllllt ve esaslan tesbit etmiştir. BB. 
Falih Rıfkı Atay, Rept Nuri Gilnte • 
kin, Nurettin Artam, Mithat Sadullah 
Sander, Refik Ahmet Sevengil, Fazıl 
Ahmet Aykaç, Hakkı Tarık Us ve Ha
lil Vedad Mezatlıdan miltetckkil olan 
komisyon ikinci toplantısını 21 mayıs
ta yapacaktır. 

General Weygand 
dün Bükreı' e gitti 
İstanbul, 4 a.a. - General Veygand, 

bu sabah 8.35 te Ankara'dan ıehrimi
ze gelmif, ve istasyonda vali muavi
ni, emniyet direktörü ve franaız kon· 
soloshanesi erkinı tarafından kartı -
lanmııtır. 

General Weygand, bugün öğleden 
sonra saat 15.15 te YetHköyden tay
yare ile Bükre§'e hareket etmittir. 

General, tayyare meydanında vali 
muavini, emniyet direktörü, merkez 
kumandanı, belediye turizm müdürü, 
fransız konsolosu, konsoloshane erka
nı ve daha birçok zevat tarafından u
ğurlanmııtır. 

Bülırq'te 
BUkret. 4 a.a. - General W eygand 

saat 17 .30 da tayyare ile İstanbul dan 
buraya gelmittir. 

Almanya aleyhinde 
nümayişler yapıldı 

~ 

Danzi• ıehrintlen bir görüniif 

V BIJova, 4 a.a. - Dünkü askeri geçit resmi esnaımda halk, bir çok 
defalar Almanya aleyhinde tezahüratta bulunmu§, ''Y qasm Polonyalı 
Danzig, yapım Polonyalı prki Prusya, kahrolsun Hitler" diye bağır -
mıftır. 

Alman sefirinin gamalı haçlı bay • 
rak taııyan iki otomobili geçerken et· 
rafta memnuniyetsizlik mınlblan 
yükselmittir. 
Zabıta Danzig memurlarının vermit 

olduktan mezuniyete istinaden kilise 
önünde izcilere ait rozetler satmakta 
olan Styrbicki adındaki polonyalı bir 
izciyi tevkif etmittir. 

( Sonu 8. iaci sayfada) 

Almanya ve şimal 

memleketleri 
Berlin, 4 a.a. - Almanya ve Le

tonya hükümetleri bir ademi tecavüz 
paktı aktetmek için antaımııJardır. 

Eatonya ile müzakere cereyan et • 
mekte ve ıüratle ilerlemektedir. 

Birinci Türk ~qriyat Konı!eıi, dün !ncümenlerin çalıpnalarma devamı halinde fa~liYette bulwımuıtur. lki ıündenberi sabah 
ve a~pm celıelerı yapan. 7 encume!' de dun . akı~m. r_uzn.amelerindeki maddeleri umamıyle müzakere etmiı bulunuyorlardı. Tili 
komııyonlar .da kend!lerıne verllınıı olan ıılerı bıtırmııler ve raPortôrler, raporlannı umumi heyetin uıvibine arzetmiılerdir. 
Konıre m~ıebetıyl~ topl~nmıı. olan ~azete~iler dün aabah Maarif Veklletinin dlvetlisi olarak civar köylere citmiıler ve 

buralarda eiıtmen faalıyetını tetlı:ık etmıılerdır. 
Buıün koncrenin IOD ıünüdür. Umumi toplantı öileden evel ıaat 10 da lımet Pata Kız Enetitiltıünde yapılacak · encümen ra -

porları -.yn Q'fl müzakere ve bunlar hakkında kon&re kararlan t•bit edilecektir. Bilahare Dlltultlar verilecek ve koncre kapana
caktır. 

B. Litvinof' un istilası 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İstifa haberi her tarafta 
derin akisler uyandırdı 

Moskova, 4 a.a. 
- Havas: Litvi -
nov'un istifasının 
hakiki sebepleri 
daha iyice bilin -
miyor. Ahvali si -
hiyesinin müsait 
olmadığı söyleni-

yor. 63 yaşında bi
risi için bu varid 
ise de Litvinov 
her zaman sağlam 
görülmüştür. 

Bunun Sovyet -
ler Birliğinin ha -
rıcı siyasetinde 
bir değişiklik ta -
zammun edip et -
mediği hususuna 
gelince, Sovyet -
ler Birliğinin şah-
si siyasetin yürü
düğü bir memle -
ket olmadığı, tek 
bir siyaset bulun -
duğu, o da, hükü
metin ve partinin 
siyaseti oldufu 
cevabı verilmek -
tedir. 
Muhtemel 
aebepler 
Ancak şurasını 

hatırlatmak ıa _ Sabık Sovyel Hariciye Komi.eri B. Litvinol 
zımdır ki, Stalin parti kongresinde ldaki davaları halletmek üzere biribi • 
söylediği nutukta, demokrasileri Sov - ri üzerine saldırmaya çalıpnıf olmak· 

yctlcr Birliği ile Almanya'yı araların- (Sonu 8. inci say! ada) 

HEYETİMİZ VE TÜRK ASKERİ 

KITASI İRAN'DAN AYRILIRKEN 

Heyecanh bir teşyi 
merasimi yapıldı 

Kazvin, 4 a .a. - Anadolu ajansının gönderdiği hususi muhabiri bil
diriyor: Türk müfrezesinin Tahran'clan hareketi en samimi kardeşlikte. 
zahüratma vesile olmuttur. Sahne hakikaten heyecanlı oldu. 
Türk müfrezesi kendilerine fevka-ı 

ıade bir misafirperverlik gösteren ı - Macar parlômentosu 
ran harbiye talebesiyle birlikte Av -
luda toplandığı zaman, talebenin biri fesholundu 
hararetli bir nutuk aöylemit ve nut 
kunu "Yapsın Türkiye, yapsın türk 
ordusu, yapsın Türk - İran kardetli
ği" sözleriyle bitirmiştir. 

Hatip : "biz iki vücutta yaııyan bir 
tek kalbiz,. demittir. 

(Sonu 8. inci saylada) 

Budapeıte, 4 a .a. - Naibi hükilmet 
amiral Horty, parlamentoyu feshet· 
miıtir. Yeni meclis, 10 haziranda içti• 
maa davet edilecektir. 

Hükümet, yeni seçimin tarihini teı· 
bite memur edilmittir. 

Slovakya devleti 
paylaşıhyor mu? 
Fon Ribbentrop Roma'da bu 
mesele için de konuşacakmış 

Bratislava, 4 a.a. 
- İyi bir kaynak
tan öğrendiğine gö 
re B. Fon Ribben
tcop'un Roma'yı zi 
yaretinin batlıca 
mevzuu, ılovak me 
selesidir. 

Alman nazırının 
italyan zimamdar -
!arına Slovakya
nın Almanya ile 
Macaristan arasın
da taksimi muktc· 
zi olduğu hakkın
da izahat vermek 
arzusunda bulun
dufu söylenmek
tedir. (Sonu 8. de) 

Avuıturya'ya ilhalı olanacafı aöylenen 
BratUlaoa' Jan bir man.zcırcı 



İnsan ve kültür : 

Memleket sevgisi 
Bizim memlekete, tayyareden, bir muharririn goziınden yahut fotoğ

raftan baktığınıza göre, hep ayn manzaralar görürüz. Bunların hepsi, bu 
guzel ve sevgili yurdumuzdur. Tam bir yurt bilgimiz için bütün bu çeşit
li bakıılann çeşitli tasvirlerine ihtiyacımız vardır. Şimdiye kadar, Mat· 
buat Umum Müdürlüğünün hazırladığı fotoğraf sergileriyle, memleke 
tin bir çok güzel şehirleri ve manzaralan hakkında bir fikir edinmemiz 
kabil olmuştur .. Fakat buna, bir de ressamlarımızın memleketi nasıl 
gördüklerini ilave etmek lazımdı. 

Memleketin manzaralannı olduğu gibi te&'ı:>it etmekle ressam gözü ile 
tesbit arasında elbette ki sonuncu vasıta lehine bir fark olacaktır. Fakat, 
bunun için türk manzarası ile türk ressamını karşı karşıya getirmek la -
zımdır. Ve bu, Kurbağalıdere yahut Göksu'ya erişmek kadar kolay de
ğildir. Jfte Parti, çok güzel ve müsbet bir teşebbüsle, bu da.vayı hallet· 
miştir. stekli türk ressamlarının bütün seyahat ve ikamet masraflannı 
üzerine alarak, şu sıralarda Ankara Halkevi'nde gezebileceğiniz şayanı 
dikkat serginin meydana gelmesini mümkün kılmıştır. 

Bu sergiyi behemahal gezmek lazımdır. Yalnız, her tablonun önünde 
durarak, bilhassa memleket renkleri hakkında bir fikir edinmiye, türk 
kasabasının inşai bünyesini anlamıya ve bu renkler ile o manzaraların 
ortasında duran insan silhouette'lerinin tarife gelmiyen çizgileri ile mü 
cavir bulunduklan hayat ve it arasındaki münasebeti tahlil etmek şar • 
tiyle. Burhan BELGE 

Devlet denizyollariyle Devlet 

işletmek limanlarını 
. . 
ıçın 

Mülhak bütçeli iki 
idare kurulacak 

Devlet deniz yolları ve devlet liman lan i§letme umum müdürlükleri · 
nin teıkilat ve vazifelerine dair olan kanun projelerini hükümet dün Ka
mulaya vermiştir. Projenin ihtiva ettiği esaslara göre Münakale ve Mu
habere Vekaletine bağlı ve hükmi şahsiyeti haiz ve merkezleri lstanbul'-

da olmak üzere "Devlet deniz yol • 
lan iıletme urrı ım müdürlüğü.. ve 
''devlet liman n iıletme umum mü
c:lürlüğü" adi r yle mülhak büdceli 
iki idare kurulacaktır. 

Dengyollan idare.inin vaz.ileleri 

Devlet Den zvollannın iştigal ve 
vazife mev.zulan Türkiye sahillerin
de muntazam posta seferleri inhisarı
nı, İıtanbul ve civarı iç batlariyle 
Yalova hattını, gemi kurtarma inhi
sarını, kılawz k ve romorkörlük in
hisarını, Van ·ıu işlteme inhisarını 

işletmek ve b nlardan başka inhisarı 
tazammun etmemek şartiyle denizyo
lu, nehir ve kanallarda her nevi yük 
ve yolcu nakliyatı yapmak, gemi inşa, 
timir ve hawzlama işleri, turizm it· 
terinin denize a t kısımları ile uğraı· 
mak olacaktır 

Limanlar idare.inin vazileleri 
Devlet lima 1 r igletme umum mU

dürlü&ünUn i tıgal ve vazife mevzu
ları İstanbul, İzmir, Trabzon liman
larında her t r ü ticaret eşyalarının 
yükleme bopltma ve aktarma işle • 
riyle, rıhtımların itletmeıi inhisarı, 

anbarlar, antr olar, deniz yolcu sa
lonları ve ıundurmaları teıis ve i§let
mesi inhiıarından ibarettir. 

Her iki umum müdürlUğün teıki • 
lit kadroları biltçe kanunlarına bağ
lanacak cetvel erde tesbit olunacaktır. 
Umum müdür luklerde, umum mUdür, 
umum müdür muavini, hukuk müşa
viri mubaıebe iıletme, fen heyeti 
müdürlükleri ~n mürekkep bir en· 
cümen teşkil edilecektir. Bu müdür
lUklerin alma, aatma, yapma ve yap
tırma, kiralam ve kiraya verme gibi 
itleri hakkın a arttırma eksiltme ka-

kümlerine göre Denizbank idaresi ta
rafından yapılacak ve Münakale ve 
Muhabere Vekaletine verilecektir. 

Devlet denizyolları ve devlet Ji -
manları igletme umum müdürlükleri
nin vazifeye bagladıkları tarihten iti
baren 31 mayıs 1939 tarihine kadar o
lan bütçe ve kadroları Münakale ve 
Muhabere Vekaletince tanzim ve İc
ra Vekilleri Heyetinin tasdikiyle tat
bik mevkiine konulacaktır. 

Buaünkü K.arnulay 

Kamutay bugün toplanacaktır. 

Ruzname ıudur : 
ı - Sanayiin kontrolüne dair olan 

kanun layihasının geri verilmesi hak
kında Baıvekilet tezkeresi. 

B - Dahili nizamname mucibince 
bir defa müzakereye tabi olan madde
ler: 

X 1 - Vakıflar umum müdürlüğü 
1939 mali yılı bütçe kanunu layihası 

ve bütçe encümeni mazbatası. 

Çağrı 
X İktisat encümeni bugUn umumi 

eyet içtimaından sonra toplanacaktır. 
X Ziraat Encümeni bugün umumi 

heyet içtimaından sonra toplanacak • 
tır. 

X Dahiliye Encümeni bugün umu
m! heyet içtimaından sonra toplana • 
catır. 

X Milli Müdafaa Encümeni bugün 
umumi heyet içtimaından sonra top • 
]anacaktır. 

X Tegkilatı Esasiye Encümeni bu • 
gün saat 16 da umumi heyet içtimaın
dan sonra toplanacaktır. 

X Arzuhal Encümeni bugün umu • 
mi heyet içtimaından sonra toplana • 
caktır. 

Dış ticaretimiz 

Kliring hesaplan bakiyeleri ye 
kredili ilhalita ait taıhhüHer 
Türkiye Cüınhuriyet Merkez bankasın

dan alınan hesap hiılisalanna söre 29-4-19311 
tarihindeki kliring hesapları bakiyeleri. 

CETVEL: 1 

Türkiye Cümhuriyet Merkez ban1casın
ddi Iclirinı besıpla11 borçlu bakiyılırl 

Memleket Miktar T. L. 

Belçika 
Çek-Slovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İn~ltere 
İspanya 
1sve~ 
İsviçre 
İtalya 
Lehistan 
Macarlıtan 
Norveç 
Romanya 
s. s. c. ı. 
Yug01lavya 
Yunanlıtan 

CETVEL: 2 

628.600 
3.421.200 

704.900 
3.435.500 

704.700 
11.306.800 

270.700 
3.106.300 

821.000 
U3ıı.600 

303.700 
1.268.900 

694.400 
107.500 
602.600 
418.700 
104.300 

Mubtelil memldetlerin Merkez banka· 
lırıadı tutulan l:lirlnı bt1Hplırınddi 

11.Jıcılılırımn 

Memleket 

Almanya 

Miktar T. L. 

A. Hesabı 9.723.700 
B. Hesabı 455.500 

Estonya 
Letonya 
İtalya B. Hesabı 

10.179.200 
45.300 
38.900 

135.100 
54.400 Yunan latan 

Divanı Muhasebatta terfiler 
Divanı muhasebat reisliği tarafın • 

dan nisan ayı içinde açılan imtihanda 
muvaffak olarak birer derece terfi e
den mürakiplerle birinci sınıf mua • 
vinliğe terfi edenleri yazıyoruz : 

Üçüncü sınıf mürakiplerden BB. 
Nihat, Ekrem, Rahmi, Nedim, Nec -
det, Rauf Muzaffer ve Fuat 55 lira i
le, ikinci sınıf mürakipliğe memurlar 
dan Cemal, Hüdai, Vaııf, Celil, Faik, 
Bedri, Cemal, Mustafa, Semiha, Ri • 
fat, Memduh, Kenan ve Hariçten Tev 
fik. 54 lira maaılı UçUncU ıınıf milra • 
kipliğe, memurlardan Muvaffak, Ce
vat, Enver, Namık, Hikmet, Celil, 
Kudsi, ve Akif birinci sınıf mUrakip 
muavi91iğine terfi ettirilmitlerdir. 

Halkevinde temsil 

Kıral Zogo'nun 

1 stanbu I' da ki 
gezintileri 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Birkaç 
gündenberi İıtanbul'da bulunmakta 
olan sabık Arnawt Kıralı Zogo bu
gün ıehirde bir gezinti yapmııtır. 
Bu arada saat 17 de kıraliçe ile birlik
te Park Otele giderek çay içmiı ve 
daha sonra da otomobille Boğaziçi'n· 
de bir gezinti yapmıştır. Eski kırat 
beraberinde getirdiği sekiz otomobil 
için Perapalas civarında husuıi bir 
garaj kiralamıştır. Kırat Zogo'nun 
maiyetindeki zevat ve nazırlar da ıe· 
hirde gezinti yapmıılardır. Sabık kı
rat ve kıraliçe hiç kimseyi kabul et
memekte ve yemeklerini dahi hususi 
olarak yemektedirler. 

Adliye dairelerinde 
İJ sahiplerine kolaylık 

gösterilecek 
Adliye Vekaleti memurların iş sa -

hiplerine karşı iyi muamele yapmala
rı ve mümkün olan kolaylıkları gös • 

termelcri ve bilhasa icra dairelerinde 
buna dikkat edilmesi hakkında teşki -
latına bir tamim yapmıştır. Bu tami -
mi yazıyoruz: 

"İş sahiplerine karşı iyi muamele 
yapmak ve mevzuatın imkan ve müsaa 
desi nisbetinde kolaylık göstermek 
memuriyet vazifesinin tabii icapların 
dan olduğu gibi hilAfına hareket, Me
murin ve Hakimler kanunu mucibin -
ce inzibati cezaya da müstelzim bulun 

maktadır. Vazifelerinin mahiyeti ve 
it sahipleriyle daimi temasta bulun -
maları bakımından icra memurlarının 
bu huıuıta daha ziyade hasu.ıiyet gös 
tererek alakalılara sert ve fena mua • 

mele ifa ve mütkilit ihdasından te -
vakki etmeleri iktiza eder. 

Binaenaleyh icra ve iflas memur ve 
muavinleriyle ldt! Ierin•.. cı.z.neıeri
ni ifa ııraııilcla kanun hükümlerine 
bu bakımdan da tevfiki hareketle hak
larında muamele tatbikini iıtilzam e
decek hallere meydan venncmelerine 
dikkat nuarlarının celbi ve icra daiıe 
leri üıerindeki murakabe hakkı kul -

Anı. .. r ... J.la11r-··= ·---:1 ı--'··-- ---- , ..... ı...ı..-- ---·~c1.:ı11IZ.'-""C DU nu'ku. 
sup gençler dün gece "Kanun adamı" bilhassa göz önünde bulundurularak 
piyesini muvaffakiyetlc sahneye koy- kanun ve vuife icaplarına uymıyan 
muılardır. Temsil, tiyatro salonunu hal ve hareketi görülenler hakkında 
dolduran ıeçkin zümre tarafından derhal muameleye teve11Ul edilmeıi 
çok alkıılanmııtır. teblil olunur ... ,, 

imar müdürlüğüne tayin olunan B. Halit Ziya Türklıan JünJen 
itibaren yeni va:ıile•in• bQflatnlftlr. Re•mimiz, B. Halit Ziya 

Türklran'ı maltamında gö•teriyor 

VAKIFLARIN YENİ BÜTÇESİ 

Kamutay'ın bugünkü 
toplanhsında görüşülecek 

Kamutay bugünkü toplantısında tetkike beılamıı olduğu 939 mali 
vılı büdcelerinden Evkaf Umum Müdürlüğünün yeni sene büdce pro • 
jesini müzakere edecektir. 

.., •..................................... '- . 
Büyük konser 

Sayın Bayan 

iSMET INÖNÜ'NÜN 
Yüksek himayelerinde 

bulunan 

Yardımseverler 

cemiyeti 
menfaatine önümüzdeki cu
martesi aktamı ıaat yirmi 

• birde Ankara Halkevinde: 

• . 

Kıymetli •anatkarlar Lika A
mor, Zirkin, Eclvart Zuck· 
mayer tarafından ,ok ~en- • 
gin bir konıer verilecektir. 
Biletler, Halkevi Direkt6r10ğü, 

Çocuk Esirgeme Kurumu merke
zi, Hasan Ecza Deposu, lstsnbul 
ve Yeni§chir Eczanelerinde satıl
maktadır. · 

'"'······································_. 

uun hararet 27 dereceye ~ıktı 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

kapalı geçmig, rüzgar garpten saniye· 
de en çok 2 metre hızla eımiıtir. GU
nün en yüksek ısısı 27 dereceye ka· 
nar yUkaelmiıtir. Dün yurdun prk 
ve cenubu şarki Anadolu mıntakaları 
ile Karadeniz sahillerinde hava çok 
bulutlu, diğer mıntakalarda kapalı 

geçmittir. Son 24 aaat içinde yalnız 

Karakösede yağıı olmuı ve karemet· 
reye 3 kilogram su bırakmııtır. Rüz
garlar Kocaeli mıntakası ile Ege'nin 
şimal taraflarında timalden diğer 

mıntakalarda umumiyetle garpten sa
niyede en çok 11 metre kadar hızla 
esmiştir. Dlin yurdda en düşük ısı sı
fırın altında Karsta 3 ve sıfırın üs
tünde Ulukışla ve Erzurumda 2, Van 
ve Sıvas'ta 3, Kayseri'de 4 derecedir. 
En yüksek ısı da İzmir, Afyon ve 
Bahkesir'de 24, Kocaeli ve KUtahya
da 25, Eskiıehir'de 26, Adana ve Bur
sa'da 27 derecedir. 

Karabük'te makine Ye kömür 
deposu yapıhyor 

Karablik istasyonunun gün geçtik· 
çe artan ehemiyetini göz önüne alan 
devlet demiryolları umum mildUrlüğU 
Karabük istasyonunda bir kömür de· 
posu, bir makine depoıu ve lüzumlu 
yolları yaptırma&a karar vermiıtir. 

Vakıfların yeni yıl bütçesi masraf 
yekunu 2.788.470, varidat yekunu 
2.789.500 liradır . 

Bütçe encümeni mazbatasında. 2762 
sayılı kanunun tatbikatının vakıf iı • 
lerimize ve vakıflar umum müdürlUğü 
muamelat ve hesabatına gün geçtikçe 
daha muntazam bir ıekil verdiğine i· 
pret etmektedir. 

Uzun senelerdenberi bakımsız ka -
lan vakıf malların ve bilhassa abidele
rin liyikiyle imar ve islihı, bütçe ge
lirinin imkinlarına ıığacak vaziyet -
te olmadılından abidelerin tamiri i
çin vakıflar kanununun verdiği salahi 
yete istinat edilerek, kadro harici hay 
ratın satıı bedellerinden mahsup edil
mek üzere 200.000 lira abidelerin ima
rına sarfedilmiı ve gene aynı maksat
lara sarfedilmek Uzere 3386 numaralı 
kanunla 200.000 lira daha alınmııtır. 

Bütçe lcuıllan 
Vakıfların yeni bütçe projesinde 

maaılar faslı yekQnu 486.332 lira; müı 
tahdemler ücreti 187.008 lira; müte -
nevvi masraflar 54.500 lira: mukan -
nen masraflar 101.000 lira; vakıf akar
lar masrafı 291.000 lira ;onnan zeytin
likler ve vakıf arazi masrafı g3.600 li· 
ra; tamirat ve inpat 105.000 lira: Da· 
rU11afakaya yardım 15.000: Maarif ce· 
mi yetine yardım 2.000: fehitliklerl 
imar cemiyetine yardım 2.000: Çocuk 
Esirgeme kurumunda baktırılacak kU 
çUkler maaraft 2.000; Arıiv ve pleri· 
nin umumi ma1rafları 17.000; Gureba 
hastanesi masrafı 95.644: İmaret mas
rafları 15.000; mütekait dul ve yetim 
maaı ve fevkalade tahsisatları 165.000: 
Zati maaılar 52.000 hayır itleri maı -
_ , .. .. .... ,... ,,...,.. 't.! - ---'--.-.. ·-

Bütçenin varidat kısmında ııe bat· 
lıca fU rakamlar görülmektedir: 

1.946.500 lira icarlar, 50.000 lira mW 
hak vekıflar varidatından alınacak 
kontrol hakkı, 50.000 lira mahlQl mu
accelitı, 210.000 lira orman ve zeytin
likler ile arui ve madenler h11ılatı, 
290.000 lira çegitli gelirler, 100.000 
mütevelli gelirleri; 50000 vakıf paralar 
faizi, 93.000 lira maliyeden vakfa mu· 
avenet. 

Vakıflar idaresinin geçen aenekl 
bütçe yekQnu 2.915.585 lira idi. 

Patlayıcı maddelerin 

muhafaza edileceği 

depolar 
Bir borç için haczedilerek bilahare 

satılan barut dinamit kapsülü katran
lı fitil gibi eıyanın, satma ve kullan -
mağa salihiyetli ıahislara satılıncıya 
kadar alanlar tarafından aşağıda yazı
lı barut depolarında muhafazaıı ka· 
rarlapnııtır: 

Adana, Ankara, Antalya, Balı
keair, Buru, Diyarıbakır, Çanakkale, 
Edirne, Eıkitehir, Erzurum, Erzin -
can, İatanbul, İzmir, Kayseri, Kocae
li, Konya, Kastamonu, Samsun, Sivas, 
Muğla, Zoneuldak, Gaziantep, ve Fet· 
hiye. 

Fotoaraf sergisine ilf lrik 
edenlere Hin _nunu hüküm eri tatbik edilmiyecek, 

bu gibi itler muhabere ve münakale 
vekiletincc hazırlanacak bir talimat
nameye göre yapılacaktır. 

Denizyollan ve Akay iıletmeleriy
le fabrika v havuzlar idareleri me· 
mur ve müsta demleri tekaüt sandığı 
hükümleri he iki idarenin emrine 
girecek ve I e:Jizbank memur ve müs
tahdemlerinden Denizbank'ta mUlga 
denizyolları ve Akay işletmeleriyle 
fabrika ve havuzlar idaresinden inti
kal etmiı olar.tar hakkında devam su
retiyle, Der ızbank mülga tahlisiye 
umum müd rlüğünden intikal etmiş 
olanlar hak nda mülga seyriscfain 
idaresinden milntakil memurlar gibi, 
Denizbank mı.ilga İstanbul, İzmir, 
Trabzon linıanları iıletmelerinden in
tikal edenler hakkında yilzde bet ai
dat keıilmeğe başladığı tarihten iti. 
haren, Denlıbank'ın teıekkülilnden 
sonra doğr dan doğruya bu sandığa 
intisap etm f olanlar intisap tarihle
rinden ve her iki itletme idarelerine 
intisap edecek olan memurlar hak • 
kında da i tiıap tarihlerinden itiba
ren yeni ve umumi bir tekaüt aan -
dıfı kanunu yapılıncıya kadar latbik 
olunacaktır. 
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Ankara Halkevi Baıkanhlm

dan: 

Muvaltlıat madJe 
Projenin muvakkat maddesine göre 

Denizbank'ın l kinunusani 1939 tari
hinden ilgası tarihine kadar olan mu
amele ve hesaplarını gösterir hususi 
bir bilanço Denbbank kanunu bil· 

Kongreden kongreye 
lstanbul'dan ve öteki şehirlerden 

neşriyat kongresine gelenlerden ço
ğu, dün gece Ankara konservatu
varında güzel bir konser dinlediler. 

Kongrenin son toplantısından ön
ceki gecede verilen bu konserler, 
türk neşriyatçı/arının ahengine bir 
ahenk daha katmış olsa yeridir. 

Bu konserde bulunmuş olan bir 
dostumuz anlatıyordu: 

- On be~ sene önce gene bir kon
gre vesilesiyle Ankara'ya gelmiı
tik. Şimdiki güzel konservatuvar 
binasının yükseldiği yer o zaman 
bombo~ bir arsa gibiydi. Bir defa 
kongre Azalarından bir iki kişi eli
mizi, yDzümüzü yıkayabilmek için 
orada bir ağacın altında su bulmağa 
gitmiıtik. Şimdi ise aynı yerde ve· 
rilen bir konser, bütün Dyelere mDs
tesna bir gece geçirtmiı oluyor. 

Türkiye'nin ve bunun batında 
Ankara'nın ilerleyiıini. bayındırlı

ğını ölçmek, eski ile yeniyi kıyas
lamak için seneleri, mevsimleri bi
rer ölçü olarak kullanabileceğimiz 
gibi bunu kongreden kongreye de 
ölçebiliriz. - T. l. 

Bir okurumuza c.vap 

Kay1eri'de okurlarımızdan Ali 
Cözübüyük, bize sönderdiii bir 
mektupta Emir Abdullah'm milli 
Şef'imize fahri yanr olan oila • 
nun iamini doiru olarak naul o
kumak li.znn ıeldiiini IOl'UJor. 

Genç Emirin adı Naif'tir. 

Delikanlılık! 

Biz yirmiai ile otaz J'afl arum· 
da bulunanlara "delikanlı" deriz. 
Doatwnaz Ercüment Ekrem Tala'· 
nun bir doatuna yazdıiı mektup· 
tan aldıinnız fU cümleye bakı· 
nızı 

"Elli yaf •.. A11l deliımenlik ça· 
ğıdır ... " Eier bu hüküm doiru İ· 
ae elliaini ıeçmif olanlara da, ı .. 
rah fer ah, delikanlı diyebileceğiz. 

En Eri 

Haber sazetesinde Dal, Mim si
bi eaki harflerin imza yerine kul· 
lamlclıimı bir fıkramızda 1asmıt
tık. 

Vakit sazet .. inin son aa~lann· 
dan biriıinde de hir spor yasw -
nm altmda En Er diye bir imza 
sördük. 

Arap harflerinden aonra fran -
•ıs alf abeai 1 Bakalım, ne zaman 
türkçe,e aıra selecek 7 

Motiirlü vaıtalar ve 

~ocırklarımız. 

Polil enatitüaü motör öfretme
ni S. Günay bize gönderdiii bir 
mektupta diyor kiı 

"MotörlG nakil •aaıtalan JUri· 
ta ıünbeıün çoialmaktadır. Yur-

dun nüfus kalabalrfı da fazladır. 
Yolların aafalt olmaamdan do· 
layı çocuklar buralarda top 'Ye 

sair oyunlar oynamaktadırlar. 

Motörlü vaaıtaları kullanan toför
ler de ıüratli ıitmekte oldukların• 
dan bu atfaltlar üzerinde her sa· 
man kaza olmak tehlikui kaYetle 
mevcuttur. Bu •ahim vazi1etlerin 
önüne seçebilmek için hem toför· 
lerin 1eyriiaef erlerinde normal Ye 
tabii bir yürüJiit ile (30) kilomet· 
re:yi ıeçmemek üzere yilriiyiite 
konwmalan Ye hem de bu cİ•ar· 
larda oturan JUrttaılarm ~
lariyle ali.kadar obnalannm temi· 
ni cihetine ıidilecek oluna bu ka· 
zalar mümkün mertebe önlellmİf 
olur kanaatindeyim.'' 

Mektubu yukarıya koyduk. Bu 
meaele, Avrupa'da, bilhaua in• 
siltere'de büyilk bir eh.myetle 
telakki edilir Ye seyribefer mGt .. 
hauıalan, bir takım mekteplerde 
konferanslar vermek ve J'Ollarda 
çocuklara tatbikat yaptırmak ıu
retiyle onlan aydmlatırlar. Ana • 
larm, babalarm dikkatleriyle be • 
raber bir de hu usw bizde de tat· 
bik edilemez mi? 

Evimizde açılan fotograf müsabaka
sına ittirak eden bir kısım arkadaılar 
serginin kapanmaıı bir ay eeçtiği hal 
de elan fotografları aldırmamıglardır. 
Bir haftaya kadar bu fotograflar alın
madığı takdirde evimizin hiç bir mes
uliyet kabul etmiyeceğini bildiririm. 

Rize'de bir elektrik 

fabrikası yapıhyor 

Rize, 4 a.a. - Rize belediyesine ait 
yeni elektrik fabrikaıının inpıına bat 
lanmııtır. 

Belediye mecliıi halkevinc bin bet 
yilz lira yardım tahsisatı kabul etmit· 
tir. 
Ktıılay kongresi valinin ve eşinin 

ittirakiyle toplanarak yeni bir idare 
heyetini ıeçmiı ve bir aylık faaliyet 
raporunu tuvip etmiıtir. -
Florya plljlan kiraya 

veriliyor 
İıtanbul, 4 (Telefonla) - Floryı 

plijlarının geçen ıeneki gibi kiraya 
verilmeıi tekarrUr etmiştir. Daimi en· 
cUmen, bunu artırmaya koymuıtur. 



İtalya - Almanya 

görüşmeleri 

'Alman Hariciye Vekili Riben· 
trop, ana1ZID Roma'ya gitmeğe ka
rar vermiştir. Havu ajansı, bu ae· 
Yahatin sebebini izah ederken, Beck 
tarafmcLuı bugün Varşova'da söy
lenecek olan nutka ehemiyet ver
nıek İstemediğini göstermek maJıı:. 
aadma matuf olduiunu bildiriyor. 
Diplomaainin §&hsi temaslarla idare 
edildiği bir devirde bi.- hariciye ve
kilinin diğer hariciye vekili ile gö
riİfmeainde huıuai bir mana aramak 
lae,taudedir.Her halde RibenlTop'un 
Ronıa seyahati hakkında Havas'ın 
tefsiri pek mukni göriinmüy0r. Bu, 
daha ziyade mih.-er diplomasisinin 
brplqtıiı mukavemet kv§Uında 
iki otoriter devlet hariciyesinin fikir 
teati etmek ihtiyacından doiınuı 
'bir seyahat oba serektir. Filhakika 
IDİlıYer tirketi kurul&h ilk defadır 
ki, Almanya, ciddi bir mukavemet
le kutdapnaktadır. Denilebilir ki 
demokruiler cepheıi bazı noktalar
da taarnıza bile geçmi1 bulunuyor· 
lar. lnıiltere'den gelen haberi 
P 1 , D • er, 

o onya nm anzıg Üzerinde him -
ye iıtiyeceğinden balıaetnıekt~. 
Yarton da bu haberi teyı·t d" 

h • dah . e ıyor 
ve atta a ıleri ııriderek p 1 , D • o• , O OD• 
ya DJD ~zıg senato kararlarını 
veto etmesı ve D•-zı.g't k & k ... e as erı ı· 

talar bulundunnas tat d w• . bildi ını ep e ecegı· 
:ı d ~ktedirler. Bu tartlar al
ın ad mıhYer deYletJeri vaziyeti tel· 

b 
. e c:rek bir karar vermek mec· 

unyetındedirler. 

.. Almanya ile ltalya arasındaki 
llluna.aebetlerin gizli kapaklı bir la· 
r~fı yoktur. iki devlet, tok olan bü -
Y1ik devletler ve kendilerini müda -
faadan Aciz olan küçük derietler 
heaabma kazanç temin etmek için 
;'1~1dığa girmiılerd.ir. Her ikisinin 
..:.. ~diği mümkün olduğu kadar 

bar zaman içinde mümkün ol· 
~kadar fazla kazanç temin et-

:iıaheaiz -her biri. cliieri~i; .. -aktlf 
8~• Paaif yardlllUDll güveniyor. 
~eıaale7b taraflardan birinin te

bıin ett"W• d ıgı menfaat için kartı taraf 
"k~ ~enfaat utiyor. Filhakika her 
1 !81 de bu menfaati biri birine te
bain ederken, bunu istiyerek J'•P
llUJor, Meaeıa Abnanya Avusturya· 

~t~Tk İatedi. ltalya ya bir olup· 
İf ld a11aanu:la k.ft.mqtır. Yahut da 
e~ ~ktan aonra bu ilhakı tasvip 
kal tir. Fakat fÜpheaiz memnun 
İfa:-;•ıhr. ltalya'nm Amavutluğu •aJc-__ • Almanya 'yı memnun bı· 
~tır. Fakat biribirinin ka· 
d~l ınat. . lllaıai obnak her iki mihver 
L_ e •nuı d · · g· · H ~tiat , .• ıtıne elvermez. ın a· 
bu h· an 111 ılhakmı temin ettiği için 
.. lrr. ~illete mukabil, Avuıturya'J'I 
dell t-.~turya•nm ilhakını t•min era..,_,_, da •bu Yard.mıa mukabil la
İfiıade • ınenfaatler iıter. ispanya 
dllrla :aPılan ınaddi ve manevi yar· 
laıılt' Ça~_tılak Çekoılovakya parça· 

• e11:0 l k Ye, bu d f 1 ova ya parçalandı di-
İtral •de • diier taraf Amavutluiu 

er Böl tı -h b·. Y ece yabancılara kar---.. • ırrt· tedir. Ha1r·~ 1 muhafaza edilmek· 
lca~cuı k t~. Almanya yalnız 
... •baıe.· . •ndııı tarafmdan temin 
h..ı~ kartı tarafm bir talepte 
~ •llllan i ~ı_nı iıtediii gibi, ltalya 
olhl~ 1 •haaınm bu derece açık 

.\.1111 •illa iatiyor. 
•-•· lllı)'a bu . k . i;1 ol'taiı ol fır etın daha ku· 

8 
kaa&Qc: dutu İçin timdiye ka· 

k "ilin ltaı~ ~•lan payını almııtır. 
F •zaııç, A. • nın teınin edebildiği 

akat d--~'VUtluk'tan ibarettir. 
llılei --av ... rq·ı 
ra ıc: b•tladı1tı .. • er ırıukavemet et • 
tl 2 .. llç telll' a:ından bundan aon· 
t totaliter d •ıu zorlatmıştrr. Hat· 

1 IDda ~İr harb~"~~tler, bu ıartlar al· 
n~r. Bınaeıı.ıe 1 h de göze almalıdır· 
b lD Y•rdnnlll Y Allllanya ltalya•-
u defa ltaı .. • lllıahtaçtır. Belki de 

Yat ta · .. a bıa 
•t 1 1lD e•- L Y&rdonma bir fi· 
ıay -.e.·· 
çi1ad an l•zetele . ~ti:ror. Filhakika 
._, 1• Yazdıkla~lD •on gÜnler İ· 
Y 

taty .. •lllta 1_ bakılacak olur· 
• ..._ - .. •erıdia. • v .._.,. çaı lllı agır paha· 

domal le d'lt•li• •tbiı anlatılr, or. Gi· 
•v •tle · laz t · l'ın hat e eo:, d..ımokrat 

ayırma Ya'11 
vaffafı.Y• 9alıttdd Alrnanya'dan 
dan ao 0ltnadılcl Al'ıaı, fakat mu
nia k nra da ita~ Yazıyor. Bun· 
t UVetlerini b • 1111l kara ve de-
IYor. Diyor •-·. allaıtdırv k 1 • ''l .-:ı. a ana 

lalya d h 
aeferb er al Oll • 
u 35,, ~r edebilir. l lltilYon inaanı 
hl&k .~"'tonilatoluk tal1a'nın elinde 
d . Uzere, kuvet1. b •ırhlılar da ol • 
Aenızaltı ıenıil .• ir filo ve birçok 

"'•VUtlu)t•\IJl ~rı vardır. Bunlar 
Yatik deııiz' • •ııalinden ve Aclri 
hl'-' . lllın t • 

11:ırnıyet:-. aıııamiyle it 1 art k -·e r a yan 
d ı f aali:vet ._hÇlbeainden sonra 

en de öteye t ~larını Akdeniz
ı:•n haya ord 9fıınıl edebilirler. ltal
bn ta kalbindQaıa el~ memleke· 

İtalyan e t&~bat yapabilir.,, 
e.debilirdi: ·~~·~eaı twılan da ilave 
fırketinin eın • tund bu kuvet nühver 
bunt ~n edir. Alman ad" 

D 0 · t~tY A H A B E R L E R İ 
Almanya ve Polonya'nm 

araları açılırsa ... 
Fransanın vaziyetinde 

değiıiklik yok 

İtalya ne dereceye kadar sadık kalacak 1 B. Dalôdye'nin beyanatı 

Paris basınına göre Fon Ribbentrop bunu 

öğrenmek için Roma'ya gidiyor 

Faris, 4 a.a. - Başvekil B. Daladi
ye bu akşam yaptığı beyanatta gele· 
cek perşembe günü meclislerde yapa
cağı beyanatın esas hattını izah et
miştir. 

Başvekil, Fransa'nın 29 mart nut
kunda tasrih ettiği vaziyetinde bir de
ğişiklik olmadığını ve olmıyacağını 
söylemiş ve demiştir ki: 

P · 4 a - Almanya hariciye nazırı Fon Ribbentrop'un ltalya'ya 
ans, a. . J l . d' k" 

bugün yapacağı ziyareti bahis mevzuu eden ourna gazetesı ıyor ı : 

"İtalya, Polonya ile dostluk müna • ı 
sebetleri idame ettiğinden, bu ziyar~t 
bilhassa lüzumlu gibi gö.züküyor. Bı· 
naenaleyh Fon Ribbentrop'un, işler Po 
lonya ile Almanya arasında bozuldu -
ğu takdirde italyan sedakatinin ne de
receye kadar ileri gideceğini tesbit 
etmek istemesi pek tabiidir. Hususiy
le ki İtalya Polonya'ya itidal tavsi • 
yesinde bulunmuş ise de Berlin nez • 
dinde de buna benzer bir teşebbüste 
bulunmuı olduğu tahmin ediliyor. 

Mihver temasları ltalya 
istikametinde yürüyor 

Sarih işaretlere intizaren bugün bel
li olan bir şey varsa o da mihver te • 
mastarının son zamanlarda bilhassa 
İtalya istikametinde yürüdüğüdür. 
Filhakika İtalya hariciye nazırı Kont 
Ciano'nun Almanya'ya son ziyareti Vi 
yana hakemlik karan esnasında vuku 
bulmuştur. Nisandanberi ise evela ~~
reşal Göring'in, sonra Fon Brauhı ın 
ve şimdi de Ribbentrop'un Roma'ya 
gitmekte oldukları görülüyor.,, 

Maten gazetesi, Bonnet'in dün Po -
tonya büyük elçisiyle yaptığı müla -
kat hakkında diyor ki : 
"Daıuig üzerinde bazı hakları olan 

polonyalılar, orasını askeri işgal altı • 
na almak hususunda Alınanya'dan da
• • • .:;ı _ -.ı.;lı;vetli değillerdir. Bu, 
Polonya'ya bazıları taraıınu~ .. .... ı:~A;. 
len böyle bir niyet hakkındaki pyia -
lara nihayet verecek mahiyettedir . ., 

İ ng i ite re' de 

Bomba hadiseleri 
gene sıklaştı 

Londra, 4 a.a - Bu sabah erken • 
den High - Hobborn'da bir infilak 
vukua gelmiş, birçok camlar kırıl

mıştır. 

Bir müddet evet bir polis memqru, 
başka bir bombayı patlamasından evel 
meydana çıkarmıştı. Birkaç saat son
ra tethişçiler tarafından konulmuş o
lan bir bombanın infilakı Londra'nın 
Euston mahallesi sekenesini uykula· 
nndan uyandırmıştır. Bu bomba, bir 
otomobil mağazasının önünde patla -
mıı ve mağazanın vitrinlerini parça
Iaınaıtır. Arka arkaya patlıyan üç bo".11 
ba. Coventry şehri halkını dehşet ı-
çinde bırakmıştır. . w 

Birinci infilak bir mobılya magaza-
sı önünde vukua gelerek mühim hasa
rata sebebiyet vermiştir. Daha şiddet· 
li olan ikinci infilak, gaz kumpanya -
sının tecrübe salonunda vukua gelmiş
tir. Oçüneü infilak, bir k~operat~f 
mağazası önünde ve tam bır polıs 
bombayı bulup fitilini çıkarmıya uğ
raşırken vukua gelmiştir. Nüfusça te
lefat yoktur. Yalnız iki yaralı vardır. -

ltalya - Romen 

görüşmesi hakkında 

resmi tebliğ 
Roma, 4 a.a. - Romanya harici-

Çin'de büyük bir 

hava muharebesi 

" - Harici hadiseler uyanıklık ve 
azim politikamızın ne kadar yerinde 
ve lüzumlu olduğunu göstermiştir. Bu 
politika bütün memleketin tasvibine 
mazhar olmuştur. 

Tokyo, 4 a.a. - Resmi bir tebliğe gö- Filen bir tek mesele karşı~mdayız. 
re, dün Kuomintang hükümetinin mer- Avrupa' da tahakküm mü, i~ birliği 
kezini bombardıman eden japon hava mi? 
filoları bombalarını askeri müessese - Buna binaen Fransa'nın emniyeti 
lere ve ezcümle askeri konseyi bürola- ve dünyadaki insanların büyıik bir ek
rına isabet ettirmiye muvaffak olmuş- seriyeti ile müdafaaya azmetmiş ot
lardır. duğumuz medeniyetin istikbali mev-

Japonlar otuz Çin tayyaresi ile ya - zuu bahistir. Fransız milleti hunu bi
pılan muharebede, on tayyare düşür - liyor ~e k~r~rı s~rsı~maz bir karardır. 
müşler, ve kendileri de iki tayyare ı Ben şımdıkı .vazı~etınde bunu sadece 
kaybetmişlerdir. hatırlatmak ısterım.,, 

YARI RESMİ BİR ALMAN 

GAZETESİNİN MAKALESİ 

Kurulmak istenen sulh 
cephesi ve Türkiye 

Berlin 4 a.a. - Hariciye nezaretinin gazetesi olan Diplomatische 
Korrespo~denz, Türkiye'yi ''Sulh cephesi" içine almak için lngiltere'nin 
sadt:ui~i gayretleri ınevzuu bahie ederek diyor ki : 

İngiliz ekonomi 
heyetinin Alina' da 
yapacağı temaslar 
Atina, 4 a.a. - Havas ajansının 

muhabiri bildiriyor: 
İngiltere tarafından Yunanistan'a 

ekonomik kolaylıklar gösterilmesi i • 
şini müzakereye memur Leith Ross'· 
un aynı zamanda Sofya ile Atina ara· 
aındaki bağları takviyeye matuf ola· 
eak İngiltere tarafından teklifleri de 
hamil olup olmadığı siyasi mahfiller· 
demerakla araştırılmaktadır. 

Aynı mahfiller ve Atina mali mah
filleri büyük ingiliz mütehasaıaının 
ziyaretine büyük bir ehemiyet atfet· 
mektedir. 

Bir ingiliz ikrazından ve şimdiye 
kadar en küçük alıcısı olduğu için 
Almanya'nın Atina üzerinde inkar 
götürmez bir surette tazyikine imkan 
vermiıt olan tütün ihracatında göste
rilecek muhtelif kolaylıklardan bah
sediliyor. Yunanistan'ın kendiıini to
taliter devletlerin gittikçe artan tesi· 
rinden kurtaracak olan bir İngiliz
Fransız ekonomik yardımını iyi kar • 
şıhyacağı bildiriliyor. 

Londra, 4 a.a. - Times gazetesi
nin Bükreı muhabirine göre, Londra
dan aldığı yeni talimatta ingiliz eko· 
nomi heyetine Romanya'ya on mil
yon ingiliz liralık bir ikrazda bulun
masına mezuniyet verilmiştir. Bu, kıs
men ihracat kredisi, kısmen de para 
ikrazı hakkındadır. 

"Vakıa bu müzakereler hakkmda sa
hih hiç bir maliimat mevcut değildir. 
Fakat öyle tahmin edilir ki, bu müza· 
kerelerin hareket noktasını Türkiye -
nin balkan paktı azasından bulunma -
sı teşkil eylemektedir. Türkiye'yi bil· 
tün dünycıça te.n1nm1~ olan vaır.ifeeini 

çok tehlikeli bir tarzda değiştirmeye 

sevk için cenubu şarki devletlerine 
karşı alman veya italyan taarruz pro
jeleriyle manevra edilmek istenili -
yor. 

Türkiye, Boğazların bekçisi ••• 
Hakiki bir bitaraflıkla telif edilmi -

yecek surette Türkiye siyasetinin de -
ğişmesinde muayyen bir devlet züm -
resinin gösterdiği ataka, "fili tazyi • 
kin" hangi taraftan gelmesi beklene • 
bileceğini ve şimdiye kadar bu kadar 
kıskançlıkla muhafaza edilmiş olan 
Türkiye istiklalinin hangi tarafça teh
dit edildiğini isbat eyler. 

Türk milleti, yalnız kendi menfaa -
ti iktizası olarak değil ve fakat aynı 
zamanda bütün cihana hizmet etmiş 
olmak için de vazifesini, boğazların 
rüşvetle iğfal olunamaz bir bekçisi ol
makta ve şu veya bu devlet zümrc;:i 
lehine olarak boğazların suyistimal e
dilmesine karşı koymakta bulunmuş • 
tur. 

Anahtarlar gevıetilirse ..• 

ye nazırı Gafenko'nun burada yap~ı • İstikraz harp levazımı satın alınma 
ğı müzakerelere dair dün gece aşa~ı • sında kullanılacaktır. 

Türkiye'nin bu vazifesini tanıyan 
herkesin - Almanya ve onun dostları, 
bunu kayıtsız ve şartsız olarak tanı • 
yorlar • ancak tek bir menfaati ola • 
bilir ki, o da, hüsnüniyetleri bütün 
kuvetlerle desteklemektir. Böyle bir 
telakkinin ise gayet tabii olarak karşı 
tarafın samimiyet ve namuskarlığma 
olan şartsız bir itimada istinat etmesi 
lazımdır. Anahtarı her ne şekilde ve 
her ne maksatla olursa olsun gevşet -
me imkanlarını gösterecek her türlü 
oyunun tehlikeli bir misal teşkil eyli
yeceğini ve bendler bir k:ere açıldı mı 
suların hücumunu durdurmak husu • 
sundaki azmine bekçinin artık hakim 
olaınıyacağını türk hükümetinin bil • 
mediği düşünülemez. 

daki tebliğ neşrolunmuştur. 

B. Ruzvelt Hitler'le 

münakaşa etmiyecek 

"Romanya hariciye nazırı Gafenko
nun Duçe ve İtalya hariciye nazırı 
Kont Ciano ile yaptığı müzakereler 
esnasında iki memleketi alakadar eden 
bütün meseleler teferruatiyle tetkik 
olunmuıtur. Konuşmalar bir itimat ve Vagington, 4 a.a. - Riyaaeticümhur 
samimiyet havası içinde cereyan et - mahfillerinde bcyaq olunduğuna gö -
ınit ve her iki taraf için memnuniyet ı re, Ruzvelt, Hitler'le aleni münakat•· 
verici olmuştur. lara girişmek fikrinde değildir. Hükü-

met kendisine daha genit bir hareket 

d · ü"f de edebilir. Fakat kartıhiı aerbestliği verecek tekilde bitaraflık 
• 

11 
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l ktır? anununun ta ı ını e e etmıye ç ı · 
ne o aca • 

ltalya, milli birliiini, kendınden pcaktır. 
daha kuvetli olan devletlerin biri· 
biriyle boiutmaamdan istifade e• 
derek kurmuıtur. Bundan ıonra da 
gerek Avrupa'da ve gerek müst1~~lekelerinde genitlerken aynı po ıti • 
ka tlbiyeıini tatYk etmittir. Büyük 
devletlet araamdaki münAaebetler 
ne derece gergin olursa, ltalya dıt 
politikası için vasiyet de o derece 
elveritlidir. Bu itiba~ladır ki lta~y~, 
beynelmilel vasiyetın bu l'ergınlı· 

• • • ade etmek istiyor. 

Yahudiler İngillere'ye 
seri bir muhhra verdiler 

Kudilı, 4 a.a. - Siyonist komitesi 
bugünkü toplantısından ve Bengurl
onun nutkundan sonra lngiliz hükil· 
metine çok şiddetli bir muhtıra gön -
dererek Filistin meselesinin tetkiki • 
ni yeni ingiliz politikasını tc&bit ede· 
cek olan beyaz kitabın neırlne kadar 

Türk Hariciye Vekilinin 
kati beyanatı 

Türk milleti bakımından enternas· 
yonal münasebetler esaslı olarak de • 
ğişmiştir. Türk milletinin, bundan 15, 
20 sene evel harp halinde bulunduğu 
İnilletler arasında bugün çok emin 
dostlara malik bulunduğunu kaydet -
mek gerektir. Fakat Türkiyenin hare
ket hattını daha lbtikli kılmak yo • 
!undaki gayretlere dair tUrk hariciye 
vekilinin yaptığı kati beyanatın kafi 
gelmesi icap ederdi. Filhakika, Tilr -
kiyenin bütlin dünyaya karşı beyan et· 
tiği itimat vaziyeti, onu itimadın bu 
mutlak esasını terk yolunda yapıla • 
cak her tilrlü tehlikeleri açıkça reddet· 
miye mecbur kılar. 

Muhtelif yeni oyunların tesir ve ne
ticeleri bugünkU gerginlikleri hafifle
tecek yerde dilnyayı esasen kili de· 
recede karıştırmakta olan emniyetsiz-
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Yabancı okuma odaları 
"Günün ii.kislcri" sütununda, bir yaban

cı memleketin Türkiyc'de okuma odası 
açmaktan maksadı pr_?pag~:rıd~dan b~ş
ka bir ııey olamıyacagını soy!ıyerck hu -
kümetin bu gibi okuma od'l larını kapat -
tınnak hususundaki karaı ıı m emnuni • 
yctlc karııılıyor. 

CUMl:CR!YET -
Neşriyat kongresi 

Nadir Nadi, bu ba~akalcsindc, An.ka
rada toplanan neşriyat kongresinin kül
tür hayatımızda şimdiye kadar yapılan 
hamlelerin en mühimlerinden biri oldu
ğunu, bu hususta oldukça geç davran -
mış olmakla beraber, elimizde bulunan 
davaların azcmcti bu işi gcçiktirmiş ol -
duğunu söyledikten sonra, asıl büyük 
vazifenin gene Maarif Vekaletinin omuz
larına yüklenmiş bulunduğunu ve Milli 
Şef İsmet İnönü'nıin yüksek idaresi al -
tında başlanan bu büyük davanın da ba -
;ıarılmasından şüpheye düşmiyc mahal 
olmadığını ilave ederek (İnanmak ve ça
lışmak. İşte yeni Türkiyc'yi zaferden za
fere kavuşturan iki sihirli kelime) diyor. 

Birinci neşriyat kongresi 
Peyami Sefa, "H~Hselcr arasında,, 

sutununda, Maarif vekilleri arasında ilk 
defa olarak Hasan Al i Yüccl'in kultür 
davasını yalnız mektep programlarına 
bağlıyan dar maarifçi kafasının anane 
zincirini kırdığını ve birinci neşriyat 
kongresinin, bu geniş kültür gönişıinün 
ilk parlak bclırtısi olduğwın sciyledilrtcn 
sonra cnciımcnlerin çalışmalarına henüz 
başlamamış bulunmakla beraber, yapa -
cakları programların esasen şimdiye ka
dar nazariye planında halledilmiş ıey -
lcr olacağını, asıl meselenin parada ol -
duğunu ilave ediyor ve diyor ki: "Bu pa
ranın miktarı senede milyonu aşmadıkça 
neşriyat kongresinin bütün faydası, mea
lek adamları arasında nı:şcli bir sohbet 
vesilesi olmakla kalacak.,, 

Beyaz kömür 

"Nalına mıhına" sütunu muharriri, er
zurumlu Ş. Sami isminde bir okuyucu • 
sundan aldıgı mektupta Tortum şelale • 
sinden elektrik kudreti istihsali çok fay
dalı olacağı söylendiğini yazıyor ve gar
bin beyaz kömürü dediği şelale kudre • 
tinden memleketimizde pek az istifade 
edildiğini hatırlatarak, aynı zamanda si~ 
yah kömür ihracatımızı çoğaltmak gibi 
bir fayda temin edecek olan bu iılc hükü
mctimizin ali.kadar olacağı ümidini izhar 
ediyor. 

YENİ SABAH 
iki hazırlık devreıi 

Hüseyin Cahit Yalçm, bu başmakale -
ıindc, büyük harpten evelki &iinlerle ha -
lihazırdaki siyui gerginlik arasında bir 
mukayese yaptıktan sonra, ufak tefek 
farklarla adeti aynı günleri yaıadıil:ımı -
zı söylüyor ve bu hazırlık safhasının ay
m meıum ve felaketli neticeyi yani har -
bi tevlit etmemesi tcmcnniıini izhar edi· 
yor. 

Türk irfanının tanzimi 

"Her sabah' sütunu muharriri, neıriyat 
sergi ve kongresi münasebetiyle, Baıve
kilin ve Maarif vekilinin söyledikleri nu
tuklar ruh sükıin ve emniyeti verdiğini 
söyliyerck planlail"a kararını, her in -
kilap ve her varlığı bize kazandıran bir 
yol olmak bakımından memnuniyetle kar
•ılıyor ve "ekseriyetle okuyup yazmayı 
da, irfan ve nimetlerini de öğrenmiş bir 
türk milleti ideal bir cemiyettir,, diyor. 

Hayır çiftçi dayı 

"Şimdilik bu kadar" sütunuda Murat 
Scrtoğlu, Kırklarclindcki Yeşil Yurt ga
zcteeindcn naklen 23 niaan bayramında 
yapılan geçit resmine, kıyafeti düzgün 
olmadığı için bir çiftçi çocuğunun ka
bul edilmediğini yazdıktan sonra, on 
c;ocuk babası olduğu için daha iyi yapa -
madığını, eğer öğretmenin, çocuğuna bu 
muameleyi reva göreceğini evciden bil
seydi, kaputunu satıp çocuğunu giydir -
melrtc tcrcddüd ctmiycccğini ıöyllycn 
o çiftçiye, bu fikrini tashih etmesini, 
kabahatın kendisinde değil, çocuğu ko -
!undan tutup arkadaşlarının yanından a -
yıran öğretmende olduğunu söylüyor ve 
"neslimizi ve milletimizi kurtaracak olan 
dıfirn görünüşü, süsü degil, içcrimizin te· 
mizliği, kudreti ve cevheridir.,, diyor. 

SON TELGRAF 
Tehlike merkezi 

Etem izzet Benice, bu ba1makalesin -
de dünya milletlerinin gözlerinin tekrar 
Danzig ~zerine dikilmiş olduğunu, al -
man ve ıtalyan erlcinıharbiyelerinin ıı • 
kı temaslarının, iki memleket hariciye 
nazırlarının şimali İtalya'da bulunmak ü
zere hareketlerinin dikkate şayan bulun
duğunu yazdılrtan eonra Danzig üzerine 
yap~lacak her hangi bir baskının hiç eüp
~csı~. alman • Polonya harbini doğuraca
gı mutalcasını scrdctmckte ve önümüzde
ki on beş gün dünya sulhunu tehdit eden 
en vahim şüphelerle dolu günler sayıla • 
bilir, demektedir. 

HABER 
Maarifi alakalandıran mühim 
bir mesele 

M. Dalkılıç bu makalesinde hususi 
mclrtep muallimlerinin vaziyetinden bah
sederek bu mekteplerin her türlü iı faa
liyet, randıman, kontrollu olduklar;ndan 
doğrudan doğruya maarife bağlı olduk • 
lan halde bu alikanm muallimlerin iı -
tikb~l garantilerine tevcih edilmemi& 
old~gunu .Yazdıktan sonra bunun için en 
katı tedbırler .:ııınma11 lüzumuna iıaret 
etmekte, hususı mekteplerin birinde bu -
lunan bir Tuallimin geçen tedria haya -
tının rcsmı mektepteki muallim gibi 
mektep backı olmadı: divuınm kabul o • 

a.a. Matbuat Servisi 

YAKİT 

Y aymı teekilatı 
Asım Us, Ankarada toplanan neşriyat 

kongresi mcvzuuna tahsis ettiği bugünkü 
başmakalesinde, neşriyat işlerinin en 
csash meselesi yayım meselesi olduğu -
nu ve devletin iştirakiyle neşriyata ait 
yayım işlerini idare edecek bir büyük te
şekkülün vücuda gelmesine yardım cdi -
lirse, kongrenin, kendisinden beklenen 
en büytik hizmeti tahakkuk ettirmesi o • 
lacağını söylüyor. 

Okul ceza ti.limatnameıi 
değişecek 

Maarif Vek§Jctinin talebeye verile • 
cck cezaları tesbit eden talimatnameleri 
tetkike karar verdiğini, talimatnameye 
yeniden bazı maddeler ilave cdilccdi -
ni yazıyor. 

SON POSTA 
Balkan antantı vefat etti mi? 

Muhittin Birgen, başta faşist muhar • 
rirlcrin en ileri gelenlerinden Gayda ol • 
duğu halde İtalyanların balkan antantı -
nın öklüğünc dair ortaya attıkları riva • 
yete rağmen antantm yaşadığını, belki o
na dahil bulunan bazı devletlerin aadcce 
tazyik altında bulundukları için, sada -
katlcrini yiiksek sesle soylcmiyc cesaret 
edemediklerini, fakat balkan antantının 
bugün bir istihale devresi geçirdiğini 
yakında daha kuvctli olarak ortaya çıka -
cağını söyledikten sonra, "fikir öldürül
mez" diyor. Ve pek yakın bir zamanda, 
Bulgaristan'ın da iştirakiyle yeni bir an
tantm vücuda gcleceiini, bunun Fransa 
ve İngiltcrc'nin, Almanya ve 1talya'nın 
değil, belki balkanların antantı olacaqı
nı ili.ve ediyor, 

Çocuklara ve gençlere 
mahsus kitaplar 

AKŞAM 

Va-Niı, "Akşamdan akgama,, sütunun
da, okuyucularından aldığı mektuplarda, 
gençlerin romanlara ve hikiyelerc ıkarşı 
besledikleri ali.kıyı gördüğünü yazarak, 
memlekette çocuk nesli için kitaba ıid -
dctli ihtiyaç bulunduğunu söylüyor ve : 
"neşriyat kongresinin verdiği kararlar ıi· 
bi ayıracağı tahsisatı da genç neslin ma
nevi gıdası diye bekliyoruz" diyor. 

Kıra! Zogo 
Nusret Sefa Coıpkun, 1abık arnavat kı

ratının İstanbula geliııine ve istasyonda 
karııılanışa ait tafsilatı tesbit ettiği bu 
röportajında polis müdürü tarafından 
halkın ve sonra p:ıı:etecilerin iıtısyondaıı 
unklaıtırıldıklarım, ga:ıı:ctecilcrln vui -
lelerini yapmaktan menedildiklcrini, iı • 
tasyon camlarından içeri mahlr6mlar ~
bi balmuya mecbur edildiklerini, fakat 
bu hatanın taı..ırl llmitlcrinin bola çık • 
tıfınr v .. v.:ı. .c~--.. erin, gazeteci gibi de
lil, brr c. suıt cıbi vuife yaptıklarını 
ka)'de<11., ... r, 

İKDAM 

Nereye baksanız hastalık 
arızaları 

Ahmet Ağaoqlu, bu baımalı:aleainde, 
dünyayı bir deliler evine benzeterek, 
gariıin hayhuyu ile, ıartun dururluğunu 
mukayese ettikten aonra bu iki llem a -
raaında bir muvuene temin cdilmeclikçe 
beşeriyetin rahat yüzü ıörmiycceiini 
söylüyor. 

Eserlerimizin aayııı ve bir 
mukayese 
"İnkilabın mcşalesi" sütunu muharrl • 

ri, ncljriyat kongrcılnde teşhir edilen e
ıcrlerin sayısiyle eski turk neıriyatını 
mukayese ederek bu netice ile öviıncbi -
lcccğimizi söylüyor. Fakat baıslca millet
lerin ncşriyatiyle boy ölçii1mek lüzuqıu
nu ileri sürerek binicilikte yaya dciilıek 
de senede ancak 1600 asker sahibı olarak 
balkanlarda bile henüz yaya olduğumuza 
şüphe bulunmadığını ilave ediyor. 

~oma' daki binicilik 
müaabakalan 

Roma, 4 a.a. - Beynelmilel at yarış 
)arının dördüncü günü "Urbe" müka
fatı müsabakasına tahsis edilmiştir. 

İtalyan süvarileri, tam bir muvaf -
fakiyet elde etmişlerdir. 

Bu müsabakaya keydedilmiş olan 
140 süvariden yalnız altısı cezaya uğ
ramaksızın muayyen mesafeyi kate • 
de bilmişlerdir. 

Bu altı süvariden üçü İtalyandır. 
Tasnif, şöyledir: 

Birinci, Binbaşı Filipponi (İtalya) 
ikinci, yarbay Bettoni (İtalya), üçün
cü Brinckmann (Almanya), dördün -
cü, mülazim Perl Muckenbcrger (Al
manya), be~inei, yüzbaşı Guterriez 
(İtalya), altıncı, yüzbaşı Epure (Ro -
manya). 

Faşist fırkası genel sekreteri, binba 
şı Filipponi'yc tunçtan bir "Roma 
kurdu,, vermiş ve tasnife dahil olan 
diğer yarışçılara da mükafatlar tevzi 
edilmiştir. 

Türk binicilerin vasat derecede 
dü1meleri koştukları esnada havanın 
kararmasına atfolunabilir. 

Urbe mükafatı müsabakasında bin -
başı Filipponi - İtalya - birinci gel -
mittir. Yil.zbaşı Gürkan - Türkiye • 
Yıldız ü.zerin~e koımuş dört fena pu-



Totaliterlerin 
zaafları 

l\çık söyliyelim, Almanya ve 

İtalyaya karşı bir cihan kamoyu 

teşekkül etmektedir 

YAZAN: 

Piyer Dominik 
·; ki totaliter impara -

torluk bugüne ka -
daı .ı.1uvaffak oldular diye, 
hiç bir zaman muvaffaki -
yetsizliğe uğramıyacakla -
rını ve istikballerinin emin 
:>lduğunu sanırsak hata et -
miş oluruz. İktisadi ve ma
li neviden zaaflar üzerinde 
israr edecek değilim. Al -
manya pek mahirane görü
nen ve üzerinde mütehas -
sısların mutab1k olmadık • 
lan muvakkat tedbirlerle i
şin içinde sıyrılmaktadır. 
Hiç şüphesiz ki Almanya 
müstakbel vergilerini, yani 
müstakbel mali kaynakları
nı da şimdiden kullanmak
tadır. Diğer taraftan müş -
kül mahrumiyetlere katla -
mlmaktadır ve hoşnudsuz
luk derin görünmektedir. 
Fakat artık işsizlik yoktur. 
Halbuki Hitler iktidar 
mevkiine ancak ümitsizliğe 
kapılmış genç işsizler tara
fından getirilmiştir. İşsiz -
liğin avdeti rejimin ölümü 
olacaktır, fakat bugünkü 
Almanya'ya işçileri az ge -
liyor. 

Kuvetli bir zabıta siste • 
mının yardımiyle, mali 
ve ikti di dediğimiz zaaf
ların A "?lanya (veya İtal • 
ya) iç n yakın bir istikbal
de ölüm tehlikesi teşkil ct
mediğ düşünülebilir. 

Fak t daha vahimi var: 
iki mem eket başlıca ham 
madde e~inin altıda beşin -
den m rumdur. Sulh za -
manın a bu ciddi bir mese
ledir, arp zamanında ise 
trajik bır hal alır. Alman • 
ya'nın kendisine ve İtalya
ya yet cek kömürü vardır. 
Hepsi b kadar. Ne demir, 
ne bakır ne pamuk, ne ka
uçuk, e de petrolü vardır. 
Nadid madenleri hesaba 
katmı)orum. Almanya de· 
mirini t veç'ten alır. Harp 
halind İsveç yolu kolay o
lacak mıdır? Rus denizal -
tıları harekete geçemezler 
mi? tn ltere !sveç'in ihra· 
cat inl ısarını ne bahasına 

olursa o sun kendine has • 
redemez mi? Almanya bu -
gün ke ti topraklarından 

5 ita 600 bin ton petrol çı -
karmı} a muvaffak oluyor. 
Her ha gi bir metotla Ro
manya yı ele geçirebilirse 
orada enede takriben 7 
milyo ton petrol bulacak
tır, fa at alman, italyan, 
macar ve ı;ek memleketle
rinin htiyaçlarını hesapla
mak 1 mdır. 

Bu itibarla Romanya'nın 
petrol kuyularına maliki -
yet uzun bir harbı idame 
etmesine kafi gelmiyecek -
tir. Gerçi stoklar rolünü 
oynıyacaktır. Kauı;uk ve 
pamuk stokları da mevcut
tur. Fakat geçen harbın er
ıak ve mühimmat hususun
da verdiği ders harplerin 
pek büyük birer müstehlik 
olduğunu ve bu husustaki 
hesapların daima hakikatin 
aşağısında kaldığını bize 
öğretmiştir. Almanya ve İ
talya bir maceraya atıldık
ları takdirde, ham madde -
ler hususundaki fakirlik • 
leri dolayısiyle müthiş teh
likelere maruz bulunacak -
tardır. 

D iğer bir zaaf: alman 
ve İtalyan halkının 

sinirleri uzun zamandan -
beri çok gergin bulunmak
tadır. 1914 denberi Alman
ya harpten, ihtilalden, if -
lastan, nihayet müthiş Hit
ler rejiminden başka bir 
şey tanımamıştır. İtalya da 
harpten sonra, anarşiyi, iç 
harbı, habeş ve İspanya se
ferleriyle birlikte Musolini 
rejimini görmüştür. Vakıa 
şudur ki geçen eylülde iyi 
müşahitler Berlin'de ve di
ğer yerlerde endişeli bir 
sükut kaydediyor ve se -
vin!ften eser görmüyorlar • 
dı. 

Bu asap yorgunluğuna, -i 
ki milletin git gide kuşa -
tıldıkları hissini duydukla
n da illve edilmelidir. Fil-

hakika, kendilerini kuşa • 
tılmış mevkiine koyan on
lardır, daha doğrusu kendi 
hükümetleridir, fakat bu 
keyfiyet, milletlerin bu 
yüzden mustarip olmaları • 
na mani değildir. Kuşatıl -
mış olmak fikri acıdır. 
Dahası var. Almanya ve 

İtalya, şu son zamanlarda, 
ve bilhassa 1938 martından 
beri, anglo - sakson kamo -
yunu kendi aleyhlerine a -
yaklandırmışlardır. Bazı 

Avrupa merkezlerinde (ne 
Paris'ten, ne Londra'dan, 
ne Moskova'dan, ne Varşo
va'dan, ne de Ankara'dan 
bahsediyorum) korku ha -
kimdir, fakat Vaşington'da 
hiddet, her yeni şiddetin 

beslediği ve Roosevelt'in 
açıkça tercümanı olduğu 
bir hiddet hakimdir. Açık 

söyliyelim: Almanya ve t · 
talya'ya karşı bir cihan ka
moyu teşekkül etmektedir. 

Şunu da ilave edeceğim 

ki totaliterler karşılarında 
1935 de silahlanmayı bırak
mış ve demokratik metot -
ları muhafaza etmiş devlet
ler bulmuş ve bir şaşırtma
nın tesirinden istifade ede
bilmişlerse bu dünün hika
yesidir. O zamandanberi 
demokratik devletler yeni -
den silahlanmışlardır ve 
mali imkanları büyük oldu 
ğu için, totaliterlerin silah
ları ile diğerlerinin arasın
daki fark gözle görülür şe
kilde azalmaktadır. Üste -
lik, demokratik devletler, 
hüriyet zevkini terketme • 
den siyasi kavgaları ikinci 
plana atmışlardır. Ve bu 
devletler içinde kuvetli hü
kümetten çekinenler bu • 
gün kendi istekleriyle bu • 
na baş vurmaktadırlar. 

Görülüyor ki, totaliter -
!erin zaafları olduğu gibi, 
bunlara çare de bulamaz • 
lar. Günden giıne, bu zaaf
ların arttığını görmiye 
mahkumdurlar. Halbuki 
demokratik devletler her 
gün biraz daha sitahlan • 
makta, kuvetlenmekte, har
bı önlemiye yarıyacak olan 
kuvet teşhiri suretiyle mu
kabil diplomatik taarruzla
ra geçecek hale gelmekte • 
dirler. 

Bu da üçüncü Rayh'ın 

büyük tasavvurunun bütün 
şümuliyle hiç bir zaman ta
hakkuk edemiyeceğini tah
min ettiriyor. Bütün mese
le, günü gelince, totaliter
lerin kendi kuvetlerini ve 
hasımlarının kuvetlerini 
kıyaslayıp aşikar bir zaaf 
halinde boyun eğmek cihe
tine gidip gitmiyecekleri
ni bilmektir. Bazı rejimler 
bunu yapabilirler, bir ta -
kımlan da yapamazlar. To
taliterlerin günün birinde 
rejimlerinin büyük bir de -
ğişiklik olmadan idamesiy
le ümitsiz bir harp arasın • 
da t.cı. oi.ho --·~•1ıc.o.ı.• kal ...... 

lan metot değiştirecek yer-
de ümitsizce bir harekete 
girişmeleri Avrupa için fe
laket olacaktır. 

Pierre Dominique 
La Republique 

Zafer, son harbi 

kazananındır 

Son harbe de 

şimdi girişiliyor 

Bir harpte, bütün muha
rebeleri kazanmağa imkan 
yoktur. Meğer ki iki mu • 
hasım arasında büyük bir 
kuvet nispetsizliği bulun -
sun ... 

Zafer, son muharebeyi 
kazananındır. Son muhare-
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Belgrad'taki Vreme gazetesinde 

neşredilen bir yazı üzerine 

Almanya'dan İngilfere'ye 

verilen seri bir cevap 
Bay Harold Nicolson, Belgrad'daki "Vreme" gaze

tesinde ne§rettiği bir makalede, Britanya'nın kuvet ve 
kudretini büyük bir velvele ile il§n etmek zaruretini 
hissetti. Mamafi, "Vreme"de çıkan bu yazının, evelfı 
Belgrad'daki ingiliz elçiliğinde iyiden iyiye gözden 
geçirilmiş olduğu büyük bir ihtimalle hesaba katılabi
lır. Makalede, 450 milyon nüfusiyle ve muazzam ham 
madde kaynaklariyle imparatorluğun çok büyük olan 
kudretine ipret ettikten sonra, Bay Nicolson, lngil
tere'nin, yaşlı ve :;ulh aşıkı olmasına rağmen, inhitat 
halinde olmadığını, haklarını, elinde bulunan bütün 
vasıtalarla müdafaa edeceğini :;öylüyor. 

lngiltere'nin bu "hak" ile neyi murat ettiğini, Bay 
Nicolson, büyük bir cömertlikle §U suretle izah edi
yor: imparatorluğun ana yoJJarını emniyet altına al
mak, Avrupa kontinanında lngiltere'ye üstün bir mev
ki vermek, A vrupa'daki küçük devletlerin gerek poli
tik, gerek ekonomik istiklallerini korumak. 

Oldukça geniş bir program. Bay Nicolson, tabii, 
ll inci Vilson'un coğrafya atlasını, A vrupa'da herke
sin artık ezbere bildiğini de kaydediyor ve dış politi
kanın üçüncü bir menfaat sahasına ayrıca bir hudut 
çizmeğe lüzum kalmadığını söylüyor. 

lngiliz mefhum karğa§alığının bir mahsulü olan bu 
telakkiyi düzeltmeğe hacet yoktur. Ancak, Avrupa 
politikasında bir kaç yıldanberi bir çok şeylerin de -
ği§miş olduğunu Bay Nicolson da zamanla öğrenecek
tir.M amafi, o, içinde büyümüş olduğu politika telakki
lerinden yakasını güç sıyırabilecektir.Sir Edvard Grey 
ile Sir Growe'nin maiyetinde çalışırken, vazifesi, Al
manya'yı çenber içine almayı hazırlamaktan ibaret 
olan babasının mirası, ingiliz dış bakanlığında b11gi; .. 

de moda olmakla beraber, bunun muvatr5kiyetle tek
rarlanacağını sanmak pek isabetli bir hareket olmasa 
gerek. Nitekim, realiteler, daha şimdiden açık konuş
mağa başlamı§ttr. 

lngiltere'nin, bugün hoş görülmiyen metotlarla 
cihan devletini kurmuş olduğu doğru olmakla beraber, 
aıman matouarının, ..:v ıncı asır ınguterc'sini, 16 zncı 

asır lngiltere'sinin yaptıklarından mesul tutmasının 
haklı bir iddia olmadığını söylemekle, Bay Nicolson 
çok enteresan oluyor. Anla§ılan hafıza zaafı yüzünden 
tarihi hakikatleri unutmuş olan Bay Nicolson·a müsa
adeleri ile yardım etmek istiyoruz. 

Her hangi bir alman mektep çocuğuna soracak o
lursa ona, Boer harbının 16 ıncı asırda yapılmadığı 

cevabını verecektir. lrlanda'daki paskalya ayaklanma
sının zorbalıkla bastırılması 1516 da değil, 1916 dadır. 

Hüriyetleri için çarpışan irlandalılara karşı hareket 
eden Black ve Tan'ların yalnız metotları 16 ıncı a
sırdan kalma idi; öbür tarafları, İngilizlerin 20 inci a
sır mamülatı idi. 

Fölkişer Beobahter 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
beyi kim kazanırsa, müna
zaalı meseleleri hep o ken
di lehine halleder. 

Almanya'da harp mart 
1937 de başladı, fakat ilan 
edilmeğe lüzum görülme -
di. Mazide kullanılmamış 

bir usulde olan yeni alman 
harbının stratejik planı 

Hitler'in "Kavgam" ismin-

deki eserinde bulunmakta
dır. Bu harbın, totaliter 
devletlerle, demokrasiler a
rasında olduğu gibi devam
lı şekilde gösterilmek is • 
tenmiştir. Fakat milletleri 
idare eden nizamla dünya -
da tefevvuk gayesi olan al
man maksadı arasında ne 
münasebet vardır? 

hattı kesilmişse ... 

Mütemadi muharebeler 
olmuştur: Ren, Avustur -
ya, Münih, Çekoslovakya 
ve Arnavutluk muharebe -
leri ! Biz, bütün muharebe
leri kaybettik. Fakat tarih, 
bu bozgunlukların mesul -
leri kimlerse onları göste -
recektir: eğer bu mesulle • 
ri, tarih muhakeme etme -
den, muasırları muhakeme 
etmezse ... 
Yalnız bir tek muharebe 

hariç, o da Münih'dir. Zira, 
milletlerin hissettiği gibi, 
Münih'de Avrupa medeni -
yeti için bir felaket olacak 
olan kan dökülmesinin ö -
nüne geçildi. O zaman bir 
harp olsaydı yabancı para -
sının yapmış olduğu bütün 
bozguncu sözlere rağmen 
gene muvaffak olur, galip 
gelirdik, fakat zaferi çok 
pahalıya alırdık, Çekoslo -
vakya zamanla yorulmuş 
bir halde, harpten derman· 
sız çıkardı. 

••• 
Son harbe de şimdi giri

şiliyor. Zerre kadar şüphe 
edilmesin ki bu son harbı 

Fransa, İngiltere ve onlar
la beraber birleşmiş olan 
hür devletler kazanacaktır. 
Eğer, bundan böyle zaferin 
yolu üzerinde gidiyorsak, 
bunu, bir taraftan mütered
dit devletlere itimat vermiş 
olan Ruzvelt'in mesajına, 

diğer taraftan da İngiltere
nin giriştiği muhteşem 
gayrete borçluyuz. 

lngiltere'nin gerek mec -
buri askerlik usulünü ka -
bul et ,.~; --- • -- .uuıı 
mıidaFaasına milyarlar tah-
sis etmesi terazide çok ağır 
basmıştır. 

Diyecekler ki, askeri ta -
lim ve trebiye etmek, kad -
roları teşkil etmek ve 1ü • 
zumlu olan harp malzeme
aını yapmalC için ~•zamana 

ihtiyaç vardır." Efrat, sü • 
ratle talim ve terbiye edi • 
lebilir; zira İngilizler esa -
sen sporcudur. Kadro işi e
sasen güç bir meseledir; 
fakat almanların önce ken
di kadro meselelerini hal -
!etmeleri lazımdır. Malze -
me işine gelince, harp mal
zemesi, alman fabrikaları • 
na üstün olan ingiliz, Ka -
nada, ve amerikan fabrika
larında derhal hazırlanır. 

Bu sene, dominyonlarda 
çok asker mevcuttur. Bun -
lar, fransız ordusu ile sıkı 
bir şekilde birleşmiştir. 

Dominyonlar, kumandan, 
kadro ve efrat itibara mü -
kemmel bir haldedir ve mu
hakkak ki girişecekleri 

harpte de galip gelecek • 
!erdir. 
Diğer taraftan, Lehistan

la Romanya'ya ruslar erzak 
ve cephane yardımında bu
lunur, rus tayyareleri de 

Dick tasdi ketti. 

(._R_A_o __ v o_) 
TÜRKiYE 

Radyo Difüzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA.: Radyosu 

DALGA UZUNLUÔU 

1648 m. 182 Kes./120 Kw. 
T.A.Q. 

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

31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 
ANKARA 

CUMA - 5·5-1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK M0Z1Ct - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle • 
ri. 

13.15 - 14 MÜZiK (Karışık 
program - Pl.) 

ı 7.30 lnkilap tarihi dersleri -
Halkevinden naklen. 

18.30 Program 
18.35 MÜZİK (Bale müziii • 

Pl.) 
19.00 Konu1ma 
19.15 TÜRK MOZICt: (Fasıl 

heyeti) : 
Celal Tokses ve arkadaşları. 

20.00 Memleket saat ayan, a -
jnns ve meteoroloji haberle • 
ri. 

20.15 TÜRK MÜZtôt : 
Çalanlar: Cevdet Çağla, Eş
ref Kadri, Hasan Gür, Ham
di Tokay. 
Okuyanlar : Safiye Tokay. 
1 - ··-···· • Hicaz peşrevi -
Selim beyin 
2 - Haydarın - Hicaz 5arkısı 
- Hicranı elem. 
3 - Refik Fersan ·Hicaz şer
kı - Cihanda biricik sevdi • 
ğim sensin. 
4 - SeSeliihattin Pınarın -
Hicaz şarkı - Anladım sev • 
miyeceksin. 
S - Hasan Gür • Kanun tak -
simi. 
6 - Eviç şarkı - Bir sebeple 
gücenmişsin. 
7 • Eviç türkü - Atladım 
bahçene girdim. 
8 • Saz eserleri ve oyun ha • 
vaları 

21.00 Konuşma 

1
21.15 Esham. tahvilat, kambi -

yo - nukut ve ziraat borsası 
(fiyat). 

5 N ı;şeli plaklar - R. 
O MUZİK (Riyaseti cüm -
r filarmonik orkestrası -

destek olursa, bu iki devlet 
de, zafer iı;in ehemiyetli 
bir rol oynıyacaklardır. ",_ ... ... .. .. . 
hakimiyetleri altında bulu
nan topraklarda, avustur -
yalılar, çekoslovaklar, ar -
navutlar, libyalılar ve ha -
beşliler böyle bir hadise o
lursa atıl kalacaklar mı? 

Mihver devletleri, bilhassa 
rejimin düşmanları gürül -
tüye karışırsa, hariçten zi -
yade dahil ile mücadele e
deceklerdir. 
Eğer başımızı geri dön -

dürmeden, ne kadar güzel 
olursa olsun hiç bir teklife 

kulak asmadan, hatta bü -
tün cihan muvacehesinde 
tantanalı bir şekilde ve • 
rilse bile hiç bir vade ehe -
miyet vermeden yolumuza 
devam edersek bizi hiç bir 
şey durduramaz. 

Evela bir plan yapmak 
lazımdır, fakat bu ptan yal
nız ilk penceye düşecek 

memleketleri himaye ede -
cek şekilde tedafüi olma -
sın, aynı zamanda taarru -
zi ve yapıcı bir plan olsun. 

Hitler, kendi planını 
"Kavgam" kitabında gös -
termiştir. Biz de kendi pl5.
nımızı gösterelim. Bu ptan 
evela tazyik altındaki mil -
!etlerin hüriyetine yarıya-

Sefı Hasan Ferit) : 
l • L. Van Beethoven - 2 in· 
ci lconore Uverturu. 
2 • joseph Haydn • Senfol'l1 

Mi bemol Major Nr. 99 
a) Adagio - Vivace assal 
b) Adagıo 
c) Manuctto - Trio 
ç) Vivace 
3 - Tschaikowsky - Roın~o 
et Juliette (Üvertür - Fan· 
tezi) 
4 • Berlioz - Benvenuto Cel· 
lini operası uvertuni. 

22..40 MUZİK (Ppcrctler ·pi) 
23.00 MÜZİK (Cazband • PL) 
23.45-24 Son ajans haberleri ve 

yarınki program 

AVRUPA 
OPERA VE OPERETLER ı 

19.15 Kolonya - 19.55 Be· 
romiınster - 20.15 Milano _. 
20.30 Bordo - 20.50 Monte 
Ceneri - 21 Roma - 21.4S 
Strazburg 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER· 
LER : 15.45 Droytviç-20.ıS 
Konigsberg, Miinih, Ştüt • 
gart, Viyana - 20.30 Berliıı. 
Sottens - 21 Sottens -
21.15 Varşovn - 21.30 Stok· 
holm - 24 Stıitgart 

ODA MUSİKİSİ : 17.5 Paris 
- 18.15 Doyçlnnd Zender -
18.30 Kolonya - 21.4-0 Flo • 
ransa ~ 22.30 Doyçland Zen· 
der, Lüksemburg 

SOLO KONSERLERİ : 15.30 
Viyana - 15.35 Laypzig _. 
17.35 Hamburg - 17.30 Ko· 
lonya - 18.50 Königsberg -
19.15 Bcrlin - 19.15 Danzie· 

NEFESLİ SAZLAR (Marş "'· 
s.): 5 Frankfurt - 6.30 Kô • 

nigsberg - 8.30 SarbrUk -12 
Hamburg - 19 Munih - 20 
Brüksel - 20.15 Doyçland 
Zençler 

ORG KONSERLERİ VE KO· 
ROLAR: 18 Breslav - ıs.30 
Frankfurt - 20.15 Berlin -
20.30 Stokholm. 

HALK MUS1KISt: 19 $tüt· 
gart - 23 Budapeştc (Sigaıı 
Orkestrası). 

DANS MUZlCit: 21.35 Tulu:ı: 
- 21.50 Monte Cenerl - 22 
Floransan - 22.30 Laypzig. 
Sarbrük, Parıs, Sofya -
22.45 Paris - P.T.T. - 22.5S 
Droytviç - 23 Floransan. 
Lüksemburg, Milano - 23.S 
Lüksemburg. 

cak; Arnavutluk, Çekoslo
vakya ve Avusturya gibi... 
Sonra da, Prusya tarafın • . . ... . - . 
nazariyesinden alman mil • 
Jetini tevakki ettirmek i • 
çin Almanya'ya bir statü 
tesis edecek. 

••• 
Alman milleti çalışkan. 

muntazam ve enerjikdir. 
bunu biliyoruz ve buna kıy· 
met veriyoruz. Fakat btı 

millet sulh içinde mesut ol· 
ması ve bu saadeti elde et• 
mesi için bütün çareleri 
vermek lazımdır. 

İtalyan milleti bir dostıı• 
muz ve kardeşimizdir, Af· 
rika'daki arazisine iyice 
yerleşmesi için ona kolay • 
lık göstermek Hizım. Fakat 
bizim Afrika'daki araziınİ' 
zi, italyan arazisindeki 1 • 
talya'nın vesayetine gireıı 

halkın saadetini ihlal et ' 
memek şartiyle .•. 

Kazanacağımız zafer bet 

kesin faydasına olacaktı!· 

görülüyor ki, muzaffer o ' 
lursak, milletler, ocaklat1 
daima istila tehlikesi aıtııı' 
da bulunmadan, ve tehlike' 
den uzak olarak başka tiit' 
lü yaşıyacaklardır. 

Le ]ournal $ 
Fransız ihtiyat kadrosund1 

General Paul Azat! 

·rı' tini çıkardı, zarfa koydu, ve ceb1 

KURBAGA DAMGASI 
Dick sözünü kesti : 
- O ihtimali düşünmek bile istemi

yorum. 
Elk, telefonu açtı. 

merkezi ile harekete geçiyormuş. Bu 
istasyon işlemeğe başlayınca hiç bir 
şekilde neşriyat yapmağa imkan kal • 
mı yormuş. 

Dick, saatine baktı. Dokuz buçuktu. 
- Saat 10 u 5 geçe tireni ile Glou· 

cester'e hareket edebilirsiniz, Elk. Fa
kat korkarım, tiren sizi oraya kada 
götüremiyecektir. 

- Yalnız gideceğim, dedi. Eğer he
defe vasıl olamazsam, siz beni takip e
dersiniz. Benim arkamdan bir polis 
otomobili çıkartın, ve ihtiyatla ilerle • 
melerini tenbih edin. Newbury'den e
ve! beni yakalıyamıyacaklarını zanne -
diyorum. Oraya geceden evci vasıl o
lurum. Mlle Bennett'e kağıdı kıralın 
imza ettiğini ve benim de hareket et
tiğimi söyleyin. 

yerleştirdi. Sonra ayağını çıkardı, tı~ 
kiki emirnameyi çorabının içine ko> .• 
du. Sonra otomobiline atladı, ve Dict 
ya doğru hareket etti. Arabanın fen~~ 
terini yakmıştı, yol önünde gündil, 
gibi aydınlık uzanıyordu. Buna ra~ıı
men ihtiyatla otomobili sürüyor , 
Brovninglerden biri yanında, kolttl 
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Ma nın önünde oturan adam onla
rı karı lamak için ayağa kalktı. Aske
ri bi elbise taşıyordu. Göğsünde ma
dalyalar vardı. Dick, karşısındakinin 
heybet nden ummadığı halde, adamın 
gözl rınden iyilik ve insaniyet aktığı
nı go u. 

- Oturmaz mısınız? Sonra müte -
bess m bir surette devam etti. Şimdi 
bana hadiseyi kısaca anlatınız. Çün -
kil b tka birisine söz verdim. Saati sa
atin areket bir kıraldan beklenen 
neza 

Gc rdon'un sözlerini büyük bir dik
katl dinledi. Bazan, sözünü kesiyor, 
ve sua ler soruyordu. Dick vakayı an
lattı t. n sonra, kıral evrakı imzaladı, 
ve n ra uzattı. 

- 1 te istediğiniz kağıt, dedi. Çok 
ınen nun oldum. 

Dick, kendisine uzatılan elin önün
de t gilirken bütün benliğini derin bir 
sevincin kapladığını, hissetti. Ray'in 
geçirdiği bliyü!: tehlikeyi sanki unut· 
muştu. Hatta, intikamını almak için 
fırsat koilaınaktan bir an geri kalmı -
yan "Kurbağa"yı bile unutmuştu. 
Nazırdan ayrıldıktan sonra, Dick 

bürosuna koştu, ve telefonu açtı. 

Yazan: Edga1 WALLACE 

- Gloucester 8585 i veriniz, dedi. 
' " e bir müddet bekledi. 

Merkezden şu cevabı aldı: 
- Affedersiniz, efendim. Glouces

ter ile mükalemeyi temin etmemiz im
kansız. Hatta bozukluk var: teller ke
silmiş! 

Dick. telefonu kapadı. Ve o zaman 
"Kurbağa'·nın henüz hayatta olduğu -

.ı hatırladı. 

Kısım : XXXIV 
Glucester Yolunda .•. 

Dick, telgraf yazmakla meşgulken 
Elk içeri girdi. Telgrafların hepsi, 
J ames Car ter hakkında bir tehir em· 
rinin gönderilmek üzere olduğunu 
bildirmek kasti ile Gloucester hapisa
nesi müdürüne hitap ediyordu. Her 
telgraf başka başka yerlerden ı;ekile • 
cekti. Elk sordu: 

- Niçin böyle hareket ediyorsu -
nuz 

- Gloucester telefon hattını kes -
mişler. (Elk dudağını ısırarak düşün· 
ceye daldı.) 

- Doğru mu? Dedi. Eier, telefon 

- Matmazel, bana telgrafaneyi ve
riniz. İşletme müdürü ile konuşmak 
istiyorum. Ben müfettiş Elk. 

Bir an bekledi, sonra: 
- Evet, ben müfettiş Elk. Glouces

ter'e telgraf çekmek istiyoruz. Hatta 
acaba bozukluk var mı? 

Cevabı dinlerken yüzü hareketsiz 
kaldı. 

- Evet, anlıyorum, dedi. Başka bir 
hatla rabıtayı temin etmeğe imkan 
yok mu? - bir sükut - Sahi mi? Te
şekkür ederim . 

Elk telefonu yerine bıraktı. 
- Gloucester'e giden bütün hatlar 

kesilmiş. Şehirler arası hat 3 yerinden 
kesilmi§, tahtelzemin hattı da 3 yerin
den havaya atmışlar. 

Dick gözünü kırptı. 
- Telsiz şirketine müracaat ede • 

lim. Devizes'de, ve Cheltenham civa 
rında birer merkez var. Onlar belki 
haberi yollayabilirler. 

- Radyo istasyonu mu? Ben mü
fettiş Elk, Scotland Yard'an 1 Glouces
ter'e, h.,pisaneye bir haber yollamak 
istiyorum ... Nasıl? Buna mani olmaz 
mısınız? Ne zamandanberi bu mani 
mevcut! Mersi. 

Elk ikinci defa telefonu kapadı. 
- Birisi neşriyatı karıştırıyormuş, 

dedi. Meçhul biri, harpte alınanlar ta
rafından kullanılmış gizli bir radyo 

Elk, sabırlı bir halde telefonu üçün
cü defa açtı. 

- Allo, bana Paddington garını ve
rin, lütfen! Şef dö garla konuşmak is
tiyorum. Allo .•• Ben müfettiş Elk. Bu 
gece hatta bir bozukluk var mı? 

Uzun bir sükut oldu. Elk, sükhnet -
le: 

- Allahım, dedi. Geçmeğe imkan 
yok mu? Hat ne zaman tamir edilir? 
Teşekkür ederim. 

Dick'e doğru döndü. 
- Saat 7 de Swindon'da Uç küçük 

tünelle, bir köprüyü berhava etmişler. 
Reading'de iki tünel tahrip edilmiş, 
Slough'da da hattı bozmuşlar. Diğer 
hatlara da telefon etmeğe lüzum yok
tur, zannındayım. Çünkü .. , Çünkü 
Kurbağa her şeyi evelden hesaplamış 1 

Dick bir dolabı açtı, içinden deri bir 
caket, ve deri bir kasket çıkardı. Bir 
çekmeceden iki brovning aldı, ve cebi
ne yerleştirmeden eve] iyice muayene 
etti. Sonra yarım düzine kadar sigara 
ayırdı, ve paltosunun iç cebine yer -
leştirdi. Elk, düşünceli bir halde sor
du: 

- Gordon, tek başınıza mı gitmek 
niyetindesiniz? 

Elk, cevap vermedi. Şefini sokağa 
kadar geçirdi, ve onun, otomobili mu
ayene etmesine baktı. 

Dick Gordon, Bath yolundan hare
ket etti. Hava yolunu ihtiyar ettiği 
takdirde, Londra'nın iki hava meyda
nında onu öldürmek için gözetliyen 
silahlı adamlar da böylelikle boş yere 
beklediler. Dick, en uzun yolu tercih 
ederek kestirme şoseden ayrıldı. Saat 
11 de Newbury'de idi. Herkes tiren 
hattını berhava eden infilaklardan 
bahsediyordu. Fakat şose her halde bo
zuk değildi. Çünkü, Dick gelmeden 
on dakika evci Swinden'den gelen bir 
otomobil Newburi'den geçmişti. Ora
daki polis komiseri: 

- Swindon'a emniyette hareket ede
bilirsiniz, dedi. Gerçe yollarda serse
riler bulunur ama, 'Hemin teftişten dö
nen adamlarım yolda kimseye rastla
mamışlar. 

Dick'in, zihninde bir fikir belirdi. 
Komiseri karakola doğru yürüttü. Ma
sanın önüne oturarak: 

- Bana bir zarfla, resmi bir kağıt 

veriniz, dedi. Tehir emrinin bir sure-

ğun üzerinde duruyordu. 
11

;c 
Biraz sonra ufukta bir bina veya 

111 
tayyare hangarını andıran bit kar~ıı'' 
seçti. Birden, Elk'in, bu civarda k1 , 

ya fabrikasının bulunduğundan ba~ıc' 
setmiş olduğunu hatırladı. Fab_r\1 
belki bu görünen bina idi. Daha ılı111, 
yatlı hareket etmeğe ha ladı. Yol tıl' 
kavis yapıyordu. Virajı döndü, ve ~ 
polis memuru gördü. Yavaşladı, 
yanında durdu. 'ıı' 

- Buradan geçemezsiniz efenÔ1 

Yol kapalıdır. 
Dick sordu: 
- Ne zamandan beri? ti' 
- Yirmi dakika evel berhava et . , 

ler. Bir buçuk kilometre kadar geı1 , 
de, kestirme bir yol var. Oradan ~:i 
miryolunun öbür tarafına geçebi1~'11 
niz. Geriye buradan dönebiJirsırıi, 
Polis, bunu söyledikten sonra fab! 

kaya giden yolu gösterdi. . ti• 

Dick, arabayı geriye aldı . Tam 15 bİ' 
kameti değiştireceği sırada, ot~~obll' 
lin yanında yürüyen polis, Dick ın 

şına bütün hızı ile vurdu. ) 
(Sonu \'8r 
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HAYAT ve SIHAT ( 
........................................................................................................ ) 

• Neşriyat sergisini gezerken 1 Gün iri '--.-...... - ............................................................................... . • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hazım neden lüzumludur? Her köşe fikir alemimizin on 
________ .....;_. 

Hava torpilleri 
İnsan Yemek için yaşamaz, ya~a - bakımmdan vücudumuzun madde - 11 k • e 

~;~::=:~·~y~·f:i!~!~:E~'. ::~:~;:F.~;im~~:!~;;;:: yı ı bılônçosunu verıyor 
Yazan: Nasuhi BAYD 

Harbi istiyenlerin de, onu ö 
meğe çalışanların da hazırlıkla 
devam etmekte olduklarını öğ 
dikçe bu havanın yarattığı buhr 
kar§ı kayıtsız kalmanın inık~ 

sanırım ki, hiç kimse bulamı 
hiç kimse, yani milletler ve fertl 
İsterseniz harp ihtimallerini 
getirmeyiniz, lakin o ihtimaller 
şınızda, yanınızda, okuduğunuz 
zetede, dinlediğiniz radyoda, 
nuştuğunuz dostunuzun sözleri 
- ve en az - gözlerindedir. 
yere çekilmek, fakat öyJe bir 
ki bu ihtimaller zihinden bile g 
mesin ! Kabil mi? Hani eski do 
ları kemiren bir kurt vardır; 
görünmez ama etrafı sakin bul 
zamanlar incecik di}lerinin t" 
sesi kulaklarımız kadar dimail 
mızı tahriş eder. Harp ihtima 
düşüncesi de tıpkı onun gibidir; 
ur altında eksik olmuyor: bir 
tepesinde bulunsak havalara k 
geren kartal bize tayyareyi hat 
tacaktır. Bir dostum: "Bari ha§ 
da bu deruni azaptan kurtub 
diyordu. Katiyen ba§lıyamamas 
min olunduğu vakit ondan ku 
muş. olacağız. Mümkün mü? 

herkese nasip olmaz. Medeniyet ha- lar. Baraaklardan içeriye kanımıza 
Yatı insanların en çoğunu çalı§mağa kendi kendilerine geçebilecek olan· 
nıecbur eder. Onun için, bu ukalalık Jara Kristallait1 geçemeyecek olan
sözüne inanmak zaruridir. Zaten lara da Kollait denilir. 
kendilerini pek akıllı bula.nlar da, İtte hazım için geçirdiğimiz o ka
çok çahtabilmek için, yemeklerine dar uzun müddet, o kadar zahmet 
pek kısa vakit bırakırlar. ve çok defa çektiğimiz o kadar sı -

ı··;~~:·~~·;~::::~:·:·~:::·:~·~:=~:~·~~::kı 
1 

eaer halinde görmek için neşriyat sergisine gi
diniz. Orada belki istediğinizi bulamıyacak, 

Fakat, İnsan yemek için yaşama- kıntı hep bafsaklardan kendi ken· 
dığı halde, yediklerini hazmedebil- dilerine geçemeyen gıdaları geçe • 
nıek için neden epiyce uzun bir za- bilecek hale getirmek içindir. 

f fakat yapılmış olanların çokluğiyle hiç olmaz- J 
ıa yarın için haklı bir ümit duyacaksınız. Biz i 
bu sütunlarda serginin açık kaldığı müddetçe ı 
her.köşenin ayrı ayrı bir tahliHni yapmrya ça
lışacak ve en büyük bir memleket davasının 1 
halli için kati adımlar atıldığı bir zamanda ı 
faydalı olmıya gayret edeceğiz. 

:tnan geçirir. Yediklerimizin bazıları Yediğimiz gıdaların da en çoğu, 
o kadar uzun zamanda hazmedilir- madenlerle üzüm ıeJserinden baıka 
ler ki iki övün yemek arasında da hepsi Kollait feylerdir. Tuz kendi 
insanm midesi daima meıgul bulu- kendine geçer, onun için hazmedil· 
nur. Bir çoklarını l'ahatsız etmesi de meğe lüzum yoktur. Şeker de üzüm 
baıka • • • ıekeri yani Glikoz olursa hazmedil· 

Bazı kimseler hazım müddetinin meğe lüzum görmeden geçer. ._,.... __ ....................................................................... i ,, 
Ah bu kitaplar bizim olaaydı! .. ,, 

uzun olmasını Yemeklerimizi pi§mİ§ Fakat albümin, yağlar ve ıeker 
olarak yediğimize atfederler. Ye • olacak karbonlu idratlar hep Kol -
~ek.1~.rin bir takımı, vakıa, çiy ye • loit olduklarından hepıi haı:medil • 
nıldıgı halde daha çabuk hazmedi • mek ister. Daha ağızdan, di~lerden 
lirae de çoğu Pİttikten sonra daha baılayarak büyÜk barsa.ğm hemen 
kolay ve daha çabuk hazmolunur. yarısına kadar devam eden sayısız 
Zaten -!eker müstesna- en çabuk denilecek kadar çok ve türlü türlü 
hazmedılenler bile yenildikten son· kimya itleri, yediğimiz ııdatar Kol
ra kanımıza geçerek vücudumuzun loit halinden kurtulsunlar da bar • 
itine yaramak için gene midede ve saklardan içeriye, kana geçebilsin· 
barsaklarda haylice tiaat geçirirler. ler diye ••• 

Mademki yediklerimizle vücudu - Bukadar külfet ve zahmetten 
muz ·kimya bakımından• ayni mad· sonra bari Kolloit halinden büsbü • 
d~lerden mürekkeptir o holde ye• tün kurtulurlar mı 7 Hayır, vücu • 
dıklerimizin midede v~ barsaklarda dumuzun içinde tekrar o hale gele· 
0 kadar uzun zaman geçirmelerine cekler. Hazım iti gıdaların ancak sı· 
neden lüzum vardır ? nırdan barsaklardan geçebilmeleri 

Bunun sebebini anlamak için, is- içindir. G. A. 
terseniz, fU küçük tecrübeyi kendi 
kendinize yapınız: oturduğunuz yer 
de elektrik ceryanı hala intium bu
lamamıı da, ihtiyat olarak evinizde 
bir petrol lambası sakladınızsa, lam· 
ha tişesinin bir ucunu -reçel kava • 
ııozunun ağzını kağıtla kapatır gi
bi- İnce bir deri parçasıyle kapatı· 
sız Va h;r lll;Cİ,n)p 

6
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~nra, camı:ıan uyücek bır kase 
içerisine bayağı su koyarak lamba 
ti§esini kapalı tarafı aşağıda, ka
aenin içine batırınız. Kasenin için
deki ıu, deriden geçerek, lamba ıi· 
f~sinin içine giremez ..• Daha sonra 
lamba şişesinin içine çok tuzlu su 
koYUııuz. 

Kasedeki bayağı su derid en geç· 
:e~iği halde, lamba §İşesinin için
ekı tuzlu suyun tuzları deriden a· 

§ağı geçerek kasedeki bayağı suyu 
~Uzlandırır. Bunu tuzun ağırlığına 
.amletnıeyiniz, çünkü tecrübeyi ak

•~ne yapıp da kaseye tuzlu, lamba 
tıteıine bayağı au koyarsanız tuz 
rette geçer. 

lr: 1'uztu suyu ister a§ağıya, ister yu
d ar1.Y• koyunuz, derinin iki t11rafın-

aka au ayni derecede tuzlu olun -
~aya kadar ıuyun tuzu bir taraftan 
otekl tarafa geçer. Fizik diHnde bu-
111l diyaliz derler. 

it Unıba ti§esini ve kaseyi eyice yı
lı •dıktan sonra, bu sefer birinin ya-

Ut Ötekinin içine, tuzlu ıu yerine, 
~Urta akı •tabii piımeden- karıı
)ll'ı!ınıı au koyunuz. Yumurta akı 
"(erızıde, bayağı su da yerinde kalır. 

';;'Urta akı deriden geçmez. 
'llıd eıtıek ki tuzla yumurta akı ara-

d il ınühim bir fark vardır. Deri
eıı b" · rilbe ırı geçer, biri geçmez •.• Bu tec-

ı .. d de lamba tiıeainin ucuna bağ -
ed 1lnıı:a deri baraaklarımızı temsil 
....::;:: ediğimiz gıdalar da • terkip 

General Fon Brauhiç'in 

Troblus'ta tedkikleri 
Roma. 4 a.a. - Alman orduları ku

mandanı general Fon Brauhiç, yanın
da italya harbiye milsteşarı general 
n .... ;,,n; ve Libya umumi valisi mare
şal Balbo oldugu n.uu... "U .. ,.nıarica 
fırkasını teftiş etmiş ve fırkanın ge
çit resminde bulunarak Libya'daki 
italyan kuvetlerinin görmiiı oldukla
rı talim ve terbiyeyi takdir eylemiı
tir. 

General fon Brauhiç, bundan sonra 
tayyare ile Tobruk'a gitmi§tir. Orada 
askeri tesisatı gezecek ve yarın Trab· 
lus'a dönecektir. 

U L U S Sineması 
BUGÜN 

Bitmemi§ Senfoni'ye nazire 
olarak yapılan Danielle 

Darrieux'nün 
· güzel ıeıinden ilham alan 

kudretli bir temsil 

SAFAGA 
DÖNÜŞ 
Ayrıca: Metro Jurnal en 

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

21 de batlar. 

12, 15 ucuz matineıinde 
HAYVANLAŞAN iNSAN 

Jean Gabin - Simone Simon 
Tel: 2193 

Büyük Trakya mane...raları

nın yapıldığı günlerden bi
rinde idi. Manevraları takip etmek 
üzere gelmiş olan yabancı heyet
lerle beraber, hava harplerini gör
mek üzere Çorlu'dan ayrılmış, Sa
ray kazasına bağlı köylere gitmiş
tik. Cephenin ön safları, ,bir köyün 
sırtlarına rastlıyordu. 

Köylüler de tayyarelerin hare
ketlerini alaka ile takip ediyorlar
dı. Bu sırada beş on çocukluk bir 
grup yanımıza geldi ve bizden eski 
gazete istediler. 

Yanlarında okunmuş gaztl.e bu
lunan arkadaşlar bu arzuyu yerine 
getirdiler. Belki onların arasında 
bile küçük köylülerin bu gazetele
ri yalnız okumak için istediklerin
den şüphelenenler vardı. 

Yaşları on beş, yirmi arası olan 
bu çocuklar biraz ötede bir araya 
toplandılar ve her biri gazetenin al
dığı bir yaprağını hararetle okumı· 
ya başladı. Küçükler anlayamadık
larını büyüklerden soruyorlardı. 

Bu manzarayı dikkatle takip e
ac .. y~h:mcı heyetlerden bir dele· 
ge bana yaklaşarak dedi ki: 
"- Biz Edirne'den İatanbul'a ge· 

lirken tren boyunda böyle köylü 
çocukları yolculardan gazete isti
yorlardı. İstanbul'dan buraya gelir
ken de aynı manzaraya şahit olduk. 
Anlaşılıyor ki had i.nkıHlhınıı c;nk 
muvaffak olmu§ ... Birçok memleket
ler, milletlerinde gerilemiye başlı
yan okuma itiyatlarının devamı i
çin tedbirler alırken aiz bundan ni· 
çin iıtifade etmiyorsunuz? Baksa
nıza ... Gazeteyi yer gibi okuyorlar. 

8 u yabancı teşhisin yanı başı

na, Ankara Halkevi Reisi 
Ferit Celal Güven'in anlattığı şu 
hadiseyi ilave ediniz: 
"- Köy gezilerinden birinde idi. 

Köye dağıtılmak üzere çeşitli kitap 
ve mecmua götürmüştük. Bu arada 
küçüklere de bazı hediyeler alını§· 
tık. On yaşlarmda kadar bir çocuk 
kitap almak için geldi: 

"-Sana kitap yerine bir çörek 
versem olmaz mı? dedim. 

"-Ben UçUncU aınıftayım. Kitap 
veriniz!,, dedi. 

Bu teklifim onun için Sdeta bir 
onur meselesi olmuştu. Biraz aonra 
yanıma tekrar geldi. Elinde, arka· 
daşların kendisine hediye ettikleri 
bir çörek vardı. Bu sefer o, bana şu 
teklifi yaptı: 

ca konu§manın başaramayacağı kadar çok teyler 
üzerinde anlattılar. 

İçimizdeki şeytan 
Tefrika No: 33=Yazan: Sabahattin ALI 

Demek babasının işleri tasfiye halinde idi. Herhal· 
de Galip amca: tasfiyeden sonra ortada bir§ey ka· 
la.cak ını? derken bot laf etmiyordu. 
. Genç kızın kafası, biraz ev el yukarda teyzesi· 

nın laflarını dinlerken olduğu gibi, aialenmeie, 
z~nklaınağa batladı. Yorgun bir ıekilde kapadığı f0 zlerinin önünden birçok levhalar ıreçiyordu. Yı· 
l§~k Ve sonradan görme tavırlariyle manifaturacı 

eıııı•t · · k d · · b"l k :r eMnı, herkesi, hatta anasını ve ar eıını ı e 
ıaltanan ablasını ve bir aralık da denizi gördü • • · 

Ak§aın kayıkta iken kendisine evela korkunç gelen, 
sonra h · · t ' · l d h • nıe tabın ve Omer'in sözlerımn esıny e a· 

il tatlı bir yüze bürünen ve derinlerini metak etti
reıı d .• 

enızı ••• 

Keaik ve sık teneffüsler alıyordu. DizJeri der· 
lllansızı ·· ·· t an aımııtı. Oraya, basamakların ustune o ur-
k a.k Üzereydi. Birdenbire garip bir ürpermeyle göz 
it llPaldarını kaldırdı. Sesi boğazına takılarak, fa • 

at •ebe bini anlayamadığı bir sevinç ve hafiflikle: 

l'ier '' Siz burada mıydınız.•• Ne yapıyordunuz 7 
den ıeldiniz ? d d " O . .,eı. 

tner bırşey söylemeden bakıyordu. Dudakla· 
t'ının ken d "d ' . h' ·· arın a o zamana kadar Macı e nın ıç 
Rorıned"v• h • 

ıgı azın bir gülümseme vardı • • • Kolunu 
uzattı. M "d . • • . d" y·· 1 • acı e elını verdi ve merdivenlerı ın 1• 

\iz erı b" b" l . b' bir" ' ır ır ennin nefesini hissedecek kadaı ıt• 
ıntı Yakındı. Göz göze idiler. Bu esnada, ıaatlar-

Macide gözlerini yere çevirerek tekrar sordu : 
"Beni mi bekliyordunuz?" 
"Evet ••• " 
Omer bir müddet &ustu. Sonra: 
"Bu akıam sizin tekrar geleceğinizi bitiyor -

dum" dedi. Yürüdüler. Ömer ancak tramvay yolu· 
na geldikleri zaman: 

''Ben ne sersem mahlukum yarabbi l" diyerek 
Macide'nin elinden ağır bavulu almağı akıl etti. 
Bir müddet konuımadan ilerlediler. Sokaklar, bi -
ra:ı evel geçtiklerinden daha tenha ve daha sessiz· 
di. Artık son tramvaylar da yerlerine çekilmiıler 

\oe parkelerin arasında bıçakla açılmış dört yarık 
gibi parbyan ıaylarını bir kaç saatlik bir istirahate 
terketmitlerdi. 

Omer bavulu yanma bırakarak durdut 
"Naaıl olduğunu kendime bile izah edemiyo • 

rum0 dedi, "J:o'akat bir his bana bu gece civarmı:z· 
dan ayrılmamamı söyledi. Bir kaç kere köşeye ka· 
dar gittiğim halde tekrar dönüp geldim. Her ak • 
§am, aizi evinize, daha doğrusu o eve bıraktıktan 
sonra içimde hot olmıyan bir his belirirdi.Emine tey
zelerin evinde, hele aizin aibi bir insanın uzun müd· 
det kalaoııyacağmı, bu kalıım bir akıam çirkin bir 
ıona varacağını aesiyordum. Şimdi ev halkı uyanık
sa acaba Madde'ye naııl gözlerle bakarlar? Diye 
düıüııüyor ve aizin yerinizde imi§ gibi ürperiyor • 
dum. Sizi bırakıp dönerken içimi hep bu hiı doldu
rurdu, fakat hiç bu geceki kadar kuvetli ve böyle 
kanaat halinde olmamııtı ••. " 

Bavulu alarak tekrar yürümeğe baıladı ... Göz
leri ilerde,. konnpne•ma MYADl etti: 

'' ... Tatilde ne tatlı zamanlar 
geçirirdik ... ,, 

"- Size bu çöreği vereyim, bana 
§tt kitaptan da bir tane veriniz !,. 
Eğer size birisi, yeni yetişnele

rin okumadıklarından şikayet eder
se ona bu hadiseyi anlatınız : ye
ter ki, bu belki tadını bile tadama
dığı çöreğe, kitabı değişmiyen bu 
on yaşındaki kültür açı, kendisi i 
doyuracak okuyacağı ve onu alacak 
imklinı bulabilsin!... 

B en bu iki hıidiseyi, on yıllık 
kitap sergisini gezerken ha

tırladım. 

Bu iki hatıraya "hadise" adı ve
riken onları büyültmek istediğimi 
sanmayınız. Çünkü bu mesele, ara
zını o kadar kuvetle göstermiş bir 
dert halindedir ki, kırk bin türk kö
yünden öğretmen, eğitmen, mektep 
görmüş olanlardan herhangi biri
sinde okuma açlığı tabiata mal ol
muş varlıklardan biri halinde yüzü-
nüze çarpıyor. 

İlk tedrisat umum müdUrü ile 
beraber eğitmeni olan Ankara köy
lerinde bir gezi yaparken, genç 
bir öğretmen, kendi tecrübesinden 
vücut bulan bir kanaatle diyordu 
ki : 

"- Çocuklar çok çabuk okuma 

öğreniyorlar. Ellerindeki sayısı bel
li kitapları okuduktan sonra yeni 
kitaplar istiyorlar. Yeni kitap ne· 
reden bulalım? Arasıra gelenler bir 
yangın alevinin içine bir avuç su 
atmak gibi bir şey oluyor. Sonra 
çocuğa kendi anlıyacağı, faydalana
cağı kitabı da bulamıyoruz. Resim
li kitaplardaki resimleri ilk defa 
kağıt üzerinde görmüş oluyor. Ara
dan biraz zaman geçtikten sonra, 
yavaş yavaş, içindeki okuma arzusu 
sönüyor. Bulunca okuyor, fakat ilk 
zamanlardaki gibi ısrarla aramıyor. 
Bunu görünce içim sızlıyor.,, 

Genç eğitmenin derdli sesini, ara
dan iki seneye yakın zaman geç
miş olmasına rağmen unutamadım. 
Bu halden içi sızlamıyan kimdir? 
Hele, Anadolunun bu okuyacak bir 
alfabenin asırlarca hasretini çekip 
bilgisizlik uğruna yandığını gör
dükten sonra ... 

Eğer, efendilik, ağır başlılık, 

hakka hürmet hisleri, asil ka
nınm belli başlı karakteri olmasay
dı, şu neşriyat sergisinde gördüğü· 
nüz sayısız kitapları almak ıçın 

Türkiye'nin kırk bin köyünden ve 
kitaphaneaiz kasabasmdan gelecek 
yüz binlerce çocuk, sergievinin ka
pısının önünde bir kültür ihtilali 
çıkarırlardı. 

Burada ihtilal kelimesini, kurtu
luş kadar hürmetle selamlayınız. 

Dün, çocuk neşriyatına ayrılmış 
olan köşede üstleri başları hiç de 
refahı anlatmıyan iki çocuk duru
yordu. İnanınız ki, eski bir tabir
le meıt olmu!Jlardı. Birisi kendi 
kendine söylenir gibi dedi ki: 
"- Mektep tatil olunca şunları 

bir ele geçirsem ... 
Sanki Karun'un hazinesinden bah

sediyordu. Arkadaşı, hayali bırak 

der gibi rakam verdi : 
"- Burada en aşağı yüz liralık 

kitap var!,, 

İçlerini çekerek mahzun ve ke
derli uzaklaştılar. Sanırım ki dün 
gece rahat uyumamıılar, kitap has
retiyle yanmışlardır. 

Bundan sonra Türkiye'de en ha
yırlı vakıf, kitap adamak olacaktır. 

N eşeriyat sergisini gezdikten ve 
neşriyat kongresinin görUıe

ceği işleri öğrendikten ıonra eve
la bir tereddüt anı geçirmemek 
mümkün müdür? 

Tilrkiyede neıriyat ı,inin ne ka· 

Niçin mümkün olmasın? 
bir hesap meselesidir. Bu hes 
mütearnzlar aleyhinde olduğ 
lar nazarında da tamamiyie 
olduğu gün harp ihtimalleri k 
yacaktır. Sulhu mugalata yap 
değil, samimi olarak istiyenler 
dilerini harpten müteessir ol 
cak hale getirebilirlerse harp t 
tarları, atef çemberi içinde 
akrep gibi, kendi kendilerini 

(Sonu 9 uncu sayfada) 

dar çok davası vardır? Şu serg 
her köşesine bir bakınız: işte 
resmi neşriyat ... her Vekalet, 
müessese, imkan buldukça kita 
mecmua çıkarmış. Bunlarda hi 
şeyden, hiç bir masraftan kaçı 
mamış. Çoğu kuşe kağıdı üze 
basılmış. Bunların hepsi güze. 
kat, Ankara'dan başka, mesela 
tanbul gibi bugün neşriyat iş 
mizin merkezi olan en büyük 
yet imizde bile, okuyan bir gen 
kaç resmi kitapane dışında bu 
dan faydalanıyor mu? 
Şüphesiz ki hayır!.. Bir ve 

miz, doktora yapmak istiyen 
memleket dışında okuyan bir 
ten aldığı mektubu anlatmııtı. 
"Türkiyede kadın büriyeti" 
bir rejim mevzuu üzerinde tez 
mak istediğini, fakat tezinin e 
nı teşkil edecek hiç bir şey 
madığından §ikayet ediyordu. 
Neşriyat sergisi, üç hafta 

kaldıktan sonra kapanacaktır. 
yıllık kültürümüzün bilançosu 
bu serıi eğer diğer büyük vil 
]erimizde açılmıyacaksa, yalnı 
Ankaralılar göreceğiz deme 
Sizinle serginin her köşesini 
ayrı gezeceğiz. Bu köşelerde 
kiye fikir aleminin on yıllık v 
&aklıdır. Buralarda gazete is 
çocuğun, çöreği kitaba değişen 
lU yavrunun, talebesine okuy 
veremiyen eğitmenin, malQm 
lıktan tez yapamıyan ünivers 
nin ıstıraplarını, arzularını, b 
için neler yaptığımızı ve neler 
mamız lizımgeldiğini konaıac 

"Bir türlü ayrılıp gidemedim. Ya bana muhtaç 
olursa? dedim! En küçük bir hadisenin bile, ne za
man olursa olsun, size hemen evi terkettireceii· 
ni biliyordum. Hayret etmeyin... Ben ıizi kendim 
kadar tanıyorum. Belki de daha iyi ••• !' 

ahmakca kafese koymaia çahımak neden 7 O 
kadar kolay irtananlardan değil ki .• Nitekim "Ha 
ret ediyorum!" dedi. Neden? Bu tesadüfe mi ha 
ret etti acaba? Yoksa ••• benim böyle sözlere mür 
caat edi§ime ıni 7 ••• Bu daha akla yakın.. Bu "ha 
ret ediyorum!" ıözünde bana yüzde yüz itimat yo 
tu ... Manevi hayatımızda, bizim pek de haberim 
olmadan, bir takım hadiaeler cereyan ediyor ••• 
doğru ..• lnıan ruhları arasında, ıuurun pek de k 
rıımadıiı bazı münaaebetler var.. Bu da doğru 
Buna benzer daha bir takım teyJer var ki, hadi o 
)ara da doğru diyelim ... Fakat bunlan arzula 
zın hizmetkarı olarak kullanmağa kalkmak, ta 
hakimi olmadığımız §eyleri hilelerimize alet etm 
ğe çalışmak •.• Onların mahiyeti hakkında en küç · 
bir fikrimiz olmadığına delildir." 

Bavulu bir elinden öbür eline aldı ve batını Ma· 
cide'ye çevirerek güldü: 

"işte görüyorsunuz ki hislerim beni aldatma • 
mış." dedi. "Ruhlarımızın biribirine ne kadar baila 
olduğunu anlıyor musunuz ı ... " 

Macide sadece: 
"Hayret ediyorum I" Dedi. 
Ömer sebepıiz kızarak: 
"Ben de" diye mırıldandı. 
Ve derhal düıünmeğe başladı: 
"Ne halt ediyorum .•• Niçin böyle abdalca sözler 

söylüyorum. Evet, bu eece onu bekledim. Evet ... Bu 
sefer hakikaten bir ~ey bana buralardan ayrılma
mamı söyledi. Bu kadarı iyi .. Doğru .•• Fakat bun • 
dan istif ad eye kalkmak, bütün sükunetine rağmen 
bu anda muhnkkak ki dimağında fırtmalar geçen 
kızı~ böyle en zayıf anında en cahili olduğu taraf· 
)arından avlamaia çalıımak ..• Ne bayağılık ••• Sizi 
kendim kadar tanıyorum ••• Bundan daha büyük bir 
zırva olul' mu? Kendimi ne kadar tanıyorum ki? •.. 
Ne basit hilelere bat vurdum: bu gece bana muh
taç olacağınız içime doğdu ••• Evet, aynen böyle ko
ca kan tabiriyle ••.• İçime doğdu ... Yani bana ma
hun oldu... Aman yarabbi... Demek ki içime doğ
du ••• Şu halde ruhlarımız biribirine ne kadar bağ
lı imiş görünüz ••• Eğer ruhların bağlılığı böyle is. 
bat ediliyorsa vay o ruhlara ... Ne lüzumu vardı? ... 
Bu hilelere muhtaç mı idim .•• Bak yanımda ne ka· 
dar aükünet ve itimatla geliyor.. Böyle bir insanı 

Katlarını çatmıf, dÜ§Ündüklerini tasdik eder 
bi başını sallıyarak yürüyor ve kafasının her ta 
fmı arattırarak hücum edilecek noktalar bulma 
ve nefsin" ittihama devam etmeğe çalıfıyordu: 

"Daha ileriden başlıyalnn •.. Bu ak§am Maci 
nin bana muhtaç olabileceği düşüncesi nereden g 

di 7 Her akıam ayrılırken içimde böyle endiıeli 
kirlerin dolaıtıiını söyledim... Yalan değil ••• B 
Emine teyzeleri bilirim. Bu kızcağızın bir kaç ke 
eve geç gelmesi onlara iğneli laflar söylemek fır 
bnı verebilir ••• Babaaınm ölümü Üzerine gayet t 
bii olarak almganbğı artan Macide'nin, küçük 
sözü büyütüp neticesi ağır kararlar vermesi p 
muhtemeldir ••• Verdiği kararı yapmakta hiç ter 
düt etmiyecek bir inıan olduğu da belli .•. Fakat 
akıam naııl oldu?... Her zamanki gibi ayrıld 

(Sonu var). 



Bir dakika içinde 
neler oluyor? 

• Arz boşlukta bir dakikada 335 ki· 
lometre mesafe kat'eder. ı 

* Londra hastanelerine :ıer dakika· 
da üç hasta yatar. 

* Fransa'nın Liyon şehri hır ipekçi· 
lik şehridir. Bu şehirde dakikcıda 3000 
frank para getirecek kadar çek ipek 
çıkarılır. 

* Dünyada çıkan üzüm senl"nin bü
tün saatlarına ve dakikalarına paylaş· 
tırılsa bir dakikaya 50.000 kilo üzüm 
düşer. 

*Derimiz her dakika 63.000 kere tit· 
rer. 

* Amerikalılar oyunda dakika başı· 
na Y.arım milyon frank kaybederler. 

* Çinliler o kadar çok pirınç çıkarır 
ki bütün sene topraktan aldıkları pi
rinç mahsulünü dakikalara bölsek da
kika başına 20.000 kilo pirinı,; çıkar· 

dıkları görülür. 
"' Almanya'da bir dalcikada 90 bin 

kilo patates çıkarılır. 
• Okurken gözlerimız bir heceden 

bir heceye dakikada tam 500 kt!re atlar. 
* Dakikada bir, Japonya'da yüz bin 

telefon çıngırağı çalar. 
* Bir dakika içinde dünyatla yarım 

milyon kilo patates istihsal edilir. 
* Saatınızdaki saniye yelk"vanı bir 

devir yapıncaya kadar Japonya'da 4 

kişi doğar, üç kişi ölür. 
* Her dakika başına Amt:·ikii Bir

leşik Devletleri'nde bir kişi pelagr 
hasatlığına tutulur. Bu hastahk, vita
minıizlikten ileri gelen bir nevi uyuz
dur. 

* Japonlar yapmakta oldukları 
bunca harp masrafları yüzünden ba
kır para yerine aluminyum para çı • 
kannağa mecbur olmuşlardır. Netice
de, Japonlar, dakika başına iki kilo 
bakır iktisat ederler. 

Çankırı' da ağaç bay ramınJan iki görüniif 

Çankırı' da ağaç bayrami 
* İtalya, dünyada en çok civa istihsal 

eden bir memlekettir. ltalya"da daki
ka başına 9 libre cıva çıkar. 

* Dakikada bir Amerika'da on dört 
mücrim tevkif edilir. 

* Dünyanın kağıt merkezi Kanada
dır. Kanada'd bir dakikada 6.000 ki
lo kağıt imal edilir. 

Bu bayramlar şehre bir 
orman kazandırdı 

* Hindistar. a sıtmadan her dakika 
8 insan ölür. 

* Bir dakikada Londra şehrinde ne 
kadar su sar o unur bilir misiniz ? 
Tam 900.000 ıtre.. Bukadar su, yüz 
kadar insana on yıl yetebilir. 

* Yirmi dö t saat zarfında, her da
kika Almanla , garp hududundaki Si
egfried hattın tahkim etmek için altı 
araba doluw ~barca a~ı.r. 

* Dokuz pr ki ile beraber güneş te 
dahil olduğu halde glineş manzumesi 
Vega burcuna doğru dakikada 96.000 
kilometre hız a ilerlemektedir. 

* Balıkçılıkt Japonlar ba~ta gelir. 
Japonya'da b dakika zarfında 15.000 
libre balık tut lur. 

Çankırı, (Hususi) - Bu yıl tehri· 
mizde ağaç bayramı geç kalmasına 
rağmen gene canlı bir törenle kut
lanmış oldu. Şehir suyu deposunun, 
yani şehir ormanlığının yanındaki 
çıplak bir sahaya yüzlerce ağaç tö
renle dikildi. 

Beş altı senedenberi ağaç bayram· 
larında törenle dikilmiı olan ve bugün 
..... - ..... ~ alarak Can 
nnın çok gilzel bir mesireıl haline 
gelmiş olan bu yer bu yıl da dikilen 
ağaçlarla artık çok geniılemiş oldu. 

Tören halkın, mekteplilerin itti
rakiyle yapıldı. Bandonun çaldığı is
tiklal marşından sonra ağaç hakkında 
methiyeler ve ağaç sevgisi üzerinde 

Çukurovanın büyük su derdi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu geniş sahada susuz bir 
karış toprak kalmıyacaktır 

Çukurova'Ja su altında kaimi§ bir bahçe 

Mersin, (Huıuıi) - Geçen cuma günü Merı~~ .ovaı_ı ~lama 
9ehekesi, Çukurova'nın ıu davi.amı halledecek muhım bi~ !~e da· 
ha batladı ve Karaca llyaı civarında kanalın toıayı katettıgı mev· 
kide törenle çahtmalara ba,Iandı. 
TÖTende m htelif nutuklar söylendi Yeni yapılan teıisat yedi bin hektar 

ve ıu itleri o birinci şube mühendisi araziyi aulayabilecektir. 
B. Halil Ura çalışmalar hakkında şu Bu arazi Hacı Talip'ten Menin'e 
izahatı verdı kadar ona kanalla deniz arasındaki aa-

Sulama t s satı ana hatları geçen hadır. Tali kanallar keli denilen yük
aene 530 bin raya ihale edilerek Hacı sek hatları takip eder. 
Talip istaayonuna kadar yapılmıştır. Bu yüksek hatlar tarlalara hikim 

Bugün resmi küşadı yapılan kısmı surette geçmekte ve kolaylıkla tarla -
180 bin liraya ihale edilen kısımlar bu· tar sulanabilmektedir. 
na 6 tali kanal ile üçüncü derecede ka· Mersin'e giden kol Deliçay ıifonun
nallar ve tahliye kanalları dahildir. dan başlamakta ve 7 kilometre tuliln
Hepıi 28 kılometre tulilndedir ve bu· de imtidat etmektedir. Burası daimi 
radan Mersin memleket hastanesi kar· b sarfiyat olmak üzere saniyede bir u • 
1111na kadar devam edecektir. Tesisat 
meyanında 60 şüt, 40 su alma kapağı., çuk metre mikip su akıtacaktır. 
bir pe köprüsü bir timendüfer köp- Bu su Menin ve civarının her tUrlil 
rilıü ile bir deliçay sifonu vardır. mezruatına kifi ıetecek bir derece • 

güzel sözler söylendikten sonra mek
teplerden birer çocuk bu mevzu üze
rinde güzel tiirler okudular. Bundan 
sonra herkes, bilhassa mektep çocuk
ları büyük bir sevinç çılgınlığı ve ne
ıeai içinde ellerindeki fidanları çu
kurlara dikiyor ve ağaca bir etiket a • 
sarak adını yazıyor, benim ağacım di
ye sevinerek ayrılıyordu. 

'JGID' qilÇUDUa ~ ~~-- ,.-.. 

ileri gitmiştir. Büyük, küçük cadde· 
Jer, sokaklar baştan başa ağaçlanmış
tır. Bu sayede zaten yeşil olan Çankı· 
rı büsbütün ormanlaşmı!Jtır. 

Cümhuriyetten sonra kurulan Çan· 
kın'da her evin bahçesi güzel meyva 
ağaçlariyle donanmıttır. Yalnız Çan
kın'nın kartı tepeleri çıplaktır. Bil· 
hassa "Hacet" tepeıi mevkiine de a
ğaç dikilir, bir ormanlıkta orada ya
pılırsa Çankırı için büyük bir süs ola
caktır. - Kadri Korman 

Yarınki konser 
Yann Halk konıerlerinden 18 incisi 
Cümhurreisliği Flarmonik orkestrası 
tarafından. Müzik öğretmen okulu 
konser salonunda verilecektir. Prog -

ram ıudur: 
Şef Hasan Ferit Alnar 
1 - Joaeph Haydn (1732 • 1809) 
Sanfoni No. 3 (99), mi bemol ma -

jör. 
a) Adagio - Vivace assai. 
b) Adagio 
c) Menuetto • Trio 

~) Vivace 
2 - L Van Beethoven (1770 • 

1827): 
2 inci Leonore uvertilril 
10 dakika dinlenme. 
3 - P. Tchaikowsky (1840-1893): 

"Romeo et J uliette" f antui uver -

tür. 
4 - Hector Derlioz (1803 • 1849) : 

Benvenuto Cellini operası uvertü -

rü. 
SON 

Gelecek konser 13. S. 939 cumartesi 
günü saat 15,30 dadır. 

dedir. 
Bu ıular geçen sene yapılmuı müte

ahhide ihale edilmi§ olan Berdan re
gülitöründen gelen sağ sahil ana ka
nalından alınacaktır. 

Sulama sahası Tarauı ve Merain'de 
20 bin hektardır. 7 bin hek+arı bugün
kü Jril!!&t resmini yaptıfımız k111mda 
ve 13 bin hektan da geçen sene ihale 
edilen kımun dahilindedir. laale edi -

len bu ıular mevcut sahaya nazaran 
pek mebzuldür. Yapılacak narenciye 
bahçeleri için bu ıu yu ve kıt hiç ke· 
ıilmeblzbı akacaktır. 

Milli Şef'in son seyahatlerinin faydalı neticelerinden biri daha 

Bartında gemi İnşasına hız verilecek ve 
burası İcabında bir tersane halini alacak 

İstanbul'un mavnaları da 

burada yapılacak 

" Bartin,, gazetesi, Bartı'nın eski ve 
milli bir sanatı olan gemi yapıcılığı -
nın inkişafından memnuniyetle bahse
derek diyor ki : 

" Milli Şefimiz İsmet İnönü'nün, 
Bartın'a ıeref verdikleri zaman ehem
miyetle alaka gösterdikleri işlerden 

birisi de, Bartın'ın gemi yapıcılığı 
sanatı olmuştur. Çok eski bir mazisi 
olan bu mahalli sanatımız en genit bir 
inkişaf bulduktan sonra, son seneler
de gittikçe daralmıı, ideta sönmeğe 
yüz tutmuştu. Buna başlıca sebep te, 
orman mütkilatı idi. Çünkü, orman en
kazından sayılması icabeden ve gemi 
kaburgası olmaktan başka işe yarama
yan -nihayet odun olabilen- eğri ağaç

ların da, kerestelik ağaçlar gibi mua
meleye tabi tutulması, bunların teda
rikini müşkülleştiriyordu. 
İnönü, Bartın'da halkın her türlü 

dileklerini dinlerken, bu meyanda ge
mi yapıcılariyle görüşmüş ve bu eğri 
ağaç. işini ehemmiyetle not etmişlerdi. 

Memnuniyetle öğneriyoruz ki, İk • 
tisat Vekaleti, Bartın için hususi bir 
karar ittihaz ederek, gemi inşasında 
kullanılan eğri ağaçların odun gibi ke
ıilmesine izin verilmesini uygun bul
muştur. Yakında, orman idaresine e -
mir verilmesi muhtemeldir. 

Bu karar, icabında devlet için de 
faydalı bir küçük tersane halini ala -
bilecek olan Bartın gemi tezgahları • 
nın inkişafına hizmet edecektir. Bil· 
hassa ayrıca öğrendiğimize göre, la -
tanbul qman Şirketi de, ihtiyacı olan 
bütün mavna ve aalapuryaları Bartın
da yaptırmağa karar vermiştir. 

Gemi tezgahlarımız, son aylarda da-

Konya' da 

Sabıkah bir deli 
polise ateı etti 

Konya ( Hususi ) - Şehrimizde ga
rip bir hidise olmuı Şükrü adında sa
bıkalı bir deli, kendisini yakalamak is
teyen zabıta memurlarına tabanca ile 
ateı etmiı bir polis ve bir bekçi yara
lanmııtır. Hadise şöyle olmuıtur : 

Aktehir'in Soğuksu mahallesinde 
oturan ve 29 yqında olan Şükrü, bir 
müddet evet bir hınızlık yüzünden 10 
sene hapse mahkilın olmuı, sonra akıl 
hastası olduiu anlqılarak Manisa akıl 
hastanesine gönderilmiıtir. Şükrü akıl 
haltanesinden kaçmağa muvaffak ol • 
muı, buraya gelmiıtir. Şükrü evelce 
çaldığı ve satılmak üzere bir dükkina 
bıraktığı fotograf makinesini istemiş
tir. Dükldncı vaziyeti derhal polise 
bildirmiş, sabıkalı takibe batl.anmııtır. 
Nihayet yakalanacağını anlayan Şük
rU, tabancasına aarılmı! poliı ve bek· 
çilere atet etmeğe batlamııtır. Bunun 
ü.ıerine poliı ve bekçi de ıilih kullan
mağa mecbur olmu§tur. 

Bu sokak mücadelesinde bekçiler • 
den biri iki kolundan, bir poliı da sağ 
bileğinden yaralanmııtır. Sabıkalı ni
hayet bir köfeJ.C uJattırılarak yaka -
lanmıftR.ı 

Bartın ırmağında gemiler 
ha dolgun veziyettedir. Yapılmakta faaliyeti büsbütün arttıracak ve gemi 
olan birçok motörler ve mavnalar var- yapıcılıtımız eski parlak inkişafını 
d S 

·1r· ' ____ ........ uııızuaıtı teıcrar ıcazanacaktır ... 
ır. on ı • ·-· · ~ 

Bir kiyeci elin • 
deki kanca ile bir 
fıstık çamına tır
manıyor. Bunla • 
ra kozağın tar • 
zanları diyenler 
de var 1 

Bergama kermesi 
yaklnda başiıyor 
Bu seneki kermes için zengin 

bir proğram hazırlandı 
Bergama ( Hu · 

susi ) - Eğlence • 
lerle dolu geçen 
Bergama kermes • , 
leri yakında başla
yacaktır. Muhitten 
gelen büyük halk 
yığınlarının ittira
kiyle kutlanacak 
olan kermes hazır
lıklarına hararetle 
başlanmış~ır. Bu 
seneki kermesin 
daha cbip bir hal
de geçmesi için ge
nit bir program 
hazırlanmaktadır. 

Kermese gelen • 
ler, kökleri Türk 
medeniyeti n den 
gelen Roma, Sel • 
çuk, Yunan tarih 
eserlerini görmek 
fırsatını da bula - • . • 

ki d A 
. Bergamadakı tarıla eıerlennJen 

ca ar ır. ynı za- b" • , _______ , ırı 

manda Çandarlı p· 
Iajında denizden istifade edebilecek - ,...ı ---------------

lerdir. Mis kokulu Kozak ~ıstık ve Konyada sıtma mücadelesi 
çam ormanlarının serin gölgelerinde ı 
bedii figürlerle dolu olan milli oyun- Konya ( Hususi ) - Viliyet içinde 
lar oynanacaktır. Bundan ba'ka cirit, sıtma mücadele işine hararetle devam 
kalkan, ok atma oyunları kiyecilerin edilmektedir. 
ağaçlara tırmanmaları haftanın en he- 1938 çalışma yılında küçük siy için 
yecanlı günlerini teşkil edecektir. El- tehrimizde 7288 mükellef tesbit olun· 
}erindeki uzun kancalarla fıstık çam· ı muştur. Bunlardan 3979 u para vere· 
tarının baş döndürücü yükseklikleri - rek 423 li de bedenen mükellefiyetle· 
ne tırmanan, ayni kancalar va~ıtasiyle rini ifa etmişlerdir. Şimdiye kadar 
bir ağaçtan ötekine büyük bir çevik • mükelleflerden alınan para yekfınü 

tikle athyan kiyecilerin numariı.ları 9947 liradır. 

heyecan dolu dakikalar geçirtecektir. Küçük say ile buf'Une kadar doldu-
Kennes günleri için nakil Vilsıtaları rulan çukur ve bataklıkların ı.ayııı 22 

ve diğer ihtiyaçlar bol ve ucuz bir ıe· dir. 29.040 metre murabbaı bir sahayı 
kilde temin edilecektir. kaplamaktadır. Çukurlan doldurulan 

Sinop'ta faydah 

yağmurlar yağd ı 

Sinop, 3 a.a. - Gece yarısından iti
baren sabaha kadar vilayetin her ta -
rafına bol yağmurlar yağdı. Yazlık e
kinlere, mısır ziraatine ve tütün fide
lerine çok fayda veren yaimur, köy
Ulmüzü I09int içinde bırakmıtır. 

semtler arasında Polatlar. Nehrıkifur, 
Cümhuriyet mektebi arkası, Sarıya -
kup, Kuruköprü, Kanlıgöl, Musalla 
mezarlığı civarı, Kız muallinı mektebi 
arkası, Orta mesçit, Hacı Yutuf mes· 
çit, Larende caddesi şimal kısmı,Pire 
sat kaba sakal mahallesi ve Hakimi • 
yeti Milliye mektebi arakaıında 5 çu· 
kur vardır. 

Bu yıl da 25.968 metre murabbaı bir 
sahayı kaplayan 33 çukur doldurula • 
caktır. 
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Yukarda: münakaleln holü. On 
tara/ta •Ürati •embolize eden 
heykel •örülmektedir. Solda: Ja
pon pavyoıuında tqlair edilen 
inci, elma ve aümiiften yapdtnlf 
"hüriyet 'an•.r Atafıda pavyo • 

numuzdan •ergiye doğru 
bir bal.ı§ 

Madenler pavyonunun gece manzaran 

Nevyork Cihan Sergisi 

,.;;:=============================================:~ 

Yukarda: Rami mimarinin bir nü.mune•i olan Amerika devletleri 
aarayı, sol,a: pavyonumuzun avlumn,a, •ervi ağaçlarının sakin
lqtirdiği güzel bir görünü§. AfQğıda: •ergide otomobillerin dola-

ıabilme•İ için birçok aslalt yollar vardır 

~==========================================~~ 

... -

Yukarda bir radyo ıirketiırin 
pavyonu. A;,.;,ıda: ~'motörle 

naklıyat,, pavyonu 
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SloVı kya deVleti 



H i K A y E Hava torpilleri 

Kalplerdeki fırtına 

tatlı anlarını yatadığımız yuvamıza 
bir kere dönüp bakmadan gitti ... Be -
nim kabiliyetime ,iıtidaduna herkcıin 
itimadı vardı ... Mahalle bakalının, ter
zimin bile ... Yalnız o, inanmıyordu ... 
Hayatımdan, her ıeyimden çok sevdi· 
ğim kadın ... Dizlerine kapanıp yalvar
dım ... Beni bırakma aenıiz yaııyamam, 

(Başı 5 inci sayfada) 

edeceklerdir. lnaan zekası bu inıka

nı da hazırlamrya çalrııyor. 
Müstakbel harpte cephe ve cep· 

he gerisi yoktur, muharip memleket 

bütün aatlunca cephedir, diyoruz; 

çünkü tayyareyi her yerde hazır ve 

nazır farzediyoruz. Bu vasıtanın 

kudretini kaybediverdiğini tasav

vur edelim; galebe muadelesinin 
meçhulleri derhal taaddüt edecek -

tir. Nitekim, Muir isminde bir ingi • 
liz icat ettiği hava torpilleri ile mü

teamz tayyare filolarını mahvede • 

ceğini iddia etmektedir. Mister Mu
ir, New Stateaman gazeteıinin 22 

nisan tarihli nüshasında neırettiği 

mektupta hava torpillerinin bir 

memleketi diğer bir memlekete 
karıı müdafaa etmekle kalmayıp 

her türlü hava harplerine engel ol
duğunu, hatta kullanıldığı mınta

kada bütün tayyare cevelanlannı 

imkansız kıldığını izah ediyor. Müd
deiye göre hava torpilleri diğer tah

rip aletlerinden çok daha ucuza 
mal olmaktadır. Hava torpili gayet 

İnce madeni mahfazalı kü.;ücük bir 
balon olup oksijenle doldurulmuş

tur; mini mini ve fakat o niabette 
müthit bir infilak kudretini haiz bir 
kapsülü vardır. Torpil istenilen yük
seklikte tesbit olunur ve 35 nıetre u

zunluğunda bir tel ile buna merbut 

bulunan kapsül de en ehemiyetaiz 
tema• neticesinde patlar. Dört bin 
kitilik bir torpilci kıtaır yarım saat 
içinde bunlardan 120.000 taneaini 
mayn gibi havaya dökebilir. Torpili 
ve kapsülü, hareket halindeki tay -
yarenin görmesi kabil değildir. 

Fahri Yıld , 
d1 bir bal d ırı?1 ı, ilk defa Ankara' -
boylu s 0 a gördüm. Yanında uzun 
Vardı.' Q~rışın ve Çok güzel bir kadın 
olduğu .

1
fun ve enteresan bir adam 

Yı!dırı~ bakışta göze çarpan Fahri 
itıktı. BU ~~nındaki kadına çılgınca 
I<adın tun gece onları tetkik ettim. 
lı Olduı~ da, erkeğe derin hislerle bağ· 

0 gu aşikardı. 
Çiıti ~~teden sonra, bu güzel ve mesut 
dan ır çok defalar '-atırladım. Ara • 
rüı/~ geçti. G lük işlerin gü -
\'aı ~~u a~aaında hayalleri yavaş, ya • 

S ıınagımdan silindi. Unuttum. 
ıını:n~ler geçiyordu. Bir yaz biraz ba· 
O . dınlemek için İıtanbul'a gittim. 
k enıze hasrettim. Bu ıebeple deniz 

t.enarında sakin bir aayfiyeye yerle§· 
ırn. 

Gençtinı. Hayatı güzel ve istikbali 
parlak gö ·· d · d. k d h. b' h ruyor um. Şım ıye a ar ıç 
ı:;, ayal ıukutuna uğramamııtım. Fa· 

t, her nedense yalnızlığı ve denizi 
çok sever, fırtınaya ideta &tıktım. .. 
d O~urduğum aayfiyenin çok yakının
~ hır balıkçı köyü vardı. Ufuklarda 

•ıyab bulutların belirdiğini gördüğüm 
~· hemen deniz kanarındaki sarp 

Yalıklara kopr ve orada geni§ yağ
rtıurluğuma sarılarak gök yüzünün si
Yah, korkunç bulutlarını çakan şim -
tekleri ıeyre dalardım. ' 

Gök yüzü iyice kararmağa, kuvetle 
eaen rüzgar sulan kabartınağa başla -
dığı vakıt, denize açılmıt küçük ba -
lıkç L • i ı &ayıkları telaşla sahıle sığınma • 
•
1
• llvaşırlardı. Durduğum yerin biraz 

ı eri · d ıın e bir kaç kadın ve çocuk pey· 
:d~lur ve gözlerini uzaklara dikerek 
d ıteyle bakarlardı. Bunlar, her hal
.,:. ~ç~k denizde küçük bir balıkçı ge· 
u ~aı ıçinde, nafakalarını, temin için 
y &raıan kocalarının, kardeşlerinin ve
l a babalarının ıelametle aahili bulma· 
d-:ı:ı allahtan yalvarırlardı. Dalgalar 
kal fazla kudurunca bunlar sahilde 

1 
lltazlar, acele ile köylerine döner • 

Crdt 

dt~UçUk bir gemi içinde, ne korkunç 
dtr lalarla pençelcşmekten .zerre ka • 
ren Ylhnıyan deniz çocukları köpü -
Qı ~ coıan dalgaları aahilden ıeyret • 
z eı.e tahammül edemezlerdi. Böyle 
~larda onlar, açık denizlerde ha· 
dü :ı-1• tehlikeye giren en yakınlarını 
dı: nürler ve yardımlarına kopma • 
dar ları~ndan çok üzülürlerdi. Çelik ka
rı llglam ıinirlerini, azgın rüzgarla 

1bı•lıkları hamura çevirirdi. 
~lalar, kayalara doğru saldırdığı 

b etrafımda kimaeler kalmazdı. 
..:.vle · · Jcirat rı_nın üst katında bir odalarını 

lan~dıgım ev sahiplerim çok iyi in· 
kana. dı. !alnız, benim hakkımdaki 
olrııadtlerı her halde normal bir adam 
fırt ıfım merkezinde idi. Çünkü; 
baı~:-11• ~ağmurlu havalarda benden 
llatı denız kenarına giden ve orada 
ka~rce k~lan bir kimıeyi ıimdiye 
lerd' ne gormüıler ve ne de ititmit • 

ı. 

Bir ·· •1 Kal 0 1 eden aonra gene azğın dal • 
•ey:~. kayalara ~Ucum eden denizi 
nünde 1>;rd~rn. Bırden gözümün ö • 
güzel' ahrı Yıldırım ve yanındaki 
lerek ~ aarı!!Jın kadınla canlandı. Gü-

Ak na .bak.ıyorlardı. 
&rtık ~ üzerı eve döndüğüm zaman, 
kap,-~ırtına durmuı, ortalığı aükQnet 

b &Glllııtı. 
Qab . 

kadı çe kapııının önünde ev sahibi 
na raıtıadım 

dedim ... Bana güldü ... En mukaddea 
Yazan: F. Zahir T örümlıüney hislerimle alay etti .. . 

- Her halde Fahri Yıldırım'dır, di-
ye düşündüm. 

Tam bu sırada karşıma çıktı. 
Ev sahibimiz bizi tanıştırdı . 
Muharir, kırk beş yaşlarında kadar, 

uzun boylu, şık ve yakışıklı bir erkek
ti. Dalgalı saçları pkaklarına doğru 
ağarmağa başlamıştı. Gözlerinde derin 
bir ıstırabın izleri vardı. 

Kısa bir zamanda ahbap olduk. 
Her sabah, birlikte sandalla denize 

açılıyorduk. İlk zamanlar, yalnız ede
biyattan ve sanattan konuşuyorduk. 
Fakat, bir kaç gün içinde konuşmala
rımız daha ziyade hususi ve samimi bir 
mahiyet aldı. Fahri Yıldırım, hakika -
ten genit görü§lü ve kültürlü bir a -
damdı. Onunla konuımak, onu dinle -
mek insana nihayetsiz bir .zevk veri -
yordu. 

Bir gün acı, acı şikayet etti: 
- Şimdi mümkün olduğu kadar in· 

sanlardan uzak yaııyorum. Artık beni 
sanattan .ziyade para alikadar ediyor .• 
Yazılarımın edebi kıymetini aramıyo· 
rum ... Daha ziyade halkın hoılanaca • 
ğı ve bana para kazandıracak mevzula 
rı seçiyorum ..• 

İçini çekti: 
- Bir zamanlar kendim için yazar

dım ... Ruhum öldü artık ... Hiç bir şey· 
de heveıim kalmadı ..• 
Kadınlardan, bilhassa bir kaç sene 

evci yanında gördüğüm sarışın kadın
dan hiç bahıetmiyordu. 

Aldanmııtı. Bunu kolaylıkla tah • 
min ettim. 

Bir gün gene hava bulutlandı. Gök· 
yüzü kararmağa batladı. Onu, fırtına
yı seyretmek için deniz kenarına da -
vet ettim. Fahri Yıldırım, dudakları
nı büktü. 'Şimdi aaıl fırtına onda kop· 
mugtu. Acı bir lisanla söylemeğe bat· 
ladı: 

- Fırtına dediğin nedir, azizim? ... 
Tabiatin öfkesi değil mi? ... Bir insan 
ruhunda kopan fırtınaya nazaran bu • 
nun ne kıymeti vardır ki? ... Köpüren, 
copn denizden kaçılabilinir ... Yahut 
da dalgalar insanı yutar ve öldürür ... 
Her 'ey biter .... Fakat, fırtınayı benim 
gibi kalbinde duyan bir insan ne yap· 
ıın? ... 

Bir dakika auıtu. Önüne baktı. Son· 
ra kederli gözlerinde, gece karanlık • 
larında uzaktan ışıldayan deniz fener
leri gibi cansız bir ışık yandı. 

Istırapla inledi : 
- Eğer aılanazsam, sana derdimi 

anlatayım. 
Benim cevabımı beklemeden, söyle· 

meğe bqladı: 

Teselli etmek istedim: 
- Canım üzülme. Sana layik değil

miş, seni anlıyamamı§ ..• 
Fahri Yıldırım, başını kaldırdı. U -

zun, uzun gözlerimin içine baktı: • 
- İşte asıl işin en feci tarafı bu ya, 

dedi. İnsan sevdiği kadının kendisini 
anlamasını istiyor. Baıkalan anlamıı 
veya anlamamı§ ne çıkar •. 

- Şimdi nerede? Kendisinden hiç 
haber aldığın var mı 

Fahri Yıldırım'ın, rengi birden kül 
gibi sarardı. Dudakları titredi. Sonra 
kısık bir sesle cevap verdi: 

- En gizli yaramı deştin azizim. .. 
Geçen sene bir otomobil kazası geçir
miş ... Bir ayağını kaybetmit ... Benden 
ayrıldıktan sonra gittiği adam onu bı· 
rakıp kaçmış ... Zavallı, Mersin'e dön
müş ... Her şeye rağmen onu affettiği
mi yazdım .... Cevap vermedi .. Eski bir 
dostumuzla gönderdiği haberde ken -
disinin artık sakat bir kadın olduğu • 
nu, eski güzelliğinden eser kalmadı -
ğını, bu haliyle benim karşıma çıkıp 
hayalimde yaşıyan güzel kadını öldü
remiyeceğini söylemiş ... Halbuki; ben 
onu elan eski aşkımla seviyorum ... Ya
şadığım müddetçe ,ondan başka birisi
ni sevmeme de imkan yok .. 

İkimiz de sustuk. Onu tamamiyle 
anlamıştım. Kalbinin derinliklerinde 
hala kendisine hiyanet eden kadına 
karşı duyduğu aşkının bütün kudre -
tiyle yatadığını duydum. 

Bir ay kadar süren kuvetli bir dost· 
luktan sonra biribirimizden ayrıldık. 
Fahri Yıldırım, lzmir'e gitti. 

Aradan iki sene geçti. Fahri Yıldı
rım'ın ismini bile işitmez olmuştum .. 

Bu sene yaz tatilini geçirmek üze -
re gene İstanbul'a gelmigtim. Fakat, 
bu sefer Büyükada'da oturuyordum. 
Bir akşam, adada yalnız başıma dola
şırken, yolun dönemecinde Fahri Yıl
dırım'la kartılaştım. 
Ayaklarım mıhlandı. Olduğum yer

de durdum. Sevinçle bağırdım: 
- Fahri! 
Neşeyle bana doğru kottu. Kucak -

lattık. Geçen iki sene onu ihtiyarla -
tacağına gençlettirmitti. 

Hararetle anlatıyordu. Adada bir 
köşk almıı, timdi burada oturuyor -
mu§. 

Koluma girdi. İsrarla söylilyordu: 
- Dünyada, bu akşam seni bırak -

marn. Yemeği bizde yiyeceksin. 
Hayretler içinde yürüyordum. Be -

nim iki sene evci bıraktığım Fahri 
Yıldırım'la bunun arasında dağlar ka
dar fark vardı. Öteki mafmum ve dü
ıünceli bir adamdı. Bu iıe, neteli ve 
hayata bir çocuk kadar kayıtıız bakan 
bir insandı. 

Büyük bir bahçe kapııından girdik. 
Muhteşem bir kötke doğru ilerledik. 

Salonda, bizi orta boylu kıvrak bir 
kadın karşıladı. 

Fahri Yıldırım, bizi tanııtırdı: 
- Sana bir çok defalar bahaettiğim 

arkadaıım Nihat. 
Sonra, bana dönerek: 
- Karım Jale, dedi. 
Yemek, çok neteli geçti. Jale, ıen 

kahkahalar arasında bir sürü.hikaye • 
ler anlatıyor, kocasının etrafında per

vane gibi dönüyordu. 
Yemekten sonra. Jale'nin bir aralık 

salondan çıkmaıından istifade ederek 

Fahri Yıldırım'a döndüm: 
- Yolda bana evlendiğinden bah· 

setmedin. Tebrik ederim. 
Arkadaşım, sesimdeki hayreti far -

ketti: 
- Azizim, dedi. Hayat durmadan a· 

kıp gidiyor. Denizlerdeki fırtınadan 
sonra nasıl parlak bir güne§, ortalığı 
neşe ve saadete kavugturuyoraa, insan 
ruhunda kopan fırtınaları da aıkın 

parlak güneşi takip ediyor. 
Gülerek gözlerimin içine baktı. 

Sonra yavaş ve heyecanlı bir sesle ili
ve etti: 

- Sevdim, azizim .... Çılgınca sev • 
dim ... Merıin'de idim o zaman... Bir 
kızla tanı§tım ..• Biribirimizi tapınır -
casına sevdik ... Ailesi aşkımıza taraf -
tar olmadı .. Şöhretli bir muharrir ol -
mak, onların kızlarına koca olmağa 
kafi değildi. .. Evet, servetim yoktu ... 
Fakat, iyi kazanıyordum .... Zaten ben, 
para kazanmak için yaşamıyordum. ... 
Bence paranın kıymeti yoktu ... Yaşı • 
mı da uygunsuz buldular ... Kız yirmi, 
ben iae otuz sekiz yatlarında idi°:' ... 
Kızı benimle konuşmaktan menettı -
ter ... Neticede, her şeye rağmen Şük
ran benim oldu ... Ailesini terketti ... Oç 
sene seviştik ... Ah ne ~ü~el ~ç ~e?ey· 
di bu! ... Bir gün geldı, aılesı bızımle 
barıpak mecb~r~yetinde kaldı ... Da -

t ettiler ... Gıttık... Atkımızı kabul 

- Jale, ruhumun en büyük aıkını 
yaratan kadındır. 

Litvanya ordular1 
başkumandanı 

Varşova'ya geliyor 
V arıova, 4 LL - Gazetelerin Ka· 

unu'tan iıtihbarına göre Litvanya 
batkumandanı Raatikiı'in yakında 
Lehistan'a yapacaiı ziyaret için er· 
kanı harbiye daireıinde ve milli mü
dafaa nezaretinde verilen mühim kon· 
feranslarla hazırlıklar yapılmaktadır. 

ve Ş"k .. 
ettiklerini ıöylediler... u ran, o gun· 

Hava taarruzlanna maruz bu
lunan büyük ıehirlerin etrafına tel· 
ler gerilmesinden ve fabrika nevin • 
den müesseıeler üzerine çelik ağlar 
örülmesinden bahsedildiğine bakı
lına Miıter Muir'in hava torpili ha· 
yal mahsulü olmıyabilir. Jules Ver· 
ne'in hayalinde bina edilmit olan 
denizaltı gemileri çoktan hakikat 
olmuıken hava torpiline neden İ· 
nanmamalı? Bugün hava torpili, 
yarm mermiyi geldiği yere iade e
den aapa~ yahut tankın motörünü 
itlemekten alıkoyan Y veya Z ıu· 
aı... O zaman izanımızla baıbaga ve 
yumruiwnuzla kartı karııya kala • 
caiız. lzan ise harp iatemi)·or. 

Ah, harbi bir alay mevzuu hali -
ne getirebilaeydik ! 

Na.ulai BAYDAR 
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Bankalar 

T. C. Ziraat Bankası 

Nalhhan ajansı 

tarafından 
Merkezi Nallıhan kazasına 

bağlı Eymür köyü·nde bulunan 
237 Nolu Eymür T.K. Kooperati
finin 2.3.938 tarihinde toplanan 
umumi heyetinde mezkur ıirke
tin 251 Nolu merkez kooperati · 
fine ilhakı suretiyle birleımesine 
karar verilmit ve bu karar lktı
aat Vekaletiyle T.C. Ziraat Ban
kası Umum Müdürlüğü tarafın · 
dan tasdik edilmit olmasına bi
naen Ticaret kanununwı 461 İn· 
ci maddesinin dördüncü fıkrası 
mucibince infisah ettiği keyfiye
tin T.C. Ziraat Bankası Nallıhan 
Ajansı tarafından 16-3-939 tari
hinde Nallıhan Noterine bildiri
lerek aynı zamanda Ulus gazete
sinin 19-3-939 tarihli ve 6330 No
lu nüshasında ilin edildiği ve 
emri idarenin ticaTet kanununun 
461 nci maddesi mucibince mer
kez kooperatifine intikal eyledi
ii ve tasfiye muamelatının Yö
netim kurulu tarafından yapıla
cağı T. K. kooperatifleri ana mu· 
kavelenameıinin 72 ve 74 üncü 
maddelerine tevfikan ilan olu -
nur. 1625 

-Yen· b. 
diye beniı ır kiracımız daha geldi -
•izin odan neıeyle kartıladı - ona da 
dik. Hem ı:~ karıııındaki odayı ver
Bir mubarrı:: mealekdqırm imit··· 

den sonra daha meaut görünmeğ~ bat
ladı ... 0 zamanlar, hayatı~ın ~etın ~e 
mücadeleli anlarıydı... Bır gun, hıç 
beklemediğim bir gün Şükran hisle -
rinin değiştiğini ıöyliyerek benden 
aynlaca&ını bildirdi ... Hayatımızın en 

Baltık devletlerinin ıiyasal mahfil· 
leri, general Rutikiı'in yapacağı zi
yaret eanaıındaki görlipnelerin Po
lonya ile Litvanya arasındaki meaele
lerin heyeti umumiyeıine müteallik 
olacağını farz ve tahmin etmektedir· 
ler. 

Polonya gazetelerine nazaran ge· 
neral Rastikis, Polonya reiıicilmhuru 
B. Moıcicki tarafından kabul edile-

c:ek ve general, müprünileyhe Lit· 
vanya relsiciimhuru B. Smetona'nın 
aelimlarını ibliğ edecektir. 

General, m&re§al Smigly - Rydz ve 
hariciye nuın B. Bok ile görüıecek· 
tir. 

Kapalı zarf usulile eksiltme 
Kayseri C. H.P. llyönkurul Başkanhğından : 

1 - Eksiltmeye konulan it, Kayseri' de yapılacak Halk
evinin sathızemi·ne kadar temel hafriyatı ve intaatı yapıl -
makta olduğu cihetle aathı zeminden itibaren binanın he
yeti umumiyetinin inıaatı eksiltmeye konulmuıtur. 

lntaatın heyeti umumiyesinin bedeli keıfi ( 127. 749 lira) 
dır. Bu bedeli ketiften sathı zemine kadar yapılan temel 
hafriyat ve inıaat ketifnamedeki nisbet üzerinden tenzil 
edildikten ıonra geri kalan kısmın heyeti umumiyeıi ihale 
edilecektir. 

2 - Bu iıe ait ıartnameler ve evrakı aaire tunlardır: 
A) Eksiltme tartmamesi 

A.B) Eksiltme tartnamesine ek ıartname 
B) Mukavelename projesi 
C) Bayındırlık itleri Genel şartnamesi 
D) Keıif, cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
E) Proje ve sair evrak 

İstiyenler bu tartnameleri ve evrakı ıaireyi Kayseri 
Parti Batkanlığında görebilirler. 

3 - 29 Nisan 1939 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
eksiltmeye konulan bu kurağın ihalesi 18 mayıs 1939 per
tembe günü saat 11 de Vilayet parti merkezinde llyönku
rul tarafından yapılacaktır:. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye ittir ak edebilmek için Nafıa Müdürlü -

ğünden ahnmıt ehliyetname ile cari senenin ticaret odası 
vesikasını ibraz etmesi ve bir mühendis veya fen memuru 
istihdam eylemesi ıarttır. 

6 - Muvakkat teminat miktan (8500) liradır. 
7 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten bir 

saat evveline kadar Parti Batkanlığına makbuz mukabi
linde verilecektir. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul 
edilmez. 1554 

Bursa ehli hayvanlar ilkbahar panay1rı 
10 May~s 1939 da Atıcılar mevkiinde açılarak 8 rün devam 
edc:ce~tı~. Panayıra ait her türlü tesisat ve hazırlıklar ikmal 
edılmııtır. Büyük bir rağbet gören Buraa ehli hayvanlar 
panayırına siz de İftİrik ediniz ve yerlerinizi timdiden alı 

nız. (1612) 11598 

Çünkü ASPİRİN senefer• 
denberi her türlü soğukaf.' 

~ı.nlıklarına ve ağrılara karşı 
. fe-sırı şaşmaz bir ilaç olduğun" 
ısbat etmiştir. 

A S p İ R İ N in tesirinden 
emin olmak için lütfen f.1_'\ 

kasına dikkat ediniz. \l:İ' mar~ , 

D. Demiryolları 

Baku lokomotif ocaldan 

ve lelerrualt ahnacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komia

yonundan : 
Muhammen bedeli 496,100 lira olan 

62 kalem bakır lokomotif ocakları ve 
teferrüatı 20 Haziran 939 sah günü 
saat l l de kapalı zarf usulü ile Anka
karada idare binasında satın alına • 
caktır. 

Bu ite girmek iıteyenlerin (23594) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 10 a kadar komiayon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler (2480) kurup Ankara 

ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak 
tadır. (1597) 11627 

Zayi - Ankara belediyesinden al· 
dığım 1064 ehliyet ve ıicil numaralı 

toför vesikamı kaybettim. Yeniıini a
lacağımdan hükmü kalmamıştır. 

1612 Dursun Albayrak 

Ankara Borsası 

4 Mayıa 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Ac;ıht P. Kıpanıt F. 

Londrı 
Nevyork 
Pıriı 
Milino 
Cenevre 
Aınaterdam 
Beri in 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Madrid 
Varıovı 
Budapeıtc 
Biikrq 
Belırad 
Yokohama 
Stokhalm 
Moıkova 

S.93 
126.67SO 

3.35SO 
6.662S 

28.44 
67.5675 
5o.sıso 
21.56 

1.0925 
1.56 

14.03SO 
23.84SO 
24.9675 

0.9050 
2..8925 

34.62 
30.5475 
23.9025 

5.93 
126.6750 

3.3550 
6.6625 

28.44 
67.5675 
S0.81SO 
21.56 
1.0925 
1.S6 
ı4.03SO 
23.1450 
24.9675 

G.9050 
2.8925 

34.62 
30.5475 
23.9025 

ESHAM VE TAHViLAT 

1933 İkramiyeli 
Erıani 19.--
1938 % 5 
İkramiyeli 19.-
1932 %2 Huine 
Tahvili 62.-

19.-

19.-

62.-

• 



Satılık : 

Ucuz satılık arsalar - Maltepe jan· 
darma okulu yanında istasyon arka· 
sında imarca parsellenmiş küçük çap
ta münferit inşaata elverişli. Tl: 1538 

1458 

Satılık apartman - §ehirde Neca· 
ti okulu civarında 5 daireli 255 lira i
ratlı bedelinin yüzde 30 borç ehven 
bedelle Tel: 2406 Bayram C. No. 1 A-

1475 
Acele satılık aprtman - Şehirde 

Himayei Etfal arkasında 5 kat 5 daire 
manzara bol güneşli 16000 lira borçlu 
Tel: 2406 Bayram Caddesi No. 1 

1476 

Satılık aprtman - Cebeci'de oto· 
büs durağına çok yakın 7 daire 2 dük
kAnlı 310 iratlı 8000 lira borçlu ehven 
bedelle Tel: 2406 Bayram Caddesi 
No. 1 1481 

Satılık apartmanlar - Yenişehirde 

bulvar Üzerlerinde 10, 8, 3, 5, daireli 
tam konforlu Tel: 2406 Bayram Cad· 
desi No. ı 1482 

Satılık apartman - Cebecide mül
kiye mektebi civarında üç ve 5 daireli 
tam iratlı borçlu yolculuk hasebiyle 
Tel: 2406 Bayram caddesi No. 1 1501 

Satılık - Bahçeli küçük evler yapı 
kooperatif hisselerinden satılık hisse 
vard!r· Tel: 2406 Bayram caddesi No. 
1 ıso2 

Satılık arsalar - İstasyon arkasın-
da istimlak haricinde inşaata hazır 

asfalt üzeri ve gerilerinde çok ucuz 
Tel: 2406 Bayram C. No. 1 1503 

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

Satılık villa bağ ve bahçe - Keçiö
rende Kubbeli mevkiinde 7, 3, 2 odalı 
Sulu mey" ve bağlı 300 dönümden 
fazla topta ve perakende Tel: 2406 
Bayram C No. 1 , -· 5 

Satılık ör 3lar - Maltepe ve her 
yerde istenilen ebatta parsellenmiş u
cuz ve Kıııl rınak caddesinde 2 apart
manlık Te : 2406 Bayram caddesi No. 
~ 1516 

Acele sa ılık arsa - Yenişehir Se
llnik cad. 23 in2 Cebeci AtilS. asfal
tında 428 M2 arsa uygun fiyatla veri-
lecek. Tel: 1538 1529 

Acele satılık arsa - Jandarma oku
lu yanında SSO M2 Maltepenin en ba
kim, en güzel yerinde 560 M2 arsa eh
ven fiyatla verilecek Telefon 1538 

1530 

Satılık s s - Ayrancıda Fransız 

sefarethanesi yanında 3000 küsur M2 
arsa çok ehven fiyatla verilecek. Te-
lefon 1538. 1531 

300 liraya S3tılık kapalı lort otomo
bili - Bahnye caddesi Çocuk Esirge 
me kurumu bekar apartmanı No. 8 de 
Zekiye müı acaatları. 1535 

Satılık ar a - Yenişehir, meşruti· 
yet cad. Atatürk bulvariyle birleşti · 
ği nokta yalnnında, dört kat, apartman 
lık, ada 1084, parsel ı, Telefon: 3563 

1575 

Satılık arsa - Yenişehir, Sıhat ve· 
kfüeti karı ı İlkiz caddesi, merkezi 
noktada üç kat apartmanlık arsa, ada 
1149, parsel 23, Telefon: 3563 1576 

Satılık kah11e - Bankalar 
Çiçinyurt kağındaki kahve 
ler azimet dolayısiyle müsait 
yatla devren ·atılıktır. 

caddesi 
Bent -
bir fi -

1577 

Satılık - Dükkanlarla apartman, 
gazino ve 1 antasiyle otel veya res· 
mi daire yapmıya elverişli Ankara 
Yenişehirde asfalt yolunun birleşti
ği en mute yerde 35 metre cepheli 
920 metre ırabbaı arsa satılıktır. 

İnşaat ru satı dahi hazırdır, talip · 
lerin Ankar posta kutusu 52 adrese 
mektupla mlracatları. 1 581 

Satılık l'V - Hacıdoğan'da ayda 45 
lira iratlı be, odalı ev ucuz fiyatla ve
rilecektir. Tel: 2487 1593 

Satılık 1 ne - Fransız sefareti ~ar
§ısında ay ı inşata müsait 1300 metre 
arsa iki katt 9 odalı evi ile beraber. 
8000 lira. Te :5843 1594 

Satılık } atak odası takımı ve bir ha
lı Çankay<ı Eczanesine müracaat 1595 

Acele s~tılık - Cebeci'de hastane 
arkasında E madağ caddesi üstünde 
5 dönüm 1 ev ve ahıriyle ucuz be -
delle. Tel. 2406 Bayram caddesi No: 1 

1600 

Satılık arsa - Yenişehir Sıhiye ve -
kileti yanında sağlık sokak 490 .M. 
acele satılık. Tel: 1449 1601 

Satılık ev - Öncebeci orta mektep 
arkası Uğurlu sokak No: 18 iyi irat 
getirir iki daireli tam konforlu ev sa
tılıktır. Alt kattakilere müracaat. 

1603 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilinlnrdan: 

Bir defa için 30 Kuruıı 
İki defa için 50 Kuruı 
Oc; defa içiD 70 Kuruıı 

Dört defa için 80 Kuruıı 
Devamlı kUc;ük ilanlardan her de
fası için 10 kuruıı almır. Meıela 10 
defa neşredilecek bir ilin için, 140 
kuruı alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala
nndaki boııluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçlik il1n 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört nurdan fazla her satır için 
beher seferine aynca on kurul alı
nır. 

Küçük ilanların 120 harfi ceçme
meıi lazımdır. Bu miktan geçen 1-
Uinlar aynca pul tarifesine tabidir. 

Satılık - 5000 liraya satılık hane. 
Yeni şehirde merkezi bir yerde. Y. şe
hir Tuna cad. No: 34 Adli. Saat 18 den 
sonra müracat. 1607 

Satılık - 120 liraya kelepir bir ye
mek odası takımı Yenışehir Kızılay 

karşısında Küflü apartımanı kapıcı-

sına müracaat. 1619 

Satılık - 1937 modeli Fort kam -
yonu görmek için Zincirli cami taksi
sinde Ayaşlı Ahmede müracaat edil -
mesi. 1620 

Kirohk: -----
Kiralık daire - Bakanlıklara ka.rşı 

karşı Karanfil ve Bilge sokağı köşesi 
4 oda ı hol, hava gazı, elektrik, ban· 
yo 40 lira. Kapıcıya müracat. 146~ 

Kiralık oda - 2 vestiyer geniş ta
ras kalorifer yaz kış her gün sıcak su 
tam konforlu. Yenişehir Atatürk bul-
varı Yenige Ap. No. 9 ı486 

Kiralık apartman - 4 oda 1 hol 
banyo mutbak Demirtepe Yaltırık 
caddesi asfalt köprünün başında No. 
37. Görmek ve görüşmek için Telefon 
1616 1487 

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 kan dev
ren kiralıktır. Her işe elverişlidir. U
lus matbaası karşısında kahveci Ce-
mal'e müracat. 1542 

Kiralık kat - 5 odalı ve tekmil müş 
temitatı 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 1 hol 
banyo mutbak büyük balkon. Yenişe
hir İsmet İnönü Cad. üzerinde su de 
posu yanı Nuri Barlas Ap. kat 3 Tel: 
3630 1S66 

Kiralık - Aile içinde ayrı bölük 2 
oda müşterek konfor, vekaletlere S 
dakika "26 lira" Y. Şehir meşrutiyet 

C. Yenikalık S. ıs No. 2. Kat. 1567 

Kiralık - Yenişehir Emciler cadde
si Emek A p. N o : 5 iki oda bir vesti • 
yer mutbak banyo 37 lira. Kapıcıya 

n_ıüracaat. 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 -
lıklar doğusunda akay sokak Fethi 
B. köşkü ilerisinde 3 oda 1 hol ban • 
yo, Tel: 1452 A. Kaplan'a 1582 

Acele kiralık apartman - İsmet İ -
nönü caddesi sondurak 28 numaralı 
apartmanda beş büyük oda bir küçük 
oda bir hol ayrıca iki hizmetçi odası 

garaj daimi sıcak su kalorifer parke 
bütün konforu haiz 1596 

Kiralık - Yenişehir Selanik cadde
si 22 numaralı müstakil hane ehven -
fiyatla kiralıktır. Aynı evin birinci 
katına müracaat. 1599 

Kiralık - Yenişehir Selanik cad. 
bahçeli iki katlı 6 odalı telefonlu 35 
No.lu müstakil bir ev kiralıktır. Faz
la maHimat için Ti: 1907 N o. ya mü -
racaat. 1606 

Kiralık - Mobilyalı oda, 15 lira, 
aile nezdinde, Bayan için, Sıhiye kar
şısı İlkiz sokak No. 20 Mahir Ap. da-
ire 5 1608 

Kiralık oda - Şehirde bir fransız 
aile nezdinde mobilyalı bir oda kira· 
lıktır. Posta kutusu 466 y: müracaat. 

1609 

Kiralık oda - Yalnız bir bay için 
mobilyalı Sağlık Bakanlığı otobüs du 
rağında 10 numaralı bakkal Mehmet 
Mustafa'ya müracaat. 1613 

Kiralık - Posta caddesi 57 No. Na
ci Kıcıman ap. zemin katta aile ya
nında bir oda kiralıktır .. İçindekilere 
müracaat. 1614 

Kiralık apsrtıman - Altışar odalı 

ve tam konforlu iki daire kiralıktır. 

Çankaya postanesi yanında Yeşil a
partıman. Aynı apartımanda orta ka-
ta müracaat. 1616 

Kiralık - Daire ve dükkan. Kon
forlu. M. Hukuk Cad. Maliye bahçe
si karşısında No. Sl Erek Ap. kapıcı-
ya müracaat. 1617 

Kiralık - Jandarma mektebi ya
nında havadar 3 oda bir hol mutfak 
banyolu apartıman katı ehven fiyat. 
İçindekilere müracaat. ı626 

Aranıyor : 

Aranıyor - Bahçeli evlerden ev 
alınmak isteniyor devretmek istiyen
ler tip numarasını ve şeraitini posta 
kutusu 52 ye bildirmeleri. 1580 

Aranıyor - "Mobilyalı veya mo· 
bilyasız kaiorifer tertibatını haiz 5 ve
ya 7 odalık bir apartıman aranıyor. 

Gazetemiz ilan memurluğuna müraca-
~. 1~7 

-Vilôyetler --

Şose inşaatı ilônı 
Erzunım Vilayetinden : 

1 - Trabzon - İran transit yolu i
kinci mıntaka dahilinde ve 272+000 -
29S+ooo kilometreleri arasındaki 
(18901) metre tulünde şose esaslı ta
miri ve (24) adet yüz ve {12) adet 
menfez inşasile 324+000 - 331+140 
kilometreler arasında (7140) metre 
tul şose esaslı tamiri ve Tahir dağı 
Kavurmaçukuru 442+SOO - 462+500 
kilometreleri arasında (15000) metre 
tulde şose tarafeyn banketleri üzeri
ne (0.50) metre genişliğinde adi kal
dırım ve (300) metre mikap istinat 
duvarı inşaatı kapalı zarf usulile ek
siltmeye çıkarılmıştır. 
Keşif bedeli (120670) lira (9) ku -

ruştur. 

2 - Eksiltme ıs Mayıs 939 pazarte· 
si günü saat on beşte Erzurumda 
transit yolu ikinci mıntaka başmü -
dürlüğü odasında yapılacaktır. 

S - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak (6) altı lira (5) beş 
kuruş mukabilinde Erzurumda tran -
sit yolu ikinci mıntaka başmüdürlü -
ğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (7283) lira (50) kuruşluk 

muvakkat teminat vermeleri ve Er -
zurum valiliğinden alınmış ehliyet 
vesikası göstermeleri lhımdır. (Bu 
vesikanın istihsali için eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün e
vet bir istida ile Erzurum valiliğine 
müracaatları ve istidalarına buna mü
masil nafıa inşaatı yaptıklarına dair 
işi yaptıran idarelerden alınmış vesi
kalarını iliştirmeleri muktazidir.) 

Bu müddet zarfında vesika talebin
de bulunmıyanlar eksiltmiye giremi
yeceklerdir. 

S - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan ıs Mayıs 1939 pazar
tesi günil saat on dörde kadar eksilt
me komisyonu reisliğine makbuz mu
kabilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (2518-1373) 11412 

Ekmek ahnacak 
Gaziantep C. Müddeiumumili -

ğinden : 
1 - Gaziantep ceza evinin 1. 6. 939 

deposu ve buz fabrikasının inşasına 

bir çok talip zuhur edip elde projele
rin mevcudu kalmamasından ve tek
sir olunan projelerin de vakit ve a
nında gönderilmemesinden tetkike za 
man bırakmak için münakasa müdde
ti bir ay daha temdit edilmiştir. Şart
namesinin 12 inci maddesinde göste
rilen iki şık ve sınıftan yalnız elek
trik kısmı kabul edilmiş olduğundan 
tekliflerin ona göre yapılaması lazım 
dır. Taliplerin 2490 sayılı kanuna tev 
fikan hazırlanmış mektuplarını 24. 
mayıs 939 çarşamba günü saat 16 ya 
kadar Edirne belediyesine makbuz 
mukabili tevdi etmeye mecburdur. İ
hale 25. Mayıs erşembe günü sa -
at 16 da Edime belediye encümenin
de yapılacaktır. Proje ve keşifname 
ve şartname 360 kuruş bcdelı mukabi
linde Edirne belediyesinden tedarik 
edebilirler. (2738/ı502) 11493 

Ahnacak elektrik 
enslilasyon malzemesi ilam 
Çankırı Belediyesinden : 

1 - Elektrik enstilasyonu için lü
zum görülen malzeme ve teferruatı 
16-4-939 tarihinden 16-5-939 tarihine 
kadar ve bir ay müddetle kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif tutarı (5676) lira (50) ku 
rutşur. 

3 - Şartname resimleri ve diğer 
evrakları belediye dairesinde her gün 
görülebildiği gibi isti yenlere de bila • 
bedel gönderilir. 

4 - İhalei katiyesi 16·5·939 tarihi· 
ne müsadif salı günü Çankırı beledi
yesinde saat 15 de encümeni beledi
yece icra kılınacaktır. 

5 - Arttırma ve eksiltme ve ihale 
kanununun kapalı zarf hakkındaki 
şeraitine göre verilecek teklif mek
tupları ekı;iltme saatinden bir saat 
evveline kadar belediye riyasetine ve
rilmiş olacaktır. 

6 - Muvakkat teminat (426) lira -
dır. 

7 - Fazla malfımat almak istiyenle 
rin şifahen ve tahriren Çankırı bele
diyesine müracaatları ilan olunur. 

(2868-1606) 11564 

Halkevi binası yaphrilacak 
C. H. P. İstanbul İlyönkurul Baı

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

de lstanbulda C. H. P. İlynkurulu 
binasında kapalı zarf usuliye eksilt
mesinin yapılacağı İstanbulda cum
huriyet, Ankara'da Ulus, İzmirde A
nadolu gazeteleriyle 15, 20, 25 Nisan 
939 tarihlerinde ilan edilmiş olan 
(129.262) lira keşif bedelli Kıldıköy 

halkevi binasının bir kısım inşaatı 

şartnamelerinde tadili icap eden bazı 
hususattan dolayı tehir edilmiş ve bu 
şartname ve teferrüatı kamilen hü
kümsüz kalmıştır. 

Eksiltme yeniden tanzim edilmiş o
lan şartname ve teferrüatına göre ı 7. 
Mayıs 939 çarşamba günü aynı komis 
yonda saat (15) de yapılacaktır. 

Tadilen tanzim olunan mukavele
name, eksiltme şartnamesi, keşif hii· 
Jasası, hususi şartname, proje ve buna 
müteferri evrak (650) kuruş mukabi
linde ilyönkurul başkanlığı mürosun
dan verilecektir. Evelki eksiltme ilanı 
üzerine bu bedeli vermiş olanlara al· 
mış oldukları evrakın iadesi mukabi
linde yukarıda yazılı muaddel evrak 
parasız "verilecektir. 

Muvakkat teminat, (7,714) liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve 
İstanbul vilayetinden eksiltme tari· 
hinden (8) gün evel alınmış ehliyet ve 
939 yılına ait ticaret odası vesikaları
nı havi kapalı zarflarını ı 7. Mayıs 939 
çarşamba günü saat (14) e kadar C. 
H. P. İstanbul İlyönkurul başkanlı
ğına vermeleri. (2920/ 1583) 11571 

Bina inşaatı 
dan 31. 5. 939 tarihine kadar bir sene- Erzurum Türk Hava Kurumu 
lik ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliy- Baıkanlığından : 
le ihaleye konmuştur. Vilayet merkezinde yeniden yapıla-

2 - Tahmin edilen ihtiyaç miktarı cak olan hava kurumu binasının 1 Ma-
300.000 kilo ve muhammen bedeli yıs 939 dan 22. Mayıs 939 tarihine 
23250 liradır. kadar (22) gün müddetle 20,000 lira-

3 - Muvakat teminat ı743,7S ku- Iık inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt-
ruştur. meye konulmuştur. 

4 - İhale 8 Mayıs 939 pazartesi gü 1 - Eksiltme 22. Mayıs 939 pazar-
nü saat 15 de Gaziantep adliye bina- tesi günü saat 16 da Hava kurumu bi
sı içinde C. müddeiumumiliği daire- nası içinde teşekkül edecek komis· 
sinde yapılacaktır. yonca yapılacaktıf. 

5 - Teklif mektupları 8 Mayıs 939 2 - Muvakkat teminat (1500) lira
günü saat 14 de kadar Gaziantep C. d 

ır. 

müddeiumumiliğine verilecektir. Pos 3 - İstekliler bu işin evrakı fenni· 
tadaki gecikmeler muteber değildir. yesini Erzurum hava kurumu merke-

6 -Eksiltmiye talip olanlar 2490 sa zinden alıp okuyabilirler. 
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinin . . . . 4 -Eksiltmeye vilayet makamından 
emrettığı vesıkaları ıbraz edecekler- b . h 1 k hl" 'k d" u ışe ma sus o ara e ıyet vesı ası 

ır7• ş t G . t C M"" dde almış olanların iştirak edebilecekleri 
- ar name azıan ep . u - hl" "k · "h 1- · • k · · "l'ğ" d h ·· 1 saat ve e ıyet vesı ası ıstı sa ı ıçın e sılt 

ıumumı ı ın e er gun ça ışma - .. ~ . .. . . 
terinde görülebilir. 11421 me gununden sekız gun evel ıstıda 

ile vilayet makamına müracaat edile-

3 otobüs alınacak 
Trabzon Belediye Encümenin· 

den: 
1 - Trabzon şehir dahili ve sayfiye 

lerinde işletilmek üzere mübayaası 

pazarlığa bırakılan üç otobüse ait şart 
namenin artırma, eksiltme ve ihaleler 
kanununun 12 ci maddesine istinaden 
tadil edilerek yeniden münakasaya 
vazı karar altına alınmış ve sözü ge
çen otobüslerin mübayaası on beş gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Otobüslerin 939 modeli Ford 
veya Şevrole marka hiç kullanılma

mış makine ve şaseler üzerine şartna
mesi dahilinde karoseri imal edilmek 
suretiyle vücude getirilecektir. 

3 - Otobüslerin muhammen bedeli 
11100 liradır. 

4 - Muvakkat teminat "832" lira 
"50" kuruştur. 

5 - Kati teminat ihale bedelinin 
% 15 şidir. 

6 - Bu otobüslere ait şartname ve 
modeller yalnız altı kuruşluk posta 
pulu gönderilmek suretiyle bilabedel 
belediye fen heyetinden alınabilecek
tir. 

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

8 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

9 - Teklif mektupları 6 mayıs 939 
cumartesi günü saat 9 za kadar ihale 
komisyonu reisi olan belediye reisine 
makbuz mukabilinde teslim edilecek-
tir. (2905/1582) 11S50 

Mezbaha yaptırılacak 
Samsun Belediye Reisliğinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Sam
sunda Çarşamba şosesi güzergahında 
Mert ırmağı ile koşu yeri <ırasında 

yapılacak mezbaha in!'laatı. 

Muhammen keşif bedeli 84562 lira 
99 kuruş olup kapalı zarf usuliyle ek
siltmiye konulmuştur. 

2 - İş vahidi fiyat üzerinden veri
lecektir. 

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

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

namesi, 
D - Nafıa yapı işleri umumi ve 

fenni şartnamesi, 
E - Fenni şartname, 
F - Keşif ve silsilei fiyat cetveli, 
G - Proje ve sair evrak, 
C - Ve D fıkrasındaki evraktan 

başka diğer evraklar taliplerine 423 
kuruş mukabilinde belediye heyeti 
fenniyesince tetkik edilebilir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 5478 
lira 15 kuruştur. 

5 - Eksiltme 12.6.939 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat on beşte 
Samsun belediyesinde müteşekkil be
lediye encümeni tarafından yapıla· 

caktır. 
6 - Eksiltmeye iştirak edebilmek 

için Samsun Nafıa Müdürlüğünde 
müteşekkil komisyonu mahsusundan 
bu işi yapabileceğine dair vesika ib
raz etmesi ve inşaatın devamı müdde
tince diplomalı bir mühendis veya 
mimar ve yahut fen memuru istih -
dam ve ticaret odasından kayıtlı ol
duğuna dair senei maliye vesika ib
raz ve yapı eksiltme şartnamesinin 

4 üncü maddesindeki vasıfları haiz ol
ması şarttır. 

7 - Teklif mektupları yukarıda ya· 
zıh gün ve saatten bir saat eve! bele -
diye encümen riyasetine makbuz mu -
kabilinde verilecektir. 

8 - Kapalı zarfların ihzarında tek
lif mektuplarının yazılışında ve bu 
zarfların tevdiinde ve posta ile gön
derilmesinde taliplerin 2490 sayılı ka
nunun 32, 33, 34 üncü maddelerinde 
ve bu husustaki şartname hükümleri
ne harfiyen riayet etmeleri hizıimu i-
lan olunur. (3013/1640) 11630 

Teminat mikdan tashihi 

Su projesi yaptırılacak 

Zile Belediyesinden : 
Zile kasabası içme suyu tesisatına 

ait etüd ve projelerin tanzimi işi pa -
zarlığa bırakılmıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli 2000 
liradır. İstekliler bu işe ait şartname 
proje ve sair evrakı biHibedel Anka
rada belediyeler imar heyeti fen şef
liğinden veya belediyeden alabilirler. 

2 - Pazarlık 17-5-939 tarihine rast
lıyan çarşamba günü saat 11 de bele
diyede toplanacak encümence yapıla
caktır. 

3 - Pazarlığa girebilmek için is -
teklilerin aşağıdaki yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün ve saate kadar encü
mene teslim etmiş olacaktır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16-17 inci 
maddeleri mucibince lSO liralık mu -
vakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika -
lar ve 4 üncü madde mucibince pazar
lığa girmiye bir mani bulunmadığına 
dair imzalı bir mektup ve pazarlığa 
iştirak edeceklerin su işlerinde ihti
sas yüksek mühendis veya mühendis 
olmaları şart olduğundan isteklilerin 
bu hususu tevsik eden vesaiki Iazım
dır. 

4 - Teklif mektuplarının ihale gü
nü olan 17-5-939 tarihine kadar mak
buz mukabilinde Belediyeye verilme
si ve teklif mektuplarının da iadeli ve 
teahhütlü olması lazımdır. Fazla iza· 
hat almak istiyenlerin belediyeye ve 
Ankara fen şefliğine müracaat etme-
leri. (2713-1489) 11462 

Elektrik tesisatı 
Şuhut Belediyesinden : : 

Kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulduğu evelce ilan oluna 18963 li
ra 49 kuruş bedeli keşifli Şuhut kasa
basının Nafıa vekaletinden musaddak 
projesi mucibince yaptırılacak elek -
trik ve makine tesisatına talip zuhur 
etmediğinden bu defa 3. 5. 939 günün
den başlıyarak bir ay zarfında işin 

pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir. 
ı - İhale Şuhut belediyesinde top

lanan encümen tarafından yapılacak -
tır. 

2 - Muvakkat teminat 1422 lira 26 
kuruştur. 

3 - Bu işe ait proje hüllisai keşif, 
malzeme montaj şartnameleri hesa -
bat ve münakasa şartnamesi mukave -
le projesi bir lira mukabilinde §uhut 
belediyesinden alınabilir. 

4 - İstekli olanlar Nafıa vekale -
tinden alınmış enspektörlük vesikası 
ve buna mümasil tesiat yaptığına da
ir alınmış bonservislerle bu müddet 
zarfında her gün Şuhut belediye en -
cümenine müracaat edecekleri ilan o-
lunur. (3001/1609) 11596 

Keşif bedeli tebdili 

Hizan Kaymakamlığında!:' : 
10. 15. 20. 25. Nisan 939 tarihli Ulu9 

gazetesinde 29475 lira 58 kuruş olarak 
ilan edilen kazamız hükümet konağı 

inşaatının musaddak keşif bedelinin 
8885 lira 25 kuruş olduğu ve huna gö
re ilanın tashihi bu defa nafıa müdür
lüğünden bildirilmiş olduğundan key
fiyet tashihen ilan olunur. (1617) 

11602 

Elektrik tesisatı 

Sivrihisar Belediyesinden ı 

Sivrihisar kasabasının elektrik tesi
satı 29. 4. 939 tarihinden 29. 5. 939 ta -
rihine kadar otuz gün müddetle ka
palı zarf usulilye münakasaya konul
muştur. 

Tesisat: birisi makine ve teferrüatı 
ve diğeri de santral binasiyle ahşap 
direkler olmak üzere iki kısım olup 
her ikiside birden veyahut ayrı ayrı 

ihale olunabilecektir. 
Balıkesir Vilayeti Nafıa Müdür- Makine ve teferrüatı olan birinci 

lüğünden : kısmın bedeli muhammeni "22852" li-
Ankara'da Ul_u~ ve İst.anbulda Son ra 85 kuruş ve ikinci kısmın bedeli 

Posta gazetelerının 30 nısan ve 2 ma - muhammeni ''6048" liradır. Tesisatın 
yıs 9~9 tar~hli ~üshalarınd~ ç_ı~an Ba- projelerini belediyede görebilecekle -
hkesır adlıye _ınşa<\tı.na aıt ılanlard.a ri gibi fenni ve mali şartlarını da ar
muvakkat temınat mıktarının 4097 lı- zu edenler, belediye dairesinden mec-
ra olduğu tashih olunur. canen istiyebilirler. Kapalı zarfların 

(2909/ 1657) 11638 29 5. 939 pazartesi gününe saat 14 de 
kadar belediye encümenine vermeleri 

An~ara Defterdarlığı 

Moa_ş sahiplerinin 

nazarı dikkatine 

şarttır. 

Haddı layık görüldüğü takdırde 2<t 

s ... k h d rek o zamana kadar yapmış olduğu iş- Ankara Defterdarlığından: 
ogu ava eposu ve tere dair vesikanın leffedilmesi. Ankara emvalinden maaş alan aske-

5. 939 pazartesi günü saat 15 de Sivri
hisar belediye dairesinde belediye en
cümeni tarafından ihalesi yapılacak -
tır. Şartnamede zikredilen vesaikle 
beraber % 7,5 teminat akçesinin veya
hut Banka mektunun zarfları içerisi
ne konulması lazımdır. 

(3012/ 1639) 11629 

buz fabrikası inşaatı 
S - İstekliler teklif mektuplarını ri mülki tekaüt dul ve yetimlerin ı. 

iyice kapatılmış ve mühur mumu ile 6. 939 yoklamasına 4. 5. 939 tarihinden 
Edime Belediye Riyasetinden mühürlenmiş olduğu halde birinci 26.5.939 gününe 1· ·dar dcY"am edilece-

45 gün müddetle ve kapalı zarf maddede yazılı gün ve saatten bir sa- ğinden ıoklamada yazılı suallere ;e
usuliyle münakasaya konulan ve 25 at eveline kadar komisyon riyasetine vap verilerek resmi senet, maaş cüz -
nisan 939 tarihine müsadif salı günü vermeleri mecburidir. Postada vuku- danı ve nüfus tezkereleriyle birlikte 
ihale edileceği ilan olunan 72822 lira bulacak gecikmeler kabul edilmez. bizzat maaş sahiplerinin müracaatı i-
61 kuruş bedeli keşifli soğuk hava (1506) 11568 lan olunur. (1626) 11626 

Zayi makbuz - İstanbul ithalat 
gümrüğünde 44691 sayılı beyanname 
ile muamelesini yaptığımız eşyaya a
it 12187 numaralı ve 1004,09 liralık 
makbuzu zayi ettik. Yenisini alacağı
mızdan eskisinin hükmü yoktur. 

lstanbul'da Palat Ltd. St. 7029 
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Bir muhasip alınacak 
Ziraat Vekaletinden : 

Oda ve dıvor yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüs idaresi binası Cebeci 
asfaltı üzerine yaptırılacak kapıcı o
dası ile etraf dıvan yapılması on beş 
gün müddetle açık ~ksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 580 liradır. 
3 - Muvakat teminat 43,50 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyen-

lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 12. S. 939 cuma günU 
ıaat 10,30 da belediye encilmenine mü 
racatları. (1539) 11512 

500 ton mazot ahnacak 
1 - 120 lira ücretli Karacabey Me

rinos yetiştirme çiftliği mesut muha-

Askeri Fabrikalar M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • sipliği münhaldir. 
misyonundan: Müsabaka ile bu vazifeye mü-

350 fon mazot ahnacak 
1 - 500 ton mazot &atın alınacak- nasibi tayin edilecektir. Taliplerin 

Dört kalem ve ceman 20 takım tır. Muhammen bedeli (30) bin lira 15. 5. 939 gününe kadar hüviyetleri, 
olup ilk teminat miktarı (2250) lira- tahsil vesikaları, bonservisleri ve doğ
dır. ruluk k&ğıtları ile birlikte Ziraat Ve-

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 8. 5. kalcti V cteriner i§leri umum müdür
Askeri Fabrikalar Umum Mü- 939 pazartesi günü saat 15 de veklilet lüğüne müracat etmeleri: 

Muhabere ve Münakale Vekale
ti lstanbul Elektrik İşleri Umum 
Müdürlüğünden : 

hadde silindiri ahnacak 

1 - İdaremiz ihtiyacı için muham- dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- satın alma komisyonunda yapılacak- 2 - Müsabakaya iştirak edecekle-
snen bedelli "23450" yirmi üç bin dört misyonundan : tır. . rin muzaaf usulü muhasebeye vakıf 
yüz elli lira tutan 350 ton mazot ka- Tahmin edilen bedeli (6500) lira o- 3 - Şartnamesı 150 kuruş mukabi- olmaları şarttır. (1593) 11575 
palı zarf usuliyle satın alınacaktır. lan dört kalem ve ceman 20 takım linde clınabilir. 

2 - Eksiltme 26. s. 939 cuma günü Hadde silindiri Askeri Fabrikalar u- 4 - İatcklilerin ilk teminat ve tek-
.ut 15 de idarenin tünel başında Met mum müdürlüğü merkez satın alına lif mektuplarının ihale saatinden bir 
ro han binasının beşinci katında top- komisyonunca 19. 6. l93S pazartesi gü sat evetine kadar komisyona vennele-
Janacak arttırma eksiltme komisyo- nü saat ıs te kapalı zarfla ihale edile- ri. (1423) 11426 
ııunda yapılacaktır. cektir. Ş:ırtnanıe parasız olrak komis-

3 - Bu ı' 't şart 1 'd · yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
şe aı name er ı arenın . . 

levazım dairesinden parasız olarak te tem~nat (487) lıra (50) kuru~u havi 
darik edilebilir. teklıf ~ektuplarını mezkQr gunde sa

4 - Muvakkat teminat miktarı 

"1758.75" bin yedi yüz elli sekiz lira 
yetmiş beş kuruştur. 

at 14 ae kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerin de 2490 numaralı kanu-
nunun 2. ve 3. maddlerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 

S - Teklif mektuplarının 2490 No. alakadar Tüccardan olduklarına dair 
lu kanunun ahkamına uygun olarak Ticaret odası vcsikasiyle mezkur 
ve eksiltmeden en az bir saat evci ko· gün ve saatte komisyona müraca . 
snisyon reisliğine makbuz mukabilin- atları. (1470) 11566 
de verilmesi lazımdır. (2818/1537) 

11569 

Gümrük ve 1. B. 

116 ton sömikok allncak 

30 ton lüleci kili almacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Kanat ıeridi ahna<ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 
1 - (100.100) metre muhtelif cins 

kanat şeridi alınacaktır.. Muhammen 
bedeli (5600) lira olup ilk teminat 
miktarı (420) liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 7. 6. 
939 çarşamba günU saat ıs de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - Şartname ve nümuneleri her 
gün komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat ve tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evelinc kadar komisyona verme-
lerL (1424) 11430 

Sarğı bezi alınacak 
M. M. V. Satın Alma Koıni~yo

nundan: 

1 
.................................................... 1 

Adliye Vekôleti ..................................................... 
Bir memur alınacak 
Adliye Vekaletinden : 

100 lira ücretli vekalet kütüpane 
memurluğu açıktır. Talip olanların 

memurin kanunun 4 üncü maddesin
de yazılı evsaf ve şeraiti haiz bulun -
malan ve garp lisanlarından birini 
bilmeleri lazımdır. Bu durumda olan 
isteklilerin 8. S. 939 pazartesi günü 
saat 14 de kadar vesikaleriyle birlikte 
vekalet zat işleri umum müdürlüğüne 
müracaatları. (1655) 11636 

""'Levazım !mirliği 

30.000 kilo süt ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundnn : 
1 - Kırklareli askeri hastanesinin 

939 senesi ihtiyacı için 30.000 kilo süt 

2 - Muhammen bedeli 3736,09 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 280,50 lira
dır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
istiyenlerin her gün yazı itleri kale
mine ve isteklllerin de 12/5/939 cuma 
günü saat 10,30 da Belediye Encüme
nine müracaatları. (1492) 11465 

Dıvar yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden ı 

1 - Hal arkasındaki helanın mek
tebe bakan cepheıine dıvar çekilmesi 
on beş gün mUddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (611,60) li
radır. 

3 - Muvakkat teminat 52 liradır. 
4 - Keşif ve prtnamesint görmek 

istiyenlcrin her giln yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 12/ 5/ 939 cuma 
günü saat 10,30 da Belediye Encüme-
nine müracaatları. (1493) 11466 

Matbaacılara 
Ankara Belediyesinden ı 

1 - Otobüs idaresi için bastırılacak 
olan 2,500,00 bilet on be§ gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (937,50) li
radır. 

3 - Muvakat teminat (71) liradır. 
4 - Nümune ve şartnamesini gör

mek isteyenlerin her gün yazı işleri 

kalemine ve isteklilerin de 12. 5. 939 
cuma günü saat on buçukta belediye 
encümenine müracaatları. (1538) 

11511 

Kalıp alınacak 

30 ton mazot ahnacak 
Ankara Belediyeainden : 

1 - Su idaresi için alınacak olan 30 
ton mazot on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuı1tur. • 

2 - Muhammen bedeli (3900) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (292,50) lira 
dır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen
lerin her gün yazı itleri kalemine ve 
isteklilerin de 12. S. 939 cuma günü 
sat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (1540) 11513 

20 tüp Klor gau ıhna<ak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su idaresi sUzme havuzları i
çin alınacak 20 tilp klor gazı on bet 
gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 1700 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 127,50 lira

dır. 

1 . 4 - Şa~names~ni g.örmek ~stiyenle-
rın her gun yazı ışlerı kalemıne ve ie
teklilerin de 23.5.939 salı günü saat 
10,30 da belediye encümenine müra-
caatları. (1651) 11633 

70 ton sulf afdalomin ahnacak 
Ankara Belediyeainden : 

1 - Su işleri Süzme havuzları için 
alınacak olan 9800 lira kıymeti mu -
hammineli 70 ton sulfat dalomin kapa 
lı zarf usuliyle on beş gün müddetle 
eksiltmey konulmuıtur. 

2 - İhalesi 23. 5. 939 salı günü sa
at 11 de belediye encümeninde yapıla 
caktır. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekale
tinden : 

Tahmin edilen (3000) lira olan 30 
ton Lüleci kili Askeri Fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 19. 5. 1939 cuma günü 
saat 14 tc açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (225) lira ve 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tilccardan oldukları
na dair Ticaret odası vesikasiyle mez
kur gün ve saatte komisyona müraca-

1 -:b:ksiltme günü talibi tarafından 
verilen fiyat layik had görlümiyen 
300.000 üç yüz bin adet sarğı bezi 8. 
Mayıs 939 pazartesi günü saat 11 de 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

kapalı zarfla eksiltmiye konmuştur. A k B 1 d" . 
2 - Tahmin bedeli kilosu 11 kuruş 

1 
nMara ~ e ıyeaınden ı 

3 - Muvakat teminatı 135 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyen • 

terin her gün yazı itleri kalemine mü· 
racaat etmeleri ve isteklilerin de tek -
lif nıektuplarının 23. 5. 939 salı günü 
saat ona kadar encümene vermeleri i· 

1 - Vekalet kaloriferleri için 116 
ton miktarında yerli (sömikok) açık 
eksiltme usulü ile satm alınacaktır. 

olup muvakkat teminat 237 lira 50 ku- büzi;; ir~crad''ıntıaa~n~~l ~ullaınlacak 
t 

:ır n or çe,ıt o çilde 12 'er a-
ruş ur. gızlıkları ·1 be be k 

3 - Eksiltmesi 11. S. 939 perşembe tır. 1 
e ra r alıp alınacak-

2 - Beher ton için 26 lira bedel 
tahmin edilmiştir. Muvakat teminatı 
226 lira 20 kuruştur Bu işe ait şart· 
nemeler vekalet levazım müdürlüğün 
de her gün görülebilir. 

atları. (1477) 11567 

2 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
35.000 otuz beş bin lira olup ilk temi
nat (3625) üç bin altı yüz yirmi beş 
liradır. Şartnamesi 175 kurup M. M. 
V. satın alma Ko.dan alınır. 

3 - Açık eksiltme 6. 5. 939 cumar
tesi günü saat 11 de vekalet binasın
daki aatınalma komisyonunda yapıla
cağından isteklilerin bu tarihten ön· 
ce muvakkat teminatlarını vekalet 
veznesine yatırmış bulunmaları ve 
belli gün ve saatte lazım gelen belge
lerle komisybnda hazır bulunmaları 
prıtır (1439) 11440 

Nakliyat ilônı 
Ankara İnhisarlar Ba§nıüdürlü

ğünden: 

939 mali yılı içinde Ankaradaki de
polarımıza ve mülhakatımıza sevk e· 
dilecek dolu tütün ve içki sandıkla
riyle dolu ispirto bidonlarının ve bun 
lara ait boş kapların aşağıda yazılı 
mahallere bir sene mUddctle taşınma
aı iti ,artnamelcri veçhile açık eksilt
meye konulmuştur. 
Açık eksiltme ve ihale muamelesi 

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

Nakliyat mahalli İlk teminat 
parası 

Lira Kuruş -
il - Ankara merkezi 300 

2 - Çankırı merkezı 

3 - Çankırı Şabanözü 29 80 

4 - Çankırı - Ilgaz 

S - Yahşihan - Keskin 20 25 

6 - Polatlı - Haymana 52 50 

?-Ankara - Ayaş 12 

8- Ankara - Nallıhan 42 
9 -Ankara - Bala 35 

10-Ankara - Kızılca 

hamam 54 30 

ı 1-Ankara - Beypazarı 45 
12-Ankara - Çubuk 30 

(1483) 11496 

Matbaacılara 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletin· 

den: 

1 ton kolay varakı 
oh nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satan Alma Ko
misyonundan : \ 

3 - Pazarlığa girecekler kanuni te
minat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le ötedenberi bu gibi işlerle meşgul 
bulunduklarına dair vesaikle birlikte 
pazarlık gün ve saatinde Ankara M. 
M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

Tahmin edilen bedeli (3000) lira o· 
lan bir ton kalay varakı Askeri Fab • 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa • 
tın alma komisyonunca 18. 5. 939 per
şembe günü saat 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 vesaikle komisyoncu olmadıkla
rına ve bu işle alakadar tüccardan ol· 
duklarına dair Ticaret odası vesika · 
siyle mezkur gün ve ıaatte komisyo -
na müracaatları. (1620) 11605 

2 ton kibriti antimon 

alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğu Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : • 

Tahmin edilen bedeli (1400) lira o
lan 2 ton kibriti antimon Askeri Fab
rikalar umum miidürlüğü merkez aa -
tın alma komisyonunca 18. 5. 1939 per 
§embe günü saat 14,30 da pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (105) lira ve 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddele • 
dndeki vesaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair Ticaret odası vesi -
kasiyle mezkur gün ve saatte komis -
yona müracaatları. (1621) 11606 

Milli Müdafaa B. 

Hangar yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko -

misyonundan ı 

1 - Çorluda yaptırılacak (F) tipi 
hangarın tartnaınesinde bazı tadilat 
yapıldığından yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuttur. Muhammen 
bedeli (172.009 lira 32 kuruş olup) 
ilk teminat miktarı (9855) liradır. 

2 - İhalesi 9. 5. 939 &alı günü P
at ıs de vekalet satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

(1574) 11570 

500 kilo Goodrich solüsyon 
ıhnatık 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - 500 Kilo Firesten - Goodrich 
selüsyon satın alıncaktır. 

Muhammen bedeli 1800 lira olup ilk 
teminat miktarı 135 liradır. 

2 - Açık eksiltmesi 11. S. 939 per -
şembc günü saat ıs de vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin muayyen saatte ilk 
teminat mektup veya makbuzlariyle 
komisyona gelmeleri. (1642) 11631 

Boyınd1rl ık B. 

Nakliyat yaptırılacak 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Diyarbakır - Cizre hattının 35+ 
455 inci kilometresi ile 51 +845 inci 
kilometresi arasındaki demir köprü -
terin Diyarbakır'dan iş başlarına nak
li işi kapalı zarf usulü ile münakasa· 
ya konulmu§tur. 

2 - Bu işin muhammen bedeli kırk 
bin liradır. 

3 - Münakasa 17.5.939 tarihine te -
sadüf eden çarşamba günü saat on be§· 
te vekiletimiz demiryo1lar inşaat dai· 
resindeki komisyonda yapılacaktır. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme 13rt· 
namesi, bayındırlık işleri genel şart -
namesi ve koli listesinden mürekkep 
bir takım münakasa evrakı iki lira mu· 
kabilinde demiryollar inşaat dairesin
den tedarik olunabilir. 

5 - Bu itin muvakkat teminatı 3.000 
liradır. 

6 - Bu münakasaya girmek istiyen
ler 2490 numaralı kanun mucibince 
ibrazına mecbur oldukları evrak ve ve· 
sikalarını ve mezkur kanunun tarifatı 
dairesinde hazırlıyacakları fiyat tek
liflerini havi zarflarını 17.5.939 tari • 
hinde saat on dörde kadar numaralı 
makbuz mukabilinde demiryollar in -
şaat arttırma, eksiltme ve ihale ko -
misyonu reisliğine teslim etmeleri la· 
zımdır. 

günii saat 16 dadır. 
4 - Ek~iltmeye gireceklerin eksilt 

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün· 
cü maddeJcrinde istenilen balgeleriy
lc birlikte ihale gUn ve saatinde en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Kırklareli asker 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1407) 11419 

i o yog t1 ahnatak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli asker hastanesinin 

939 mali yılı ihtiyacı için 30.000 kilo 
yoğurt kapalı zarf usuliyle eksiltme-
ye konulmuştur. . 

2 - Kilosunun muhammen fiyatı 
13 kuruş olup ilk, teminatı 292 lira 
50 kuruştur. 

3 - İhalesi 10 5. 939 çarşamba gü
nü saat 16 dadır. 

4 - İstekliler şartnamesini her gün 
komisyonda görebilirler. 

5 - Taliplerin teminat ve teklifle
rini havi zarflarını belli gün ve saat
ten en az bir saat evetine kadar Knk
larcli askeri satınalma komisyonuna 
veı:11eleri. (1420) 11424 

Nakliyat yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
1 - 12 ton un pazarlıkla Bolu'ya na

kil ettirilecektir. Taliplerin teminat -
lariyle birlikte 6-5-1939 cumartesi gü
nü saat 10 da Ankara LV. amirliği sa
tın almi komisyonuna gelmeleri 

(1627) 11617 

2 anbar yaptınlocak 
Ankara Levazım Amirlici Satm 

Alma Komisyonundan : : 
1 - Çorluda iki adet ~nbar yaptın: 

lacaktır. Her ikisinin keşif bedelı 
42643 lira 30 kunıştur. 

2 - İhalesi 8. 5. 939 pazartesi günü 
saat 15 te Çorluda kor aatın alma ko
misyonunda pazarlıkla yapılacaktır. 

3 - Bu iş hakkında malumat edin
mek ve şartname ve projelerini gör · 
mek istiyenlerin komisyonumuza mil-
racaatları. (1656) 11637 

Ankara Belediyesi 

Elbise ve kosketohnocok 
Ankara Belediyeıinden ı 

1 - İtfaiye için yaptırılacak olan 
92 kat elbise ve kasket on bet gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuı -
tur .• 

2 - Muhammen bedeli (1741,50) 
liradır. Gümrükler için üç örnek üzerinden 

ceman 450 tane ayniyata taallük eden 
defter pazarlıkla bastırılacaktır. Bu 
defterlerin muhammen bede1i 3(,() lira 
olup muvakkat teminatı 22 lira 50 ku
ruştur. 

3 -Şartname proje ve resimleri se
kiz lira altmıt bet kurut mukabilinde 

alınabilir. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif -
lerde vaki olacak tcahhür nazarı dik • 

3 - Muvakkat teminat (131) lira • 
dır. 

İsteklilerin muvakkat teminatları i
le birlikte 6. 5. 939 cumartesi günü 
uat 10 da v.ekalct alım satım komis
yonuna gelmeleri. (1652) 11634 

4 _ İsteklilerin kanunun 2 ve ü-
çüncü maddelerinde yazılı vesikalar
la birlikte ilk teminat ve teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat eve
tine kadar komisyona vermeleri. 

(1413). ,1422 

kate alınmaz. (1575) 11587 

Zayi - 1450 numaralı bisiklet pla· 
kasını kaybettim. Yenisini çıkaraca
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı i -
lan olunur. Özdcmir Nami Dur~ 1615 

4 - Nümune ve prtnamesini gör· 
mek istiyenlerin her gün yazı İ§leri 
müdürlüğüne ve isteklilerin de 9 - S -
939 salı günü saat 10.30 da belediye 
encümenine müracaatları. 

.(1490) 11463 

lan olunur. (1650) 1163~ 

Satıhk an kaz 
Ankara Belediyeainden ı 

Cinsi Mahallesi Ada Parsel Mu. Bedeli %7.5 T. mlnatı 
Lilra. Ku. Lira Ku 

Ahşap hane Duatepe. 285 22 sso oo 41 · 25 · 
Yukarıda muhammen bedeli yatılı (6) kapı numaralı ahşap hanenin en

kazı arttırma suretiyle satılacaktır. İhalesi 8.V.939 pazartesi günü saat 15 

de yapılacaktır. Taliplerin imar müdürlüğünde müteşekkil komisyona m\> 
racaatları. (1462) 11474 

Satılık an kaz 
Ankaar Belediyesinden : Muhammen B. Muvakkat B. 

Cinai Mahallesi Ada Parsel Lira Ku. Lira Ku. 

Ahşap hane Duatepe 285 19 30 00 2 25 
. Yukarda muhammen bedeli yazılı ah,ap hanenin enkazı arttırma sure. 
tıyl~ sat~lacaktır. İhalesi 22-V-939 pazarteıi günil saat 15 de yapılacaktır. 
Talıplerın İmar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. 1628 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluı tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk liraaı 

Şube ve ajanı adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbanu: Tasarruf hesaplarında 
en 8:- 50 liraıı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile apğı
dakı P.lina &öre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 

4 .. 500 .. 2.000 .. 
4 .. 250 .. ı.ooo .. 

40 .. 100 .. 4.000 .. 

100 .. 50 .. 5.000 " 
120 • 40 .. 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

DIKKA T: Haaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 Ji. 
radan •talı dütmiyenlere ihamiye çıktığı takdirde o/0 20 
f azlaıiyle verilecektir. 

Kur'alar ıenede 4 defa, 1 Eylül, ı Birincikinun, 1 Mart ve 
Haziran tarihlerinde çekilecektir. 



H AY AT, H E Y E C A N V E N E S E İ L E K A İ M D İ R 
Doktorlarmmız tasdik ederlerki hastahklar1mızın çoğu ruhidir 

Zaaftan, ceaaretaizlikten, kor
kudan, melankoliden, ümitsiz
likten. Menıel ise kansızlığın 
meydana getirdiği durgunluk 
dediğiniz heyecansızlık ve ne
ıeaizliktir. Bugün hastaneleri 
bof&ltacak yegane ilaç da bu
dur. Heyecan ve Neı'e. 

Bir hastaneye gidiniz, haata
lann elemlerini, endiıelerini, 

güler bir yilz ve itimadla kal
dırınız, yani durgun ve yorgun 
kan1annı harekete getiriniz; 
derhal yataklanndan kalkarlar 
evlerine koprlar. İtte insan 
makinesine maddt ve manevi 
bu kudretleri vermek, hayatı 

saadetlerle geçirmek, her te
ıebbüa ve azimde muvaffak ol
mak demektir. Bu da mevsim 
değişmelerinde kanın kınnı-

.. n yuvarlacıklarını tazeleyip 
çogaltmak ve tabii bir şekilde harekete getirmekle olur .. Bu yüksek kudreti sizlere ancak; Foafaraol, 
Kan Kuvvet, İ9tah 1urubu temin eder. Fosfarsol; Tatlı bir ittab verir, kanı, kuvveti çoğaltır. Zeki 
ve hafıza parlatır. Görmek, Koklamak, işitmek hassalarını arttırır. Sinir ve adaleyi aağlamla1tırarak 
uykusuzluğu ve fena dü9ünce leri giderir. Mide ve Baraağı tenbih ederek, muannid inkıbazları geçirir. 
Bel gev1ekliği ve ademi iktidarda büytik rol oynar, Velhasıl, insan makinesine lizun olan bütün kalori 
ve enerjiyi vererek, hayatı neş' e ve heyecan içinde yaptır. 

FOSF ARSOL'u diğer mukavvi ilaçlardan ayıran bqhca hana: 
Devamlı bir surette kan, kuvvet ve ittiha temin etmesi ve ilk kullananlarda bile azamt bir hafta 

içinde tesirini göstermesidir. Yüce Sağlık Vekiletimizin resmi müsaadesini haizdir. Her Ecza-
nede bulunur. 7030 

Cereyan kesilecek 
Ankara Elektrik Türk Anonim Jirketinden : 

Lüzumlu bir ameliyenin yapılması için Y eni,ehir aemtin
deki Dikmen caddesi, Çağatay, Arman, Yiı ve ilkiz sokak
larından Maynm 7 inci Pazar günü 'sabah ..at 8 den ı2 ye 
kadar elektrik cereyanınm kesileceğini sayın abonelerimi-
ze bildiririz. ı&ıO 

Hava Kurumu 

Hint yağı alınacak 
Türkkutu Genel Direktörlüiün

den ı 
1) 28. 4. 1939 cuma günü açık eksilt

me yoluyla ihalesinin yapılacağı önce 
ilin edilen 2000 kilo Hintyağının iha 
lesi istekli bulunmadığından 12. S. 
1939 cuma günü saat ıs e bırakılmıı
tır_ 

Slmanpaıarında bulunan 
AKAY KITAPEVI 

I - Almanca, franaızca, ingi
lizce kitap ve mecmuaları doğ
rudan doğruya getirmeğe batla
mııtır. En ucuz ve en çabuk ora
dan temin edebilirsiniz. 

II - Türkçe bütün neıriyat ve 
ucuz kırtasiye orada bulunur. 
Telefon: 3585 1621 

Zayi - Ebe mektebinin 841 numa
ralı hüviyet cüzdanını kaybettim. 
Yenisini alacağımdan hükmü yoktur. 
Belediye emrazı zühreviye muayene 
evinde ebe İsmet Hamide Güngör S. 
No. 786 1611 

Cebeci Hutaneıi 

Kulak, Burun, Bogaz mütehaasısı 
DOKTOR 

Şevket Hüsnü Taray 
Adliye köıeıi sarraf Hakkı 
Ap. 11111&yenebane Ti: 39ı2 
Ev Ti 3485 - ı& 1507 

Ki REÇ 
Sayın müıterilerime 

Senelerdenberi Kütahya namiyle 
maruf ve Ankara'da temizlik, yüksek 
randıman, kum, posa, taş ve mevaddı 
ecnebiyeden iri kireçlerimi ötedenbe
ri bizzat kendim yapmakta ve aynı 
ocaklarda çalıprak aynı taıı kullan -
maktayım. Piyasada tanılan ve her 
cins kireçten üstün imal edilmekte o
lan kireçlerimin satışını iki senedir 
yalnız (Sanayi Caddesi Yabanabatlı 
Ap. No. 6 Hüseyin Orak telefon 2078 
ve Sanayi caddesi Hasan Baldudak 
telefon 1423) ticarethanelerine ver
dim. ilanlara aldanmayınız. 

Pazarcıklı 

1572 !!ehmet Çavuı 

Türk köylüsü 
En dayanıkh, halis yünden yapılmış 

elbiseleri yahnız 

SÜMERBANK 
Yerli Mallar Pazarlarunda 

bulacaksın 

Takımı: 569 kuruştur 
1624 

Kirahk dükkan ve apartmanlar 
Ağazade vakfı mütevelliliğinden: 
Koyunpazanndaki Ağazade hanının yerine yapılmakta olan Ağazade 

çar1ı ve apartmanlarından ardiyeli ardiyesiz 10 mağaza ve dörder, üçer, iki· 
ıer ve birer odayı, holü, matbahı banyo ve helayı havi altı konforlu daire
yi muhtevi birinci kısım inşaatı hitam bulduğundan, büyük küçük ticarete 
elverişli yeni tarz mağaza ve dükkanlarla aile ikameti, doktor muayeneha· 
nesi, terzihane ve yazıhane olarak kullanmağa elverişli daireler kiraya ve• 
rilecektir. Talip olanların % 7,5 muvakkat teminat akçesi ile 13 mayıs 939 

cumartesi günü saat 14 de mezkur binadaki mütevelliliğe müracaatları. 

.:!.11111111 İLAÇLARINIZI 11111111!:. -5 S k E · nden yaptınnız. A vnıpa ve yer- ::S 
:: a arya czanesı li ilaçlar her çeıidini (Kodak) § = marka rontken filmlerinin tazesini ehven olarak eczahane- = 
E mizde bulabilirsiniz. iş Bankası karıııında. Telefon: 2018 E§ 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

•============::s=:=============== 2) Şartnamesi Türkkuıu aatın a1ına ------------ VEBOLİT 
.1ııııııııııııı ııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111L. - -- -- -
§ ROMANYA BÜYÜK ELÇILİGİ § - -- -- -- -i Büyük solonlar, Hizmetçi odalar ve i 
- -- -§ garajli büyük bir ev aravor E 
- -- -5 Mtiracaat yeri: Tel. 2283 ve 2882 ı6ı8 :S - -- -- -- -..................................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.llllllllllr' 

Oku11ar 
3800, sandalyelerin 1900, Masanın 4600 
kuruştur. Muvakkat teminatı 80 lira
dır. 

3 - Şartname ve resimieri görmek 
u .. 1ı.1.aı•ı Wa. 1 _.._... istiyr.nler her gün birinci orta okul 
....._.ı mlliip lfflSI 11 ..... direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

M kt ı S.tm Alma K · 4 - Eksiltmesi 20 mayıs 1939 cu -
de ep er omıayo- marteai günü saat 10 da mektepler mu-

aun an : hasebeciliğinde toplanacak okullar 
1 - Ankara ı inci orta okul için satın alma komisyonunda yapılacat: 

50 adet deraane • raaı, 20 adet çöp ku ve ihale edilecektir. 
tuau, 3 adet yaz ane koltuğu, 2 adet S - İsteklilerin muvakkat temina -
undalye, bir a e masa yaptınlacak- tı, eksiltmeden evci mektepler muba -
tar. aebcciliği vezneciliğine yatırılıp ala-

2 - Her aı anın tahmini fiyatı cağı makbuzu alıp komisyona vere -
1530 kurut. kut ların 500, koltukların j cektir. (1666) 11639 

DA Tİ L O KURSU 
Haziran teı litına mahsus olan FEVKALADE devresini açmıttır. 

Kaycfa devam edilmektedir . 
Her gUn ik saat den gösterilir. 2 ayda diploma verilir. Tahsil aran
maksızın he ea alınır. 

Memur ar Kooperatifi, kat 1 Tel: 3714 1602 

imirliğinden parasız olarak verilmek
tedir. 

3) İsteklilerin yazılı gün ve saatte 
Tk. renel direktrlüğüne bqvurmaları. 

1548 

Muhtelif mılıeme ıh111C1k 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün.... 

1 - Türkkuıu merkez deposu için 
vida, çivi, yerli kontrplak gibi muh
telif malzeme alınacaktır. Bu malze-
menin muhammen bedeli (10500) ve 
muvakkat teminatı (787.S) liradır. 

2 - İhale 17.5.939 çarpmba günü 
saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle 
Türkkuıu genel direktörlüğünde ya -
pılacaktır. 

3 - Malzemenin miktar ve evsaf 
listeleri Tk. satın alma amirliğinden 
iatiyenlere parasız verilir. 

4 - Türkkuıu ile henüz münasebe
te giren müesese ve firmalardan ara -

Satıhk 
Döşeme parkesi 

Ankarada on senedir kurumuı 
Karaağaç ve ditbudaktan ma -
mQl 1450 m2 parke, toptan veya 
......... -tlblmr. Y.mpkir 

posta kutusu 1029 a müracaat. 
1493 

PİYANGO BiLETLERİ 
Biletlerinizi Anafartalar cad -

desi No: 85 de UGUR iiıesin -
den alınız. Bir defa taliinizi u

ğurlu ıitemizden tecrübe ediniz. 
lımail Güner ı597 

nacak belgeler : ticaret vesikaları ve • • • 
airkülerdir. -·Yenı Kütıhya Kırecı-.. 

5 - İste1dilerin arttırma eksiltme istasyon No: 211 Muat ra 
kanunundaki prtlara uygun olarak 

Dural Yıldız mahrukat depo -
kapatılmıt zarflarını ihale günü saat aunda satılır. Menfaatini seven 
14,30 a kadar satın alma amirliğine 

vermeleri icap eder. 1622 

Muldelif ılefter ıh111eık 
Türkkuıu Genel Oirektörlüiün

den: 
Atelyemiz için 2. 5. 1939 da ihalesi 

yapılacak olan ölçü &letleriyle tesvi
yeci takımlanna teklif edilen fiyat li
yık hadde bulunmadığından eksiltme
si 17. S. 1939 perıembe günil saat on 
bete bırakılmııtır. Teslim müddeti al
tı aya çıkarılmıttır. Diğer prtlar ön
ceki gibidir. İsteklilerin (202.S) lira -
lık teminatlariyle birlikte yazılı rün 
ve saatte Tk. Genel Direktörlüğüne 
bqvurmalan ilin olunur. 1623 

uğrasın. Tel : 3295 

Şüpheli su Filtreleri ve Kireçli acı ıu tasfiye cihuları 

VEBOLİT Ltd. Sti. 
Merkezi : Galata, BilU1r sokak No. 7-9 Tel: 44507 

Ş Q b 1 • Ankara Bankalar caddeai No. 22, Tel: 2681 
e eri İzmir Mimar Kemalettin C. No. 15, Tel : 2365 7028 

Yol parası hakkında 
Ankara Valiliğinden : 

Vilayetimiz ı 939 mali yılı nakdi yol parasının ağusto. 939 ve 
2 inci kanun 940 aylarında ve iki müsavi taksitte tahıil edilmek 
üzere altı lira ve bedeni yol mükellefiyetinin 8 gün olup Eylül 939 
bqından 2 inci te,rin 939 sonuna ve ıs mart ı940 tarihinden ıs 
mayıı ı 940 tarihine kadar olmak üzere iki devre olarak vilayet 
umumi meclisince kabul edilmit olduğu ilin olunur. ( ı653) ı ı635 

BUZ SATIŞI 
Resmi dairelerle bilcümle ticarethane ve emsali müeaae

aelere menba suyundan yapılmıı 15 kiloluk temiz buzun 
beher kalıbı 1 mayıs 939 tarihinden itibaren. 

25 Kuruşa satılacaktır. 
Orman Çiftliği Bira f abrikaıı ile Ankara acentemiz Ka-

laç kardeılere müracaat edilmesi ili.n olunur. 1525 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. - -- -~ ULUS PİYANGO GİŞESİ ~ - -- -: Yeni tertip biletlerini aatmaia baılamıtbr. Bu defa da ta· : - -: liinizi ULUS GIŞESl'nden deneyiniz. Aınorti ve ikramiy&- 5 

Lokantasında 
Macar Orkeatrumda 

POGANI 

U L U S - 20. inci yıl. - No : 15376 

lmtiyu sahibi 
Nurettin Kimil SUNER 

Umumi neıriyatı idare eden 
Yazı İtleri MlldilrU 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Baaanm ANKARA 

Matbu mfld8r8 ı AJI Rrn BASKAN 
: ler derhal verilir. Adreı: ULUS meydanı Yeni Sinema· : 
§ yanında tütüncü Ali Tümen. ı 496 5 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııf: 

Tokatlıyan salonlarmda uzun müddet bütün lıtanbul balkmı sanat Ye nnahat kudretleriyle 
hayran bırakan BUDAPEŞTE Müzik ileminin yıldızlannclan POGANY iclareaindeki or

kestra her ıün gündüzleri kliaik parçalar alqamlan konaerler ile •• neweli saatler ıeçirtecektir. 

YENi SİNEMALAR sus 
BU GON BU GECE 
Müzik - Danı - Ne,'e ve 

mrafet filmi 

ARTİSLERve 

MODELLERİ 

HALK 
BU GUN BU GECE 

Esrarlı ve heyecanlı sahneleriyle 
dolu muazzam zabıta filmi 

İki yüzlü adam 
Almanca 

BU GUN BU GECE 

Ebedi ve hazin bir aıkın hikayesini 
canlandıran türkçe sözlü ve 

arapça prkılı 

Aşkın göz yaşları 
Ba9 Rollerde : Abdülvahap - Necat Baş Rolde : HARRİ PIEL 

Baı Rollerde : İDALUPINO ve Seanslar: 
RİCHARD ARLEN 14.30 - 16.30 - 18.30 Gece 21 de: Seanslar: 12,30 da ucuz matine 

Seanslar: 
14,45 . 16,45 • ı8,4S 12,15 de ucuz halk matinesinde Ö&leden sonra 15.30 - 18 ve 

ece 2ı de SIRNAŞIK KADINLAR Gece 20.30 da 

Yeni Sinemada Varyete numaralarında: JUL A REYES alkıtlar toplamakta devam ediyor 
Aynca: Her alqam varyete programınd4: Akrobat Yıldızlar ROSİTA veALEXENDRE fevkalade numaralar 


