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ADiMi% A.NCIMIZ.Dla=t. Köylü için ilavemiz 

İran Veliahdının Prens Fevziye 

ile evlenmesi dolayı siyle 
... 

İnönü Şehinşah ve K1ral 
Faruk'la samimi tebrik 
telgrafları teati etti 

1ran Veliahdının evlenmesi münasebetiyle Reisicümhur ismet İnönü 
l1e 1ran Şahinşahl Rıza Pehlevi arasında ~ağıdaki telgraflar teati edil· 
ıniştir. 

1 
Alaha:reti Hümayun 

Raa Şah Pehlevi 

Umumi Şehin~ahı '~:~ran 

1 
Altes İran Veliahti Hazretleri ile 

h l k Altes Prenses Fevziye Hazretlerinin uzursuz u izdivaç merasiminin icra edildiğ~ bu 
mesut günde zatı şehinşahilerine en 

F. R. AT AY (Sonu 3 üncü sayfada) 

Ne kadar tekrar edilmit olsa 
da, bugünkü vaziyeti bundan 
daha iyi hulasa edecek bir cüm
le bulamayız: küçük büyük Av
rupa milletlerinde huzur ve em
niyetten eser kalmamıştır. 

Mesuliyeti sulhu müdafaa et
mek te§ebbüslerinde aramak gü
lünç olur: bilakis onu, kuvet hak
kını, yeniden ve belki hiç bir za· 
man misli görülmemi§ olduğu 
kadar, her türlü milli ve insani 
hakların üstüne çıkaran ahvalde 
ve hadiselerde aramak lazım ge
lir. 

Milli Şef 
Ve yabancı devlet 

reisleri arasında 

teati edilen telgraflar 
Japon imparatorunun doğum yıldö

nümü münasebetiyle aşağıdaki tel · 
graflar teati edilmiştir. 
Doğumlarının yıldönümleri müna -

(Sonu 5 inci sayfada) -
B. Potemkin dün 

ıehrimizden 

hareket elli 

Neşriyat Kongresinin kapanış celsesinden bir görünü§ 

Neşriyat kongresi dün kapandı 
, ••••••• ••••••• ••••••• •• ,,.... ••••••• •••• • t ••••••••••••••• ,. 

,.. . ..., ............. , .. _. ........... ' ., ,, 

Encümenlerin raporlarında 

Neşriyat' işleriyle alôkadar bütün 
dôvalar teşrih edildi ve bunlarm 

halli için tekliflerde bulunuldu 
Birinci Türk Neşriyat Kongresi -

1 
öğleden ev el ve. sonra olm.ak üz~r~ 
iki celse akdetı:!lış ve Maarıf Vekıli- , 
miz Hasan - Ali Yücel'in kapanış 
nutkiyle mesaisine son vermıştır. 

Öğleden evelki celse saat 10 da 
lsmetpaşa Kız Enstitüsünde açılmış
tır. Esld zabıt okunup kabul edildik
ten sonra reis Hasan - Ali Yücel kon
grenin bundan evelki celsede vermiş 
olduğu kararın tatbikatından olarak 
Ebedi Şef Atatürk'ün kabrine bir 
minnet çelengi konduğunu, Milli Şef 
Cümhurreisi İsmet İnönü'ne, Kamu. 
tay Rei!.i Abdülhalik Renda'ya ve 
Başvekil Dr. Refik Saydam'a kongre
nin şükran ve tazimlerini bildiren tel
graflar çekildiğini söyledi ve ~unla
ra cevap aldığını ili.ve etti. 

Büyüklerimize gönderilen telgraf-
larla gelen cevaplar aşağıdadır: 

Cümhurreisi 
Milli Şel ismet lnönü 

Maaril Vekilimiz kapanı§ nutkunu verirken 

Maarif Vekilimizin 
kapanış nutku 

Milletlerin ihtilafsız kalmıya
caklanna filphe yoktur. Herhan
gi bir nizamın ebediyen devam 
edebileceğine inanmak da aaflxk 
olur. Fakat tek hakkın ve tek 
hükmün münhasıran kuvete aid 
olduğunu iddia edecek kadar, 
jiddetli bir rücuun milletler ta
rafından tevekkülle kabul edile
bileceğini zannetmek her ikisin
den daha vahim bir hayalperest
liktir. Herhangi bir devlet, doğ
ru ve meıru bir iddiasında bü -
tün sulh usullerini tecrübe eder, 
bütün uzlaıma vasıtalarına mü
racaat eder, nihayet hepsinden 
ümit keserek milli kuvetlerinin 
müdahalesinden baıka tedbir 
kalmadığım görürse, bunda yal
nız haklı olmakla kalmaz, cihan 
da hakkını tasdik eder. Fakat bir 
esaa, beynelmilel münasebetlere 
hakim olmak lazımdır: bu esas, 
milletlerin hüriyetine, milletler 
arasında müsavat fikrine, millet
leri kendi milli hakimiyetlerini 
diledikleri gibi kullanmak ser
bestliği·ne hürmet etmektir. 

Bugün ilk toplantısını yapan bi
rinci Türk Neşriyat Kongre'>i üyele -
ri, milli irfan ve kültürümüzün bütün 
bir yurt ölçüsünde ilerlemesi ve yük
selmesi için daima feyizli bir ilham 
ve faaliyet kaynağı olan büyük Şef'e 

Sovyet Hariciye Komiser karşı duyduğu minnet ve şükranı d~-
Muavini B. Potemkin rin tazimlerle yüksek huzurunuza yu-

''İleri sürülen temennilerden 
pek çoğu kanunlaştırılacaktır,, celtmeye sürekli alkışlar arasında ka

Sovyetler Birliği Hariciye Komiser rar verdi. Memleket neşriyat aleminin 
Muavini Ekselans Potemkin dün ak - bu derin bağlılığını saygılarla arze- Birinci Türk Neşriyat Kongresi, Kongre Başkanı Maarif Vekili Ha-
şam 19.15 de eksprese bağlı hususi va· (Sonu 5 inci sayfada) san - Ali Yücel' in aşağıdaki nutku ile mesaisine nihayet vermiştir : 

(Sonu 5 inci sayfada) " - Bu kadar kısa bir zamanda bu 
------------------------------------: .. :,.:,.:,,:: .. :: .. :: .. : .. : •• : .. :,1: •• : .. : •• :-11 kadar verimli iş gören bir kongrede 

d • Alman Devlet çalışmış olmak benim için bir §eref 

B. Bek dün beklenen nutkunu ıJer l : Rei•i Hitler'in sizler için haklı bir iftihar vesileai-
(Sonu 6 rncı sayfada) 

----------...,.,,,. .. ,.,,. .. ...,.,,,..,.,,..,.,. .. ,.,.,_ .. ,.,.. ,.,,..,.,,. ....... ,.,..,,.,.,,.,..,.,.,.,,.,.................... ' ' · ,.,.,.., v" ... '' · ...... ıon nutkunda 

_. •....................•...............• "' 

C. H. P. Meclis 
grupunda 

Hariciye Vekili siyasi 
vaziyeti izah elti 

C. H. P. Meclis Grupu bu
gün ( 5. 5. 939) aat 17 de Re
is Vekili Hasan Saka'nın reisli· 
ğinde toplandı: 

lçtimaın mevzuu, Hariciye 
Vekilimiz Şükrü Saraçoğlu' • 
nun; harici siyaset hakkmda 
vereceği izahat idi. 

İlk aöz alan B. Şükrü Saraç· 
oğlu; harici mesailin heyeti u
mumiyeai üzerinde beyanatta 
bulundu. Aynı mevzua dair • 
muhtelif hatiplerin mütaleala-
n dinlendi ve hükümete tevcih 
edilen suallere Vekil tarafm
dan icap eden cevaplar verildi. 
Neticede hükümetin bu husus
taki noktai nazarı Grup Umu· 
mi Heyeti tarafından ittifakla 
tasvip olunarak celae nihayet 

E buldu. -.................................... , ... (" 
1 ran'dan aynhrken 

B. Rana Tarhan' ın 
Hariciye Nazırına 

gönderdiği telgraf 
Hosrevi, S a.a. - Anadolu ajansı· 

nın gönderdiği hususi muhabiri bil
diriyor : 

Türk Heyeti reisi B. Rana Tarhan 
İran Hariciye Nazırı B. Alama bura
dan aşağıdaki telgrafı çekmiştir~ 

"Çok güzel memleketinizden ay
rılırken, Şahinıah hilkftmetinin hak
kımııda gösterdiği kardC§tc misafir· 
perverlikden ve ibzal ettiği bütün 
ihtimamlardan dolayı en samimi te
şekkürlerimizi ekselanslarına arze• 
der ve hararetli minnettarlık hisleri· 
mizin hükumete iblağ buyurulmasını 
rica ederiz. 

İkametimizden unutulmaz hatıra
lar taşıyacağız. Kalblerimiz, en kar
deşçe kabul gördüğümüz. asrın en 
güzel izdivaç merasiminde hazır bu· 
lunduğumuz ve büyük hükümdarının 
idaresinde kardeş millet, tarafından 
başarılan muazzam eseri gözlerimizle 
gördüğümüz misafirperver İran top
rağına karşı sarsılmaz dostluk ve 
kardeşlik hissiyatile doludur . ., 

B. Markoviç Roma 

ve Pciris'e gidecek 
Paris, 5 a.a. - Maten gazetesinin 

Londra muhabirinin bildirdiğine göre, 
yakında Romaya ve Parise gidecek o
lan Yugoslavya hariciye nazırı Mar • 
koviç, beynelmilel vaziyetlerin son in
kişafları hakkında müzakerelerde bu • 
lunmak üzere İngiltere hükümeti ta -
rafından Londra'ya davet edilmiştir. 

Bu asırda esir milletlerin kur· 
tuluıu insani bir mücadele vesi
lesi olabilir; lakin hakimiyet 
haklarrndan mahrum bir takım 
milletlerin bulunuıu, baki kalan 
hüriyetlerin de başkaları hesabı
na izalesi için sebep teşkil ede -
mez. Her devletin kendi kuveti 
ile ezebileceği daha zayıf bir 
devlet, ve bu istilaya mazeret o
larak bulabileceği siyasi veya ik
tısadi sebepler vardır. 

Halbuki asırlık imparatorluk
ların sömürgelerinde dahi, ağır, 
fakat daimi bir kalkınma hali 
görmekteyiz. Yirminci asır insa
niyetinin istikbalini, hür ve mü
savi milletler arasında bir iş, el 
ve emek birliği nizamrnda gör
mek sadece idealist bir meyil de
ğil, hakiki ve zaruri olanı da tas
rl ik etmektir. Ütopistler bu asIT 
insanlığına, ilk ve ortaçağ usul
lerini, şu veya bu tekli ile, kabul 
ettirebilecekleri, kuvet ve ceb

.... P~ı~n·f~, Baltlktan sürülüp ;~::f:~:f~· 
atllmıya razı olmıyacaktlr ~:~!.'i.i~~~ 

Londra hükümeti Sovyet 
.tekliflerine cevap verdi 

Sulhçu emeller ve sulhçu 

metodlar hôkim olması şartiyle 

Biz de Almanya ile 
müzakereye hazırız 

rin mütemadi bir istikrar için te· Varşova, 5 a.a. - Hariciye Nazırı B. Beck, mebusan 
nıinat teşkil edebileceği, maddi meclisinin heyeti umumiye celsesinde ezcümle demiş-
ı~uvet nispetlerinin davayı hal- tir ki: • 
letmeğe kafi geleceği butlanma "- Umumi düsturlar, zafa uğramış bulunmaktadır. 
sapmış olanlardır. Bir devletin diğer bir devletle doğrudan doğruya başba-

Sulh müdafiliğini bir zaf te· şa konuşması. gitgide sık vu_kua gelen b~· hal ::;ur~r. 
lakki etmek ve bu müdafaa gay- Bize müteallik hususata gelınce, çok va ım a ıs erın 

zuhur etmiş olduğunu beyan etmek icabeder. Bazı dev-
reti ug"runda, sulhçu milletlerin · d h k ı b. 

ıetlerle olan temasımız derinleşmış_ ve a Aa o .. ay.. ır 
tavizlerine bir hudut tasavvur et· ld h k 11 

hale gelmiştir. Diğer bazı ahva e ıse, va ım muş u er 
memek yanlıt olur. Sulh, bir mil-
letin hüriyetini ve milli sayini başgöstermiştir. • .. ·· · Vekayii tarih sırasiyle ele alarak evela Buyuk Brıtan-
himaye ettiği kadar, müdafaa- ile olan itilafımızı zikredeceğim: 
sında menfaat olan bir saadettir. ya B. Bek, İngiliz _ Leh itilafının ana hatlariyle B. Çem
Sulhçuluk, milletleri Asya fakir- b le n'in 6 nisanda Avam Kamarasında bu hususta yap-
lerinin zelil tevekkül haline sü- er Y • • k" . tığı beyanatını zikrettikten sonra demıştır ı: 
~ükli yen bir ":_h_l_ak ve manev_ı_y_a_t...&.---,!C,,·JUJ· .......,.cllli· .ı:ıu"s....1Jınu:ı.-u:nıJı..-·uıp,~O~u..rs..a'..ı.ıd.l!.a ..ı.::a=m:.:;ı:ıt....::o:..:.l-_ 

Görüşmeler devam ediyor 

Havas'a göre, İngiltere Sovyetlerin 
ittifak muahedesi teklifini reddetti 

Londra, 5 a.a. - İngiliz sovyet münasebetleri, fransız hükümeti ta
rafından tasvip edildikten sonra dün gece telgrafla bildirilen İngiliz ce -
~ahi notası üzerine devam· etmektedir. 

Londra • Paris ve Moskova arasında 1 
evelce teati edilen notalarda olduğu 
gibi yeni vesika hakkında da sıkı bir 
gizlilik muhafaza edilmektedir. 

Bununla beraber ajans muhabirinin 
öğrendiğine göre. ingiliz notası heye
ti umumiyesi itibariyle sovyetlerin bir 
ittifak muahedesi hakkındaki teklifi
ni reddetmekte, fakat her hangi bir 
taarruza maruz kalacak devletlere der
hal yardım edileceğini bildiren üç 
deklarasyon neşrini teklif eylemekte
dir. Bu muhabire verilen mallımata gö
re, Londra hükümeti üç taraflı bir it
tifakın bir mukabil ittifak te ekkülü -

B~ Gafenko 
Belgrad'ta 

Belgrad, S a.a. - Gafenko saat 9 
da Belgra'da varmış ve garda Marko
viç tarafından karşılanmıştır. 

İki nazır öğleden evvel uzun müd
det görüşmüşlerdir. 

Gafenko öğle" yemeğini naip pren
sin misafiri olarak yemiştir. 



İnsan ve kültür : 
~---------------------

Kongreden sonrası 

Dün Birinci Neşriyat Kongresi, çok samimi bir hava içinde ve bu ha· 
vanın tam ortasında Hasan Ali Yücel' in meslekda§ ve arkada§ §Cihsiyeti 
durmak §artiyle nihayetine ermiş oldu. Hemen söyliyelim ki, genç Maa· 
rif Vekilimizin aramızdan ve bizlerden biri olması, itimadımızı, itimadı -
mızda dileklerimizi söylemek kararımızı, kolayca, azami hadlerine çı 
karmış oldu. 

Her kongre gibi, bittabi bizimki de, senelerdenberi akıllardan geçen 
ıözlerin ve tedbirlerin gözden geçirilmesi, ayıklanması ve bir ııraya kon
masıdır. Kongrenin dileklerini realize edecek olan, gene hükümettir. 
Tasrih edelim: Maarif Vekaletidir. 

Kongre, dileklerini geniş tutmuştur. Vekil ve aynı zamanda kongre 
reisi sıfatiyle Hasan Ali Yücel, bizim meslek toplantımızı kaparken, 
kendisine düşen vazifenin, dilekler yığını içinden bilhassa prensipleri ve 
bunların arasından da bilhassa gerçeğe çevrilmesi mümkün olanları 
ayıklıyacağmı ve bunları tatbik için kendini bu ite vakfetmekte tered -
düt göstermiyeceğini söylemekle, kongre ve vekalet yani arzu ile realite 
arasındaki .ölçüyü esasen bulmuş oldu. 

Kendisinden istiyeceğimiz şudur : 
Bir kere, dilekleri bir kaç elekten geçirirken, ihtisastan bir kere daha 

istifade etmesi. Arkasından da, Üzerlerinde durulabilecek noktaları, Ü -

zerinde oynanması hem lüzumsuz hem de mesuliyetli kılacak kadar 
mantıki ve ameli bir plana raptetmesi. Yücel'le onun maarif arkadaşları 
bunu yapmıya muvaffak olurlar ve planın tatbiki için üç seneyi katiyen 
tecavüz etmemesi lazım bir müddet kabul ederlerse, gelecek kongrele -
rin daha teknik ve daha sarih olmalarına muvazi olarak, türk kültür kri -
zi ve türk kitap krizi bir hayli hafiflemiş olacaktır. 

Kongrenin arkadaşlar ve meslekdaşlar arasında geçmİ§ olduğuna, hep 
kaniiz. Arkadaşlıkta laubaliliği meslekdaşlıkda da çekememezlik ve ha
ıedi hazfedebildik mi, neşriyata değer gibi, neşriyat yapanlara da tah -
ıiyet kazandırmı§IZ demektir. Burhan BELGE 

Dünkü Kamutay toplantısında 

Vakıflar idaresinin yeni 
yd bütçesi kabul edildi 
Kamutay dün Doktor Mazhar Cermen (Aydın'in reisliğinde toplan

cb Sanayiin tetisine ait kanun projesinin geri verilmesine ait olan hükü
met tezkeresi okunduktan sonra, Evkaf Umum Müdürlüğünün yeni 
büdce projesin müzakeresine başlandı. 

Evell aözU, B Hakkı Kılıcoilu C 
~Muı) aldı ve e afın bütün itlerde ı~---------------

~~!~~:i~~~: ın~u~an~~!a~d~:~; Türkkuıunun ricası 
ve bunların satıl ak evkafa yeni bir 
ıelir temin edilec &ini söyledi. 

Emin Sazak ( sklıehir) Son bir 
fi}!lreme kırany e eT1rafa lnttlral e
den Çifteler çift i arazisi dahilin
deki otuz kırk ko halkının çok mUı
JrUl vuiyette old unu ve bu köyler 
halkının toprağa car vermelerinin 
onlan ağır prtla altında çahıtırdı· 
ğını, bir zamanla ynı vaziyette bu· 
lunan toprağın arasız verilmiıken 

ılmdi para ile ki aya verilmesi veya 
Ntılmaıının dofr olamıyacağını ıöy 
ledi. 

Halil Mentete (İzmir) Gayrimen -
kul tufiye itinin oldufunu ve yan
ıına karıı Siiorta çin her sene büt
çeye konan 20 b lira ile temin e
dilecek bir milyon n elde edilip edil
mediğini sordu, b lar hakkında iza
hat istedi. 

Vakıflar umum üdürU B. Fahri 
Kiper verdifi cev ta evkafla maliye 
arasında yirmi se denberi ihtilaflı 
olan bu arazide is n edilmiı olan 
köylerin buiüne k ar icar vermekte 
ve diler ıuretlerlt ali yeye de para ö 
demekte oldukları iaıret ederek bu 
aruinin Uç ,Un e vakıflara ait ol-
dutuna karar veri fini, yapılacak i
tin bu Mbeple he z programlaıma • 
mıt olduğunu, da a §imdiden yapıl· 

mıı bir muamele adıfını, mukataa 
meselesinde ise a} 50 bin lira kadar 
bir varidat temin ildiiini, sigorta 
para11nın 120 bin rayı bulduğunu 

Türk Hava Kurumu, Tilrk· 
kuıu'nun plbör .... motörlü 
mekt-.Jerl7le oklll- ...... 
mek üsere davet •ttiii Neıri· 
yat Konıreainin muhterem l· 
aalannm aaat Hkia buçuktan 
IOIU'a Kuruma tetriflerini rica 
etmektedir. 

Sıhat Müsteşarı gitti 
Sıhat ve İçtimai MuL MUsteıarı 

Dr. Asım Arar dUn akıamki ekspres· 
le İstanbul'a gitmittir. B. Asım Arar 
İstanbul'da vekalete ait itler hakkın· 
da tetkiklerde bulunacaktır. 

Sanatkar Safiye 
ve arkadaslar1 

Ankara'ya geliyor 
Haber aldıfımısa g6re kıymetli sa

natkirımız Bayan Safiye, refakatin· 
de beş unatklr ile beraber tehrimizc 
gelerek on mayıs çartanha gUnU akta· 
mı halkevinde, 11 mayıs perşembe ak
pmı Yeni Sinemada Kızılay Şefkat 
Yurdu menfaatine iki konser \'erecek
tir. 

u~us 

Dün Sapanca' da hrhna oldu 
Dün ıehrimizde hava kapalı ve du· 

manlı geçmiıı. rüzgar cenuptan aani -
yede 5 metre kadar hızla esmiııtir. Gü
nün en yüksek ısısı 27 derecedir. 
Yurdun Ege ve Kocaeli mıntakaların
da hava kapalı ve yer yer yağıılı geç
miıtir. Diğer bölgelerde umumiyetle 
kapalı geçmiıtir. 

Yirmi dört saat içindeki yağııtarın 
karemetreye bıraktıkları au miktarı 
Çubuk ve Uludağ'da 2, Edirne, Kırk· 
lareli ve Geyve'de bir kilogramdır. 
Rüzg!rlar bütün bölgelerde umumi -
yetle cenup istikametinden saniyede 
en çok 7 metre hızla camiıtir. Saban· 
ca'da saat 7 ,30 da esmeğe batlı yan 
cenubu prki mıntakaaı afaçlardald 
meyvaları zarara sokmuıtur. Öğle
den sonra yurdun garp bölgelerinde 
yer yer fırtına başlamıştır. 

En alçak ısılar sıfırın üstünde 
Karsta 2, Vanda 5, Ulukııla ve Erzu
rumda 6 derecedir. 

Yüksek ısılar Kayıeri, Klitahyada 
28, Kocaeli ve Bursada 30, Adanada 
33 derecedir. 

İstanbul hava kurumu 
müdürü 

İstanbul, S (Telefonla) - İstanbul 
Hava Kurumu müdürü İsmail Hakkı, 
kurumun umumi müfettitliğine tayin 
olunmugtur. Yerinemüfettişlcrdcn Yu 
ıuf Rıza getirilmi§tir. 

İstanbul hapisane blnaSI 
boıaltıhyor 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Aldığım 
mahlmata nazaran, Adliye Vekaleti, 
İstanbul hapisane binasının boşaltıl -
maaına lüzum görmüıı ve keyfiyeti 
dün milddeiumutye bildirmittir. Müd
deiumumilik bugünden itibaren, ha • 
piaanenin bo1altılma11 için llzımıe -
len tedbirleri almııtır. 

Hapisanede bulunan mahk\imlardan 
onu İmralı adasına, bir kısmı Oskll • 
dar hapiaancaine, bir kısmı da latan
bul tevkifhanesinde ar.rılan mahalle 
yerlettlrUecektlr. 

Veklletin bu kararının. haplsane 
binasının yıkılması ile alikadar bu • 
lunduğu ve yerine Adliye sarayı inp 
edilmek Uzere, yakında bu binanın 
yıkılması için de emir ıetecefi anla -
§ılıyor. 

Sütten zehirlenme hadisesi 
tahklkıh 

İstanbul, 5 ((Telefonla) - 39 kiti· 
nin ıehlrlenmcaine sebep olan süt me 
selesi hakkuıda belediye sıhat müdür 
lüğü tahkikata devam etmektedir. Bu 
sUtlerin muhtelif mahallerden ıehre 
getirilip Fatihte toptancı Abdullah 
isminde bir sUtçilye satıldığı anlaşıl • 
mııtır. 

İddia edildiğine göre, Abdullah, 
muhtelif yerlerden gelen bu sütleri 
birbirine karııtırdıktan ıonra peraken 
decilere tevzi etmlf, aattırmııtır. 

Bakteriyolojihane ile kimyahane, 
tahlil raporunu henüz alakadar makam 
tara vermemi§lerdir. 

Yedikule tarafında Mustafa isminde 
diğer bir phıs da bu işle alakadar o
larak sorguya çekilmiştir. Hastalar -
dan dün Hasekide iki, Cerrahpa,ada 
bir kiJi kalmıştır. 

.,, •............•..........•..••......... __ 
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Bu ak11m saat 21 de 

Büyük konser 
Sayın Bayan 

iSMET INÖNÜ'NÜN 
Yüksek himayelerinde 

bulunan 

Yardımseverler 

cemiyeti 
menfaatine Ankara Halkevin
de: 
Kıymetli .anatkarlar Lilıo A-

mar, Zirltin, EJuart Zuck
mayer ttıTalınJan çok zen
~n bir lıonNr uerilecelrtir. 
Biletler, H•llcevi Direktörlafa, 
Çoculc Esirgeme Kurumu merlce
zi, Hasan Ecza Deposu, lstanbul 
ve Yenişehir Eczanelerinde satıl
maktadır. 

• 

""11, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t"' 

İstanbul'un imar işi 
İstanbul, S (Telefonla) - İstanbul 

belediyesinin belediyeler bankasından 
alacağı bet milyon liralık istikrazla 
yapılacak işlerin son şekli dün kati
yet kespetmiştir. Vali ve belediye re
isinin bu hususta hazırladığı tezkere 
bugünkU belediye meclisi içtimaında 
konuşularak kabul edilmiştir. Bu mü
nasebetle hazırlanan bir programa gö 
re istikrazın üç milyon lirası ile yol 
ve istimlak itine baıtlanacaktır. Bir 
milyon lira ile Avrupa'dan otobüs ge
tirtilecek ve bunlara lbım olan ga -
rajlar inıa edilecektir. Yüz bin lira
sı ile bir süt fabrikası kurulacaktır. 

Üç yüz bin lira sarfiyle Mısır çarşısı 
yardımcı bir hal ıekline sokulacak 
tır. Yilı: bin lira ile ötede beride da
ğınık ve kira ile tutulmuı binalarda 
bulunan tanzifat amelesi ve motörlli 
vesait için garaj ve binalar yapı

lacaktır. Beı yüz bin lira ile bilyük 
bir ekmek fabrikası kurulacaktır. 

Antalya sahillerinde 
bir torpil bulundu 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Buradaki 
alakalı makamlara gelen bir habere 
göre bugiln Antalya civarında bir 
kumsalda sahile çıkmış vaziyette bir 
torpil görUlmU,tür. Torpil sert bir 
maddeye çırpmadığı için patlamamıı 
bulunmaktadır. Bulunan torpil bir 
pervane ile istikamet tayin eden bir 
dümeni ihtiva etmektedir. 

Halkevinde bugün 

verilecek konferanslar 
Ankara Halkevi Ba~kanlığından: 

Bugiln saat 16,30 da Evimiz aalo· 
nunda Bay Nurullah Ataç tarafından 
Yeni §lir hakkında bir muuhabe ya
pılacaktır. Allkadar zevatın tetrifle
ri rica olunur. 

••• 
BuiÜn saat 15 te evimiz salonun

da Hukuk Fakültesi doçentlerinden 
Bay Hıfzı Veldet tarafından zarara 
muvafakatin cezası ve hukukt netice· 
leri mevzulu bir konferans verecek -

s p o R 
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Gençlik ve spor 
bayramına hazırhk 
Beden Terbiyesi U. 

geniş bir bayram 
Müdürlüğü 
hazırladı 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 19 Mayıs Gençlik ve Spor bay -
ramında kulüplerin ve sporcuların bayrama ne suretle iştirak edecekle -
rini tesbit ederek bölgelere bildirmiıtir. Buna nazaran, o gün bölgeler· 
de merasim esnasında bir sporcu bugünün ehemiyeti hakkında söz söy • 
liyecektir. _ 

Bölgeler bütün sporcuların merasi -
me iştir~kini temin edeceklerdir. Ge • 
çit resmi için esaslı hazırlıklar yapıl -
mıştır. 

Ayrıca yapılacak spor faaliyeti ek -
sersiz mahiyetinde olacaktır. O gün 
kulüpler ve spor yerleri donatılacak -
tır. Seçilmiı bir heyet tarafından ma -
hallin ihtiyar ve tanınmış sporcuları 

ziyaret edilecektir. 
Bölge dahilinde iki ve daha ziyade 

spor kulübiı bulunan şehirlerdeki ku· 
lüpler, törene iştirak günü toplanma 
mahallinde spor kıyafetleriyle aşağı -
daki sıraya göre kıtalar halinde bir bir 
lik teşkil edeceklerdir. 

Bando, kulüplerin milli bayrak kı -
tası, kulüplerin filama kıtası, çelenk -
ler, atletler, futbolcular, basketbol, vo· 
leybol ve hendbolcular, boksörler, bi -
niciler (yaya olarak), güreşçiler, es -
krimciler, tenisciler, denizciler, ka • 
yakcılar, avcular, bisikletciler (Bisik
letleriyle geçerler). 

Meraaim ge5i1i de bu ııra ile yapı· 
lacaktır. 

Muhtelif spor birlikleri arasında 

mesafe beter adım olacaktır. 
·okullarla birlikte yapılacak mera -

sim geçişinde bayrak ve fili.ma kıtala
rı okul bayrak ve filima kıtalariyle bir 
lik teıkil ederler . 

Kulüplerin muhtelif spor §Ubelerine 
mensup azalarının birleşerek bir kül 
teşkil etmeleri, sporcuların göze gü • 
zcl görilnürlUtUnü ve toplu tesir bı • 
rakması bakımından forma farkına 
bakmaksızın (renklerin mümkün mer· 
tebe aıralanmuiyle) tam bir kıta vü • 
cuda getirilecekt ir. 

Bugünkü mesut hayatımızı bize bah 
teden şehitlerimizle, ihtiyar sporcula· 
rımız, hastanelerde yatan vatandaşla • 
rımıı:ın ziyaretleri, milli terbiyemiz 
bakımından gençlerimizin ruhlarında 
yer etmesinin temini birinci derecede 
haizi ehemiyet görillmektedir. Bunun 
için bu hususta çok hassas davranıla -
rak genç sporcularımızın bu güzel a • 
nanelerimize teıvik edileceklerdir. 

Yır1n stldyomdı yıpılacık 

ıtletlzm müsabakaları 
Anlcıra Atletizm A/•nlılındın: 
7-5-1939 pazar günü saat 10 da 19 

Mayıs Stadyomunda yapılacak atle -
tizm mllaabakalarının programı atağı -
da yazılıdır. Duhuliye yoktur. 
Yapılacak müsabakalar : 
Büyüklere: 100 m , 400 m., 1500 m., 
5000 m. 110 engelli, yüksek atlama, Uç 
adım, gülle atma, cirit atma. 

Kızlara: 75 m. El topu atma, yüksek 
atlama, tek adım, 4x50 stadyom bayrak 
koıusu kız mektep takımları arısın -
da. 

Ankaragücü 
İstanbul'a 

hareket etti 
Ankara Gücü birinci futbol takı· 

mı dün sabahki yıldırım treniyle mil· 
1i kUme maçlarını yapmak üzere ta
tanbul'a hareket etmiştir. 

Ankara Gücü İstanbul'da bugün 
Beıiktat'la yarın da Galatasaray'la 
karşılaıacaktır. 

Bu güne kadar yaptıiı müsabaka· 
larda iyi neticeler alan ve bilhassa 
maç yapacağı bu iki takımı Ankara•· 
da yenmiş bulunan Ankara GUcUne 
bu temaslarında da muvaff akiyetler 
dileriz. 

Mektepler arasında 
futbol ve atletizm 

müsabakaları 
Okul Spor Yurdları Küme BaşlcalJ.. 

lığından: 
ı - Bu hafta yUkıek lise ve meslek 

okulları kız ve erkek talebesi araaın· 
da futbol ve atletizm müıabakalan Y* 
pılacaktır. 

2 - Futbol maçları Ankara,UcU • 
haıındadır. 

BUGÜN: 
Erkek lisesi • Ticaret lisesi S. 14,30 

Hakem: Necdet ÖziÜÇ. 
Maarif Cemiyeti lisesi • İnşaat ut

ta okulu S. 15,45, Hakem; Necdet U· 
lutan. 

Ziraat EnstitUsU - Sıyaaal Bllıtıer 
Okulu S . 17, Hakem: Aıım Kurt. 

YARIN: 
Gazi Terbiye EnstitllsU • Konser· 

vatuvar S. 10, Hakem: Necdet Ulutan. 
3 - Okul spor yurdları talimatna· 

metinin 25 inci maddesi mucibince 
lı:ız ve erkek okullarının muvafık ıa. 
recekleri talebenin bölge atletimı teı 
vik müsabakalarına iıtiraklerine selt
hiyettar makamlarca milsaade edll • 
miştir. 

4 - Yüksek okullar arasındaki w
leybol müsabakalarına mevcut pro • 
grama tevfiken devam olunacaktır. 

Yalnız ziraat enıtitUıiyle sıyasal bll· 
ıiler okulu arasındaki müsabaka Ga· 
zi Terbiye Enstitüsü ahasına nakle
dilmiıtir. Kız talebenin voleybol mU
aabakaları ıtadyom direktörlliiünün 
tanzim edeceği programa tevfikan on 
dokuz mayıs stadyomunda yapılacak· 
tır. 

Yakalanan kaçakçılar 

Gençlere: 100 m., 300 m., 1500 m., 
tir. Allkadar nvatın teırifleri rlca o- 3000 m. ııo enıelli, yllkaek atlama, üç 

Geçen bir hafta içinde Gümrük 
muhafua te,kilitı: cenup hududunda 
34 kaçakçı, 195 kilo gUmrUk kaçalı: 
mıh ile iki at, lunur. adım, gUlle atma, cirit atma. 
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Ege bölgesinde: kara ıularımııda 

avlanan 6 yabancı ile 3100 kilo balık 
ağı, bir balıkçı sandalı ele ıeı;irmit
tir. 

Abdurrahman N ci Demirağ (Sı

vaa) Evkafın son senelerdeki müspet 
faaliyetinden ta ırle bahsettikten 
sonra yavaı yava amir edilen eski 
ve tariht kıymeti an eserlere temas 
ederek, bu timirl ın muayyen zama
nında yapılmama nın hem ağır mas
rafları mucıp ola eceğini, hem de e· 
serin tarihi miına tarzını bozabilece· 
fini a<syledi ve m sal olarak Divrikt't! 
S•lçuk mimari ta ının pheserlerin
den olan bir lbid i ıösterdi. 

Evkaf Umum dürU, meclisten is 
tenen 600 bin lir k sellhiyet kanu
niyle, t&mlr edilecek olan eHrler a· 
rasında bu mUke mel sanat eserinin 
de bulundufu cev hını verdi. 

Bu izahattan s ra maddelere ge -
çildi ve bütçe kan nu projeıi açık re
ye konarak Jrabu dildi. Yeni bUtçe, 
varidat n maar mütevazin olan 
2.789.SOO liradır. 

Kamu•y, puarteai gUnU toplana
caktır. 

Çağrı 

Kitap ve kitapsızlık! 
Mayısın ikisindenbui umumi he

yetler ve komisyon toplantıları ha
linde çalışsa birinci TQrk Neşriyat 
Kongresi dün son toplantısını ya· 
parak ve karar ve temennilt'rtni Ma· 
uif Vekilliğine raporl•r h•linde 
sunaralı: dağıldı. 

Bir haft•ya yakın bir müddet i-
9inde yurdun dört taralınd•n gel
miş birçok aydınların gösterdikleri 
çalııma heyecanı, bund•n sonra, 
artık, Vekôlete intikal etmiı ola
caktır. 

lsmetpaıa Kız EnstitasUndeki 
toplantıdan çıktıktan sonra, on gOn 
maddede ıçık it.alacak olın, Neıri· 
yat Sergisinin ilnanden geçiyor
duk. 

Sergievinin anande duran iki it.i
ti konuıuyorlırdı. Biriıi ötekine 
sordu: 

- Gene bir sergi vır, g•libıl A-
caba ne sergisi' 

Ôteki cev•p verdi : 
- Kitap ve neıriyat sergisi I 
- Y•I Hem it.itap sergisi; hem 

de kalıbalılt.I 

kalabalık/ ÇlJnka bu sergi, lt.it•p 
sevgisi etr•fın• bir kal•bılık top-

T altliye talebi! 

lamak için •çıldılı gibı, millettelci Bir latanbul gazeteıi yasıyor: 
kitap sevgisi de bu serginin •çılma· "Adliye Vekaleti müddeiumu· 
sına sebep olmuıtur. milite dün bir teblii söndererek 

Bir vesile ile ırbdsıım Behçet hapisane binasmm hemen tahliye-
Kema/ Çıllır'ın dQnktJ kongre top- sini istemiıtir.,, 
lantısınd• ıilylediği ıu sözleri, •ı•· Hapiaanenin tahliyeai talebi l 
ğı yukarı, tekrarlamslc istiyorum: Eh, her zaman mahpualarm 

- Osmanlı rejiminde dini tıas· tahliyeıi talep olunmaz ya 1 

kikada yeryüzilnde neler olu
yor?,, baılıiı altında yazılar ıö
rüyoru:a. Bunu yapan sade bizim 
gazeteler değildir; Avrupa ıaze· 
leleri de yapıyor. Avrupa aazete
leri de yapıyor demek doiru da 
değil. Bia, bunu onlardan nakle· 
iiyonu. 

Fakat düıünecek oluraak, dün
yada bu dakika içinde neler oldu
ğilnu arattırmak, vaziyeti anla· 
mak için en pratik çaredir. 

Çünkü dünyamız Öyleaine bir 
dünya oldu ki bir dakikaıı bir da
kikaama uymuyor l 

Meyhane muıikiıi/ 
sup kitapsızlık/• macadele ederdi. Zehirli riit! 
Cümhuriyet Tarlciyesinde ise biz, Yeıilaycdar, içkiden 10nra mu-

aikiyi de mücadelelerine hedef 
0 taassuptan dabı bUyUJc bir beye- latanbul'da sütten otuz kiıi- yaptılar. Ankara'dan lstanbul'a 
canla, hakilcl ,_nasıml•, ldtapsı•lı- nin Hlıirl•diiini öireniyorua. ıiden bir hab4'r, içki düımanları-
ğı kabul ed•meyi.t Yolurcla paasehir olduiunu bi- nm "radyodan meyhane muaikiai 

Vıtındıfl•rını birer mektepli, lirisı fakat altün içinde zehirin kalkaml,, dediklerini bildiriyor. 
vatınını bir me/rtep görmek istedi· ne iti olabilir? du. 

Site su •erine zehir kanıtı· F k t h 0 k 0 

• 

l imiz Ebedi ve ltlil/I Şeflerıni de 1 
• a mey ane muaı ııı ne 

Bugünkü konser 
Bugün halk konserlerinden 18 incisi 

CUmhurreisliği Flarmonik orkestrası 
tarafından, Müzik öğretmen okulu 
konser salonunda verilecektir. Prog • 
ram şudur: 
Şef Hasan Ferit Alnar 
1 - Joseph Haydn (1732 - 1809) 
Sanfoni No. 3 (99), mi bemol ma. 

jör. 
a) Adagio • Vivacc assai. 
b) Adagio 
c) Menuetto - Trio 
ç) Vivace 
2 - L. Van Beethoven (1770 • 

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

j "Romeo et Juliette" fantazi uver • 
tür. 

4 - Hector Derlioz (1803 - 1849): 
Benvenuto Cellini operası uvertil -

ranlar ela mı baı ıöıterdi 1 demektir? 
b•r aman bıı öfretmen tınıdılı· Keyif erbabı, "aloı ,.alınırken SON 

rü. 

Ba JaltilıaJa/ y • y 
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DÜNYA HABERLER~ 
Birbirine bağlı ekonomi 

Alman devlet reisi Hitler, geçen 
cuma günü aöylediği nutukta "ha· 
yat sahası,, meselesine de temaı e· 

B. Bek dün beklenen nutkunu verdi 
derek bunun, her iki taraf için de 
istifadeli olacağını söyledi. Devlet 
reisi, ziraat memleketlerinin alman 
aanayiine bağlanacakları nisbette 
sanayi memleketi olan Almanya'nın 
da ziraat memleketlerine bağlana • 
cağını bildirmi§ ve bu enterdepan· 
dans, yani biribirine bağlılık, Al
manya'nın menfaatlerine muzır ol
mıyacağı gibi, diğer memleketlerin 

Polonya, Baltıktan sürülüp 
atılmıya razı olmıyacak 

menfaatlerine de zararlı olmıyaca- (Başı 1 inci sayfada) 
ğını ilave etmi§tir. duğum etraflı görü§melerin şeklinin 

itilafa çok hususi bir kıymet izafe et· 
ilk nazarda bu söz doğru ve mekte olduğunu burada ilaveten be· 

mantıki gibi görünmektedir. Fakat yan etmeği kendim için bir vazife ad
fU nokta unutuluyor ki, bahis mev- dederim. 
zuu edilen komplemanter ekonomi • J 
de iki tarafın vaziyeti biribirinin ay- Polonya ve ngiltere 

Polonya efkarı umumiyesinin, ingi· 
nı değildir. Binaenaleyh aynı mahi· 
yeti haiz olmıyan iki vaziyet ara· liz devlet adamlarında yalnız Avru. 

pa siyasetinin umumi meselelerine 
smdaki depandans iki taraf için ay· müteallik derin bir anlayış ve kavra-
lu neticeleri doğuramaz. yış değil, aynı zamanda memleketime 

Mütekamil ve ileri sanayi mem • karşı en büyük bir yürek açıklığı ve 
leketi, zirai memleketlerden iptidai tam bir itimat ile hiç bir şeyi sükut 
maddelerini tedarik etmek suretiyle ile geçiştirmeksizin ve hiç bir şüphe
iki gayeyi birden takip ediyor: ye mahal bırakmaksızın esaslı bütün 

1 - Dövizsiz olarak aanayiin ih- meseleleri müzakere etmeme medar 
tiyacı olan ilk maddelerini temin e· olmuş olan hareket hattı müşahede et-
diyor. miş olduğumu bilmesini arzu ederim. 

2 - Sanayi mamuli.tma mecburi lngiltre - Polonya iş birliği pren· 
bir mahreç tesis ediyor. siplerini tarif ve tayin etmek neti-

Binaenaleyh dünya §&rtları ken· cesinin sür'atle elde edilmesine imkan 
disine müsait olduğu gün, iptidai hasıl olmuş olmasının sebebi, bilhas
maddelerini en ucuz olarak nere· sa iki hükumetin Avrupaya ait büyük 
den temin ederse, oradan elde ede- meseleler hakkındaki niyet ve tasav
~Jilecektir. Mütekamil ve mütenev· vurlarının yekdiğerine tevafuk et
vi sanayi tubeleri kendisine bu ha· mekte olduğunu açıkça müşahede et
reket istiklalini bahtedecektir. Zi· memizdir. 
rai memleketlere gelince; kati su- /ngiltere ve Polonya'nın 
rette dünya piyasasmdan çekilerek tecavüz niyeti yok 
alman aanayiinin ihtiyacı olan zira- Ne İngiltere'nin ne de Polonya'· 
at istihsaline yanatırlarıa, kendi nın kimseye karşı tecavüz emelleri 
kendilerini, ter~kki ve inkişaf ~- beslemedikleri muhakkaktır. Fakat 
kanından ebedı.ye~ mahrum etm_ıf 'diğer cihetten beynelmilel hayatta ba
olacaklardır. Zıraı nıe~l~ketlerın zı esaslı hareket prensiplerine riayet 
zirai istihsal hayatına ha~m ola~ sahasında kuvetle durmaktadırlar. 
eıas her ıeyden evel, kendı ıanayı· 
inin bugünkü ve yarınki ihtiyaçla· 
rıdır. Bu inkitaf programının istil
zam ettiği iıtihaalden aonra ihtiya • 
cı olan tesisat ve aaireyi temin ede • 
bilmek için ihracat bahis mevzuu o· 
labilir. 

Görülüyor ki, bu ıistem mutlak 
bir mahiyet iktisap edince, depan· 
dans bir taraflıdır. Kar§ıhklı iktısa· 
di bir depandans ancak ekonomik 
bünyeleri aynı kuvet ve efisiyansta 
olan memleketler için karııhklı o· 
labilir. Onlarda dahi depandana ye
rine beynelmilel enterdepandans 
en büyük emniyet &milidir. 

Münhasıran Almanya'nın ıanayi 
ihtiyaçlarını kar§ılamak suretiyle 
iktısadi iıtiklallerini feda eden 
memleketler, zirai istihsal hayatla· 
rmı alman sanayi ihtiyacına adapte 
etmek yüzünden istihsallerine suni 
bir mahiyet izafe edeceklerdir. Ve 
herhangi bir sebeple Almanya alıcı 
olmadığı gün tahassul edecek vazi· 
yeti kavramak zor olmasa gerektir. 

Batka bir nokta daha '·ardır: 
Almanya'nın tasavvur ettiği siı· 
temde bir tarafta ufak ufak zirai 
istihsal unsurları mevcuttur. Kar§J· 
aında da muazzam ve müttehit bir 
iktısadi cephe vardır. Bu kuvet, ik· 
tııadi politikasında ayn ayrı küçük 
kuvetlerle kar§ıla§acaktır. Dünya 
piyasasından ve onun rekabet im· 
kanlarından kendi kendilerini biz • 
zat mahrum etmi§ olan bu devletle
rin istinat edecekleri müzakere mü
eyyideleri Almanyanınkilerle mu
kayese bile götürmez. 

Bu vaziyette iktııadi iatikl~I ve 
ahengine bağlı memleketler, dunya 
piyasasında kolaylıkla sürümü olan 
malları istihsale çahtacaklardır. Bu 

iıtihıal satı§ında Almanya ınüte~a
bil menfaat gösterirse, beynel~lel 
rekabet tartları içinde onunla tıca• 
ret yapmakta ve ona da satmakt~ 
mahzur görmezler. Fakat ga~el~rı 
Almanya'nın ihtiyacına uygun ıstıh· 
sal değil, Almanya da dahil dünya 
piyasasının alıcı olduğu mallann 
istihsalidir. Bu memleketler ancak 
bu suretle iktısadi ve binnetice siya• 
ai istiklallerini muhafaza edebilir· 
ler. 

A. Ş. ESMER 

Çin çetelerinin yeni 

faaliyetleri 
Çengçeu, 5. a.a. - Çekiai ajansı 

bildiriyor : Çin çeteleri düşmanın 
şidetli mukavemetine rağmen, Ho
pei vilayeti dahilinde Pekin-Hankcu 
demiryolu üzerinde mühim bir şehri 
Şihçiaçuanga girmeye muvafak ol
muşlardır. Japonlar 2000 ölü vermig
lerdir. 

Çin kuvvetleri çarşanba günü Man
çangdaki Japon tayyare karaq~ahını 
iıgal etmişlerdir. 

Buna müvazi olarak Fransız siyase
tinin zimamdarları tarafından yapılan 
beyanattan da anlaşıldığına göre 
Paria ile Varşova arasındaki 
itilafın tesir derecesini beynel
milel hadisatta vukua gelen deği§ik
liklcr yüzünden zaafa uğramak şöyle 
dursun bilakis bu itilafın Avdupa 
siyaseti bünyesinin en esaslı unsur
larından birini teşkil edeceği kana· 
atinde bulunmaktadırlar. 

Leh - Alman anla§mcnı 
Alman devlet reisi Leh • İngiliz 

anlaşmasını bahane ittihaz ederek biz
zat kendisinin 1934 de bizimle ak· 
dettiği itilafın mevcud olmadığını bir 
taraflı olarak itan etmiştir. 

B. Bek bundan sonra, 1934 anlaş
masının yapıldığı zamanlarda buna 
verilen ehemmiyeti hatırlatarak, bu 
anlaşma sayesinde iki milletin müna
sebetlerinde husule gelen berraklığı 
kaybetmiş, bunun feshinin de ayni de 
recede ehemiyetli olduğunu söyliye
rek sözü bugünkü vaziyete naklede
rek demiştir ki : 

Almanya, Polonya - İngiltere an
laşmasını 1934 itilafını fesh için bir 
sebep addetmiştir. Almanlar tarafın
dan hukuki mahiyette muhtelif iti
razlar ileri sürülmüştür. 

Müsaadenizle, hukukşinaslara al
man hükümetine bugün tevdi edile
cek olan ve alman muhtırasına ver· 
miş olduğumuz cevabın metnine mü· 
racaat etmeleri tavsiyesinde bulunaca· 
ığm. 

Alman kararı nemi verildi? 
Bu hadisenin diplomatik eşkali ü

zerine uzun müddet nazarı dikkatini
zi celbetmek istemem. Yalnız bu ha· 
disenin bazı safhaları bir hususiyet 
arzetmektedir. Alman muhtırası met
ninden de müsteban olduğuna göre 
alman hükümeti, kararını, aktedilmiş 
olan itilafın mahiyeti hakkında ne İn· 
gilterc hükümctinin ne de Polonya 
hükümetinin mütalcalarını tetkik et
meksizin gazete haberlerine istinat e
derek, ittihaz ctmigtir. 

Halbuki bu cihet, bir güna müşkü
lat arzetmemekte idi. Nitekim Lon
dra'dan avdet eder etmez, alman scfi· 
rini kabul etmeğe amade olduğumu 
beyan ettim. Mumaileyh, bugüne ka • 
dar bu fırsattan istifade etmeğe lü -
zum görmedi. 

Almanya'ntn niyetleri 
Bu hal, neden dola:tı haizi chemi • 

yettir, . 
Vaziyeti muhakeme eden ht:rkcs ı -

çin açık olan bir §ey nrsa o da bu ka
rarın ittihazında amil olan şey, Polon
ya • İngiltere itilafının ne gayesi ve 
ne de çerçeveleri olmayıp, belki biz -
zat itilafın aktedilmiş olması keyfiye
ti olduğudur. Bu da, Almanya'nın si
yasetinin maksat ve tasavvurları hak
kında hüküm vermek bakımından mü-

himdir. 
Filvaki, Almanya hükümeti, mu-

kaddemki beyanatları hilafına olarak 
Polonya ile Almanya arasında 1934 
senesinde aktedilmiş olan ademi te
cavüz ~annamesini, Lehistan'ı tec· 

rit etmek ve devletimizin garp devlet
leriyle normal ve dostane iş birliğin -
de bulunmasını gayri mümkün kılmak 
arzusundan mülhem gibi tefsir etmek 
istediğini bilmiş olsaydık, bu tefsiri 
bizzat kendimiz reddederdik. 

Danz.ig me•ele•i 
Vaziyet hakkında sahih bir fikir 

edinebilmek için her şeyden evet "ni
hayetülemir mevzuu bahis olan mese
le nedir.., sualini irat etmek muvafık 
olur. 

Bu suali sormadan ve buna cevap 
vermeden Almanya'nın Polonya'yı a
lakadar eden meseleler hakkındaki 
beyanatının esasını layıkiyle kavrıya
bilmekliğimizc imkan yoktur. 

Garba karşı hattı hareketimizden 
evelce bahsettim. Şimdi Danzig ser
best şehrinin istikbaline dair Alman
ya tarafından yapılan teklif mesele • 
sine, Pomeranya voyvodalığı vasıta

siyle Almanya ile şarki Prusya ara
sındaki muvasalaya ve Polonya ile Al
manya'yı müştereken alakadar eden 
meselelere temas eden mevzulara sıra 
geldi. 
Danz.ig'in tarihdeki vaziyetine 

bir baki§ 
Danzig hakkında bazı umumi mü • 

lahazalarla söze başlıyacağım. Dan· 
zig serbest şehri Versay muahedesiy· 
le icat edilmiş değildir. Asırlardanbe· 
ri mevcut bir hadisedir. Doğrusunu 

söylemek lazım gelirse, esbap ve ava· 
mil bertaraf, bu hadise leh ve alman 
menfaatlerinin müsbet bir şekilde 
tefsirinin neticesidir. Danzig•teki al
man tacirleri Polonya'nın denizaşırı 
ticareti sayesinde bu şehrin inkişafı -
nı ve refahını temin etmektedirler. 

Mazide bu şehrin yalnız inkişafı 
değil, hikmeti vücudu da yegane bü
yük Polonya nehrinin mansabına ha
kim olmasına kati surette bağlı idi. 

Bugün de bu şehir Baltık deniziyle 
irtibatımızı temin eden nehir yolunun 
ve başlıca timendifer hattının üstünde 
bulunmaktadır. Bu, hiç bir yeni for -
mülün de&iıtiremiyeceği bir hakikat • 
tir. 
Nülunın ek•eriyeti almandır 

anuı ••• 
Danzig halkının hakim ekseriyeti, 

bugün almandır. Fakat bu şehrin mev
cudiyeti ve refahı, Polonyanın mckni 
iktisadiyatına bağlıdır. Bundan ne gi· 
bi bir netice çıkardık ? Biz daima ka -
tiyetle deniz ticaretimizin ve Danzig 
deniz siyasetimizin hak ve menfaatle· 
ri sahasında durduk ve bu sahada 
azimle duracağız. Makul ve uzlaştırı • 
cı hal çareleri aramkla serbest şehir • 
deki alman ekseriyetinin milli, ideolo· 
jik ve kültürel inkişafı üzerin?e bile • 
rek hiç bir tazyik icra etmek ıstemc • 
dik. 

Misal zikretmek suretiyle nutkumu 
uzatmak istemfyorum. Çünkü bu mi • 
saller, hangi sıfatla olursa olsun bu 
meseleye karşı alaka göstermiş olan • 
lara, kafi derecede maltımdur. 

"Polonya Baltık'tan aürüle~e~,, 
Fakat mazideki hattı hareketımızc 

riayet edeceklerini beyan ve "bu ey~ • 
let gehri, hiç bir zaman Polonya ıle 
Almanya arasında bir ihtilaf ınev· 
zuu te§kil etmiyecektir.,, Mütale· 
asını serdeden alman devlet adamları • 
nın müteaddit beyanatlarından sonra 
Danzng'in Almanya'ya iltihak edilme· 
sinin istenildiğini öğrenmiş bulunu • 
yorum. Madem ki serbest şehrin"mev -
cudiyet ve hukukunun müşterek ga • 
ranti edilmesine dair olan 26 ınart ta· 
rihli teklifimiz cevapsız kalmıştır, ve 
mademki. bilakis bu teklifin müzakc· 
relerden imtina mahiyetinde telakki 
edilmit olduğunu öğrenmiş bulunu • 
yorum. Hakikat halde mevzuu bahso • 
lan nedir? sualini irad etmek için 
kendimde bir mecburiyet hissediyo • 
rum. Asli tehdide maruz olmıyan Dan 
zig'in alman halkının hüriyctleri ıni, 
bir nüfus meselesi mi? Nihayet Po • 
lonya'yı Battıktan sürüp atmak mese
lesi mi mevzuu bahistir? Halbuki Po· 
lonya, kendisinin Baltık'tan sürülüp 
atılmasına asla müsaade etmiyccektir. 
Pomeranya voyvodalığımızın içinden 
yapılacak münakalat hakkında da ay
nı mülahazalar dermeyan olunabilir. 

"Koridor,, kelimen nın'i bir 
icathr 

Bu "Pomeranya voyvodası,, kelime· 
leri üzerinde israr ediyorum. Zira "Ko 
ridor•• tabiri suni bir icattır. Çünkü, 
ötedenberi polonyalı olan yalnız yüz -
de nisbeti pek cüzi alman kolonlarına 
malik bulunan bir eyalet mevzuu ha • 
histir. • 

Almanf.a'ya demir>:olu münakali • 

tında her türlü kolaylıkları gösterdik. 
Alman vatandaşlarının gümrük veya 
pasaport muamelelerine tabi olmak • 
sızın şarki Prusya'ya geçmelerine mü
saade ettik. Otomobil münakalatı için 
de mümasil kolaylıkları tetkik etmek 
teklifinde bulunduk. 

Burada mesele tekrar meydana çı -
kıyor. Hakikatte mevzuu bahis olan 
nedir? Bizim, şarktaki eyaletleri ile 
muvasalalardan alman vatandaşla

rına müşkilat çıkarmamız için hiç bir 
sebep yoktur . 

''Tek tarallı imtiyazlar . , 
veremeyız.,, 

Kendi arazimizde hakimiyetimizi 
tehdit etmemiz için de bir sebep göre
miyoruz. Birinci ve ikinci meseleye 
yani Danzig'in istikbali ve Pomeran
ya vasıtasiyle muvasala meselelerine 
gelince, alman hükümetinin bizden da
ima bir taraflı imtiyazlar talep ettiği
ni görüyoruz. Kendine hürmeti olan 
bir devlet, hiç bir zaman tek taraflı 
imtiyazlar veremez. 

Bu mütekabiliyet nerede kaldı? 
Alman teklifleri bu hususta sarahat
ten mahrumdur. 

Alman devlet reisi, nutkunda, Slo
vakya'da üç taraflı bir condominium
dan bahsetti.•Böyle bir tekliften bah
sedildiğini ilk defa olarak alman dev
let reisinin 28 nisanda söylediği nu -
tukta gördüğümü beyan etmek mecbu 
riyetinde bulunuyorum. 

''Mü•pet teklif almadık!,, 
Evelce yapılan bazı görüşmelerde 

umumi bir itilafa varıldığı takdirde, 
Slovakya meselesinin görüşülmesi ih
timaline telmih edilmekle iktifa olun· 
muştu. 

Başkalarının menfaatlerini pazar • 
lık mevzuu yapmak itiyadında olma -
dığımızdan, bu kabil görüşmeleri de
rinleştirmeğe uğraşmadık. 

Gene bunun gibi ademi tecavüz mi· 
sakının 25 sene için temdit edilmesi 
hususu, son görüşmeler esnasında bi
ze müspet hiç bir §ekilde teklif edil
miş değildir. Gene bu hususta yarı res 
mt bir takım telmihlerdc bulunulmuş· 
tur ki, bunların alman hükümetinin 
mümtaz mümessilleri tarafından ya
pılmış olduğu muhakkaktır. Fakat bu 
görüşmeler esnasında görüşülen mev
zulardan çok daha ileri giden bir ta· 
kım telmihler daha yapılmıştır. 
İcabında bu mevzua yeniden avdet 

etmek hakkını muhafaza ediyorum. 

leh - Alman hududu 
Alman şansöliyesi, söylemiş olduğu 

nutukta, kendi tarafından bir fedakar 
lık olmak üzere, Polonya ile Alman
ya arasında mevcut olan hududu kati 
olarak tanımak ve kabul etmek tekli
finde bulunmaktadır. Burada itiraz 
kabul etmez olan malikiyetimizi hu • 
kukan ve filen tanımak mevzuu bahs
olduğunu tebyin etmeğe lüzum gö
müyorum. İmdi bundan şu netice ha
sıl olur ki, bu teklif dahi, Almanya
nın Danzig ve otomobil yolu mesele
sindeki taleplerinin bir taraflı olarak 
kalması keyfiyetini değiştiremez. 

Bu mülahazaların ziyası altında 
benden alman muhtırasının son fık
rasına bir cevap vermemi, hem de 
haklı olarak, beklersiniz. 

Bu fıkrada §Öyle denilmektedir: 
"Eğer Polonya hükümeti, Polonya

Almanya münasebatının yeniden mu
kavelevi olarak tanzim edilmesine e
hemiyet atfediyorsa, alman hüküme
ti, bu hususa meyyaldir.,, 
Zannıma kalırsa, hattı hareketimi -

zi • esas itibariyle - tarif ettim. Beya
natımın vuzuhu için işte bir hu·ıasa 
yapıyorum: 

"Böyle bir itilafın akdinde amil, al· 
man §ansöliyesinin nutkunda ısrar i
le zikretmiş olduğu kelime olan, 

"Sulh,, olacaktır. 

Polonya'nın heJeli: mlh 
Sulh, §Üphesiz Polonya siyasetinin 

ç~tin ve büyük gayretlerinin hedefi • 
dır. Bu kelimenin hakiki kıymetini 
t~iylc iktisap edebilmesi için, i
kı §artın yerine getirilmesi lazımdır: 

1. - Sulhcuyanc emeller, 
2. - Sulhcuyane hareket metodla

rı. 

Efer Almanya hükümeti, memleke
timizle olan münasebetlerinde bu iki 
prensipi tatbik edecek olursa, tabii 
biraz evci izah ettiğim prensiplere ri
ayet edilmek şartiyle, her türlü mü· 
zakereye giri§mek imkanı elde edil· 
miş olur. 

Bu §ekilde müzakerelere girişildiği 
takdirde Polonya hükümeti, adeti 
veçhile, son zamanların tecrübelerin· 
den de istifade ederek, büY.ük bir hüs 

İnönü Şehinşah ve Kmral 
Faruk'la samimi tebrik 
telgraflar1 teati etti 

Hanedanlarına ve kardeş milletin 
mukadderatına müteallik vekayiin 
kaffesine karşı mütehassis ol duğum 
samimi alaka dolayısiyle bu hayırlı iz
divaç beni ziyadesiyle mesrur kıl · 
maktadır. 

(Başı 1. inci sayfada) 
har tebriklerimi takdim etmekten bü
yük haz duymaktayım. 

Hanedanlarına ve kardeş milletin 
mukadderatına müteallik vakayiin 
kaffesine karşı mütehassis olduğum 
samimi alaka dolayısiyle bu hayırlı iz
divaç beni ziyadesiyle mesrur kılmak
tadır. 

Zatı şehinşahileri ile müfahham 
hanedanlarının saadetleri hakkında 
beslediğim samimi temennilerimin 
kabulünü rica ederim. 

lımet lNôNO 
Türkiye Cümhurreisi Ekulanı 

ismet lnönü 
Ankara 

Veliahtimizin müteyemmen izdi· 
vaç şenlikleri münasebetiyle zatı 
devletlerinin izhar buyurmuş olduk
ları tebrikleri meserret ve şükranla 
karşılar ve şenlikler dolayısiyle zatı 
devletlerinin bize ve hanetlanımıza 
karşı gösterdikleri alaka aramızdaki 
dostluk ve kardeşlik bağları cihetin -
den bizim için çok değerli ve sevinçli 
olduğunu beyan ile tarafımızdaA şah
sınızın selameti ve dost ve kardeş türk 
milletinin tealisi hakkındaki samimi 
temennilerimizin kabulünü rica ede • 
riz. 

Rıza Pehlevi 
Milli Şel'le Kıral F ar~k ara•ında 

Prenses Fevziye ile Iran Veliahti
nin evlenmesi münasebetiyle Reisi
cümhur İsmet İnönü ile MıFoır Kıralı 
Faruk arasında aşağıdaki telgraflar 
teati edilmiştir : 

Majeste Faruk l 
Mısır Kıralı 

Kahire 
Hemşireleri Altes Prenses Fevziye 

Hazret leriyle Şehinşah Hazretlerinin 
oğlu Altes İran Veliaht.inin Tahran'· 
da izdivaç merasiminin icra edildiği 
bu mesut günde Majestelerine en har 
tebriklerimi takdim etmekten büyük 
haz duymaktayım. 

nüniyetlc meseleyi objektif bir şekil
de tetkik edecektir. Sulh kıymetli ve 
arzu edilen bir şeydir. Harplerle ka
na boyanmış olan neslimiz, şüphesiz 
bir sulh devresine layiktir. Fakat sul· 
hun da dünyadaki hemen bütün §ey
ler gibi, fiyatı yüksektir. fakat ölsü
süz değildir. Biz polonyalılar için her 
ne pahasına olursa olsun, aulh fik
ri mevcut değildir. 

İnsanların, milletlerin ve devletle
rin hayatında baha biçihniyecek olan 
bir tek şey vardır: o da, ıeref ve na
mu~tur.,, 

Berlin' e verilen leh muhtırcuı 
Varıova, 5 a.a. - Polonya hüku

metinin Almaıı muhtırasına cevabı 
bugün saat 19 da Polonya Elçisi müs
teşarı tarafından Von Weisszakere 
verilmiştir. 

Leh hükumeti, Berline verdiği 
muhtırada nisan 1939 tarihli Polon
ya • Almanya deklarasyonunun telif 
edilemiyeceği hakkındaki bütün id
diaları reddetmektedir. Bunula bera· 
ber, muhtıra, Alman hükümeti Leh
Alman münasebetlerinin ahdi bir su
rette iyi komşuluk eski dairesinde ye· 
niden halline ehemiyet verdiği tak· 
dirde, Leh hükilmetinin bu neviden 
teklifleri bazı ihtirazi kayıtlar altın
da kabule amade bulunduğunu bildir
mektedir. Bu ihtiraz kayıdı da bir 
devletin isteklerde bulunması ve di
ğerinin bunları tadilsiz ve kayıtsız 
ve şartsız kabul etmesi şeklinde UVi· 
zakerelerin mevzuu bahis olamıyaca

ğını tasrih edilmektedir. 
Muhtıra, 1934 anlaşmasının istinat 

ettiği esasları hatırlattıktan sonra, o 
scnedenberi Alman - Leh münasebet
lerinin bir tarihçesini yapmakta ve 
Leh hükumetinin görüşmelerden kaç
madığını kayd.eylemektedir. 
Muhtırada şöyle deniliyor : 
Polonya, bir ay evel yapmış oldu

ğu mukabil tekliflerin Almanya tara
fından müzakereden imtina şeklinde 
telakki edildiğini ancak Hitler'in nut
kundan ve Alman muhtırasından öğ· 
renmiştir. 

1934 anlaşması Polonya'yı başka 
bir devletle anlaşmalar akdinden me
nedemczdi. Çünkü bizzat Almanya da 
diğer devletlerle, mesela halya ve 
Slovakya ile taahhütlere girişmiıtir. 

Notada, taraflara fesh selahiyeti 
verilmeksizin on sene için aktedil
miş olan 1934 deklarasyonunu bir ta· 
raflı olarak feshetmeye Berli'in hak
kı olmadığı bildirilmektedir. 

Nutkun 
akisleri 

Varşova, 5 a.a. - Siyui ~fillerde 
hakim olan intiba, Beck'in bugünkü 
nutkunda müzakerelere kapıyı kapa· 

Majesteleriyle müfahham hanedan
larının saadetleri hakkında besledi
ğim samimi temennilerin kabulünü ri· 
ca ederim. 

ismet INôNO 

Ekselans ismet lnönü 
Cümhurreisi 

Ankara 
Kız kardeşim Prenses FevziY.e'nin 

evlenmesi münasebetiyle gösterilen 
dostluk hislerinden ve nazikane t eb
riklerden dolayı ziyadesiyle mütehas· 
sis olarak, ekselanslarına pek çok te· 
şekkür eder ve şahsi saadetleriyle a • 
sil türk milletinin müstemir refahı i · 
çin olan en samimi temennilerimi arz 
ederim. 

Faruk l 

Umumi 
huzursuzluk 

(Ba~ı ı. inci sayfada) 

Kuvetleri ve tedbirleri ile sul
hun müdafaasını hakikileştirınek 
istiyenler doğru yoldadırlar. Na
zari ve teminatsız olan müdafa
anın netice vermediği sabit ol
mu§tur. Biz bu müdafaanın 
kuvetlendirilmesinde harp tehli
kesini görenleri haklı bulmuyo
ruz: çünkü silahsız ve müdafaa
sız barışçılığın bugünkü eseri 
umumi huzursuzluk ve emniyet
ıizlik, yarınki neticesi de harp • 
ler ve yeni yeni esaretlerdir. 

F. R. ATAY 

mamış ve bütün e'h - alman meselelc • 
rinin karşılıklı taahhütler esası üzeri • 
ne muahedeler yolu ile halledilmeıi 
arzusunu kati şekilde bildirmiş oldu • 
ğu merkezindedir. 

Danzig meselesi hakkındaki alman 
t ekliflerinin Polonyanın toprak bü • 
tünlüğünc her ne suretle olursa olsun 
halci verilmesinin reddedilmiş ol
duğu sarihtir. Fakat bu ret bir tahrik 
mahiyetinde tefsiri müşkül olacak: bir 
şekildedir. 

Danz.ig'de 
Danzig, 5 a.a. -Havas: Bek' in nut

ku burada dikkatle dinlenmiştir. Kah
velerde halk nutkun radyo makinele • 
riyle verilmesini istemiştir. 

Danzigi nasyonal - sosyalist olmı • 
yan mahfilleri nutkun sakin ve mute • 
dil mahiyetini bilhassa kaydediyorlar. 

Nasyonal-sosyalist mahfiller ise, 
Polonyanin denizle irtibat1nın kesil -
mesine müsaade etmiyeccği hakkında· 
ki parçayı bir tahrik mahiyetinde te -
lakki etmektedirler. 

Berlin'de 
Berlin, 5 a.a. - Havas - Bek'in 

nutkunun metni D. N. B. tara~ndan 
henüz neşredilmemiştir ve akşam ga -
zeteleri nutuktan hiç bahsetmemekte· 
dirler. 

Buna mukabil, akşam gazeteleri 
yarın Kome gölü kıyılarında cereyan 
edecek olan görüşmeleri tebarüz ettir
mektedirler. 

B. fon Ribbentrop, dün beraberin
de hariciye nezareti erkanından 4 zat 
olduğu halde Münih'c hareket etmiş
tir. Mumaileyhin bugün Berchtesga -
den de B. Bek'in nutku hakkında B. 
Hitler ile görüşmesi muhtemeldir. B. 
fon Ribbentrop, akşam üzeri ltalya'ya 
hareket etmiştir. 

Pari•'te 
Paris, 5 a.a. - "Havas" Paris siya

si mahfilleri, Beck'in söylediği nut -
kun Polonya dış politikasının ana 
prensiplerini dikkate değer bir suret· 
te tesbit etmesi itibariyle çok mühim 
bir hadise teşkil eylediği kanaatinde· 
dirler. 

Bu mahfiller nutkun vuzuh ve ka
tiyetini ve müzakere yolu ile anlaş -
ma kapısını kapamamak için nutuk· 
ta gösterilen endişeyi bilhassa kay
detmekte ve Polonya'nın vaziyeti ile 
fransız hükümetinin noktai nazarı a· 
rasında mutabekat görmektedirler. 

londra'da 
Londra. 5 a.a. - Bek'in nutku 

Londrada müsait bir surette karşılan· 
mıştır. Şimdi Danzigde Alman halkın 
haklarını koruyacak ve Polonya eko
nomisine de Danzig üzerinden ser
best inkişaf temin edecek bir statü 
için Bek tarafından temenni edilen 
müzakereleri vekar ve karşılıklı barış 
üzerine müstenit arzu dahilinde aç
mak vazifesinin Hitlere terettüp et · 
mekte olduğuı kaydedil~or. 



r ansa'nın kapısı olan 
. ' . 

svıçre nın askerliği 

İsviçre'deki askeri birlikler ve 

diğer müdafaa tertibatı 

1 &viçre, tepeleri, vadile -
ri. ormanları ve daglık 

mmtakafariyle müdafaaya çok 
elverişlidir. Binaenaleyh lsviç
re ordusu, gerek adet, gerek 
teknik itibariyle olsun, kendi -
sine üstlİn duşmana bu arızalı 
aıazide muvaffakiyetle muka -
vcmet edebilir. İşte bunun i -
çindir ki, 1sviı;re, son harpte 
mucize kabilinden kurtulmuş -
tur. 

Mamafi, alınan ordusu nasıl 
1914 de Belçika'mn bitaraflıgı
nı c;iğnedı ıse, lsvic;re'nin bi -
taraflıgını da çiğneyip bu 
memleketi bir korıdor yapa -
rak Alp daglariyle jura dağ -
lar; arasından geçer, Majino 
h:tttiyle tahkim erlılmiş olan ei
mali şarki hududumuza akabi
lir; asıl bundan korkulur. Be -
zanson'a ulaşmak için buralar
da mtikemmel yol şebekelerin
den istıfade eder. 

Binaenaleyh lsviçre'ye çok 
dikkat etmemiz lllztmdır. Zi
ra İsvicre, "cermanizmin ö • 
minde, bır fransız basamağı -
dır". Liyon, Sentetiyen gıbi şe
hirler. Alp hududuna temas et
tiklerinden bunların arkadan 
vurulmaları ihtimali vardır. 
Zaten buralara goz dikip duru
yorlar. Keza, İsviçre istikame
tinde, Faris yolu acık bulun • 
maktadır. SiUihstz milletlere 
örnek olan 1sviçre, buraya goz 
dıken alman erkanıharbiyesine 
karşt koyabilir mi 1 Bunu anla
mak için konfederasyonun as -
kcri vaziyetini tetkik edelim: 

İsvicre, Viyana muahedele -
riyle "biitun Avrupa'nm türlü 
menfaatleri için bitaraf'' kal -
mıstır. İsviçre, askeri şahsiyet 
olarak ancak bin kadar zabit, 
muallim kiiciık zabit ve erkanı 
barb bulundurur. 
Mamafı, bugun biıtün isviı; -

reliler talim ve terbiye gor -
mektedir. Piyadeler ve topc;ıı
lar 90 gıin, süvariler 102 gün 
talim yapar. Her halde, "sı -
nıflar"m talim ve terbiye müd
detini altt aya çıkaracaktır. 
Bu vazivette 1svicre'nin elin • 
de daimi olarak 12 bin kişi bu
lunur. Senede takriben 5.000 
kı"i toplar. 

20 ile 32 yaş arası 
vicreliler her sene o 
bilfiil askerlik yapar 
det 21 güne çıkarıl 
ile 40 yaş arasındaki 
devre her sene değil 
de birdir. 

1sviı;re'de ihtiyari 
kere her ıene 50.000 
zırlanır. Bunlar, "tal 
biye"den sonra end 
yetlerine istirftk eder 
«t meeburtdlr. 

lki iı -
bir gün 
u miıd
ktır. 33 
için bu 

Kİ sene-

1 rak 11.s
genc; ha

ve ter
t cemi -

. bura-

tsvic;re'nin nüfusu .ıf 200.000 
oldvı{u ic;in senede a er~ alı
nanlar 25.000 i geçır: Fakat 
isviı;reliler bu mikta= 170.000 
e cıkarrrlar. , 

Harp zamanında s içre de 
500.000 asker seferbe edilebi
lir. Astl muharebe ordusu 
230.000, Landsveher i Lands
turm'un her biri 80.000 48 ya
sını geçenler de 100. kişi -
dir. Kadrolar, harp 7 anm -
d;ı hep milis zabitler e ';ü -
cük zabitlere tevdi t; ecek • 
tir. .• 

lsviçre'de milli ord cın ıs -
keleti daha hazer z manmda 
kurulur. Seferber edil bu or
du ile tane kolordudan eşek -
kiıl eder: 

Her biri üç piyade 
dokuz bataryalı ve 1 
metrelik toplardan m 
iki bataryalı bir topç 
dan murekkep sekiz 
bir kolordu. Diğer ko 
fırkalı olacak. Bıı fır 
dorder dağ livasından 
şekkil bulunacak. 

Üc;uncü kolordunun 
fırkası olacak. Bu f 
her biri doıder hafif s 
vasın<lan terekküp ede 

B undan başka, 1sı 
duRuııda ış ve ô 

talariylc, motorize edi 

za Uç 
tarın 

li-

yade, istihkam ve telgraf kı
taları da vardır. 

İsviçre'de, istiklalini müda
faa etmek için, fransı:ılann 
Majino hattında olduğu gibi, 
butdn Ren sahilinde ve Bal'de.a 
Konstans'a kadar tahkimat 
yapmıştır. Bu hudutlarda yer
le beraber beton tabyalar ya • 
pılm.ıştır. Bu tabyalar, nehir 
boyunca geçecek mütecavize 
karşt ateş püskürecektir. 

Bundan başka, İsviçre'nin 
bütun şehirlerinde, tayyareye 
karşı, tayyare dafi toplariyle 
tertibat almmısttr. 

İsvicre'de askeri tayyareci -
lik 1925 de teşkil edildi. İsviç
re "harp zamanında hava ku -
vetleri vasıtasiyle derhal te -
cavüze uğrıyabilir'' denilerek 
bavacılrğa çok ehemiyet veril
miştir. 

İsviçre askeri tayyareciliği 
bariz şekilde ikiye ayrılabilir: 
birisi fırka tayyareleridir. Bu 
tayyareler, diğer ıilfilılarla ir -
tibat yaparlar. Diğeri de, ordu 
tayyareleri. Bu tayyareler yük
sek kumanda makamlarmın 
emrindedir. 

İsvicre dağlık bir memleket 
olduğundan, hav\cılığı daimi 
surette karanın ve atmosferin 
tesiri altındadır. Bundan dola
yt, İsvicre hükümeti, avcı tay
yarelerinden başka iki tarassut 
tayyaresi kategorisi teşkil et -
miştir. 

Birinci çeşit tarassut tayya -
releri hafif, miıteharrik, kud -
retleri az, fakat seridir. Orta 
da'tbk arazide kullanılır ve bu
ralarda mükemmel işler gorür. 

İkinci çeşit tarassut tayya • 
releri iııe, kudretli ve yüksek 
dağlık mmtakalarda çok iyi iş 
görür, fakat daima yakın hava 
meydanlarına muhtac;dır. 

Netice itibariyle, fsviçre'nin 
karadaki fırkaları, hafif, orta 
ve ağır hava filolariyle takvi -
:ye edilmiştir. Ağır tayyareler, 
Isvicre'de de her sahada diğer 
hava kuvetleriyle daima irti -
bat tesis edebilirler. Kara or • 
:!usunun elinde de ,buyük ta -
rassut tayyareleriyle, vazife -
!eri sırf müdafaa olan avcı 
tayyareleri vardır. Söylendiği
ne göre İsviçre'nin 400 tayya
resi bulunmaktadrr. 

Görülüyor ki, İsviçre kon -
federasyonu, mı.idafaası için 
hiç bir şey ihmal etmemi11tir ve 
neticesi de çok iyidir. 

La Republique 
Gerard Clabaut 

Alman muhl11ası 
Varşova'dan yazılıyor: 

Alman hükümeti, cuma 
günü, Hitler'in nutkundan 
az evet, Lehistan hüküme -
tine, alman - leh aıünaıe • 
betlerinin yeniden tanzimi
ne dair teklifleri ihtiva e • 
den bir muhtıra vermiştir. 
Muhtıranın metni, evela 
Berlin'de neşredilmesi bek
lendiği için, burada neşre -
dilmemiştir. 

Varşova'daki salahiyetli 
mahfiller, Lehistan 'ın, al -
manlar tarafından yapılmış 
olan teklifleri tetkike ama
de bulunduğu kanaatinde -
dir. Mamafi, hariç-ez-mem-
eket otomobil ve demiryo
lu gibi tekliflerin, şarki 
Prusya ile Almanya arasın
:laki münakale ve münase -
beti kolaylaştırması şöyle 
:lursun, Lebistan'daki dev -
let nizamını da bozacak bir 
:nahiyette olacağı düşünül
mektedir. 

Halk, mevcut ihtillHlan 

• 

İçimizdeki şeytan 
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İngiltere harbi isliyor mu ! 

F ührer, lagiltere'nin sulh isteğine artık itimadı 

kalmadığını ciddi bir şekilde söyledi. Ve bu 
isteğin hakikaten mevcut olduğunu tekrar görebile -
cek olursa, büyük bir sevinç duyacağını da ilave etti. 
Bizzat Führer, lngiltere'ye karşı bir harbı aklından 

geçirmemektedir. Son günlerdeki acı tecrübelere, ya

ni, (muvaffakiyetle neticelenmemiş olmakla bera
ber), çenber içine almanın bütün alametlerini taşıyan, 
o "yeni politika"ya rağmen; Hitler'in, Britanya dev
leti ve bu devletin cihandaki vazifesine karşı daima 
ayni dostça hükümlerde bulunmuş ve lngiltere'ye kar
şı da keza şerefli bir düşünce taşımış olduğunu her al
man derinden derine hissetmiştir. 

Bu hislerini ,onun, böyle bir anda ve bu tarzda iz
har etmiş olması, kanalın öbür tarafında da gözden 
kaçmamıştır. Bu düşünüşe iştirpk eden alman milleti, 
şahsen lngiltereye söyledikleri sözlerden dolayı oldu
ğu kadar, Ren nehrinin öbür tarafına hitap ettiği söz
lerden dolayı da Führer'e gene müteşekkirdir. Fakat 
alman milleti, İngilizlerin birdenbire hasmane bir ta
vır takınmalarına cevap olarak, elbirliğile çalışmayı ve 
dostluğu istihdaf etmiş olan, iki memleket arasında 

harbın ebediyen kalkması gayesini taşıyan bir muka: 
ve/enin feshedildiğini bildirmesinde de onunla hem 
fikirdir. Halbuki, lngiltere buna mukabil, hedefi hü
kümeti yakın olan matbuata da ma/Cım olan bir harp 
ha;cırlamaktadır. Kuvete karşı kuvetin; diplomasiye 
karşı diplomasinin giriştiği son derece çetin bir mü. 
cadele içinde olduğumuzu biz de müdrikiz. Garp dev
letlerinin tekrar ittifak politikasına avdet etmiş olma
ları, bu çetin mücadeleye yeni bir unsur katmıştır. 

Franklurter Saytung 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
ılk defa olarak bütün vuzu
hiyle öğrenmiş olmasına 

rağmen, Varşova nutku sü
lcfinetle karşılamıştır. Pes
koposlar, halkı, vatan ve 
dünya sulhu için duaya da
vet etmektedir. 

Noye Zürlıer Saytung 

Mihverin 

cemberi ve , 

Yuaoslavya 
Geçen hafta sonunda, İtalya 

dl!S bakanı kont Ciyano'nun yu
~oslav meslekdaşı Markoviç'le 
yaptıl:ı görüşmeler mihver 
devletleri hesabına ı.üpbe gö -
türmez bir manevi muvaffaki
yet teşkil eden bir tebliğin 
neşriyle nihayet bulmuştur. Bu 
tebliğ diyor ki: "İki memleket 
arasında, ayni zamanda Yugos
lavya ile Almanya .. arasında, 
gerek siyasi gerek iktisadi sa
halarda itimatlı işbirliğini de -
rinleştirmek hususunda muta -
bık kalınmıştır." 

İnkisara uğrayabilecek bir 
manevi muvaffakiyet 1 Çünkü 
hakikatte yugoslav hükümeti 
kati surette mihvere iltihak et
miş değildir. Ne Antikomin -
tem pakta, ne de bir macar -
yugoslav paktına i~tirak et -
miıtir. Gerçi müstakbel ital -
yan - alman manevraları için 
yol açık kalmaktadrr, fakat 
ııimdilik Belgrat hükümeti he
ni.İz son sözünü söylemiş de -
iildir. 

Esasen, hattli Yugoslavya, 
Berlin'lc: Roma'nın bu ümitle
rini de tahakkuk ettirse, her 
şey bu hadisenin arzedeceği 
şekle bağlı olacaktır. 

Antikomintern pakta Yugos
lavya'nın iştiraki büyük bir şey 
teşkil etmiyecektir. Bu keyfi -
yet alınanlarla italyanların ona 
atfetmek istedikleri ehemiyeti 
haiz olamaz. Filhakika Yugos
lavya Sovyetler birliğini hiç 
bir zaman tanımamış olan ye
gane memlekettir ve burada 
komünist partisi yirmi sene -
denberi memnudur. 

*** Macar - Yugoslav paktına 
gelince, böyle bir pakt Maca
ristan'ın, Yugoslavya üzerinde 
olduğu kadar Romanya üzerin
deki revizyoncu taleplerinden 
feragatini ifade ederdi. 

Tehlike şu olur ki, Macaris
tan, Yugoslavya cihetinden en
dişelerini yatıştırdıktan sonra, 
Transilvanya'nın kendisine i -
adesini talep etmek için Ro -
manya'ya teveccüh etsin. Onun 
içindir ki bir macar - yugoslav 
paktı, ancak Romanya'da Bu -
dapeşte'den sarih teminat al -
dığı takdirde bütün kıymetini 
haiz olabilir. Bir kere muahe -
de akdedildikten sonra, Maca -
ristan'ın romen komşusuna 
karliı bir taarruz hareketine gi
riştiğini farzedelim. Hiç şüp -
he cai7. değildir ki bu takdirde 
Belgrad'la Budapeşte arasın -
daki pakt sukut eder ve romen 
- yugoslav ittifak muahedesi -
nin ve B~,...·can paktının hüküm
leri Belgrad hülı:ümetince tat -
bik mevkiine konulur. Esasen, 
böyle bir pakta, Belgrad hükü
metinin evelce akdetmiş oldu
ğu muahedelere hürmet esası
nı idhal etmesi muhtemeldir. 
Eğer keyfiyet başka türlil o -
!ursa - Roma ve Berlin'in um
duğu da budur - Balkan ant
antı ölmüş demektir. Halbuki 
bu antantı yalnız idame değil, 
ayni zamanda sağlamlaııtırmak 

Yugoslavya'nın menfaati ica -
bıdır. Bu antant Belgrat için 
bir deniz mahreci ifade eder. 

Hadiseleri objektif bir su
rette muhakeme etmeye gay -
ret edilirse, enternasyonal 
matbuatta Yugoslavya'nın va -
ziyeti hakkındaki hararetli mü
nakaşaların sadece akademik 
ve binnetice beyhude olduğu 
kanaatine varılır. Mühim olan 
Yugoslavya'nın ne istiklalin -
den bir zerreyi, ne de hatta ha
reket serbestisini feda etme -
ye müsaade etmemesidir. 
Hükümranlığından bir zer -

reyi, topraklarından bir karışı 
feda etmiye askerlerinin zih -
niyeti manidir. Ondan böyle 
bir fedakarlık istemek, onu 
harbe sürüklemek olur ve sırp 
askerinin 1914 deki ayni kah -
ramanlığı göstereceğinden e -
min olunabilir. 

Hareket serbestisini tahdit 
etmek, Yugoslavyn için, iki se
nedenberi tesisine çahşmış ol
duğu bitarafhk politikasını if
lasa sürüklemek olur. Filhaki -
ka Yugoslavya'nın coğrafi ve 
binnetice stratejik vaziyeti ne
dir? 1938 e kadar Yugoslavya'
nın komşuları Avusturya, Ma -
caristan, Romanya, Bulgaris -
tan, Yunanistan, Arnavutluk 
ve İtalya idi. Avusturya'nın 
yerini Almanya aldı ve Arna -
vutluk yerini büyümüş bir İ -
talya'ya terketmiştir. İkinci 
Petor'un kırallığı böylece iki 
totaliter imparatorlukla az çok 
ayni topluluğa dahil bulunan 
Macaristan'la Bulgaristan a -
rasmda sıkışmış bulunmakta -
dxr. Vaziyeti, hükümetinin bü
yük harpteki mıittefiklerine 
duyduğu sempatiyi gürültüyle 
ilan etmesine imkan vermiye -
cek kadar naziktir. 

**·t. 
Kendi isteğiyle üzerine kud

retli komşularının yıldırımla -
rım çkmek neye yarar? Biz 
Yugoslavya'nın imdadına an -
cak yunan Makedonyası, Se -
lanik ve Vardar - Morava yo • 
liyle gidebiliriz. Halbuki Yu -
goslavya Arnavutluk'tan yapı -
lacak bir İtalyan hareketiyle 
daha ilk günlerde işgal edil -
mek tehlikesine maruz değil 
midir? Yalnız kendi kuvetleri
ne güvenebileceği ve her yan
dan istilaya uğrıyacağı için, 
o zaman askerlerinin kahra -
manhğma rağmen Yugoslav -
ya'nın vaziyeti ne olacağı ko -
]aylıkla tahmin olunabilir. 

Bu itibarla vaziyet, yugos -
lav hükümetine, meşr<ı olarak 
kendisine gücenemiyeceğimiz 
bir ilitiyatkar durum muhafa -
za etmeyi amirdir. 

FİGARO 

Versail e 
Brestlitovsk 
ve Bükreş ... 

• 

Üç muahede 
arasında bir' 

mukayese 
Diplomatische Korres -

pondenz gazetesi ingiliz 
matbuatının Hitler'in nut -
'ku münasebetiyle yaptıkla
rı neşriyata ve bilhassa bu 
nutuktaki Versailles mua -
hedesi ve o muahedenin ya
pıcıları hakkındaki tenkit
lere cevap vererek diyor 
ki: 

"Tayms gazetesi Versa -
illes muahedesinin bazı ha
taları ihtiva etmekle bera -
ber iyi niyetlere istinat et
tiğini ve Daily Telegraph 
gazetesi de Breslitovsk ve 

Bükreş muahedelerinin 
bundan çok daha fena ol -
duğunu yazıyorlar. 

Halbuki Versailles mua • 
hedesinin bariz vasfı, müta
reke için yapılan bütün va
itlere rağmen hiç bir müza
kere yapılmaksızın hazırla
narak Almanya'ya cebren 
imza ettirilmiş ve sonra 
milletlerin kendi mukadde
ratlarına kendilerinin sa -
hip olmaları prensipine an
cak pek münferit olarak ri
ayet olunmuştur. Bundan 
başka Aimanya'nın tama -
miyle silahlarından tecrit 
edilişi de bu haksız muahe
denin hiç bir zaman tekrar 
mevzuubahis edilmemesi i
çindir. 
Eğer Breslitovsk muahe

desi tetkik edilecek olursa 
görülür ki bu muahedenin 
topraklara ait hükümleri 
şarki Avrupa devletlerinin 
hudutlarını çizmek için e
sas ittihaz edilmiştir. Al -
man orduları tarafından 
kurtarılan Baltık devletleri 
idame edilmiştir. Irk esası
na istinat eden yalnız Sov
yet hudutları Polonya lehi
ne olarak azim surette de -
ğiştirilmiştir. 

Breslitovsk muahedesi -
nin diğer hükümlerine ge • 
lince münhasıran müteka -
biliyet ve hukuk müsavatı 
zihniyetine istinat eyle -
mektedir. Versailles mua -
hedesinde bunun en ufak 
bir izini görmeğe imkan 
yoktur. 
Bükreş muahedesinde i -

se, vakıa Romanya bir kaç 
sene evel ilhak etmiş oldu -
ğu Dobrica'yı terkediyor -
du, fakat bu toprakların 
bir kısmı için ileride yeni 
bir sureti tesviye de derpiş 
edilmişti. Buna mukabil 
Besarabya'nın Romanya'ya 
verilişi reddedilemiyecek 
bir taviz teşkil ederdi. Ma-
caristan lehine olarak ko -
nulan ve ancak 20 - 30 bin 
kişiyi alakadar eden tashi
hi hududa gelince şunu göz 
önünde tutmak lazımdır ki 
devletlere karşı gırışmiş 
olduğu teahhütlere binaen 
bu tashihi hudut askerlik 
bakımından bir ihtiyat ted
birinden başka bir şey de -
ğildir. 

Versailles'de cebren ka -
bul ettirilen muahede bu i
ki muahede ile mukayese 
edilirse Versailles'in yal -
nız vahim bir hata değil ay
ni zamanda bunu yapanla
rın ve sonra da bunu tasvip 
edenleri de mahkfun eden 
iğrenç bir vesika olduğu 
anlaşılır. 

On asır önce 

olduğu gibi ... 
... , 

Bundan 10 asır evel ya -

U - Ü • 1 Vlıtı. ' 

(......__R A_o_v o_) 
TÜRKiYE 

Radyo Difüzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

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

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

31.70 m. 9465 l{cs./ 20 Kw. 
ANKARA 

CUMARTESİ :6.5.1939 
13.30 Program. 
13.35 Müzik (Operet seleks -

yonları - Pi.). 
14.00 Memleket saat ayan, a • 

jans ve meteoroloji haberle -
ri. 

14.10 Türk müziği Çalanlar: 
Reşat Erer, Refik Fersan, 
Zühtü Bardakoğlu. Okuyan: 
Melek Tokgöz. 1 - .... - Şeh
naz peşrevi. 2 - Dellal zade
nin - şehnaz şarkı - Etmedin 
bir lahza ihya. 3 - Şemsettin 
Ziya'nın - şehnaz şarkı -
Hem aldandım hem aldattım. 
4 - Zühtü Bardakoğlu - San
tur taksimi. 5 - Leminin - hi
caz şarkı - Neşem emelim. 6 
- Salahattin Pınarın - hicaz 
şarkı - Yüzüm gülse de krz -
lar. 7 - .... - Sez semaisi. 

14.40 - 15.30 Miizik (Neşeli 
plaklar). 

17.30 Program. 
17.35 Müzik (Dans saati - Pl.) 
18.15 Türk müziği (fasıl heye-

ti). Tahsin Karakuş ve arka
daşları. 

19.00 Konuşma (dış politika 
(hadiseleri). 

19.15 Tı.irk mii2:iği (halk tür
kitleri ve oyun havaları - Sa
di Yaver Ataman). 

19.30 Türk müziği Çalanlar: 
Vecihe, Ruşen Kam, Cevdet 
Kozan. Okuyan: Mii2:eyyen 
Senar. 1 - .... - Saba peşrevi. 
2 - Sııphi Ziya•run - Saba 
şarkı - Semti dildare bu dem
ler. 3 - Dedenin - bestenigar 
şarkı - Ben seni sevdim se -
veli. 4 - . . . . Kürdilibicaz -
kir şarkı - Neşe ile geçen 
ömrum. 5 - Leminin - Kürdi
lihicazkar şarkı - Bir kendi 
gibi zalimi sevme. 6 - .... -

Rumeli Türksü - Koyun beni 
yiıkseklere. 7 - .... - Halk 
türküsü - İkide turnam. 

22.00 Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haber -
!eri. 
20.15 Temsil (Geyik avcısı -

şadığımız devreye benzi -
yen bir an geçırıyoruz. 

Cermenlerin şark istikame
tinde yürüyüşü tekrar baş
lamıştır. Vaktiyle cermen
leri bu yürüyüşlerinde dur
durabilmiş olan tek mem -
leket Boleslas'ın Polonya.'
sı olmuştur. O zamanki va
ziyet ile bugünkü arasında 
büyük fark vardır, o da §U· 

dur ki bugün Almanya Po
lonya'yı sulhun kuvetli bir 
amili olarak telakki eden 
şuurlu bir Avrupa'yı da he
saba katmak mecburiyetin
dedir. Daha o zaman Polon
ya'ya karşı durmağa mu -
vaffak olamıyan Almanya 
tabiidir ki bugün yalnız 

başına bulunmıyan Polon -
ya'ya karşı hiç muvaffak 
olamaz. 

Kurjer Warszawski 

Danzig ve 

Almanya 
Deyli Herald Danzig 

meselesinde hayati menfa -
atleri hakkında karar ver -
menin yalnız Polonya'ya a
it olduğunu hatırlattıktan 
sonra diyor ki: 

Polonyalılar, Bohemya 

Genç Osman). Yazan - Ek -
rem Resit. 

21 15 Esham tahvilat, kambi • 
~o • nukut ve ziraat borsası 
(fiyat). 

21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik (Sonat - Beetho -

ven Kreutzer - sonate Ke • 
man ve piyano) Necdet 
Remzi Atak. Ferhwıde Er • 
kin. 

22.00 Haftalık posta kutusu 
Ecnebi dillerle). 

2Z.30 Müzik {küçük orkestra -
şef: Necip Aşkın) 1 • 
Brahma - Macar dansı No. 
5-6. 2 - ]. Strauss - Viyana 
ormanlarının efsanesi. 3 -
Miıller - La paloma §Brlusı 
üzerine fantezi. 

23.00 Müzik (cazbant - Pi.) . 
23.45 - 24 Son ajans baberlerı 

ve yarınki program. 

AVRUPA 

OPERA VE OPERETLER_: 
2015 Faris - Eyfel kulesı, 
Viyana - 20.30 Hamburg -
21 Varşov:ı. 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER
LER: 18.20 Doyçlandzender 
- 20.30 Rennes - 20.30 
Strazburg - 21.15 Lüksem
burg. 

ODA MUSİKİSİ: 22.S Flo • 
ransa. 

SOLO KONSERLERİ: 17.S 
Stokholm - l·B.30 Bero -
miınster, Sarbrük. 

N EFESL1 SAZLAR (Marş v. 
s.): 6.30 Hamburg ve diğer 
alman istasyonları - 8.30 
Danzig ve diger alman istas
yonları - 18 Frankfurt -
19.15 Laypzig - 20.15 Ber
lin. 

ORG KONSERLERİ VE KO
ROLAR: 18 Breslav -
18.30 Hamburg. 

HAFİF MÜZ1K: 19 Bedin -
20.15 Laypzig - 20.30 Ko • 
lonya - 22.30 Viyana. 

HALK MUSİKİSİ: 14 Ştut -
gart - 16 Beromünster -
19 Viyana - 19.10 Kolonya. 

DANS MÜZİGİ: 19 Ştııtgart 
- 20.15 Sarbrük - 22 Mon
te Ceneri - 22.30 Münib ve 
diğer alman istasyonları 
(Breslav, Kolonya, Ştut -
gart), Floransa, Liyon -
22.45 Brüksel, Sofya, Tuluz 
- 23 Droytviı;, Floransa, 
Lüksemburg, Milano, Mar -
silya, Roma, Stokhalm -
23.15 Varşova - 24 Milano, 
Roma. 

ve Moravya'nın uğradığı a
kibetten sonra Hitler'in 
1722 ve 1795 taksimlerini 
di.işünüp düşünmediğini 
merak etmekte haklıdırlar. 
Polonya, tarihe dayana • 
rak, Danzig'in 1795 den ön
ce daima kendisine ait bu
lunmuş olduğunu bildire -
bilir. Hitler usulüne uygun 
olan bu cevaba mukabele e
demez. Fakat şimdiki va -
kıalar tarihi delillerden da
ha mühimdir. İmdi, muhak
kaktır ki, Almanya Dan -
zig'in kontrolünü bir kere 
temin etti mi, Polonya'nın 
bütün ekonomik hayatını 

boğabilecektir. Buna bina -
en, Danzig veya koridorda
ki toprak haklarının terki 
hakkında Polonya üzerin -
de hiç bir tazyik icra edile
memesi, taarruza karşı mü
dafaa sisteminin insicamı 

ve tesiri bakımından fev -
kalade mühimdir. Polonya 
kendisine yardım vadetmiş 
olanlardan derhal yardım 
görmediği takdirde bütün 
bu sistem vahim bir darbe 
yimiş olur. Hiç şüphesiz 
Hitler'in ümidi de bunda -
dır ve bunun içindir ki ha
len bütün diplomatik taar
ruzlarını Danzig'e tevcih 
etmektedir. 

benim haberim olmadan bunun üzerinde durdu, çıkmamış olan bir kızı himayeme almış sayılırım. Hiç ses çıkarmadı • • • Demek bize gittiğini biliyor 
bu fevkaladeliğin sebeplerinin belki başka şeyler Bu lutuftan dolayı ondan birşeyler istem~ğe hak- ve bunu kabul ediyor... Bu kadar kolay kabul et
olacağmı diqündü ve heni o nerden geldiğini anlı- kun olduğunu düşünürsem, yahut ona. böyle bir§ey- mesi de pek hoş değil • • • Acaba mukadderatm ken
yamadığmı telaşa, korkuya düşürdü ... Bunun hari- ler düşündüğüm hissini verirsem çok feci olur • • • disine oynadığı oyunlara kızdı da talihinden bir nevi 
kuladelik neresinde ..• Bunun ruhların yakınlığı ile Vay, vay, vay... Ne kadar dü§Üyorum ••• Kafam- intikam almak için kendini kurban mı ediyor ? O· 

\. Tefrika o: 34 Yazan: Sabahattin Ali münasebeti ne? Acaba Nihat haklı mı? Ben sahi- dan neler, ne sefil "eyler geçı'yor. Bu kız benun· 1·ç1•• 'h · d b · 1 b' ,.. nun zı nın en oy e ır§ey geçtiğini bibem derhal 
den topraktan uzak mı dü,.ünüyorum? Fakat zan- m· b"t" · k 0 ı•v• 1 b b ·· .. b. .. b'I Ağır ağır geı öndüm ve tramvay caddesine çık· ,.. 1 u un çır m ıgıy e era er gorurse, ır gun ı e yanımdan iter ve ba§ınu alıp kaçarım. • • Ben sa-

lim ... Burda b denbire o fikir kafama geldi ... Da- netmem ... Herkes aıağı yukan böyle... Kusurları- oturmaz • • • " daka istemem • • • Beraber gelmesinde beni sevme• 
ho. doğrusu o korku: ... Ya bu gece bir şeyler olursa mı ba§kalarmda da .görmekle ne değiıecek sanki .•• " Birdenbire Macide'ye dönerek : sinden, herıeyi unutacak kadar beni sevmesinden 

ve Macide yaln z kalırsa ... Fakat nerden geldi? Her Bavulu tekrar bir elinden öbürüne aldı ve bu "Yoruldunuz mu? Benim evim epey uzak... baıka en küçük bir sebep daha varsa her§ey bitti 
zamanki gibi ,ri dönüp yürüdüm ... Hiç bir baıka- urada : " Acaba nereye gidiyoruz ? ,, diye düıün- Daha gideceğiz • • • Ta Beyoğlu'nda, Taksim'e ya- demektir. Hemen bunu soracağım.,, 
tık yok muyc u .• Evet, hiç bir fevkaladelik yok dü. " Herhalde bize. • • Pek tabii olarak bize • • • kın f ., dedi. Batını genç kıza çevirdi ve heyecandan sesi 
muydu? ... Ah yarabbi, nasıl yoktu .. lıte ... " Baıka ne yapabiliriz ? Hayatlunnızın birle§me11i Benim evim derken gözünün önünde beliren kısılarak sordu : 

Yüzü güldu. Bu memnuniyetten ziyade kendini mukadderdi. Böyle beklenmedik bir §ekilde birle§- manzara onu iğrendirdi. Madam, son zamanlarda " Niçin benimle beraber geliyorsunuz ? Bana 
istjh faf ifade len bir gülüıtü. mesi daha iyi oldu. Ah Y arabbı • • • Onu ne kadar onun mini mini odaamı düzeltmeğe bile tenezzül et- hemen aöyleyin, bir tek kelime ile • • • Deli ola • 

''Her ak§r ne yapardım? Evin önünden tram• seviyorum. • • İ§te benim yanımda • • • Elleri bana m.İyordu. İçinde bir kişinin zor dolaotığı bu perişan, cağım ! ,, 
vay caddesin adar olan kırk elli metreyi ağır a- dokunuyor, adımlarında en küçük bir tereddüt bile bu sefil, bu karanlık odaya ne cesaretle bir başka Macide hazin bir gülümsemeyle : 
ğır yürür, ar. da sırada durur, timdi merdivende... olmadan bana geliyor, benim evime, benim yatağı- insanı da alıp götürebiliyordu ? " Ne yapabilirim?" dedi, sonra ilave etti: 
Şımdi odaSJm apısında, timdi odasında diye tah- ma geliyor • • • Bundan daha harikulade ne olabi· " Ben çılgınım • • • Ben ne hallettiğimi bilmi • " istemiyor musunuz ? ,, Bu " istemiyor ınuı.unuz?,, 
minlerde bul nurdum ••• Ben onu muhayyilemde o- lir ? Nasıl sabrediyorum, nasıl oluyor da hemen yorum··· Bir insanın mukadderatmı kendime bağ- kelimesinde, genç kızm bütün nefsine hakimiyetine. 
dasına soktuğ m anda ekseriya garip bir tesadüfle boynuna sanlıp yüzünü gözünü ağlayarak, te§ek- larken bunun sonunun nereye varacağmı bir an bile bütün gururuna rağmen öyle hazin ve çaresiz bir 
Macide'nin ele triği de yanardı ... Bu akşam gene kür ederek Öpmüyorum 1 Hayatımın bundan son· düşünmüyorum... Yann o benim karım olacak... eda vardı ki, Omer biraz evel düşündüklerinin hep• 
ayni §eyi yapt ... Fakat "§imdi odasında!" dediğim raki kısmını düıünmek bile beni korkutuyor ••• Şu Yanımda otuz bet kuruşum var ••• otuz be§ kuru,.... sini unutarak haykırdı: 
zaman dönüp b ,kınca elektrik yanmadı. Biraz bek· saadet kar§ısında duyduğum korku • • • Onu bir an Bir kişiye bir öğle yemeği bile zor yedirir ••• Yarın- " istemiyor nıuyum ? • • Bunu nasıl söylüyor
J.,dim, gene y madı. Ben kendi kendime: her hal· evel kolJarımm araunda tutmak ••• Yahut sadece dan itibaren ev besleyeceğim. • • Bir karım olacak ıunuz? Ben hayatta sizden başka hiç bir §ey isti
de vakıt geç olduğu için karanlıkta soyunup yattı yÜzüne bakmak, uzun uzun ellerini ok§amak ve ar- ve ben ona bakacağım • • • Hem nuıl bir karım • • • yor muyum ? • • Sizden ba§ka ne var ki ne isteye
dedim. Fakat genç kız odasma girmeden evel her tık beraber, her zaman için beraber olduğumuzu Şimdi, bir küçük iıareli ile derhal ölebileceğimi yüz- yim ? •• Böyle aöylemeyin ••• Münasebetlerimizde, 
hangi biri tat fmdan ahkondu ise o zaman da ı§ık bilerek karşı karşıya oturmak.• • Bu artık bir halci· de yüz bildiğim bir karon olacak • • • Halbuki ben emin olun ki, siz daima veren ve ben daima borçlu 
yanmıyabilirdi ... Ben bunu dü~ünmedim ... Fakat ne kattir, halbuki ben şimdiye kadar bunu t:ıhayyü) ona, caDimı falan venneği bırakalım, doğnı dürüst olan tarafız ••• Hiçbir zaman, hiçbir suretle aklı
malUm, belki de düıündüm. Muhakkak olan taraf, etmekten bile çekiniyordum. Fakat şimdi de fazla bir sabah kahvaltısı bile tem.in edemiyeceğim • • • nıza böyle §eyler getirmeyin • • • Sizin için ölsem 
içimdeki telaşın bu andan itibaren ba§laını§ olma- ileri gitmek doğru olmaz. Meselenin çirkin ve adi Buna rağmen aldım, hiçbir §eyden haber1 olmıyan bile, bana uğrunuzda ölmek müsaadesi verdiğiniz 

ııdır. Her akşam yanan ışığın~b_u....:.;a~k~ı~a~m;:..:y~a~n-m....;.:,a~rn_;_a_- ~-o-h~na~ğ~a~is_ti_'_d_a_t~g~o-·s_t_e_re_n~b-i_r~ta_r_a_f_ı_v_a_r_.~B-a_b_a_a_ı_ö_'l_e_n~-h-u~g~u-"_ze_l~,-b_u~-z-a_v_a_ll_ı_m~a-h_l_ô_k_u_:;y_an~ıın~d-a~s-ü_r_ü_k_l_e~y~ip~.....;..i ~in=-!!!.OOin_e......,a_iz_e......,mı_·_n_n_e~t~tar;;;;;;..~o~l~m~a~l~ıbnn=--·~·--· -F~a;k""""a_t _s_ö......_le~-~~~~ 
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Neşriyat kongresi dün kapandı 
Encümenlerin raporlarında 

Neşriyat işleriyle alôkadar bütün 
Clôvalar teşrih edildi ve bunlarm 

halli için tekliflerde bulunuldu 
,/ll'f'"' (Başı 1 inci sayfada) 

aer muhterem ellerinizde-n öperim. 
Hasan • Ali Y iicel 

Hasan. Ali Yücel 
Maarif Vekili ve Türk Nep-iyat 

Kongresi Bafkanı 
C. Sayın kongre üyelerinin asil duy

gularına tercüman olan telgrafınız
dan mütehassis oldum. Teşekkürleri -
min ve kültürümüzün yayılmasına ve 
yükselmesine matuf mesailerinde tam 
başarıya varmaları hakkındaki temen
nilerimin kongre üyelerine iblağını 
rica ederim. 

lamet INôNO 

Abdülhalik Renda 
Türkiye B. M. M. Reisi 

Bugün ilk toplantılarını yapan. bi
rinci Türk Neşriyat Kongresi üyeleri 
milli iradenin pek kıymetli olan bü
yük meclisin milli kültürümüzü iler -
!etmek hususundaki yüksek himmet
lerini şükranla anarak tazim hisleri
nin zatı devletlerine arzını kararlaş -
tırmışlardır. En derin saygılarımla 
arz ederim. 

Haıan - Ali Yücel 

Hasan • Ali Yücel 
Türk Neıriyat KongrHi Ba§kanı 

M aaril Vekili 
Birinci Türk Neşriyat Kongresi 

üyelerinin izhar ettikleri samimi his
siyata teşekkür eder, candan terakki
ler diler saygılarımı sunarım. 

Türkiye B. M. M. Reiıi 
Abdülhalilı Renda 

Sayın Baıvekil Dolıtor Relik 
Saydam 
Ankara 

Bugün ilk toplantısını yapan bi
rinci Türk Neşriyat Kongresi, kon
greyi açmak ve çalışmalarımızı mu
vaffakiyete götürecek olan himayeni
zi esirgememek ıuretiyle irfan hayatı
mıza karşı gösterdiğiniz büyük ala
kadan dolayı yüksek huzurunuza bil
dirmek vazifesini bana verdi. Kon
grenin saygılarını şahsi tazimlerimle 
birlikte arzederim. 

Kongre Bat kanı M aaril Vekili 
H aıan - Ali Yücel 

,Yücel 
Türk Neıriyat Kongresi Baş

kanı, Maarif Vekili 
Ankara 

Milli irfanımızda yeniden nurlu 
ve ümitli yollar açacağına kani bulun
duğum neşriyat kongresinin hakkım
da gösterdiği çok değerli duygulara 
tefekkür eder büyük başarılar dile-
rim. 

Başvekil 
Dr. Relik Saydam 

Mare§al Fevz.i Çakmak 
Genel Kurmay Başkanı 

Bugün ilk toplantısını yapan bi
rinci Türk Neşriyat Kongresi üyeleri 
türk kültürünün feyizli bir terbiye o~ 
cağı olan büyük ordumuzun irfan se
ver mareşalına hürmet ve bağlılık 
hislerini iblağa alkışlar arasında ka -
rar vermiştir. Kongre arkadaşlarımın 
bu kararını şahsi tazimlerimle birlik
te yüksek huzurunuza sunarım. 

Kongre Başkanı Maarif Vekili 
H aaan - Ali Yücel 

Nefriyat Kongresi Başkanlığına, 
Birinci Neşriyat kongresinin top -

lantısı münasebetiyle kongre üyele
rinin ordu ve şahsım hakkında gös
terdikleri teveccüh ve iltifattan mü
tehassis oldum. 

Kongrenin memleketin kiill.ır ha: 
yatı için feyizli neticeler \'ermesı 
hakkındaki temennilerirnin yüksek 
kongreye arzını sayın başkanlıktan 
dilerim. 

Genel Kurmay Başkanı Mare§al 
Fevz.i Çakmak 

Raporların müzakeresi 
Bundan sonra kongrenin yedi en -

cümeninin hazırladığı raporların tet
kik ve müzakeresine başlanmıştır. İlk 
olarak basın ve yayın encümeninin ra
poru okunmuştur. Encümen hulasa o
larak bu raporunda gazete ve mecmu
aların baskısının mahdut olmasının 

fiyatlar üzerine müessir olduğunu, 
memleketin her tarafında bayi bulun
madığını, birçok bayilerin de satış 
paralarını göndermediklerini muhte
lif sebeplerle kitap ve mecmuaların 
pahalıya malolduğunu, kağıt fiyatı -
nın bu pahalılığın" \ başlıca amili bu
lunduğunu, halkın neşriyatı tanıma

dığını ve habe4 alamadığını, posta 
fiyatlarının yüksek olduğunu halle· 

dilmesi lazımgelen mühim meseleler 
halinde zikrediyordu. 

Encümenin tavsiyeleri arasında sa
tış işlerinin bir elde toplanarak bir 
şirket teşkili, kazalara varıncıya ka
dar bayi teşkilatının kurulması, çı -
kacak her eserin gazete ve mecmua
lara gönderilerek bibliyografya sütu
nunun mecburi yapılması, kağıdın 
gümrük resminden muaf tutulması 

veya asgari bir resim alınması, kitap, 
ve mecmualardan bugün alınmakta o
lan posta ücretinin kiloda 6 kuruşun 
bir kuruşa indirilmesi, kitapçıların 

kazanç vergisinin tenzili isteniyordu. 
Kurulması istenen şirket on beş 

müessesenin iştirakiyle kurulacak, 
maarif neşriyatı bu şirket tarafından 
idare edilecek, gazete ve mecmua sa
hipleri de eğer isterlerse bu şirkete 
iştirak edebileceklerdi. Şirkete Maa
rif Vekaletinin 50 bin liralık bir kre
di temin etmesi ve belediye teşkilatı 
bulunan her yerde birer bayi bulundu 
rulması radyoda, her ha!ta çıkan eser
lerin bildirilmesi, sinemalarda da ay
nı şekilde reklam yapılması talep e
diliyordu. 

Raporun okunması bittikten sonra 
Nurullah Ataç radyonun neşriyata 

lazım olan ehemiyeti vermesinin bir 
zaruret olduğunu söylemiş ve bazı 
kitapçıların gazete kağıtlarının kese 
kağıdı olarak kullanılmasının kitap
lara da teşmili talebinin aleyhinde 
bulunarak işportaya konulan eserin 
muharrir ve meslek namına bir yüz 
karası olduğunu anlatmıştır. Bu mev
zu üzerinde uzun boylu münakaşalar 
yapılmış, Ahmet Halit encümenin 
fikirlerini, rapor muhteviyatını mü
dafaa etmi§ ve : 

"- Eğer, demiştir, bu şirket kuru
lursa bugün sayısı 60 olan bayi mik
tarı 600 ü bulacaktır. ,, demiştir. 

Bundan sonra reye konan rapor ay
nen kabul edilmiştir. 

Dilekler encümeninin raporu 
Muhtelif encümenlerden kendisine 

gelen dilekleri tetkik ve bunlar için 
bir rapor hazırlıyan dilekler encüme
ni muhtelif temennilerden kongreye 
arza değer gördüklerini tefrik etmiş
ti. Bu arada resmi ve yarıresmi mü
esseselerde koordinasyon teşkilatının 
vücut bulmasını, gramofon plakları -
nın devlet kontrOlünden geçmesini, 
milli musiki ve milli terbiye ile ala
kadar olmıyan birçok plakların kah
vehane ve içkili yerlerde halk üze
rinde çok fena tesir bıraktığını anla
tıyordu. İlanların daha muntazam ve 
neşrini kolaylaştıracak tedbirler tav
siye eden encümen raporu aynen ka
bul edilmiştir. 

Edebi mülkiyet encümeni raporu 
Encümen, raporunda tetkik etmiş 

olduğu hakkı telif kanununun bu
günkü ihtiyaçlara göre tadili lazımge
len maddelerini hulasa ediyordu. En
cümen, her türlü kitaplar, broşürler, 
makaleler, nutuklar, konferanslar, sah 
ne ve temaşa temsil eserleri ve her 
türlü müzik eserleri, boyalı boyasız 
resim, her nevi heykel kabartma oy
ma sanat eserleri, coğrafi haritaları, 
fotoğraf veya mümasil bir usulle tes
bit edilmiş resimleri, telif hakkı ka
bul edilen eserler arasında sayıyor ve 
maddeyi buna göre tadil ediyordu. 
Encümen hakkı telif, mülellifin ha
yatında kendine ait olduğu gibi vefa
tından itibaren de otuz senemüddet
le kanuni mirasçılarına ait olduğu şek 
linde dokuz madde üzerinde de tadil· 
ler ve ilaveler yapıyordu. 

Rapor okunduktan sonra söz alan 
karikatürist Ramiz Gökçe telif hak
kına dahil eserler arasına karikatür
lerin de ithalini, çünkü bunların baş
ka isim ve lejantlarla istismar edil
diğini söylemi§tir. 

İzzet Melih edebi mülkiyetin ehe
miyetine işaret ederek bu eserler için 
teklif edilen telif hakkının da otuz 
seneye çıkartılmasını istemiştir. 

Tahsin Demiray otuz sene olarak 
kabul edilen hakkı telifin müellifin 
ölümü halinde mirasçılarına verilen 
müddetin bu mirasçıları bulmak im
kanı olmayınca birçok güzel eserle -
rin neşrinin otuz sene beklemesi gibi 
memleket kültürüne zararlı neticeler 
verebileceğini ileri sürmüştür, • 

Söz alan encümen reisi Muvaffak 
Menemencioğlu bu kadar az bir za
manda bu kadar mühim bir işin en iyi 
şekilde hallini teklif edebilmek arzu
siyle encümenin sekizden fazla garp 
memleketine ait hakkı telif kanunla-

rını tetkik ettiğini bunların arasında 
bizim bünyemize en müvafık geleni -
nin tesbit edildiğini ve mirasçıları o
tuz sene beklemeden doğabilecek o -
lan zararların her memleket için ba
his mevzuu olabileceği hatta, bazı 
memleketlerde de bu müddetin elli 
sene olduğu cevabını verrtliştir. Ka
rikatürist Ramiz'in teklifinin yerin
de olduğunu kaydederek bir zühul e
seri olarak listeye girmemiş olan ka
rikatürler hakkındaki telif hakkının 
ithalini tasvip etmiştir. 

Bundan sonra reye konulan rapor 
aynen kabul edildi ve saat 14.30 da 
toplanılmak üzere sabah celsesine ni
hayet verilmiştir. 

Gençlik ve çocuk edebiyatı 
encümeninin raporu 

Öğleden sonra ilk olarak gençlik 
ve çocuk edebiyatının raporu okun
du. Encümen raporunda neşriyatı 
mektepten evel ve mekte-p zamanı 

ve mektepten sonrası çağları olarak 
üç tipte mütalea ettiği çocuk edebi
yatı hakkında birçok tavsiyelerde bu
lunuyordu. Bu arada dünya çocuk 
kitapanesine malolmuş şaheserlerden 
tercemeler yapılması, ilk okul çağın
da bulunan çocuklar için sadece di
daktik mahiyette olmayıp türk inkı -
labının büyüklüğünü gösteren eser -
ler verilmesi, rejimin büyük davala
rına ait neşriyat yapılması, türk bü
yüklerinin tanıtılması, memleket coğ 
rafyasına, yaşama adetlerine dair neş
riyat, çocuk ansiklopedisi gibi eser
lere yer verilmesi isteniyordu. 

Bu eserlerin vasıfları arasında açık 
üslOplu olmaları, bilhassa köy neşri
yatında bu hususa dikat edilmesi, 
köylü çocuklarının hayat ve tabiat 
bilgilerini yükseltecek mevzulara yer 
verilmesi, köy piyesleri ve radyoda 
köylü çocuklar için konferanslar tav
sir,e ediliyordu. 

Encümen gençlik çağındaki çocuk
lar için partinin altı prensipini izah 
eden eserler, memleketin muhtelif 
sahalardaki inkılaplarına ait kitaplar, 
klasikler, ansiklopediler ve bu mev -
zu etrafında türlü neşriyat isteniyor
du. Raporun okunması bittikten son
ra söz alan Ahmet Halit raporun ide
al bir rapor olduğunu söylemiş, teşek
kürlerini bildirmiş ve bu arada ço -
cuk mecmualarının yokluğuna temas 
etmiştir. 

Refik İnce mizah mecmualarındaki 
karikatür ve resimlerin aile muhitle
rine olan tesirlerini anlatmış, bilhas
sa yabancı gazetelerden bu suretle 
yapılan adaptelere nihayet verilmesi
ni mustarip bir baba sıfatiyle istedi
ğini, ailenin yaşayışı ve devamı üze
rinde tesir yapacak kadar hazan tah
ripkar olan bu neşriyatın feci misal
lerine şahit olduğunu, bunun müeyye
delerini sadece kanunda aramanın 

doğru olmıyacağını söylemiştir. 
Bu mütaleaya bir karikatürist ola

rak meslek namına cevap vermeğe 
mecbur kaldığını söyliyen Ramiz 
Gökçe, karikatür mecmualarının ide
allerinin ahlak ve iffete mizah yoliy
le tenbihkar tesirler yapmak olduğu
nu anlatmış ve bazı filmlerin, bazı 
gramofon plaklarının karikatürleri
mizden daha mı az müessir oldukla
rını Refik İnce'den sormuştur. 

Raporda neşriyatın imparatorlukla 
cümhuriyet Türkiyesi arasındaki mu
kayesesine işaret eden Ethem Mene
mencioğlu bu gibi mukayeselerin an
cak imparatorluğun çöküş devrine 
seneler üzerinde yapıldığı zaman bir 
şeyler ifade edebileceğini, yoksa ta
mamen ve kül halinde osmanlı impa
ratorluğu ile mukayesenin maziyi 
toptan ve bir hamlede inkar etmek 
gibi herhalde doğru bir yola çıkmıya
cağını tebarüz ettirmiştir. 

Nurullah Ataç raporda peri ve cin 
masallarının kaldırılması tavsiyesine 
itiraz ederek bunların çocuğun haya
lini genişlettiğini ve binaenaleyh fe -
na taraflarının atılarak devamının 
faydalı olacağını söylemiştir. Tekrar 
söz alan Refik İnce karikatürler hak
kında biraz evel söylediklerinin bil -
tün karikatürlere şamil olmadığını, 

bundan yanlış manalar çıkarmanın 

doğru olamıyacağını söylemiştir. 

Encümenin raporu üzerinde ileri 
sürülen mütalealara cevap veren en
cumen reisi profesör İsmail Hakkı 
Baltacıoğlu neşriyatta ahlak kontro
lunun mutlak olarak konmasının çok 
mukaddes bir mefhum olan neşir hü
riyetine müdahale teşkil edeceğini, 

İzmit'teki resim sergisinde yapılmak 
istenen bir müdahale karşısında hüri
yete aşık ve hürmetkar olan efkarı u
mumiyenin hassasiyetinin bu mütale
alara en veciz bir cevap teşkil ettiği
ni söylemiştir. 

Encümenin köylü çocuğu ile şehir
li çocuğuna ayrı ayrı neşriyatı düşün 
düğünü fakat bunun bir zatın dedi
ği gibi ayrı ayrı diller kullanarak de
ğil yalnız köy ve şehir muhitlerine 
göre hususiyetler ta;:ııması ile iktifa 
edilmesi lazımgeldiğini, yoksa milli 
birliğin temellerinden olan dil bütün
lüğünün şive farkları dolayısiyle ih -
male uğraması gibi asırlarca acısını 

çektiğimiz bir derdin tazelenmesine 
yol açacağını encümenin tetkik etti -
ği mevzuların şümullülüğü karşısın -
da vaktin darlığından ancak müşterek 
bir istikamet göstermekle iktifa edil
diğini izah etmiştic. 

İmparatorluk, cümhuriyet mukaye
sesi hakkındaki mütaleaya cevap ve
ren İsmail Hakkı Baltacıoğlu bugün
kü nesle türk inkılabının realizasyon
larını mücessem bir halde verebil
mek için 20 seneyi hazan uzun sür -
müş olan saltanatın karanlık devir
leriyle mukayeseye zaruret olduğu -
nu, birçok zaman kendi devrinde en 
ileri ve örnek olan osmanlı türkleri
nin azametini göstermek için kültür, 
saant, edebiyat, güzel sanatlar eser
lerini tebarüz ettirmenin daha doğ
ru olacağını misallerle anlatmıştır. 

Cin ve peri masalları bahsinde Nu
rullah Ataç'ın fikrine iştirak ettiğini 
söyliyen hatip bunların kalkmasının 
çocu~ edebiyatını fakirleştireceğini 
ç~cuga ha~al genişliği veren ve iyi 
hısle~ t~lkın eden şeylerin birçok 
menfı hısler yaratan hakikatlerden 
yetişenler için daha çok faydalı ola
cağını bir terbiyeci gözü ile izah et
miştir. 

Mükafat yardım ve propaganda 
i§leri encümeni raporu 

Encümen raporunda geniş salahi
yetli bir neşriyat umum müdürlüğü 
ihdasına ihtiyaç olduğu, Vekaletler ve 
resmi müesseseler arasında bir ko
vordinasyonun lüzumlu olduğu, dev
letin yapacağı yardım ve vereceği di
rektifi tam manasiyle yerine getir
mek için bayi ve tabiler arasında bir 
ahengin husulüne çalışılması, müka -
fat faslına mühim bir para yekO.nu
nun ayrılması zarureti ilan ve propa
ganda paralarının yüzde beşlerinin 

bu müdürlük emrine verilmesi, jüri 
heyetlerinin kurulması, telif ve tercü
mede kazanacak eserlere yüksek pa
ralar verilmesi, bir tenkit mecmuası
nın neşri, kasabalara varıncıya kadar 
seyyar sergilerin ihdası, her kahve ve 
gazinoda bir kütüpane tesisi ve bu
nun belediyeler tarafından bir kanu -
ni mükellefiyet halinde tatbiki iste
niyordu. Rapor üzerinde muhtelif 
münakaşalar olduktan sonra reye ko -
nulmuş ve kabul edilmiştir. 

T erceme encümeni raporu 
Bundan sonra tercüme eacümeni 

raporu okundu. Bu raporda Vekaletin 
yüksek tahsil gençliğinin ilmi bilgi -
sini arttırmak için başvuracağı tari
hi, ilmi ve fenni kitaplar, üniversite 
sair mesleki kitaplar da alakadar Ve
kaletler tarafından muayyen bir plan 
ve program dahilinde tercümeye gi -
rişilmiş olduğu bildiriliyordu. Tercü
me komisyonu tercüme edilmek üze
re hazırladığı yunanca, Iatince, fran
sızca, ingilizce, almanca dillerinde 
yazılmış ve beynelmilel şöhret kazan
mış şaheserlerden bir liste vücuda ge
tirilmişti ve bunun Vekalet tarafından 
salahiyetli kalemlere tercüme ettiril
mesi, ayrıca resmi ve hususi teşkilat 
tarafından vücuda getirilecek olan 
tercüme eserlerini takip ve tetkik et· 
mek, tercüme faaliyetine bir istika
met vermek üzere bir tercüme büro
sunun teşkili ile aylık bir tercüme 
mecmuasının neşri, yeni diksiyoner
ler için hazırlıklara başlanması te
menni ediliyordu. 

Rapor okunduktan sonra reye arze-
dildi ve aynen kabul edildi. 

Program encümeni rapora 
Neşriyat işini programlaştırmak 

ve milli kültürümüzü alakadar eden 
büyük işi imkanların en geniş nispe· 
tinde tahakkuk ettirecek yolları tes
bit etmek üzere kurulan bu encümen 
çok geniş olan raporunda neşriyatın 
nevileri, lfigat ve ansiklopedi yaban
cı dillerden lfigatler, yüksek mektep 
tedrisat kitapları ve yüksek ihtısasa 
ait ilim, sanat ve teknik kitapları ile 
monografiler, halk neşriyatı, köy için 
neşriyat, köyde okuma zevkim arttı_r
mak için neşriyat, çocuk ve gençlık 
encümeninin istediği netriyat, eski 
harflerle baınlı ve el yazmaı.ı kitap
lar, tarih eserleri, dile ait eserler ve 
neşir programının yayılmasındaki e
saslar üzerinde encümen tetkiklerinin 
neticelerini bildiriyordu. 

Rapor okunduktan sonra reye ko
nuldu ve kabul edildi. Bundan sonra 
Maarif Vekilimiz Hasan - Ali Yücel 
üç gündenberi faaliyette bulunan ve 
memleketin en büyük bir davasına a
it çok faydalı kararlar almış olan bi
rinci Türk Neşriyat Kongresini diğer 
sütunlarımızdaki nutku ile kapamış -
tır. 

Milli Şef 
Ve yabancı devlet 
reisleri arasında 

leali edilen telgraflar 
(Başı 1 inci sayfada) 

sebetiyle en hararetli tebriklerimin 
ve şahsi saadetleriyle Japonya'nın re -
fahı için olan çok samimi temenni -
!erimin kabulünü majestelerinden ri
ca ederim. 

ismet INONO 
Ekselana lımet lnönü 

Türkiye Cümhurreisi 
Ankara 

Nazikane tebrik ve temennileriniz -
den dolayı ekselanslarına hararetle te
şekkür ederek, şahsi saadetleriyle ve 
türk milletinin refahı için olan temen
nilerimi arzederim. 

Hirohito 
Alman milli bayramı ve 

Milli Şel 
Milli alman bayramı münasebetiyle 

aşağıdaki telgraflar teati edilmiştir 
Ekselana Adoll Hitler 

Führer Şanaöliye 
Berlin 

Milli alman bayramı münasebetiyle 
en hararetli tebriklerimi ve şahsi saa
detleriyle Almanya'nın refahı için o • 
lan samimi temennilerimi ekselansla -
rına arzetmekle bahtiyarım. 

ismet JNôNO 
Türkiye Cümhurreisi 
Ekaelan• /•met lnönü 

Ankara 
Alman milletinin milli bayramını 

tahattur buyurmanızdan ve bu mü.na -
sebetle alman milleti ve şahsım hak -
kında izhar buyurmak Jutfunda bu -
lunduğunuz temennilerden dolayı en 
kalbi teşekkürlerimin kabulünü zatı 
devletlerinden rica ederim. 

Adali Hitler 

Milli Şel ve Prens Pol arasında 
Yugoslavya naibi prens Karageor -

geviç'in doğum yılı münasebetiyle aşa
ğıdaki telgraflar teati edilmiştir : 

Alte• Prena KarageorBeCJİÇ 
Yugoalau Kırallığı Nailıi 

Belgrat 
Doğumlarının yıldönümü münase -

betiyle altes/erine hararetli tebrikleri
mi ve şahsi saadetleriyle dost ve müt -
t efik Yugoslavyanın refahı hakkında -
ki samimt temennilerimi arzetmekle 
bahtiyarım. 

ismet INôNO 

Ekaelôna /amet lnönii 
Cümhurrei.i 

Ankara 
Pek ziyade mütehassis olarak ekse -

lanslarından en hararetli teşekkürleri
min kabulünü rica ederim. 

Pol 
Milli Şel ve B. Hitler araıında 
Führer'in doğum yıldönümü müna

sebetiyle aşağıdaki telgraflar teati e -
dilmiştir : 

Ekaelan• Adoll Hitler 
Führer Şansöliye 

Berlin 
Ekselanslarının ellinci doğum yıl 

dönümünü, kendilerine en hararetli 
li tebriklerimi ve şahsi saadetleriyle 
alman milletinin refahı hakkındaki 

samimi temennilerimin arzı için me -
sut bir fırsat telakki ederim. 

ismet JNôNO 
Eluelana lamet lnönü 

Türkiye Reiıicümhuru 
Ankara 

Ellinci doğum yıldönümü münase -
betiyle izhar buyuru/an hissiyet ve 
temenniyattan dolayı ekselanslarına 
samimi surette teşekkür ederim. 

Adali Hitler 

Filistin'deki isyan 

gevşemeğe boşladı 

Kudüs, 5 a.a. - Filistin isyanı git -
tikçe ehemiyetini kaybetmektedir. Yal 
nız arasıra bazı mevzii tarruzlar ve 
mahalll grevler kaydedilmektedir. 
Maverayıerden ovasında müsellah 

kuvetlerle filistinli asiler arasında bir 
müsademe vuku bulduğu bildirilmek -
tedir. 
Söylendiğine göre bu müsademede 

öldüğü zannedilen lider Mohammed 
Hammame kaçarak hududu geçmiye 
muvaffak olmuştur, 

Neıriyat kongresine gelenler 

ıehrimizden birer birer 
aynhyorlar 

Neşriyat Kongresi münasebetiyle 
muhtelif mahallerden gelen murah
haslardan bir çoğu dün akşam şehri -
mizden ayrılmışlardır. Maarif Veki -
!imiz B. Hasan - Ali Yücel istasyona 
kadar gelerek murahhaıları bizzat u
iurlamıştır. 

B. Polemkin dün 
~ehrimizden 

hareket elli 
(Başı 1 inci sayfada) -... 

gonla şehrimizden İstanbul'a hareket 
etmiştir. 

İstasyon tilrk ve sovyet bayrakla -
riyle donatılmıştı. Cümhurreisliği or -
kestrası ile Muhafız Alayından bir bö
lük asker selam resmini ifa için hazır 
bulunuyordu. 

Ekselans Potemkin'i Hariciye Ve -
kilimiz B. Şükrü Saraçoğlu, Hariciye 
Vekaleti Umumi Katibi B. Numan Me
nemencioğlu, Hariciye Vekaleti Teş -
rifat Umum Müdürü B. Şevket Fuat 
Keçeci, Belediye Reis Muavini B. 
Tahsin Kayaalp, Emniyet Müdü B. 
Şinasi Turga, Merkez Komutanı Ali 
Demir, Romanya Büyük Elçisi, İsveç 
Elçisi, Çin Maslahatgüzarı, Sovyet 
Elçiliği Erkanı, uğurladılar. 

Misafirimiz mızıkanın hizasına ge -
lince erler selam vaziyeti aldılar. Eve· 
la enternasyonal sonra İstiklal marşla
rı çalındı. 

Ekselans P otemkin kıtamızı türkçe 
olarak: "Sağolsun Türk Askeri!,, diye 
selamladılar. 

Bundan sonra kendilerini uğurla -
mı ya gelenlere birer birer veda ederek 
hususi vagonlarına bindiler. 

Tren, mızıka sovyet milli marşını 

çalarken halkın alkışları arasında An
kara'dan ayrıldı. 

Ekselans Potemkin İstanbul'da bir 
gün kaldıktan sonra Karadeniz yoliy
le memleketine hareket edecektir. 

Sovyetler Birliği Büyük Elçisi B. 
Teretief ve refikası Potemkin yoldaşa 
refakat etmektedir. 

Almanya ve 

küçük devietler 
Berlin, 5 a.a. - Alman gazeteleri, 

yakında Letonya ve Estonya ile ade
mi tecavüz misakları akdinin Alman
yanın küçük milletler hakkındaki 

muslihane niyetlerinin bir delili oldu
ğunu ve B . Ruzvelt'in mesajına bir 
cevap teşkil etmekte bulunduğunu 

yazmaktadırlar. 

Alman gazeteleri, Almanyanın bu 
suretle kendi dinamizminin demokra
silerin dinamizminden çok kuvetli 
ve çok sür'atli olduğunu göstermiş bu
lunduğunu ilave etmektedir. 

Yüksek Sovyet 

Meclisi toplanıyor 
Moskova, 5 a.a. - Yüksek sovyet 

meclisi divanı, Sovyetler Birliği yük
sek sovyet meclisinin üçüncü devresi
nin 25 mayısta Moskova'da içtimaa 
çağrılmasına karar vermiştir , 
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Londra Sovyetlere 
cevap verdi 
(Başı 1. inci sayfada) 

ne zaruri olarak sebep olacağı ve bu -
nun da dünyayı iki muhtelif bloka a ·• 
yıracağı mütaleasında bulunmuştur. 

B. litvinol'un istilasının siyan 
şümulü nedir? 

Paris, 5 a.a. - Havas Ajansı tebliğ 
ediyor : 

Litvinov'un istifası sebepleri hak • 
kında sarih malUmat mevcut olmadı • 
ğından bu hadisenin siyasi şümulünü 
ölçmek hususunda ihtiraz gösterili -
yor. 

Moskova haberleri alakadar mahfil· 
ler arasında görüş teatilerine mevzu ol 
muş ve keza hariciye nezaretinde dün 
Bonne'nin verdiği ziyafet münasebe -
tiyle - ki bu ziyafette sovyet büyük el
çisi Suriç de bulunmuştur - bu husus -
ta konuşmalar yapılmıştır. 

Harici siyaset deği§miyecek 

Fransız mahfillerinin intibaı şudur 
ki, Litvinov'un istifası Sovyetler Bir -
liğinin harici siyasetinde ana hatlar 
itibariyle mühim bir değişiklik yap -
mıyacaktır. 

Diğer taraftan Bonne ile Polonya 
büyük elçisi arasında yapılan konuş • 
malar hakkında,, selahiyettar fransız 
mahafili, Fransa'nın Polonya'ya karşı 
olan vaziyetini gayet açık olarak şöy
le ifade etmektedir : 

"- Mebusan meclisi hariciye encü -
meninde gerek başvekil Daladiye, 
gerek hariciye nazırı. Bonne'nin de 
söylemiş oldukları üzere Polonya'nın 
hayati menfaatleri mevzuu bahis ol • 
duğu her vakada Fransa Polonya'nın 
yanındadır. Bu hayati menfaatlerin 
takdiri münhasıran Polonya hüküme • 
tine aittir.,, 

Japon gazetelerinin tefsirleri 

Tokyo, 5 a.a. - Japon matbuatı Lit
vinov'un istifasını geniş bir surette 
tefsir etmektedir. 

Tokio Asahi Şimbun gazetesi, ingi
liz - fransız çevirme manevrelerine 
Moskova'yı sürüklemek için Litvinov 
tarafından yapılan "ayretleri istifası -
nm bir neticesi ol r k telakki ediyor. 

Yomiuri Şimbun azetesi, bu badi -
seyi sovyet politik ında bir değişik • 
liğe alamet addeyle lektedir. 

B. Gafenko 
Belgrad'da 
(Başı 1. in ı sayfada) 

Yugoslav gazeteleri, muazzam baş
lıklar altında B. C"a fenkonun Roma· 
da İtalyan matbuc tı mümessillerine 
yapmış olduğu be} anattan bazı f ık
raları iktibas etme tedirler. 

Gazeteler, Rom ya Hariciye Na
zırı B. Gafenko,nun bu günkü ziya
reti programını neş e mektedirler. 

Saat 9 da Muva alat eden B. Ga
fenko, saat 10 da kral sarayında hu
susi defteri imza edecektir. 

Saat 15 de Yugo lavya Hariciye 
Nazırı B. Trzintza Markovitch ile 
ilk mülakatını yapacaktır. Öğleden 
sonra B. Gafenko, Başvekil B. Ttz
vetkoitchi ve saat 1" de Romanya 
Yugoslavya birliğim iyaret edecek-
tir. 

Akşam saat 20 de Romanya Bü-
yük Elçisi B. Candere, B. Gafe:ıko
nun şerefine bir zij afet verecektır. --
Amerika 25 yeni 
zırhh yaptıracak 
Vaşington, 5 a.a. - Parlamentonun 

bütçe encümeni 1 e nmuz 1939 da 
başlıyan mali sene ç n donanmaya 
7i0.473.241 dolarlık tahsisat ayrıl
ması teklifini kabul etmiştir. 

Bu suretle bahriy e bütçesine 1939 
senesine nazaran ta r ben 50 milyon 
dolar ilave edilmiş l ıyor. 

Bahriye bütçesinde 254.204.712 do
larlık yeni harp gemıleri inşası der
piş edilmektedir. 

Halihazırda 121 gemi inşa edilmek
tedir. Bundan maa a 23 gemi daha 
tezgaha konacaktır. Bu gemiler şun
lardır: 

45.000 tonluk iki hlı, 2 kruvazör, 
8 destroyer, 8 tahtebahir, 1 atelye ge -
misi ve deniz tayya e eri için 2 refa
kat gemisi. 

Antiknm ntern 

pa ktan takviyesi 

için Japon 
. . 

pro1esı 

Tokyo, 5 a.a. - 1 ı malfimat alan 
mahfillerde beyan olu :ıduğuna göre, 
antikomintern paktının kuvetlendiril· 
mesi hakkındaki mukabil japon pro
jesini imparator hariciye nazırı Arita 
ile yaptığı bir mülftkattan sonra im
zalamıştır. 

Hariciye nazırı Arita. müteakiben, 
bu projeyi alman ve italyan büyük 
elçilerine tevdi etmiştir. 

Maarif Vekilinin 
nutku 

(Başı 1 inci sayfada) 

dir. Hastalıkları dolayısile Halit Ziya 
Uşaklıgil, Halide Edip gibi buraya ge
lemeyen üyeleri de dahil olmak üze
re hepimiz, memleketimizin kültür 
inkişafı için beslediğimiz emelleri, 
emek halinde birleştirmiş, bir araya 
toplamış bulunuyoruz. Gerek burada 
okunan raporlar, gerek raporlar dola -
yısile ileri sürülmüş fikirler, Maarif 
Vekilliği için, cümhuriyet hükfimeti 
için ve onun dayandığı Cümhuriyet 
Halk Partisi için bütün organlarımızı 
yeni çalışmalara sevkedici mahiyette
dir. 

Prensip kararları 
kanunlCJ.§tırılacak 

Varılan prensip kararları üzerinde 
yapılacak incelemelerden sonra bura
da ileri sürülmüş temennilerin pek ço
ğu kanunlaştırılacaktır. Her memle
ket meselesinde duygulu ve dikkatli 
olan Büyük Millet meclisimizin neş • 
riyat davasında da dileklerimize ta
hakkuk imkanları vermekte çok a -
takalı olacağından ben eminim. Siz 
de emin olunuz. 

Kongre vesilesile naciz şahsım 
hakkında gösterdiğiniz muha~bet, 
itimat ve ve iltifatlara, bütün varlı
ğımı memleket irfanına ve onun siz -
ler gibi yüksek mensublarının arzu
larını yerine getirmeğe hasretmekle 
mukabele edebilirim. Türk kültürü
nün ilerlemesine tepeden tırnağa hiz
metkar olmak benim tek emelimdir. 
Sizden gördüğüm samimi hisler, an
cak benim çalışmalarımı çoğaltabilir. 

Hepinize ayrı ayrı teşekkür ede • 
rim. Birinci Türk Neşriyat kongresi
ni, müstakbel irfan hayatımız için 
bir başlangıç sayarak kapıyorum.,, 

61. Veygand' a gösterilen 
iyi kabiil dolayisiyle 

Fransız hükumeti 
teşekkür etti 

Faris, 5 a.a. - General Veygand'a 
türk makamları tarafından yapılan 
çok hararetli kabul resmi fransız 
mahfillerinde derin bir memnuniyet
le lı:a.ydedilmektedir. 

Fransa Hariciye Nazırı Bonne, bu 
hususta Fransanın teşekkürlerinin 
Ankara hükümetine iblağına Fransa
nın Ankara Büyük Elçisini memur 
etmiştir. 

Kıral Karol general W eygand'ı 
kabul etti 

Bükreş, 5 a.a. - Kral General 
Weygandı kabul etmiş ve kendisini 
Kalineıkoda hazır olduğu halde öğle 
yemeğine alıkoymuştur. 

KÜÇÜK DIŞ HABERLER 
•••••• tt • ... 

X San Remo - Mareşal Göring, 
10 gün kadar istirahat etmek üzere 
buraya gelmiştir. Kendisi hiç bir res
mi temasta bulunmıyacaktır. 

X Bratislava (Royter) - İngilte -
re, Slovak milletini filen tanımıya ka
rar vermiştir. 

X Londra - Fransız nafıa nazırı 
de Monzie Londra'dan Paris'e hare· 
ket etmiştir. Nazır Oliver Stanley ile 
uzun bir görüşme yapmıştır. 

X Berlin - Almanya'nın kısa va
deli alacaklılarının mümessilleri ile 
Rayşbank mümessilleri arasında Ber
linde müzakerelere başlanmıştır. 

X Budapeşte - Seçimin 28 ve 29 
mayısta yapılacağı resmen bildiril
mektedir. 

X Cebelüttarık - Fransa'nın Bur
gos büyük elçisi Mareşal Peten bura
ya gelecektir. 

X Lizbon - Fransanın Strasvurd 
ve Dunkerque zırhlıları Breste dön -
meden önce Fas sahili açıklarında 
manevra yapmak üzere buradan hare
ket etmişlerdir. 

X Budapeşte - Bir yugaslav tay
yare heyeti iki memleket arasında bir 
hava anlaşması müzakere etmek üze· 
re buraya gelmiştir. 

X Roma - Ordu bayramına iştirak 
etmek üzere general Eskamez'in ri
yaseti altındaki İspanyol heyeti Ro
maye gelmiştir. 

X Londra - Kıral, Amerika'ya ha
reket etmeden önce veda için Çember
leyn 'i kabul etmiştJ.r. 

X Bratis/ava - En ziyade mazharı 
müsaade devlet esasına istinat eden 
Polonya - Slovak ticaret anlaşması ile 
bir klering anlaşması imza edilmiştir. 
Yakında bir turist itilafı da imza e
dilecektir. 

X Berlin - Deyli Telegraf'ın Ber
lin bürosu sekreteri Bayan Henan
na'ın Almanyadan çıkarılmasına karar 
verilmiştir. 

Vilôyetler .. : 

Elektrik isleri 
Sürt Belediyeainden : 

1 - 24 Nisanda ihalesi mukarrer 
motör veya lokomobil dinamo tel ve
saire elektrik malzemesine ait teklif
ler muvafık grülmediğinden ihale 24 
mayıs çarşamba gününe tehir edilmiş
tir. 

2 - Şartnameleri görmek isteyenle 
rin elli kuruşluk tel havalesi gönder-
meleri ilan olunur. (1524) 11502 

Hükômet konağı yaptırılacak 
Balıkesir Vilayeti Nafıa Müdür-

lüğünden: • 
1 - Balıkesir Hükümet konağı ad

liye kısmının inşaatı kapalı zarf ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yaptırılacak iş, 65119 lira 76 
kuruşluk heyeti umumiye keşfinin 
56936 lira 50 kuruşluk kısmıdır. 

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

li, keşif hütasa cetveli, 
C - Fenni ve hususi şartname, 
D - Bayındırlık işleri genel şart • 

namesi, 
olup istiyenler bu evrakı her gün 

Balıkesir vilayeti Nafıa Müdürlü -
ğilnde görebilirler. 

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

edecek Nafıa Eksiltme komisyonu hu 
zurunda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin bu işe ait 4097 lira 
98 kuruşluk muvakkat teminat: Mal
sandığına yatırdıklarına dair makbuz 
ve şayanı kabul Banka mektubu ile 
ihaleden en son sekiz gün evel asga
ri 70 bin liralık yapı işini bir defada 
başardıklarına dair referanslariyle 
Balıkesir valiliğine müracaat ederek 
alacakları ehliyet vesikasını ve tica
ret odası vesikalarını 2490 No. 1ı ka
nunun tarifleri dairesinde hazırlıya
rak eksiltme komisyonuna müracaat
ları lüzumu ilan olunur. (2909-1591) 

11557 

İlk okul binası yaptırılacak 
Tekirdağı Vilayeti Daimi Encü

meninden: 
Çorlu İlçesinde yeniden inşa ettiri

lecek 6 sınıflı ilk okulun kapalı zarf 
usuliyle konulduğu eksiltme müddeti 
bittiği halde talibi bulunınadığından 

işbu inşaatın 17718 lira 2 kuruştan i
baret bedeli keşfi ve şartnameleri mu
cibince 26. 5. 939 günü akşamına ka -
dar olmak üzere bir ay pazarlık sure
tiyle eksiltmeye konmuştur. İstekli -
]erin 1329 lira muvakkat teminatlariy 
le birlikte vitayet daimi encümenine 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 

(3007/ 1610) 11600 

Şehir haritası yapt11ılacak 
Eskİ§ehir Belediyesinden : 

Eskişehirin 1/ 1500 ve 1/2500 mik
yaslı hali hazır haritaları üzerinde ya
pılacak tashihat ile gayri meskun sa
hadan 120 hektarlık bir kısmın yeni
den hartaları alınması işi ile 1100 
hektara varan 1/ 5000 tekaumetre u
mum harası 7250 lira muhamen be
delle 8. 5. 939 gününe rastlıyan pazar 
tesi günü saat on beşe kadar yirmi 
gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Talip olanların şartname
sini parasız almak üzere Eskişehir 

belediyesi fen memurluğna mür.:ıca

atları ve 545 lira muvakkat teminat 
ile eksiltmeye girebilecekleri ilan o-
lunur. 11444 

~ İstor mütehassısı~ 
Pencerelerin dışında bulunan 

ISTORların tamir temizleme ve 
yağlama işleri ile yenilerinin mon
tajları teminatlı olarak yapılır. 
Ankara P. kutusu 443 No. ya mü-
caat edilmesi. 1635 

Zayi - 1339 senesinde 40 kıncı 

Alaydan aldığım terhis tezkeremi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

1317 doğumlu Gökmen oğlu Ah-
met Düşünsel 1631 

Zayi - Afyon lisesinin yedinci si
nıhndan 27.4.932 senesinde almış ol
duğum tasdiknameyi kaybettim. Ye
nisini çıkartacağımdan eskisinin hük
mü olmadığı ilan olunur. 

Afyonlu Merim oğullarından Ab
dülkadir oğlu 257 Hasan Şakar 

1644 

Zayi - Nüfus hüviyet cüzdanım, 

askerlik terhis tezkerem ve mektep 
şehadetnamesini zayi ettim yenilerini 
çıkartacağımdan eskilerinin hükmü 
olmadığını ilan ederim. 

Ankarada Yenidoğan mahallesinde 
Rüstem ağa sokağında 3 No. lu evde 
Mukim İsmail oğlu Sadık Karabulut. 

. - ' 

Milli Müdafaa B. 

Nakil vasıtalan alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - t> kalem vesaiti nakliye satın 

alınacaktır. Muhammen bedeli 
(1. 464.226) bir milyon dört yüz alt
mış dört bin iki yüz yirmi altı lira o
lup ilk teminat miktarı ,(57.677) elli 
yedi bin altı yüz yetmiş yedi liradir. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 10. 5. 
939 çarşamba günü saat 15 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - İdari ve fenn1 şartnameleriyle 
bunlara ait projeler (50) elli lira mu
kabilinde alınabilir. 

4 - Münakasaya iştirak edecek fir. 
maların fenni şartnamelerde izah e
dilen esaslar dahilinde teklif edecek
leri vasıtaların mukaveleye lahika ha
linde iliştirilmek ve kati tesellümle
riyle buna göre yapılmak üzere birer 
mufassal tarifnamelerini· ihale tari
hinden nihayet on gün eveline (30. 4. 
939) za kadar satın alma komisyonuna 
mazrufan vermiş olacaklardır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
nun 2 ve üçüncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte ilk teminat ve 
teklif mektuplarını ikinci maddede 
yazılı saatten bir saat eveline kadar 
komisyona vermeleri lazımdır. 

(993) 10999 

128 ton Benzol alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 -128 ton Benzol alınacaktır. (Mu 

ham.men bedeli (40960) kırk bin do
kuz yüz altmış lira) olup ilk teminat 
miktarı (3072) üç bin yetmiş iki lira
dır. 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 15. 5. 
939 pazartesi günü saat 15 te vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - Şartnamesi 2 lira 5 kuruş muka 
bilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. 
üncü maddelerinde yazılı vesaikle bir 
likte ilk teminat ve teklif mektupları 
nı ihale saatinden bir saat eveline ka-
dar komisyona vermeleri. (1512) 

11498 

Münakasadan sarfınazar 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
9 Mayıs 939 Salı günü saat 11 de 

kapalı zarfla satın alınacağı ilan edi
len 17 kalem aliminyum kutunun sa
tın alınmasından vazgeçilmiştir. 
(1641) 11643 

Hastane yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Eskişehirde yapılacak hava 

hastahanesi kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli beş yüz 
yirmi bin dört yüz yirmi yedi lira o
tuz kuruş olup ilk teminat miktarı 
yirmi dört bin beş yüz altmış yedi li
ra on kuruştur. 

2 - İhalesi 25.5.939 Perşembe gü
nü saat 15 de vekalet satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve projesi yirmi altı 
lira beş kuruş mukabilinde alınır. 

4 - Eksiltmeye girec9clerin kanu
nun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı ve
saikle birlikte ilk teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar komisyona verme-
leri. (1644) 11643 

10.000 (iff fofin ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 10.000 çift fotin alınacaktır. 

Muhamen bedeli kırk sekiz bin lira 
olup ilk teminat miktarı üç bin altı 
yüz liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksi~tmesi 25. 5. 
939 Perşembe günü saat 11 de veka
let satınalma komisyonunda yapıla

caktır. 

3 - Evsaf ve şartnamesi 240 ku
ruş mukabilinde alınabilir ve nümu
nesi görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evetine ka
dar komisyona vermeleri. 
(1645) 11644 

11 kalem kalörifer malzemesi 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

1 - Ordu ihtiyacı için 11 kalem 
kalorifer malzemesi 8.5.939 Pazartesi 
günü saat 13,30 da pazarlıkla satın 

alınacaktır. 

2.-.Evsaf ve cinslerini görmek 
isteyenler her gün M. M. V. satın 

alma komisyonuna müracaat edebi
lirler. 

3 - Taliplerin belli gün ve sa
atte M. M. V. satın alma komisyo
nuna müracatları ilan olunur. 
(1674) 11647 

Kontrplôk alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Ordu ihtiyacı için 20 adet kontr

plak pazarlıkla 8.5.939 Pazartesi günü 
saat 13 de satın alınacaktır. 

2 - Nümunesini görmek istiyen
ler her gün M. M. V. satın alma ko
misyonunda görebilirler. 

3 - Taliplerin belli gün ve saatte 
M. M. V. satın alma komisyonunda 
bulunmaları ilan olunur. 
(1677) 11648 

Akümülatör ıarjı ve saire 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - 32 adet akümülatör şarjı, 5 
kalem bisiklet malzemesi 6.5.939 Cu
martesi günü saat 11,30 da pazarlıkla 
satın alınacaktır. Hepsine tahmin e
dilen fiyat 150 liradır. 

2 - Malfunat almak istiyenler her 
gün M. M. V. satın alma komisyonu· 
na müracat edebilirler. 

3 - Kat,i teminatı 22 lira 50 ku
ruşutr. 

4 - Taliplerin belli gün ve saatte 
kanuni teminat ve bu gibi işleri yap
tıklarına dair vesikalarile beraber 
M. M. V. satınalma komisyonunda bu
lunmaları ilan olunur. (1625) 11640 

-... -... o .. ·Demiryollar1 

Meşe travers alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan: 
Beherinin muhammen bedeli 675 

kuruş olan 200 adet normal hat köp
rü meşe ve traversi ve beherinin mu
hammen bedeli 182 kuruş olan 4000 a
det dar hat meşe traversi 15 Mayıs 
1939 pazartesi günü saat 15 de kapalı 
zarf usulü ile Ankara'da idare bina -
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 647,25 

liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve teklifü:rini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesell:im ve sevk §efliğindcn, Eski
şehir, İzmir'de idare mağazalarından 
ve Mudanya'da işletme amirliğinden 

dağıtılacaktır. (1495) 11520 

Kömür ve makine 

deposu yaptırılacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan: 
Karabük istasyonunda yapılacak 

kömür deposu ve yolları ile makine 
deposu inşaatı kapalı zarf usunlil ile 
ve vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 
120.000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname 
vesair evrakı devlet demiryollarının 

Ankara ve Sirkeci veznelerinden (6) 
lira mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 22. 5. 939 tarihinde, 
pazartesi günü saat 15 de Ankarada 
D. D. Yolları yol dairesinde toplana
cak merkez 1 inci komisyonunca ya · 
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektupları ile birlik
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
aynı gün saat 14 e kadar komisyona 
tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy . 
gun olarak 7250 liralık muvakkat te
minat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika· 
lar, 

c) Muhabere ve münakale veka!e -
tinden musaddak ehliyet vesikası, 
(Ehliyet vesikası için ihale tarihin -
den en az sekiz gün evel bir istida ile 
müracat edilmesi ve bu vesikanın ve
rilmesine esas olacak belge ve bonser
vislerin istidaya raptı lazımdır.) 

(1595) 11615 

Mah,kemeler 
Ankara Asliye Mahkemesi Ti

caret Dairesinden : 
1stanoul 4 üncü vakıf hanında 23 

numarada Hüseyin Tora. 
Sümer Bank vekili avukatı C. Ha

zım Görkmen tarafından aleyhinize 
ikame edilen 320 lira 37 kuruşluk a· l· 
cak davasının esnayi muhakemesinde 
duruşma için tayin olunan günde na· 
mınıza çıkarılan davetiye varakasının 
bila tebliğ iade edilmesi üzerine Ulus 
Gazetesile davetiye yerine kaim ol
mak üzere yapılan tebliğata da 2.5.939 
Salı günü saat 9,30 da da mahkemeye 
gelmediğiniz binnida anlaşılmış ve 
talep veçhile usulün 401 inci maddesi 
mucibince hakkınızda gıyap kararı 

ittihazile tebliğine karar verilmiş ve 
mezkur kararın Ankarada Ulus ve İs
tanbulda Cümhuriyet gazetesile ilanı 
tensip edilmiş olduğundan muhake
menin muallak bulunduğu 7.6.939 Çar
şamba günü saat 9,30 da Ankara As
liye mahkemesi ticaret dairesinde 
hazır bulunmanız, gelmediğiniz ve ve
kil de göndermediğiniz takdirde mu
hakemeye gıyabınızda devam edile
ceği gıyap kararı yerine kaim olmak 
üzere tebliğ olunur. 1628 

Ankara Merkez Tapu Sicilli Mu
hafızlığından : 
Etimesğut nahiyesi Sincan köyün

de doğusu batıp Mustafa, batısı kir
pici yolu, Mustafa kıblesi yol, poy
razı yol ile çevrili 80 dekar, kepir 
mevkiinde doğusu Hacı Ali oğlu Os
man, batısı kepir yolu, kıblesi rner'a, 
poyrazı Hatıp Mustafa ile çevrili 38 
dekar, dağ mevkiinde doğusu Memiş 
oğlu Mehmet batısı deli Halil oğlu 
Mustafa kıblesi yol poyrazı mer'a ile 
çevrili 15 dekar miktarındaki üç par
ça tarlayı ayni köyde Satılmış oğlu 

Mustafa ceddinden intikalen 40 se
neyi mütecaviz tasarrufunda bulun
duğundan bahisle namına tescilini 
talep etmektedir. 317 ve son vergi ka
yıtlarında namına mukayyet olduğu 

ve tapu kaydı bulunmadığı anlaşılan 
bu gayrimenkulün 1515 No. lu kanun 
hükümlerine tevfikan mumaileyh na
mına tescili için 23.6.939 Cuma günü 
mahaline tahkik memuru gönderile
ceğinden bu gayrimenkul üezrinde ta
saruf veya her hangi bir ayni hak id

diasında bulunanların ellerindeki ve
sikalarile birlikte tahkikat gününe 
kadar muhafızlığımıza veya mahal
linde tahkik memuruna müracaatla 
itirazlarını bildirmeleri ve komşula
rının da mahallinde bulunmaları ilan 
olunur. 1632 

Ankara Asliye Mahkemesi Bi· 
rinci Hukuk Dairesinden : : 

Ankarada Ziraat Vekaleti Mütehas
sıslarından Rağıp Ziya Manoğlunun 
mahkememize açtığı soyadı değişti

rilmesine dair olan davanın mahke
mesi sonunda Mukaddema almış ol
duğu Manoğlu soyadının mağden so
yadile değiştirilmesine ve o suretle 
nüfusa tescili ve ilanına 13.3.939 gü
nünde karar verilmiş olmakla keyfi-
yet ilan olunur. 1638 

/ 
.Kazalar 

Keşif bedeli tebdili 
Hizan Kaymakamlığmdar- : 

10. 15. 20. 25. Nisan 939 tarihli Ulus 
gazetesinde 29475 lira 58 kuruş olarak 
ilan edilen kazamız hükümet konağı 

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

11602 

Katı alôka 
Ankara' da Doğanbey mahalle

si T ekeş sokak 60 numaralı attar 
dükkanımı eşyayı tüccariyemle 
beraber Vensan Erkip'e tama
men devrettim. Mezkur dükan
da bir alakam ve ilişiğim olma
dığını ilan ederim. 
Doğanbey Tekeş sokağı No. 60 

da Attar Yösef Esen Türk 1629 

Muhtelif demir, levha ve saç ahnacak . 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

Ait olduğu liste No.ları hizasında cins, miktar, muhammen bedel ve mu -
vakkat teminatları yazılı muhtelif demir, demir levha ve kazan saçları 13-6-
1939 salı günü saat 15 den itibaren sırasiyle ayrı ayrı ihale edilmek üzere v:: 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her liste hizasında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat (14) e kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (631) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak -
tadır. (1494) 11519 

Muhammen Muvakkat 
Liste Miktarı Bedel Teminat 
No. CİNSİ Ton Lira K. Lira K. 

1 Yuvarlak demir 1735,000 147.475,00 8.623,75 
2 Yassı ve köşe demirleri 1485,000 126.225,00 7.561,25 
3 Müşekkel demirler 1405,000 147.525,00 8.626,25 
4 Levha ve kazan saçları 2246,030 235.833,15 13.041,66 

• U515> 
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Bayındırlık B. 
.~ . . ' 

Demirköprü inşaatı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Tunceli Vilayetinde Elanğ -
Erzincan yolu üzerindeki "Mamiki" 
köprüsü üst yapısının demir olarak 
inşaatı (37.800) lira keşif bedeli üze
rinden kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme, 31-5-939 tarihine mü 
sadif çarşamba günü saat (16) da Na
fıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Re
iıliği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (189) kuru§ 
mukabilinde adı geçen reislikten alı
nabilir. 

4 - İııteklilerin eksiltme tarihin . 
den en az sekiz gün evel bir istida ile 
Nafıa Vekaletine müracaatla bu gibi 
inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet 
vesikası almaları lazımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin dör
'düncil maddede bahsedilen vesika ile 
Ticaret odası vesikasını ve (2835) li
ralık muvakkat teminatlarını havi o
larak 2490 sayılı kanunun tarifatı da
iresinde hazırlıyacakları kapalı zarf· 
larını ikinci maddede yazılı vaktin
den bir saat evveline kadar makbuz 
mukabilinde komisyon reisliğine ver
meleri muktazidir. (1266) 11344 

Askeri Fabrikalar 

60 adet kokil ve baıhğı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

öürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (17.010) lira 
olan 60 adet kokil ve başlığı askeri 
fabrikalar umum müdürlilğU merkez 
satın alma komisyonunca 21.6.939 çar
şamba günü saat 15 te kapalı zarfla i
hale edilecektir. Şartname parasız o • 
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (1275) lira (75) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mez• 
kQr günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 sa
yılı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu itle alakadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vesikaaiyle mezk!ir 
gün ve aaatte komisyona müracaatla· 
rı. (1457) 11581 

17 5 fon döküm kumu ah nacak 
Aakera Fabrikalar Umum Mü· 

Clürlüğü Merkez Satm Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (6125) lira o
lan 175 ton döküm kumu askeri fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 2S.5.1939 perşem • 
be günü saat 15.30 da kapalı zarfla i· 
hale edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (459) lira (38) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mez. 
k!ir günde 14.30 za kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 sa -
yılı kanunun 2 ve 3; maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu itle alikadar tüccardan oldukları -
na dair ticaret odası vesikasiyle mez
k!ir gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (1475) 11582 

200 ton döküm koku ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alına Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (10.000) lira 
olan 200 ton döküm koku askeri fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 25.5.939 perşembe 
günü saat ıs te kapalı zarfla ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (750) lirayı havi 
teklif mektuplarını mezkfır günde sa3t 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu • 
nun 2 ve 3; maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezkCir gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(1476) 11583 

2 adet takım bileme 

texgôhı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Atma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4SOO) lira o
lan Z adet takım bileme tezgahı askeri 
fabrikalar umum üdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 28.6.1939 çar
şamba günü saat 14.30 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan .(337) li-

ra (50) kuruı ve 2490 numaralı kanu -
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezk\:ir gün 
ve saatte komiıyona müracaatları. 

(1468) 11607 

15 adet muhtelif torna 

texgôhı alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (60.000) lira o
lan 15 adet muhtelif torna tezgahı as
keri fabrikalar umum müdürlüğü mer
kez satın alma komisyonunca 26.6.1939 
pazartesi günü saat 14.30 da kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname (3) 
lira mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(4250) lirayı havi teklif mektpplarını 
mezkür günde saat 13.30 za kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddele
rindeki vesaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair ticaret odası vesika -
siyle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1469) 11608 

2 adet satıh taşlama 

tezgôhı allnacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
miayonundan : 

Tahmin edilen bedeli ( 4800) lira o
lan 2 adet satıh taşlama tezgahı asker! 
fabrikalar umum mUdiirlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 28.6.1939 çar
şamba günü saat 14 te açık eksiltme i
le ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (360) lira ve 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddele -
rindeki vesaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu itle alakadar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odası vesika.siy· 
le mezk(lr gün ve ıaatte komisyona 
müracaatları. (1471) 11609 

1 O adet hassas küçük 

torna tezgôhı alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan z 

Tahmin edilen bedeli (9000) lira o
lan 10 adet hassas küçük torna tezga
hı askert fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 26.6. 
1939 pazartesi günü saat 15.30 da ka
palı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat (675) li
rayı havi teklif mektuplarını mezk\:ir 
günde saat 14.30 za kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 sa
yılı kanunun Z. ve 3. maddelerindeki 

'vesaikle komiayoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan oldukları
na dair ticaret odası vesikasiyle ınez
kOr gün ve saatte komisyona mUra -
caatları. (1472) 11610 

2 adet masa makkap 

texgôhı olanacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan ı 

Tahmin edilen bedeli (1000) lira o· 
lan 2 adet masa makkap tezgahı aske
ri fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 26.6.1939 pa
zartesi günü saat 16 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliple -
rin muvakkat temin.at olan (75) lira 
ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mad
delerindeki vesaikle komisyoncu ol -
madıklarına ve bu işle alakadar tile -
cardan olduklarına dair ticaret odası 
vesikasiyle mezk\:ir gün ve saatte ko -
misyona müracaatları. (1473) 11611 

2 adet ıakuli ve 1 adet uf ki 
üniversal freze tezgahı ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko; 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (14.400) lira 
olan yukarıda yazılı Uç adet Freze 
tezgahı Askeri 'abrikalar umuın .ü
dürlüğü merkez aatın alma komisyo -
nunca 26. 6. 1939 pazartesi günü saat 
15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon • 
dan verilir. Taliplerin muvakat temi
nat olan (1080) lirayı havi · ekl '.f mek 
tuplarının mezkOr gUnde aaat 14 de 
kadar komisyona . _rme~.?ri ve kendi
lerinin de 2490 ·ayılı kanunun 2. ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu iıle alikadar tüc 
cardan olduklarına dair Ticaret odası 
veıikasiyle mezkur gün ve saatte '·<:>
misyona müracaatları. (1474)' 1(612 . . . 

ULUS 

4 adet hak tezgahı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (52) lira (50) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2, ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
Tüccardan olduklarına dair Ticaret 
odası vesikasiyle mezkQr gün ve aaat
te komisyona müracaatları. 

(1633) 11623 

15 fon boh(ahk sa( ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (10.500) lira 
olan 15 ton bohçalık saç Askeri Fab -
rikalar umum müdürlüğü merke~ a
tın alma komisyonunca 26. 5. 1939 cu
ma günü sat ıs te pazarlıkla ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (787) lira (50) kuruş 
ve 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. mad -
delerindeki vesaikle komisyoncu 1 -

saat 10 da Ankara LV. amirliği satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(1628) 1H518 

Satılık hayvan derisi 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komi~onundan t 
1 - Muhafız alayına ait iki adet 

hayvan derisi arttırma surctile 11.5. 
939 Perıembe günü saat 10 da komis
yonda satılacaktır. 

2 - Derileri görmek istiyenler 
alaya pazarlığa gireceklerin teminat
larile birlikte belli gün ve saatte 
Ankara Lv. amirliği satınalma ko
misyonuna müracaatları. 
(1679) 11649 

Tenvirat yaptırmlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Genel Kurmay binasının yol

ları tenviratı pazarlıkla yaptırılacak
tır. Keşif bedeli 935 lira 53 kuruştur. 

Tahmin edilen bedeli (9000) lira o
lan 4 adet Hak tezgahı Asker! Fabri
kalar ur. , müdürltiğü merkez satın 
alma komisyonunca 28. 6. 1939 çarşam 
bu günü saat 15.30 da kapalı zarf ile 
ihale e<.:i.lecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (675) lirayı 

havi teklif mektu;ılarını mezkur gün
de saat 14.30 za kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 sayılı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesa 
ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar Tüccardan olduklar madıklarına ve bu işle alakadar tüc -
dair Ticaret odası v:esikasiyle me~n~ car?an olduklarına da.ir Ticaret odası 
kCir gün ve saatte komisyona milraca- ve.sıkasiyle .mezkQr gUn ve saatte ko
atl::ı.rı. (1528) 11613 mısyona müracaatları. (1635) 11625 

2 - Taliplerin 143 lira 50 kuruş· 
luk teminatlarile birlikte 8.5.939 Pa
zartesi günü saat 11 de Ankara Lv. 
amirliği satınalma komisyonuna gel
meleri. (1690) 11650 

2 adet ıakuli rende tezgahı 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (7200) lira o
lan 2 adet şakuli Rende tezgahı Aske
ri Fabrikalar umum müdürlüğü mer
kez satın alma komisyonunca 28. 6. 
1939 çarşamba günü saat 15 te kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (540) 
lirayı havi teklif mektuplarını mez -
kur günde saat 14 de kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerinde
ki vesaikle komisyoncu olmadıklarına 
ve bu işle alakadar tüccardan olduk -
!arına dair ticaret odası vesikasiyle 
mezklır gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (1529) 11614 

20 Ton Gliserinin eski ilanları -
nm hükümaüzlüğü ve ihalenin 

pazarhkla yapılacağı hakkında 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

12-6-1939 pazartesi gilnil saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edileceği 2S, 27, 29 
nisan ve 1 mayıs - 1939 tarihlerinde i
lan edilen 20 ton Gliserin pazarlıkla 
ihale edilmek üzere yeniden ilana ve -
rildiğinden bu malzeme hakkında mez 
kQr günlerde çıkan ilanlar hükümsilz· 
dür. (1629) 11619 

15 Ton Bohçalık aaçın eski ilan
larının hükümsüzlüğü ve ihale -

nin pazarlıkla yapılacağı 
hakkında 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko· 
misyonundan : 

5-6-1939 pazartesi günü saat 15 de 
kapalı zarfla ihale edileceği 18, 20, 22 
ve 24 nisan - 1939 tarihlerinde ilan e • 
dilen 15 ton bohçalık saç pazarlıkla 
ihale edilmek üzere yeniden ilana ve
rildiğinden bu malzeme hakkında 
mezkur günlerde ~ıkan ilanlar hü • 
kümsüzdür. (1630) 11620 

2 Ton KJorat Dö Potasın eski 
ilanlarının hükümsüzlüğü ve 
ihalenin P"azarlıkla yapılacağı 

hakkında 

Asketi Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

12-6-1939 pazartesi günü saat 14 te 
açık eksiltme ile ihale edileceği 24, 
26, 28 ve 30 nisan - 1939 tarihlerinde 
ilan edilen 2 ton klorat dö potas pa -
zarlıkla ihale edilmek Uzere yeniden 
ilana verildiğinden bu malzeme hak -
kında mezkur günlerde çıkan ilanlar 
hükümsüzdür. (1631) 11621 

20 ton gliserin ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (13.000) lira 
olan 20 ton Gliserin Askeri Fabrika -
lar umum müdürlüğü merkez satın al 
ma komisyonunca 26. 5. 1939 cuma 
günü sat 14 de pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (975) lira ve 2490 nu 
maralı kanunun 2. ve 3. maddelerinde 
ki vesaikle komisyoncu olmadıkları • 
na ve bu işle alakadar Tüccardan ol -
duklarına dair Ticaret odası vesika -
siyle mezkCir gUn ve saatte komisyt- • 
na müracaatları. (1632) 11622 

2 fon Kloral Dö Potas alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüiü Merkez Satm Alına Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (700) lira o
lan 2 ton Klorat dö Potas Asker! Fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 22. 5. 1939 pa
zartesi günü saat 14.30 da pazarlıkla 

4 kalem vida hakkında Muhtelif yiyecek 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

14130 
Ankara Levazım Aınirlii;i Satın 

26.5.1939 cuma günü saat Alma Komisyonundan: 
da pazarlıkla ihale edileceği ilan 
edilen dört kalem vidanın ihalesi 
görülen lüzuma binaen Haziranda 1 - Aşağıda cins ve mikdarları 

1 
~ yazılı mevad pazarlıkla satın alına-

yapı acagından bu vidalar hakkında ak 
4 Mayıs 1939 tarihinde çıkan ilan c tır. . . . . 
hükümsüzdür. (1690) 11655 2 - TalıpJerın temınatlarıle 8. S. 

939 Pazartesi günü sat 14 de Ankara 
Dört .kalem vida Lv. amirliği satınalma komisyonuna 

gelmeleri. 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Sabn Alma Ko
misyonundan : 

3000 Adet 5 X 50 mm. Dip Vidasr. 
5000 ,, 5.50 x 35 ,, Ku1ak vidau 
2000 ,, 6 x 40 ,, Kulp vidası 
2500 ,, 4 x 20 ., Menteşe vidası 

Tahmin edilen bedeli (5000) lira o
lan dört kalem vida Askeri Fabrika
lar Umum Müdürlüğü Merkez Satın 
Alma Komisyonunca 5.6.1939 Pazar
tesi günü saat 14 de pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (375) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle komisyoncu ol
madıkları ve bu işle alakadar tücar
dan olduklarına dair Ticaret Odası 
vesikasile me.zliür gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (1691) 11656 

Kültür Bakanhğı 

Bir memur alınacak 
Maarif Vekaletinden s 

Zat i§leri daireıine imtihanla 14 
lira aylıklı bir memur alınacaktır. 
Taliplerin en aşağı orta mektepten 
mezun olması ve daktilo bilmesi 

şarttır. 

939 Mayısının 18 inci günü im
tihan yapılacaktır. 17 inci günü ak

şamına kadar evrakı müsbitelerile 
birlikte Zatişleri Dairesine müraca-
atları. 116S4 (1686) 

Yabancı dil sınavı 
Maarif Vekilliğinden : 

1 :- Devlet memurları maa§larının 
tevhıt ve teadülüne dair olan 8 Mayıs 
1929 tarihli ve 1452 aayılı kanunun 
yedinci maddesine göre 14 üncü ve 
11 inci derecelerden bir derece daha 
yüksek memuriyetlere alınmalarını is
teyenler için, Vekilliğimizce kabul 
olunan talimatname hükümleri daire
sinde, İstanbul Üniversitesi ile, An
kara Tarih - Dil - Coğrafya Fakülte
sinde, 31 Mayıs 1939 Çarşamba günü 
bir yabancı dil sınavı yapılacaktır. 

2 - Sınava girmek istiyenler 25 
Mayıs tarihine kadar bir dilekçe ile 
Vekilliğimize müracat etmelidir. Bu 
dilekçeye hangi garp dilinden nerede 
sınava girileceğinin yazılması ve di
lekçe sahiplerinin mensup oldukları 
dairede alınını! hüviyetleriyle maaş 
derecelerini gösterir tasdikli bir belge 
ve ayrıca 4,SX6 boyunda dört foto
graf göndermeleri icap eder. 

3 - Sınavda garp dilinde yazıl
mış en az ilç sahifelik bir parça 
Türkçeye ve Türkçe yazılmış bir iba
re garp diline çevrilecektir. Sınavda 

3000 Adet dere otu 
4000 Demet maydanoz 

21000 Litre içilecek su 
7800 Kilo yoğurt 

(1681) 

Boş teneke satışı 

11651 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan~ 

1 - Harp okulunda mevcut 360 a
det boş teneke satılacaktır. Teneke
ler mahallinde görülebilir. 

2 - Taliplerin 11.S.939 Perşenbe 

günü saat 11 de LV. amirliği satınal
ma komisyonuna gelmeleri. 
(1684) 11652 

Jandarma . 

Yatak ve yastık kıhfhk bez 
ah nacak 

Jandarma Genel Komutanlıir 

Ankara Satın Alma Komisyonun
dan: 

1 - Bir metresine otuz dokuz kuruş 
kıymet biçilen 64512 metre vasıf ve 
örneğine uygun yatak ve yastık kılıf
lık bez kapalı zarf usulü ile 17.5.939 
çarpm.ba günü saat 10 da satın alına
caktır. 

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

11586 

' 

Gümrük Muhafaza 

Kazım Özvural hakkmda 
Gümrük Muhafaza Genel Ko-

mutanlığından : ı 
Mardin Gümrük Muhafaza Taburu 

eski hesap memuru Kazım Özvural 
hazineye 379 lira 29 kuruş borçludur. 

İki senedenberi alakadar makam
larca yapılan araştırmalar neticesin
de nerede bulunduğu anlaşılamadı
ğından bu borç kendisine tebliğ edi
lememiştir. 

Mayıs 939 nihayetine kadar Güm
rük Muhafaza Genel Komutanlığına 

mUracaat etmediği takdirde hakkında 
gıyabi muamele yapılacağı ilan olu-
nur. (1668) 11646 

Orman koruma 

ICigat kullanılmıyacaktır. Her iki ter- 2700 k 
cilmeyi doğru yapanlar muvaffak ol- la ım kııhk elbise ah nacak 
muş sayılacaklardır. (1665) 11645 

Levazım Amirliği 

Nakliyat yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Toprak mahsulleri ofisinden 

un fabrikasına 800 ton buğday pazar -
bkla taştttırılacaktır. 

2 - Taliplerin 72 liralık teminatla -
riY.le birlikte 8-5-939 P.azartesi günü 

Orman Koruma Genel Komu
tanlık Satm Alma Komisyonundan: 

1 - Orman koruma Genel Komu . 
tanlık kıtaları ihtiyacı için 2700 ta. 
kı1? kışl~k elbise kapalı zarf usulü i
l~. ıhaleıı 11 mayıı 939 perşembe gü • 
nu saat 15 te Ankara'da Yenişehirde 
komutanlık binasındaki satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

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

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

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya
zılı vesikalarla beraber teklif mektup 
!arını ihale saatinden bir saat evveli
ne kadar komisyona vermeleri ilan 
olunur. ((1507) 11486 

5000 metre kapolluk kumaı 

ah nacak 
Orman Koruma Genel Komu• 

tanlık Sabn Alma Komisyonundanı 
1 - Orman Koruma Genel Şomu -

tanlık kıtaları ihtiyacı için (5000) 
metre kaputluk kumaş kapalı zarf u
sulü ile ihalesi 10 mayıs 1939 çarşam
ba günü saat 15 te Ankara'da Yenişe
hirde Komutanlık binasındaki satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (1S500) li
radır. Muvakkat teminatı (1162) lira 
50 kuruştur. 

3 - Şartnameler her gün parasız 
olarak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya· 
zılı vesikalarla beraber teklif mektup 
lannı ihale saııtinden bir saat evveli
ne kadar komisyona vermeleri ilan 
olunur. ((1508) 11487 

Erat muıambası ahnacak 
Orman Koruma Genel Komu· 

tanlık Satm Alma Komisyonundanı 
1 - Orman koruma genel komutan

lık kıtaları ihtiyacı için (1500) adet 
Erat için mamul muşamba kapalı zarf 
usulü ile ihalesi 10 mayıs 939 çarşam
ba günü saat 11 de Ankara'da Yenişe
hirde Komutanlık binasındaki satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 10500 lira, 

muvakkat teminatı 787 lira 50 kuruş
tur. 

3 - Şartnameler her gün parasız 
olarak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya
zılı vesikalarla beraber teklif mektup 
!arını ihale saatinden bir saat evveli· 
ne kadar komisyona vermeleri il.an 
olunur. (1509) 11488 

'- )~~r-.~«i-~a~, :.Q~!~~Jye.şi~~ 
,.ı . ~l •' '". ~ • .... • .. •• 

(aket ve kasket ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Zabıtai Belediye memurları 
için yaptırılacak ketenden 91 adet 
caket ile o kadar kasket kılıfı pazar
lıkla alınacaktır. 

2-Muhammen bedeli 500 liradır. 
3- Muvakkat teminat '37,50 li

radır. 
4 - Nümune ve şartnamesini 

görmek istiyenlerin her gün yazı 

işleri kalemine ve isteklilerinde 
9.5.939 salı günü saat 10,30 da Bele
diye encümenine müracaatları. 
(1685) 11653 

Bir memur allnacak 
Ankara Belediyesi imar Müdür. 

lüğünden : 
İmar müdürlüğü kadrosunda mün· 

hal 75 lira ücretli daktiloluğa müsa
baka ile bir memur alınacaktır. Mü
sabaka mayısın 11 nci perşembe gü
nü saat bette imar müdürlüğü bina
sında yapılacaktır. Taliplerin nüfus 
tezkeresi, bonservis, hüsnühal 
ve tahsil vesikalarile birlikte ıô ma
yıs 939 akşamına kadar müracaatları 
ilan olunur. 1585) 115SS 

Zayi cüzdan 
Pazartesi günü bej renkli l>ir 

cüzdan zayi ettim. İçinde bulu
nan 85 lira bulana ait olmak üze 
re içindeki evrakların posta ku
tusu No. 16 adresine gönderilme
s~ni insaniyet namına rica ede -
rım. 1643 

.. İç İjle'r · Bakanhğı 

Harita yaphrılacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Kırklareli kasabasının (320) hek
tarlık kısmının halihazır haritalarile 
bunu muhat (80) hektarlık kısım ile 
400 hektara varan sahanın yalnız 

1/4000 mikyaslı münhanili hartasının 
yeniden alımı işi kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye çıkarılmştır. 

İşin maktu bedeli (5500) liradır. 
Eksiltme 22 Mayıs 939 Pazartesi 

günü saat 15 de Kırklareli belediye 
dairesinde belediye eksiltme komis
yonuda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (412,5) liradır. 
Şartnameler parasız olarak Arık.arada 
Belediyeler İmar Heyetinde ve Kırk· 
lareli belediyesinden alınabilir. Ek
siltmeye iştirlk etmek istiyenlerin 
Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefli
ğinden vaktinde iştirak vesikası al
maları ve bu vesikayı teklif mektup
larına koymaları Iazımdır. 

Tekliflerin tayin edilen günde sa
at 14 de kadar Kırklareli Belediye
sine verilmiş olması veya posta ile 
bu saata kadar gönderilmiş olmalan 
lazımdır. .(1636) 11641 
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5 lecek lise mezunu gençlere ihtiyaç vardır. E: 
5 Aranılan belli batlı tartlar ıunlardır: := 
5 1 - Türk soyundan olmak, := 
5 2 - İyi h 1 ve töhret sahibi bulunmak, S 
5 3 - Saıl k durumu tayyareciliğe elveritli olmak, 5 := 4 - Boyu 18 yqmda olanlarm 1.60 dan, 20 yqmda o- E: 
§ lanlann da 1 .63 den apğı olmamak, := 
5 5 - Liae mezunu olmak. iE 
5 En az 18 en çok 20 yaıında olmak. 5 
:E istekliler· n 15 haziran ı 939 tarihine kadar müncaat ;: 
5 etmeleri lazımdır. Bu tarihten sonra aıhht muayeneler ya- ~ 
5 pılarak İnönü kampına sevkolunacaklar ve orada muvaf- =: 
5 fakiyet göa erenler kabul edilecektir. 5 
§ Daha fazla malUnıat almak istiyenlerin TürkJmtu tube- 5 
5 lerine müracaat etmeleri ilin olunur. 1437 E: 
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iNŞAAT YAPTIRACAKLARA MÜHiM iLAN 
Kütahya kireci namını tanıtan Yeni Kütahya Pazarında kirecin 

tonu (15) lira. Sanayi caddesi No. 65 Telefon: 3820 

~==MONTECATINI==" 
(ltalya) FLORENCE yalanında, mevıimi : 1 Niaan - 30 

Sonteırin cihazı hazım ve tegaddi hutabldan için 
meıhur kaplıca 

MİDE - KARACİÔER - BAôIRSAK - ŞİŞMANLIK 
SICAK İKL MLER HASTALIKLARI - ROMATİZMA 

1 iç - banyo - çamur ile tedavi 

Phys othErapie ve lnhalations'un bütün veu.iti 

250 Otel ve Pansiyon 

Her mevsimde 120.000 den fazla kiti banyo alır. 
400.000 m 2 hacminde parklar ve bahçeler 

En büyük su ıehirlerinin bütün eğlenceleri 
Şimedifer ücretlerinde tenzillt 

Tafsilat için : lstanbul - Tepebaıı 67 No. da 
ENİT lST ANBUL 

Delegasyonuna veya apğıdaki adrese müracaat 
Agences de Voyage et Uffucio Propaganda 

Montecatini Terme (Pistoia) İtalie 11?1 

Yol parası hakkında 
Ankara Valili ınden : 

.1 

Vilayetimiz 1939 mali yılı nakdi yel paraamm aiuato• 939 ft 
2 inci kanun 940 ylarında ve iki müaavi taksitte tahsil edilmek 
üzere altı lira ve bedeni yol mükellefiyetinin 8 gün olup Eylül 939 
baımdan 2 inci eırin 939 sonuna ve ıs mart 1940 tarihinden 15 
mayıs ı940 tarih e kadar olmak üzere iki devre olarak vilayet 
umumi mecliıince kabul edilmit olduğu ilin olunur. (1653) 11635 

DAKTİLO KURSU 
Haziran teıkilitına mahsus olan FEVKALADE devresini açmııtır. 

Kayda devam edilmektedir . 
Her gün iki saat ders gösterilir. 2 ayda diploma verilir. Tahlil aran· 
mabızın herkes alınır. 

Memurlar Kooperatifi, kat 1 Tel: 3714 1602 

. 

s 

.:!11- BUZ. SATIŞI -ı~ 

-

Resmi dairelerle bilcümle ticarethane ve emsali müesse
selere menba suyundan yapılmıt ıs kiloluk temiz buzun 
beher kalıbı ı mayıs 939 tarihinden itibaren. 

25 Kuruşa satılacaktır. 
Orman Çiftliği Bira fabrikası ile Ankara acentemiz Ka

laç kardeılere müracaat edilmesi ilan olunur. Tel: ı4Sı ,,, ...... -.... ---. -- -................... ----·------ ............ -........ -- .................. -............. ·- ....... . 
................................................................................................................... 

4 memur alınacak 
Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankasından : 

Bankamızda bazı mfrnhaJlerin doldurulması için 4 me
mura ihtiyaç vardır. Atide göaterilen mevzulardan tabi tu
tulacakları imtihan ve müsabaka neticesinde muvaffak ol
dukları takdirde alınacak namzetlerin almanca veya Fran
sızcadan birine layikiyle vakıf olmaları birinci tarttır. Bu
nun için ilk imtihan ve müsabaka bu iki lisandan yapılacak 
ve bunda muvaffak olanlar diğer mevzulardan imtihan ve 
müsabakaya dahil olacaklardır. Kazananlara ı40 ile 190 
lira ara11nda bir maaı verilir. İmtihan ve müsabakaya Ma
yısın 29 uncu pazartesi günü batlanacaktır. Namzetlerin 
Türk olması ve 35 yafıllı mütecaviz bulunmaması lazımdır. 
Müracaatlar 25 mayıs akşamına kadar Bankanın İdare 
Merkezinde memurin servisine veya İstanbul tubesinde 
Müdüriyete yapılmalıdır. Ankara'da Umum Müdürlük ve 
latanbul' da tubemiz binasında icra edilecek imtihan ve 
müsabakanın mevzulan funlardır: 

1 - lktıaat, 
2-Maliye, 
3 - Hukuki malumat (bilhassa medeni ve ticari hukuk) 
4- Hesap ve Hendese. ı647 

Cereyan kesilecek 
Ankara Elektrik Türk Anonim şirketinden : 

Lüzumlu bir ameliyenin yapılmaıı için Y enitehir semtin
deki Dikmen caddesi, Çağatay, Arman, Yit ve tlkiz sokak
larından Maynm 7 inci Pazar günü sabah saat 8 den 12 ye 
kadar elektrik cereyanmm kt!sileceğini sayın abonelerimi-
ze bildiririz. 1610 

,, 

Hakiki 
Kütahya kireci 

pr. SITKI FIRA T1 
İstasyonda Yeni Yakacak 

Pazarında satılıyor 

Tel: 1475 1510 

birinci G o·· z hastalıkları 
sınıf mütehassısı 
İstanbul Haydarpaşa Hastanesi sabık 
göz müteha11111 ve Gülhane Hastanesi 
sabık göz baı muavini. Muayene: sa
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Talu Ap. kat: 1 1573 

Ti: 3592 

' ~ 

MOZAYİK ..1111111111111111111111111111111111111111.. 

* Marka 

Satıp yeni çıktı. Halis beyaz mer
merdendir. Her hususta piyasadaki 
mozayiklara faiktir. Nümunelerini 

görmeden mozayik almamanız men -
faatiniz icabıdır. İstenilen numara ve 
ta bit renkleri de vardır. 

Toptan satıı yeri: Hüseyin Orak 
Telefon: 2078 

Perlkende satıı yeri: Hasan Bal-
dudak Telefon: 1423 1571 

- -= UÇAN VALSLER = 
5 Pek yakında Yeni Sinemada 5 - -.,11111111111111111111111111111111111111~ 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6377 

imtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neıriyatı idare eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Baarmevi ANKARA 

Matbaa mOdilrO ı Ali Rıza BASKAN 
\. 

8-1-1811 

Hakikaten 

ve 

Kadınları En ince· 

Rahim has- ... 
' 

elbisenizin 
• 

talığından altında 

koruyan sıh-
• • • • gorunmez. 

hi en birinci Vücuda bü-

ôdet bezle· tün serbesti-
. 

ridir. sını verar. 

Tath su taşıma ilônı 
Ankara inhisarlar Batmüdürlüğünden : 

Aşağıda adları yazılı olan tuzla idarelerinin 1939 mali yıb su taııma lhtf• 
yaçlarının temini şartnamesine göre ayrı ayrı aleni pazarlığa konulmu§ ve 
muvakkat teminat paraları da hizalarında gösterilmiştir. 
Açık pazarlığın 15-5-1939 tarihinde pazartesi günü saat 15 de mahaııt tl1% 

la memurluklarında yapılacağı ilan olunur. (1588) ııssa 

Boncuk 
beraberdir 

Taytak 

beraberdir 

Geçen seneki Muvakkat 
Tuzlanın aylık ihale Bu seneki aylık teminat 

adı bedeli muhammen bedeli bedel 
Lira kuruş Lira kuru§ Lira kuru' 

Akça koyunlu 12 50 12 50 11 25 
Ali baba 4 95 8 4 45 
Çoğu 6 50 6 50 5 85 
Çankırı 10 10 9 
Keçeç 20 20 18 
Sarıkaya 4 90 4 90 4 411 

Sekili 26 26 23 40 
Yeril 8 12 6 90 
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~ Hangar yaptlrılacak ~ 
; Türk Hava Kurumu Genel Merkez Baş-1 - -::: = :: kanlığından : :: - -- -E: 1) Etimeığut'ta Türkku§u alanında yaptırılacak Hava Müste- := 
E: şarlığı Tecrübe ve Muayene Komisyonuna ait bir hangar kapalı E5 
:= zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl~ııtır. 5 = 2) Bu inşaatın muhammen bedeli (88.436) lira (2) kurutıur. 5$ 
§ 3) İstekliler bu ite ait şartname, keşif ve saireye ait evrakı Türk § 
:= Hava Kurumu Genel Merkezinden ( 4) lira ( 42) kuruı mukabilinde Si 
E: alabilirler. 5 
E: 4) Eksiltme 25. 5. 939 perşembe günü, saat ıs te Türk Hava Ku- 5 
:= rumu Genel merkezinde toplanacak komisyon tarafından yapıla- 3 
§ caktır. a 
:: 5) - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplariy- ~ = le birlikte a§ağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 14 e kadar a 
§ Komisyon Reisliğine tevdi etmi§ olmaları lazımdır. 1 = 6) Muvakkat teminat miktarı (5.671) lira (80) kuruştur. 
:= 7) Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı kanundaki şart= lan haiz olduktan başka en az (60.000) liralık mümasil bir i§i mu- = - -:= vaffakiyetle baıardıklarına dair vesika ibraz etmeleri lhımdır. :S = 1~7 = -;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırr:' 

PASTI L KATRAN HAKKI Öksürükleri kö • 
künden keser tec

rübelidir 

7031 

YENi SiNEMALAR sus 
BU GON BU GECE 
Müzik - Dana • Neı' e ve 

zarafet filmi 

ARTİSTLER 
VE MODELLERİ 

Bat Rollerde: İDALUPİNO ve 
RİGHARD ARLEN 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

Esrarlı ve heyecanlı sahneleriyle 
dolu muazzam zabıta filmi 

İki yüzlü adam 
Almanca 

Baı Rolde: HARRİ PİEL 

BU GÜN BU GECE 

Ebedi ve hazin bir aıkın hiklyesini 
canlandıran türkçe sözlü ve 

arapça şarkılı 

Aşkın göz yaşlar1 
Ba§ Rollerde: Abdülvahap - Necat 

Seanslar: 
Seanslar: Seanslar: 

10 ve 12 de ucuz matineler 
10 ve 12 de ucuz matine öğleden sonra 10 ve 12,30 da ucuz matine 

öğleden sonra öğleden sonra 
14,45 - 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 14•30 • 16•30 • 18•30 • Gece 21 de 15,30 • 18 de ve Gece tam 20,30 da 

= 
3Yedi=si~~~d~ va=..;,;:e= ~~ai~r~~J~:= HıiTA= RE0vıfti ~iın;1~~ \~;ı~:~: d~~~ 3e3di;~r= = = = = = = = = = =' = 

Aynca: Her akıam varyete programında: Akrobat Yıldızlar ROStTA veALEXENDRE fevkalade numaralar 



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

1 Cümhuriyel köyde neler yaptı 
Yüzlerce senedenberi kendi haline bırakılan köy; cümhuriyetin birkaç yılı içinde hayata, mektebe 
sağlığa, paraya ve rahata kavuştu. Aşağıda köyde yaratılan ,eser Jerden bir kaçını görüyorsunuz: 

,--·;""'""'" 
J Orhanlar nahi • 
i yeıinde Koca • 
i a vıar köyünde 

i yapılan köy 
i çeımesi. Bu çeş
i me bütün kö -

i . 
~ 
i 

yün ıu ihtiyacı· 
nı karşılamıt • 
lir. 

I ............. ~ ... -

• 
laparta'da Ke-

çiborlu nahiye • 
sinde Kılıç kö-
yünde yapılan 

pansiyonlu o-
kul. Bu bina 5 
bin lir.aya çık • 
mııtır. Mekte-
bin bet deraa • 
nesi üç öğret-

meni vardır. 

• . ....................... 

. 
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• 
llçe nahiyeıin • 

de Kayalar kö

yünde gÜzel bir ı 

köy heyeti oda- i 
11 yapıldı. Bu o- j 
da 800 liraya i 
çıktı. i 

i 

• ı 
............................ i 

___ ................ ........_ ... ~~ ............ ! 

• i 
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K-;~:borlu'da 

Kozluca köyün
de de yeni bir 

mektep Y•P•l -
mıştır. Mekte • 
bin İn~aıına 

.köylü de yar • 
dım etmiştir. 

• 

'Vo. 
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BİLMECE 
'Anası yayvan kadın 
Babası büklüm herif 
Kızı herkesten güzel 
Oğlu sohbette gezer 

• 
Gider gider izi yok 

· Döner bakar tozu yok 
Dünya malın götürür 
Zerre kadar canı yok: 

• Gündüz ayıltır 
Gece bayıltır: 

• 
'> 
r / ! I 

Havaya attım beyaz 
Yere düştü sarı: 

• 
Dalda kara kardeşler 
Fıçılar doldurmuşlar: 

Ozüm 

Vapur 

Yatak 

Yumurta 

Zeytin 

Tütüncülere 18 öğüf 
( Ba1ı 9. uncu sayfada) 

resine haber veriniz. 
6 - Tarlalarınızı vaktinde ve iyi 

sürünüz. Yabani otları toplayıp te -
zekleri tırmık veya sürgü ile kırı· 

nız. 

7 - Ova (Taban) tarlalardan iyi 
tütn elde edilmez, onun için daima 
kır ve kır taban tarlalar seçiniz. Kır 
yerlerin tütünü iyi olduğundan müş 
terisi çok ve kıymeti fazla olur. 

8 - Tütün en az iki çapa ister. 
Kurak senelerde çapa yağmura be
deldir. 

9 - Tarlayı daima temiz tutunuz. 
Yabani otlar tütünün büyük bir düş 
manıdır. 

10 - Kırmalara vaktinde başlayın 
ve yalnız olgun yaprakları kırınız. 
11 - Kırarken gecikmiş veya erken 
toplanmış tütünlerle dizilen tütün
den gayri elleri iğnede ayırınız. 

12 - Kurutma yeri ruzgardan sak 
lı bir yerde olmalıdır. Yabani otlar 
temizlenip sergi yerine çakıl döşe
mek lazımdır. Kuruyan dizilerin ta
mamen kurumalarını elde etmek i
çin de sergide ikişer gün ara ile gü
neşe göstermeli ve tamamen kuru • 
duktan sonra karğı ve deyneklerin -
den çıkarıldıktan sonra istiflerde 
saklanmasına çok dikkat etmelidir. 

13 - Deklenecek olan dizilerin 
yı ğınlarda tavlanmasına ve tavın 
makinelerle verilmesine ve çalı sü

, pürgesi ile verilmemesine dikkat 
etmek ve tazla tav vermekten sakın
mak lazımdır. 

14 - Dizilerin tavı çekildikten 
sonra denk yapılacağı ~ırada, bun • 
tarın içinde bulunabilen yeşil ve ya
nık yaprakları muhakkak surette 
temizleyin, 
15 - Denkleri üç ağızdan fazla bas 
mayan. Kilolan 55 den fazla olursa 
daima çürümek ve bozulmak korku
su vardır. 

16 - Tütünlerinizi daima evleri
nizin en iyi yerlerinde tutunuz. 
Denkleri ahırlara ve toprak üzerine 
koymayınız. 

17 - Denklemed~ kullanılan ip 
ve çulların ağırlığı bir kiloyu geç
memeli. 

18 - Yamalı ve· yırtık çul katiycn 
kullanmaym. 

6 ,,. Mayıs - Cumartesi 
Yıl : 4- Sayı ! 132 -17 

İmtiyaz sahibi: Nur ettin Suner 

Umumi Neşriyatı idare eden -L Yazı hicri Müdürü: 
Mümtaı Faik 'Fenik 
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ULUS GAZETEsil 

:KÖY İLAVESi 
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.4. 
Yurdun Çocuk Davesı 

Yurd ~ocuklarının postası 

Ahmet Antlı (Konya) - Güzel 
yazı yazamıyorum. Yazımı düzelt
mek için ne yapayım? 

giler çizin. Fakat çizgilerin araları 
denk olsun. Buna çok dikkat edin. 

Göl nedir, kaç türlü göl 
meydana gelir! 

Cevap: Güzel ve doğru yazmak 
bir dikkat meselesidir. Siz yazını· 
zı çabuk yazıyorsunuz. Harflerin 
bazılarını yatık yapıyorsunuz, ba
zılarını dik yazıyorsunuz. Sonra 
bir hizada yazamıyorsunuz. Bunun 
sebebi de gene dikkatsizliktir. 

Yazıyı bir hizada yazabilmek i
çin evela çizgili kağıda yazmalı: 
lazımdır. Fakat çizgisiz kağıtta da 
çok doğru yazı yazılabilir. Satırla
rınız bazısı iyi başlıyor, düz gider
ken yavaş yavaş aşağıya doğru kıv
rılıyo::-. Geçenlerde yazdığınız u
Zl!n mektupta satırlar hepsi bozuk
tu. Hele bazı satırları gitgide yu
karıya doğru çıkarsınız. Halbuki 
hepsi bir hizada gitmeli. 

İkinci çaresi: yazı yazarken gö
zünüzle satırın gideceği yeri takip 
edin. Yukanki satıra yaklaşıp u
zaklaşmamasına dikkat ederek bir 
iki kelime yazdıktan sonra satırın 
gideceği yolu tekrar gözden geçi
rin. 

Çizgi çizmesine alışırsanız yal
nız doğr~ satır yapmakla kalmazsı
nız. Aynı zamanda yazdığınız harf
lerin eğri ve doğru olanlarını da 
düzeltirsiniz. Lakin, çizgileri yal
nız sola doğru değil, yukarı ve a-

il 
5 - Toprak kaymasından meyda

na gelen göller: biliyorsunuz ki, 
yağmur suları veya kaynaklardan 
çıkan sular fazla olunca yerin altı
na kaynamaz, çukur yerlerde to'p
lanır. Dere, çay, ırmak ve nehir gi· 
bi küçük veya büyük su akıntıları 
neresi inginse o tarafa doğru akar
lar. Aktıkları yerin meyli çoksa 
hızlı akarları az meyilli ve blraz 
düz araziden geçiyorlarsa daha ağır 
akarlar. Birçok nehirlerin, hazan 
hangi tarafa doğru - aktığı biline
mez. Çünkü yatakları düzdür. 

Bu dere, çay, ırmak. nehir gibi 
akar sular, ya biribirlerine karışır
lar, büyürler, yahut tek başlarına 
dağların, tepelerin arasından, vadi
lerin içinden akarak denizlere veya 
göllere kadar giderler. Çünkü en 
alçak yer denizin yüzüdür. Karalar 
hep denizin yüzünden yukarıda
dır. Onun için çaylar veya nehirler 
aka aka ta denizi bulurlar. Geçtik
leri yer dikse, yataklarını aşındıra 
aşındıra aşağıya doğru inerler. 

Fakat sular, dağ aralanndan, 
ayni vadilerden geçerken hazan ci
vardaki topraklar, kayalar, hatta 
tepeler ve dağlar bile bu suyun ü
zerine doğru kayarlar. 

Yerin altında topraklar başka tür
lü ve tabaka tabakadır. Suların şırıl 
şırıl akarken, iki yanlarına ve asıl 
yattıkları yatağın altına sızar. O
rasını oyar. Fakat dağın üzerindeki 
toprakalrı altta tutacak kalmadığın
dan topraklar kaymağa başlar. Ba
zan büyük tepeler de böyle nehrin 
üzerine doğru sürünür. Gitgide i
lerliyerek nehrin geçtiği yolun ağ
zını tıkar. Sular akacak yer bula
mayınca çaresiz kabarır, taşmak is
ter. Fakat gene geçit bulamaz, bu 
sefer dağların arasında bir göl o
lur. Böyle göller çok derin olur. 

Geçenlerde Amerika'da, iki da-
ğın arasından akan bir nehire üze -
rine doğru yanındaki dağlardan bi
risi ilerlemeğe başladı. Fakat azar 
azar ilerlediği için daha göl meyda
na gelmedi. Fakat yakında dağla-

rın arasında uzun bir göl meydana 
gelecek. 

Amerikadaki su mühendisleri 
ve yerin tabakalariyle uğraşana. 

timler hemen oraya gittiler, ölçtü
fer. Nihayet birkaç aya kadar nehir 
~oyunca uzun ve derin bir göl mey
dana geleceğini söyl~diler. Fakat 
bu gölün suları çok tehlikelidir. Se· 
bebi de dağların arası dola dola ne 
olacak? Tabii bir gün olup sular ta
şacak. Civardaki köyleri sular bas
mağa Laşlıyacak. Çukur yerlere su
lar toplanacak. Bir taraftan o güze
lim tarlalara ekin ekilemiyecek, di
ğer taraftan böyle durgun sulu yer
lerde sivrisinek Çok olacağından 

büti.in köylüler sıtmaya yakalana
cak. Fakat mühendisler, nehire yol 

açmalı: iÇin yeni yeni planlar hazır
lamağa başlamışlardır. Görüyorsu
nuz ki akar, suların üzerine toprak 
kayarsa göller meydana geliyor. 

6 - Yanardağlardan çıkan ateş 

selleriyle meydana gelen göller: 
bazı göller de vardır ki bunlar ya
nardağların tesiriyle olur. Yanar
dağlar yerden ateş püsküren, ağzın
dan kenarlara su gibi akıcı ateş a
kıtan dağlardı~~ Bu ateş seli, dağın 
tepesinden taşmağa başlar. Fakat 
bu sel, yağmur sulannın toplanıp 
aktığı yerden akar. Yanardağların 
çıkardığı bu ateş 'seline lav denir. 
Lavlar, vadilere kadar akarak orada 
donar. Bu donan lavların arkasında 
göl meydana geldiği gibi, tıpkı top
rak kaymasında olduğu gibi, dere
lerin önünü kaplar, bu suretle de 
göl husule gelir. Japonya•da, cenu
bi Amerika'da, Afrika'nın ortaların
da bu türlü göllere çok rastlanır. 

7 - Glasya gölleri. Glasya nedir 
bilirsiniz: Fazla kar yağan yerler
de, dağların arasında karlar topla
iur. Çok yığlldıkları için iyice sıkı
şırlar. Buz gibi sertleşirler. Fakat 
bulundukları boğaz meyilli oldu
ğundan bu buz nehri aşağıya doğru 
akar. İ~te bu buz nehrine glasya de
nir. Fakat glasyalar, nasıl oluyor 
da göl meydana getirebiliyor? Ba
kın bunu anlatalım. Şimdi bôyle bir 
buz nehri iki dağın arasından aşağı
ya doğru çok ağır olarak akarken 
iki tarafına sürtünür. Sürtündüğü 
yerden toprak, taş, ağaç gibi ne var
sa glasyanın üzerine düşer. Ve ya
hut, glasyanm ön tarafı dar, geriye 
doğru geniş olduğundan ilerledik
çe, önüne gelen taşları, kayaları ve 
toprak yığınlarını iter ve sürükler. 
Bazan başka başka .yerlerden gelen 
iki glasya bir yerde birleşirler. Bun-
ların iki tarafında ve önler~nde bir 
çok toprak ve kaya parçaları bulun
duğundan birleşince, bu kaya par
çaları büyük buz nehrinin ortasına 
geçer. İşte glasya böylece akarken 
vadiye iner. Artık ova meyilli ol-
madığı için daha çok yürüyemez. 
olduğu yerde kalır. Lakin güneşin 

ve havanın tesiriyle glasyanın baş 

tarafı edmeğe başlar. Ön tarafı eri
dikçe arkadan glasyalar eriyen kıs

mı doldurur. · 

Bütün glasyalar bir yerde erir, 
fakat eridikçe içinde ne katlar taş, 
kum, çakıl, kaya varsa onlar toplu
ca kalır. Glasyalar çok oüyük ve 
çok uzun olduğu için bunların bı
raktığı kumlar, taşlar da çoktur. 
Glasya'nın eridiği yerlerde adeta 
büyük bir tepe meydana gelir. İşte, 
dağ ile bu tepenin arasında bir çu
kurluk hasıl olur. Burada sular top
lanır. Bir göl meydana getir. 

8 - Bir de çöküntü gölleri vardır. 
Bazı topraklar birdenbire kendili
ğinden çöker. Bunun birçQk sebep-

Size bunun iki çaresini söyliye
lim: birinci çare: yazı yazarken 
yalnız parmaklarınızı oynatmayın. 

Evet parmaklarınızı oynatarak ya
zarsanız, harfleri güzel çıkarırsı
nız. Lakin hizayı kaybedersiniz. 
Onun için kollarınızı da hareket et
tirmeğe alışın. Eğer ilk başlangıç· 
larda kollarınızı da satır hizasında 
ilerletemezseniz, çizgi çizmeğe baş
laY,ın· Soldan sağa doğru düz çiz-

şağı tarafa doğru da çizmelisiniz. 
Bunda dikkat edeceğiniz şey, çizdi
ğiniz sık çizgilerin arasının biribi
ne denk olmasıdır. 
Dediğimiz gibi birçok çizgileri 

çizdikten sonra ilk yazacağınız şey 
M harfi olsun. Yalnız bir tek M har
fi değil. Bir satır boyunda hiç kes
meden M harfleri yapın. Fakat te· 
ker teker değil, kaleminizi kağıttan 
hiç ayırmadan uzun ve çok dişli bir 
m haı:fi yazacaksınız. 

Tarif ettiklerimizi yaparsanız, 

gelecek mektubunuzun yazılarını 
daha güzel yazarsınız. Biz de bun
dan memnun oluruz. 

Küçük Ayten mamasını iştahla yiyerek 
. . 

hiç üzmiyor annesını 

leri vardır. Mesela yer altında bir- . 
çok sular akar. Bu sular yerin altını Yurdun Çocuk llavesi 
oya oya büyük bir mağara yapar. Bilmece Kuponu: 71 
Bu mağaraların üzerindeki toprak .. 
ağırlığa dayanamaz Çöker. Yerin Adı ve Soyadı! 
yüzünde bir çukurluk meydana çı-
kar. Buraya yağmur sulacı toplanır, l I 

Okul ve numarası: bir göl olur. 

Daha birçok şekillerde göller 
meydana gelebilir. Göllerin nasıl 11 . Şehir& 
teşekkül ettiğini daha geniş ve et- · · 
raffı olarak daha yukarıki sınıflar- 1 
da okuyacaksınız. 
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Pamuğun başına gelenleı 
M;ıcarca'dan nakleden : F. Zahir Torümküney 

Hizmetçi kız, ateşin üzerinde 
kaynıyan sütü indirdi. Kızgin ten
cerenin iki tarafındaki kulpların

dan kalın bezlerle tuttu. Kilere doğ
rü yiirUmeğe batladı. Yolda gider
ken tencereden yükselen buhar, 
tazesütün nefis kokusunu etrafa 
yaıyordu. Hizmetçi kız dayana
madı. Kilere girer girmez hemen e
line bir bardak alarak doldurdu. Ko
ca bir tencereden bir bardaF. süt _JJ
makla ne olurdu? Hiç. Kimse far
kına bile varamazdı. Süt dolu bar· 
dağı ağzına götürdü. Zevkle son 
yudumuna kadar içti. Ağzını silip 
kilerden çıktı. 

Küçyük Marta, kilerin civarında 
-oynuyordu. Sütün taze kokusu bur
nuna çarptı. Oyunu bırakıp düıün
dü. Canı aüt içmek istiyordu. Fa
kat, bu •.zusunu annesine aöyliye
mezdi. Çünkü; kahvaltıdan kalkalı 
daha yarım saat bile olmamıştı. An
nesi, onun vakitsiz bir teY yemesi
ne veya içmesine katiyen müsaade 
etmezdi. Şu halde yapılacak bir tek 
ıey vardı. O da; kimseye görünme
den irilere girmek. 

Küçük Marta, ayaklannnı ucuna 
basarak sessizce kilere girdi. San
dalyeye basarak rafın üstünde du
ran süt tenceresine uzandı. Bardak· 
la içmeği doğru bulmadı. Belli o
lur dfye korkuyordu. En iyisi ka
tıkla içmekti. Koca tencerenin i
çinden iki üç katık süt ekaiJmit bu
nun kim farkına varabilirdi? 

Küçük Marta ,eline bir kafık al
dı. Süt tenceresinin bqına seçti. 
Uç dört katık içti. Süt pek lezzetli 
idi. Küçük Marta bir türlü bn•nu
yordu. Elindeki kqığı dunnadan 
süt tenceresinin içine daldınp çı
karıyordu. Birden durdu. Korktu. 
Tencerenin içindeki ıilt hemen, he
men bitmek üzereydi. Derhal san
dalyeden atladı. Ağzını mendiliyle 
silerek, dıpnya çıktı. 

Kiler kapıaımn önünde manmıt 
yatan beyaz kedi bqını kaldırdı. 
Küçük bayanın yaptığı lharifete 
hayretle baktı. 

Marta, maklaftıktan sonra Pa
muk kalktı. Gerindi. Sütün koku-
sunu onun hauaa burnu çoktan al
mııtı. Fakat, kendisine verilmiyen 
bir ıeyi gizlice içmeği çok ayıp 
saydığı için timdiyekadar yerinden 
kıpırdan"'mmtftı. Ama, hizmetçi 
kızdan sonra evin küçük bayanının 
da aynı ıeyi yaptığını görünce e
velki fikirlerinden caydı. Adam sen 
deı dedi. Onlar içtiler ya. Ben de 
içerim. Hem benim içeceğim birkaç 
yudum ıütle koca tencerenin için
den neeklilir? 

Pamuk yumuıak ayaklarının aes
tizliği içinde kilere daldı. Çmk bir 
hareketle rafın üzerine sıçradı. Tam 
bu sarada büyük bir gürültü koptu. 
Rafta aUt tenceresinin yanında du

reçel kavanozu kilerin taıtan 
ine düşerek parçalandı. 

Gürültüyü duyan evin bayanı 

kopralr geldi. Zavallı Pamuk kor
kusundan ne yapacağını ptırmıı

tı. Raftan apğıya atlayım derken 
telaşla süt tenceresini de devirdi. 

Pamuğun batına gelenleri sor
mayın. Bayan, onu cezalandırdı. İ
ki gün kömürlüğe hapsetti. Yiye
cek ,içecek bir teY vermedi. İki gün 
sonra Pamuk kömürlükten çıktığı 
saman, sakız gibi beyaz tüyleri kö
mür tozuna bulanmıt. kapkara ol
muttu. Açlıktan batı dönüyor, göz
leri kararıyordu. 

Pamuk yapılması doğru olmıyan 
itleri gizlice yapmağa kalkanların, 
çok defa bqkalan tarafından evel
ce itlenen suçların cezalarını da 
çekmeğe mab:kQm olduklarını bu 

veıile ile öğrendi. 

Doğru bayanının yanına gitti. 
Ellerini öperek af diledi. 

Yurd'un Çocuk havesi 

Bu hafta size yapııtırmaca veriyoruz 
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Bu hafta size bir yapıflmnaca veriyoruz. Yapıfbnmıc•mızı 
bapranlar arasında kur'a çekeceiiz: 

Birinciye güzel bir biblo hediye edeceiiz, 4 okuyucumuza bi
rer ıüıl~ dolmakalem, 12 okuyucumuza dit fırçası, 8 okuyucu
muza dit pastası, 50 okuyucumuza kitap, 10 okuyucumuza krem, 

_ 20 okuyucumuza birer perael, 20 okuyucumuza birer kartonlu 
~uluboya, 100 okuyucumuza da birer kartpoatal vereceiiz. 

Dikkat 
Çocuklar: 

I - Zarllonn iurine 6upon 
.............. hJmUyanlor. 

2 - ICııponl.,.o ~ odre.Ze
riai ,,..,..,,.,.,.,. 

3 - Kuponlara okunmt)'OCaJr İ 
ıelıilJe oJrea!erini JIGMlnlar bil- İ 
mece oe bo)'Gmacalarrmıam ku-: 
ralarına lıahlmamaktaJır. E- j 
ier lteJiye JrcuanamıJIOr•anız, ı 
bunan Nbebini yalıarıJa YfUdı-

,,~::=..~~.~.~=7.:::::::.~ .. 

Yard'un Çocuk lliveal 

Zengin hediyeli ~o<uk baltası müsabakasında 
hediye kazananların isimleri 

Çocuk haftası münasebetiyle evelki hafta çıkan çocuk ilivemizdeki bil
mecemizi halleden küçük okuyucularımıza zengin hediyeler videtmittik. 
Bilmecemizin halledilmit tekli BERiA, CEMAL, KARS ve TUNCA idi. 
Halledenler arasında kura çektik. Birinciliği Ankara orta okulundan 860 
Pervin Yazgan aldı ve en büyük hediyemiz olan kıymetli, tık bir kurıun 
ve mürekkepli dolmakalem takımı 
kazandı, Samsun orta okulundan 781 
Adnan Kefeli ikinci geldi ve kıy
metli bir para cüzdanı kazandı. An
kara Hacı Bayram mahallesi Sayın 
Taı sokak 7 de Evrensel üçüncü gel
di ve büyük bir biblo kuandı. An • 
kara Mimar Kemal ilk okulundan 
134 Nevin Us dördüncü geldi ve kü
çük bir biblo kazandı. 

Büyük albiim kazananlar: 
Ankara .lmıet lnönü okulundan 466 

Behiç Kökul, Ankan Autürk ilk oku
lundan 638 Sarap Seden, Dif_&l'baJur or
ta okulundan 206 Mehpare Ozyurt, Ka
raman orta okulundan 145 İamail Bu • 
ket, Zile Altın :riırt okulundan 49 Sühey
la Bilgin, Ankara Devrim okulundan 
Şükran Gürc;mar, Adana Namık Kemal 
okulundan 55 Aydın Yurtcu. 

Kurfun dolma kalerrı 
kazananlar: 

Zoıısuldak Çelikel liHainden 991 Ni
hat Para, Gaziantep Ka,.ac:ık okulundan 
271 Çetin Ka,.Mk, İzmir posta memanı 
Fatma laıu Gülten Saim, Anlrara'dan 
Sevci Ertürk, 1ran - Tahran DanqkedeJ'i 
Efseri 817 llebmet Kuderci, Anlı:ara İa
met pap ku enatitüaiiDden 80 Lltife Ak
cün, Ankara üçüncü orta okulundan 371 
Nihat Unat, tetanbal Saint B ... it oku
lundan 94 Selçuk Kapr, Ankara Atatürk 
olı:ulundan 6 Mehmet Aka:r, Ankara ikin
ci orta okulundan Babri7e Erkan. 

Sabanlak lıazananlar: 
Ankara Dumlupınar mahallesi Yala

za aobk 15 de Evaaf Daticioilu. De
nizli Ziraat bankası miidtirü kın Nesrin 
Erdemir, Ankara ciimburi7et okulundan 
18 Rıfkı Ural, Ankara üçüncü orta oku
lu 1. Ç. de Se'rinç Sev .. Ankara ticaret 
vek&leti kredi itlerinde mümeJ'J'iz Necip 
kızı Nal'Hl BtiJ'ik Alpan. Ankara Ulus 
okulundan 419 Latife Topa7, Çanlmı or
ta okulundan 22 İmıail Bati.ar, Adana kıs 
lisesinden 694 llanise Nakipotıu. Anka
ra İltekin okulundan 476 Nerime Baba
can, Adapuan Sabiha hanım olnıhmdaa 
322 Erdoian Sipahi B•. 

Kolıala .ahan lttaananlaT: 
Ankara kız liHaindea 673 Nahide Ni

hat, Diyarbakır lieesinden 825 Sacit SeJ'
rdr, DiJ'Ubakır lisesinden 615 Ahmet 
Ka,.ral, Ankara lanet P8f8 Bet tepeler 
sokak 2 de Vural Tutak, Anlı:ara Necati 
olnıhllldan birinci amıfta llebmet Bq
tui, Ankara Keçiören'de bakkal J'Ullllda 
Mubar Ka,.ahan, Elbıi orta okulundan 
977 Hızır Yalc;m, Sivaa liaesindea 320 
Bahattin Erdin, Sinop orta okulundan 
338 Cotkun Abanoa, Yoapt orta olaalan
dan 178 HaAn KandenulL 

Birer düine renlıli clilıif ipliği 
kazananlar: 
Elbıi orta okulundan 154 Bedia Er

dem, Ankara Atatürk ilk okulundan lal 
A:yten Yanar, Anlrao Etlik ilk olı:uhm
dan 297 Yüksel Çakm. 

Kolonya kazananlar: 
Ankara sanat okulundan 213 Necip 

Kauatı, Ankara ikinci orta okulundan 
404 Eniıc Derdli. İaparta orta okulun • 
dan 1 l Ali Yalc;ınkaya, Bursa ilı:inci or
ta okulundan 676 Mehmet Ulubey, Di
varbalnr lmmqçı Şefik itÇlsi Refik Ak
koc;, Tokat Gazi pa'8 .okulwıdan 17 Ha
san Dai('i. htanbul 52 inci ilk oku'. • 

ı 72 Tank Akman, Zile orta okulundan 
174 Süreyya Fenerci, İstanbul Bakırköy 
Bezazyan okulundan 73 Sona, Yozgat or
ta okulundan 194 Lütfi Unal. Ama.ya or
'ta okulundan 347 Kemal Geçim, Ankara'
dan Tuğrul Kalankaya, Ankara üçüncü 
orta okulundan 1009 Nazmiye Arpacı
otlu, İsparta orta okulundan Pervin Alı:
kul, Ankara Ulus okulundan 134 Safa Se
ner, Tokat Ülkü okulundan Feriha Kun
tay, Ankara sanat okulundan 216 Namık 
Yazar. 

Dif Jır~ lttuuınanlar: 
Elizıi orta okulundan 1. A. da 375 İs

met Tüzün, Ankara 11111et pap illı: oko
landan birinci 11nıfta 463 Türklıı Tura, 
Ankara Necati okulundan bqinci sınıfta 
Süheyla Şenlen, Ankara Atıf bey mahal
lesi 210 numarada 1hsan Çiçek, Ankara 
A'tatürk bulvari Niide apartıman üçiiİı
cü katta Yıldız Oıuz, Diyarbakır Sü -
leyman Nazif okulundan 28 Zeki Sezer, 
Zonguldak Çelikel lisesinden 921 Niza • 
mettin Özsün. Ankara üçüncü orta oktı
lundan 287 Kemal Karakaya, Ankara 
bahçeli evler kooperatifi 34 Cihat Öz -
cener, Davas Gaai okUlundan 146 Bel -
ma Unver, Ankara ikinci orta okulundan 
3. B. de Münevver Siizener, Yozıat Sa
karya okulundan 154 N. Erer, Ankara Ço
c:U Sarayı Öidü IOkak 9 da Güler, An
kara Gaai okulundan 277 Servet Şenöz, 
Ankara Atatürk okulundan 923 Nail So
lak, Ankara üçüncü orta okulundan 1092 
Halil Bozok, Ellzıi üçüncü okulundan 
909 Şahancan, Elbığ orta okulundan !75 
İsmet Tüztin, Yozgat orta okulundan 754 
Sezai Doğdu, Ankara mimar Kemal oku
lundan 120 Ayten Daicı, Ankara mimar 
Kemal okulu ikinci amıfmdan Yıldız Gü
ner, Ankara Kantdıdere'de 191 Nevin 
Alpman, Elbıi orta olaalandan 961 Hu
lui Tan, Konya liaainden 4. F. de 360 
İbrahim ErdetaoJ'. 

Dİf paatuı lıtuananlaT: 
Ankara inpat uta okulundan 307 Veli 

Veral. Kırıkkale pmizon evleri 11112 
de Cemal Tokso7, Anlı:ara Necati ilk o
kulundan 1094 Cavide Günyüz, Van Teb
riz kapı 162 Nimet Ertuğ, Nazilli orta 
okulu 224 Neriman Aka, Anlı:ara Yeniıe
bir Tuna caddeai Balk sokak 3 No. da Ne
bahat Onen, Denizli Kale Tavas ilk o
kulu 45 Sabahattin, Anlı:ara İsmet pata 
ilk okulu Sorıun sokak 4 Fazil,t Solak
oilu, Ankara Atatürk ilk okula 619 İl
han. Samsun mali7e tahsil pbesi memu
ra Salibattin Çmp7 oila İbrahim, An
kara Necati be7 okula 712 Arif Demir
ta" Çankın llartı kö,.ü ilk okulu 214 
!Şükran Öaa7, Samsan liaai 554 Ekrem 
Sqmm. Yozpt orta okula 4391hun Er
dotan. Tokat ort~ okula 161 Yasal AD
Jan. Tobt orta okula 12 Hamdi, 

Dİf IU'f'llıfı lıaananlar: 
Zoaaaldalı: Gui okula 448 Nermin Ev

den, Giresaa Necati be,. okula 90 Çetin 
Us, Ankara Gazi lieesi 116 Nizam Uur, 
Ankara Atatiirk ilk olaalu 677 Ali Usto
mar, Ankara lanet pqa mabaUeai bet 
tepeler aobk !O. 32 No. Belki• San, Nii
de Tüm emir aabayı kın 1cJU Binan, 
Ankara 1amet pqa maha11esi Bet tepeler 
aobk !O. U de Sadi San, Niide orta o
kula 26 llebmet Bqer, Malat7a lisesi 77 
Tallt Yıldmm, A)'dm kötk ilk o1nalu Se
Tim Altıok, İstanbul H. P. 621 Vakur 
Aslan, Çan- kayıkçılar okulundan 2 
Necmi Cotlnaer. 
Krem luaananlar: 

Ankara Naaım bey mahallesi Balcı oi
lu sokaiı Emine Yilksel, Ankara cümhu
ri)'et illr olrala 962 Cengiz Çetin, Anka
ra üçüncü orta okulu 870 Hunöz, Amasya 
orta okul 310 Bahattin Özıen, Ankara A
·tatiirlr lnz ilk olrul 46 Hazım Savtur, 
Zonculdalı: Çelikel lisesi 445 Mehmet Al
ca, Kastamonu lisesi 117 Nihat Giiıı:eJ", 
Tire beşinci okulu 2'33 Neriman Gura7, 
Zonculdalt hamamöntinde bakkal Musta
fa oilu Kbım Koç, Antaba orta olı:alu 
891 Emin Arkayen, ZoncuJdak hamamö
niinde balrlral Must:;ıfa lrTn Fatma K 

Tarak kazananlar: 
Ka,..eri Gazi JMlta ilk okulundan 359 

Oaman Daloila, Ankara lnönü ilk oku
lundan 872 Bahattin Sözener, Kütahya li
sesindeg 1. A. da 110 Kayahan Gül, Kon
ya bölse sanat olı:ulwıdan 184 Musa Atil-
11, Ankara erkek lisesinden 675 Feridon 
İeeri, Ankara mimar Kemal ilk okulun -
dan 918 Ane, Ankara Gazi lisesinden 
1356 Nazıt Dinçer, Ankara Bayram cad
desi Antep sokak !S No.da Gönül De
mirtaş, İstanbul Beşilrtaı ıehit Asım cad-

.3. 

Bllme<e Ye lloyamacalarımııı halledenler 

Soldan sağa doğru: Sıucu orta okulundan 523 Fikret Gençay, 
Zile orta okulundan 66 Türk Göluel, Giraun lametPG§a okulun

dan 339 M. Hagiil, TllOfllllcd illı oltalanJan Fal.rettin 

Soldan sağa Jofrv: Balwarya Ferclinant lıaıahaı Namalt Kemal 
ilk olmlandan 4 Gaye Ayclm, Ankara Erlıelı LUainllen 1581. 
Orhan Laoay, Boğazlıyan Gmi Ptlf4 ille olmlaıwlan 286 Hiiaeyin, 

Vezirlıöprü Java vekili Hilmi oflu il. Ceodet Çörelcçioila 

deai poata kutusu .abiı 6. No. da Siile7-
man Gürmeric;, Anlı:ara lnDla7 ıefkat 
J'Urdu 635 Mehmet Kınt. Ankara Hiım
yeietfal kreti A71a Acar, Ankara iic;iincü 
orta okuldan 1. Ç. de 551 Mellhat Ersen, 
Ankara 1ımet pata ilk okulundan 1076 
Ya1c;m Koçak, Ankara Gazi lieesinden 
1038 Erdoian öcel, Ankara İsmet pa .. 
kız enstitüsü sınıf 1 C. de 372 Perihan 
Gönene;, Ankara iiçüncii orta okuldan 126 
Tevfik Güden, Ankara 1. inci orta okul
dan 449 Arcun Mutlu, Ankara erkek li -
sesinden 1056 Cavit Ualazoqlu, Ankara 
Yenişehir 7eni Kalık aokak 10. A. da Ta
hir Aktan, Ankara Nazım bey mahallesi 
ıergi solı:aiı No. 2 de Bakkal Rasim Çı
narbaıı. 

Cep JJteri k~nlar: 
Ankara erkek lisesinden 1821 Halik 

Gökeren, Diyarbatır İzzet PBta caddesi 
Çubukçu sokağı No. 24 de Celil Güvenç, 
Ankara Y eniıehir Türk maarif cemi7eti 
lisesinden 243 Se9im Akman, Ankara ii
c;üncü orta okuldan 258 Dan~ Hepcüler, 
Kilis Kemaliye 62 Numarada Öznur Palr
ahn, Ankara bölge sanat okulundan 284 
Hüsnü Öıı:gilr, Ankara birinci orta okul
dan 1357 Halim Uluba7lar, Ankara tica
ret lisesinden 263 Orhan Batar, Ankara 
birinci orta okuhmdan 1487 Nejat Tii • 
2imer. 

K~k saluboya lıazananlar: 
Ankara clbnhori7et okulu 438 Tiirkln 

Gündoidu, Kastamonu Murat bey okulu 
425 Ayhan Göksal, Upk orta okulu 24 
Rasim Köksal, Zile orta okulu 105 Ali 
Kocaman. Ankara Y enihayat ilk okulu 
453 Emine Çank/y, Zonguldak Çelikel 
lisesi orta lmrmda 19! Enis Ecer, Ankara 
lltekin ilk okutu 921 Nejat Nural, Sam
sun Gazi okulu 388 Namık Özkoc;, Adana 
erkek öğretmen okulu 974 Ali Saitiir1r, 
Ankara Fe7zi Kınakarslan, Konya avukat 
Mustafa Karaaiaç oğlu Adil Karaatac;, 
Ankara P. T. T. mesul muhasiplik memu
ru Melahat Bencü kızı $ükran Bencil. 
Ankara erkek lisesi 1416 Şevket Süreyya 
Alptekin, Ankara P. T. T. muhasebe me
mura Nurettin :reieni Serap Yüzak, De
veli birinci okulu 198 Bedia Akalın, Zon
pldalr Namık Kemal okulu 432 Asım Ye
ni, Zonıuldak Mehmet Çelikel lisesi 926 
Hayrettin Baykut, Ankara Çankayr oku
lu 132 Neriman Peiir. İstanbul Ha7dar
pa15B lisesi 1734 Hayri Taşkent. Konya 
sanat okulu 180 Mastda Er, Ankara İs -
met paşa kız enstitüsü 69 Bedia Elicöze
lrul. 

ltiiçük Jelter kazananlar 
KonJ'll ıanat okulu 30 Yusuf Ziya Sa -

hin, Ankara Yeni,ehirde Y eniıün "Sokak 
3. A. da Fikret Köksal. Samsun lisesi 
1134 Eryılmaz Medhiye, Samsun lisesi 
10~7 Nari Öz. G:ı:r.İl'nt~I' bo-ıt11ncı okul 
3ı; Nafiz Ye',lilova. Adana kır l'sts' 49 
Şadan Özsayın, Ankara Atıf bey mahal
lesi 219 numarada Fikret Gökırmak. An
kara musiki muallim mektebi karıısı Ho
ca Abtullah apartımanı 34 de Serife Sa
fak. Diyarbakır Süleyman Nazif oku
lundan 26 Ali Öğündür, Zile orta okulu 
190 Mahmut Aykut. Mudurnu cümhuri -
yet ilk okulu 48 İlsan Sayan. Ankara İl
tekin ilk okulu 361 Kaya Tuncel, Anka
ra Yeni$ehir Yüksel cadde 42 No. da Mu
zaffer Işın, Tavşanlı Domaniç merku 
ıı, oktıTıı 38 Asım Turan. Edirne orta o

kula 997 Ya,mut Sönmez, Zile orta okul 

31 Kadir Emdiriizcü, Diyarbakır die 
doktoru llabmut Töcel yanında B. Ça
wn, İpsala lllı:: okulu 114 Hüseyin Sner, 
Ankara Devrim illı:: olaalu 270 .Faruk Ş.. 
hinbaı, 1atanbul Be,.oilu Yeıjl aobk 28 
numarada Batur Tap.o, Anlı:ara Etlik illı: 
okula 113 A:yten Yurtçu. 

Ulıu ~oculrlan rozeti 
kazananlaT: 

İatanblll - Kartal Maknaı Maltepe kö
yü cami sokak ıs de Raziye Akyildıs. 
Konya - Dolan be,. ilk okulundan 180 
Şevki Öztin, Ankara üçüncü orta okulun
dan 842 Muazzez Erdener, Ankara pzi 
lisesinden 823 Omer Seyrel, Ankara U· 
im olrulundan 2. A. da Zebra 'Önal, An
kara Y enihant okulundan 43 Sümer E
,_e, Yozcat orta okulundan 450 Bahattin 
Ucel, Yozıat orta okulundan 661 Nuri 
Ersoy, Aolrara İltekin olaalundan 916 Ke
mal Çöte. İaparta Karaaiaç mahallesi 61 
de Ahmet Gündüz, Yerköy Baıarma tica
ret evi odacısı Ömer Aydm, Zonauldak 
Hayri bey ıolı:ak Mithat pata mahallesi 
31 de :.:: ~rvet Kaylin, Sivaa lisesinden 4. 
A. da 176 Refik Kihtır, Sivas lisesinden 
4. C. de 420 Bahattin Tarp7, Ankara ti
caret lisesinden 159 İbrahim Uzümcü. 

Ankara Gazi lisesinden 957 Bedri Ay
dınoilu, Ankara Gazi lisesinden 5IS 
Mahmut Çahtal. Ankara Albayrak oku
lundan 197 Ethem Cübbecioilu. Ankara'
dan lıf. AJ'AJ', Zonculdalr Çatalaiu is • 
tasJ'C)Dunda Zihni Tatlnran, Erzurum ta
met pafa _illı: okutandan 279 Selma Can 
Gören, Ankara birinci orta okulundan 
786 İımet Erciin, Ellzıi orta okulundan 
J. A. da 371, Niide orta okulundan 197 
Ertuinal Tecimer, Bafra orta okalandaa 
7 Turhan Dolu. 

Raim delteri km;anar.lar: 
Diyarbakır orta okulundan 1. A. da 123 

İhsan Alhaz, Sinop orta okulundan 8 Bc
tuirul Tlll'UI, Amasya orta okulundan 1. 
A. da Mehmet Kitapçı. 
Kitap lrtuananlar: 

llersifoa İrfan okulundan 2S9 Nejat 
Türe, Kırıkklı:ale ilk okulundan 648 Er
dofan Almeren, Zile orta okulundan 231 
Nu:ım Uncu, Ankara lnönü okulunda 
1060 Müesser Galatalı, Ankara birinci 
ortı okulundan 1518 Adnan Çelik. 

L&.tilt luızananlar: 
Ankara Atatürk okulundan Sl4 Müj

gan Akalp, Ankara üçüncü orta oku -
landan 178 Mehmet Gileşen. Ankara er
kek lisesinden 37 Şeref Eıeıi. Ankara U
lus okulundan 814 Orhan Ata Yalvaç, An
kara İnönlı okulundan 964 Faik Koyun -
cu, Ankara erkek lisesinden 1019 Adnan 
Atar. Samsan Gazi okulu öğretmeni Faik 
kızı Naciye, Ama~ya orta okulundan 389 

ılk <'kulundan 379 
• -·:. u• ~nkır 28 numaralı po

liı memuru oğlu Cahit Korkut. Samsun 
kız orta okulundan 821 Nermin Yönde!, 
Ankara İltekin okulundz, 259 Tuirul 
Güven, İsparta Karaağac mahallesi 23 
numaralı evde Mustafa Baskava. Ankara 
erkek lisesinden 1316 İhsan Parlak. A -
masva Kılıc Aslan okulunc'lan 4. A. da 18 
Nurettin Türk Tarhan, Ankara Gedikti 
kücük subay okulundan 116 Enver De
niz. Ankara erkek 'lisesinden 1540 Cahit 
Çorbacı. Ankara Gaai lisesinden 534 Suat 
A""v Ankara mimar Kemal okulundan 
1006 Sevim Berkyar. • 
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ıMilli Sel'imiz lnönü Stadyomdal 

Milli Şef lsmet lnönü ve Ba
yan lnönü, yanlarında Bcqve
kilimiz doktor Relik Saydam, 
Hariciye Vekili Şükrü Saraç
oğlu, ve Dahiliye Vekili Faik 
Ôztrak olduğu halde stadyoma 
gittiler. Halkın coıhun göıte-

rileriyle karıılandılar. Halka
rcuında mwabakaları alaka i
le takip ettiler. Yukarda.ki re
•imde, Milli Şefimizi, relika
lannı ve Bcqvekilimizi görü
yorsunuz. 

Almanla İtalya.n, İngilizle 
~ 

Fransız karşı karşıya ... 

Şimdi iki taraf ta kendine 
ahbap bulmağa .uğraşıyor 

Geçen sayıda bütün dünya 
devletlerinin büyük bir harp 
korkusu içinde olduğunu uzun 
uzadıya anlatmıştık. Bu bula
nık havada kendisine ve ordu
suna güvenen genç ve dinç Tür
kiyenin sulh politikasına gene 
devam edeceğini; yurdda sulh, 
cihanda sulh için çalışacağını 
uzun uzadıya anlatmıştık. Dün
yanın bu karışık zamanında en 
rahat, en sağlam yer olan yur
dumuzdan dünyanın karışık 
vaziyetine şöyle bir göz ata
lım: 

Alman Çekoslovak'ı yu
tup, ltalyan da Arnavudu göv
deye indirdikten sonra, bütün 
develtler korku içinde titreme-

ğe ba§ladılar. Alman ve balya~ 
nın doymak bilmiyen iştahları 
karşısında lngilizle fransızda 
şafak attı. Ellerinden geleni 
yapmağa başladılar. İngiliz 
mecburi askerliği kabul etti. 
iki devlet de askerlerini arttır
mağa, harp işlerine fazla para 
harcamağa, yeniden toplar, 
tayyareler, harp gemileri yap· 
mağa başladılar. İngiliz, ne o
lur ne olmaz diye vaziyeti teh
likede olan devletlere garanti 
verdi. Yani ''almanla İtalyan 
size saldırmak isterlerse arka
nızda fransız ve ben varım !,, 
dedi. 
Arkasından Amerika Cüm

( Sonu 11. inci sayfada) 

Amerika sergisinde 
Türk pavyonu 

· Amerikalılar Nevyork'ta dünyanın en büyük sergisini kurdu
lar. Aylardan beri hazırlanan bu sergi ayın 30 unda açıldı. Sergiy~ 
hemen. bütün milletler İştirak etti. Serginin bulunduğu yer koca· 
man bir Şehirden daha büyüktür. Amerikalılar bu uğurda yüz mil
yonlarca lira harcadılar. 

Sergiye biz de iştirak ettik. Orada büyük ve güzel bir pavyon 
yaptırdık. Yukarıdaki resim, bizim pavyonumuzu gösteriyor. 

-9-

İyi ve para getirir tütün yetiştirmek • • 
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T ütüncülere .l 8 öğüt 
Türk tütünü dünyanın en iyi tü

tünüdür. Onun için bütün dünya 
Türk tütünü arar. Türk köylüsü 
tütünü ne kadar iyi yetiştirirse malı 
sulü yabancı ülkelerde o kadar çok 
para eder. Hem köylü kazanır, hem 
de memlekete para girer. • 

Ecnebi alıcılar memleketimizin i
ki bölgesinde yetişen tütünlere müş 
teridirler. Bu bölgelerin biri Ege, 
öteki Karaneniz - M.armaradır. 

1. - Ege bölgesi: 

Aşağıda yazılı şehir ve kasabalar 
Ege bölgesi içindedir: 
Acıpayam, Adagide, Ahıköy, Ak

hisar, Alaçatı, Alaşehir, Aydın, Ay
valık, Altınova Bergama, Bigadiç, 
Bodrum - Karaova, Bozdoğan, Çal, 
Çeşme, Çine, Daçya, Davas, Demir
ci, Denizli, Dikili, Fethiye, Gavur
köy, Gördes, Isparta, Karaburun, 
Karaağaç, Kula, Kuşadası - Selçuk -
Söke, Manisa Marmaris, Menemen, 
Milas, Muğla, Nazilli, Ödemiş, Sa -
lihli, Seferihisar, Sındırğı, Soma, 
Tire - Bayındır, Torbalı, Turgutlu, 
Urla, Uşak, 

2. - Karadeniz ve Marmara 
bölgeleri: 

Karadeniz: Artvin, Trabzon, Pu
lathane, Erbaa, Tokat, Niksar, Çar -
şaınba, Samsun, Bafra, Gümüşhacı • 

T iitünler kurutuluyor 

köy, Sinop, Gerze. 

Marmara: 1 
: 

' • ı . -. 1 1 ................................................................................................................................................................ , 
Büt~.n Tra~!a, ~cbze, tz~i~: Hen Sporcu bir gençlik yetı.ştı· rı·yoruz 

dek, Duzce, Gundogdu, Üskubu, Ka-
ramürsel, Bilecik, Yenişehir, İne • 
göl, Yalova, Gemlik, Modanya, Bur
sa, Orhangazi, M. Kemalpaşa, Kara
cabey, Gönen, Balıkesir, Agonya, 
Biga ve Bandırma. 

Ekicilerimizin ecnebi alıcıların 
makbul tuttukları ve çok para ver· 
dikleri iyi cins tütünleri yetiştire
bilmeleri ve bunları kabil olduğu 
kadar ucuza mal etmeleri için ken
dilerine pek faydalı bazı öğütler ve 
receğiz. Tütün ekicilerimiz bu ö -
ğütleri dikkatle okur ve harfi harfi
ne yerine getirirlerse iyi mahsul el
de edecekleri gibi tütünlerine yük • 
sek fiyatla alıcı bulurlar. 

Ege bölgesi Karadeniz - Marma • 
ra bölgelerinde tütünün olgunlaşma 
zamanı ve işleme usulü birbirinden 
farklı olduğu için bu sayıda Ege 
tütüncülerine, gelecek sayıda da Ka
radeniz ve Marmara tütüncülerine 
öğüt vereceğiz: 

Ege T ütünciilerine Öğütler: 

1 - Tohumlarınızı daima tam bü
yümüş, hastalıksız ve gürbüz fidan
lardan toplayınız. 

2 - Sakın konu komşudan cinsi 
belirsiz tohum almayınız. 

• 
3 - Fideliklerinizi daima rüzga-

dan saklı yerlerde seçiniz. Tohumu 
ekmezden evel fidelik toprağını 

kaynar su ile sulayınız. 
4 - Fideliğe lüzumundan fazla 

tohum atmayınız. 
5 - Fideliğinizde her hangi bir 

hastalık veya maraz gördüğünüzde 
derhal hükümete ve İnhisarlar ida -

(Sonu 12 inci sayfada) 

Sağlam ve sıhatli bir genç
lik yetİ§tirmek için yeni kurdu
ğumuz Beden Terbiyesi Genel 
Direktörlüğü layJal.ı çalııma • 
lara bcışlamııtır. Burada gör
düğünüz resimler gençliğin re
fitli spor hareketlerini göster
mektedir. Yukarda bir genç kız 
yüksekten atlıyor. Altta, bir 
genç engelli koıuda •• Solda bir 
genç kız top atıyor. 

• . . 

; 
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Köpeklerden bağır.ak kurdu 
geçer 

~ 

....___ _ ___._.___..L_. ___ _____ 
Kuılar da hatalık Gfdarlar Fareler veba llıutalığanı 

Gfdarlar 

K O Y HEKİMi ANLATIYOR 
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Hayvanlardan geçen hastalıklar 

Sevdiğimiz, beslediğimiz hayvanlar bize 
öldürücü hastalıklar aşılıyabilirler 

:r 

Kedilerden çocuk lelci 
hmtalıiını alırız 

H 
epimiz biliriz_ ki b_irçok 

hayvanlaT ınaanlarla 
beraber yap.rlar. Di
ğer bir kısım hayvan
lar da zararlı oldukta-

n halde insanların bulunduk
ları çevrede yqarlar. Gerek 
yararlığı olan ve gerek zarar
ları dokunan hayvanlar insan
lara birçok hastalıklar geçire
bilir. Bunların bqlıcalarını kı
saca yazıyoruz: 

Hayvanlar insanlara nasıl has
talık geçirebilirler diye sorarsanız 
ben de size şu cevabı veririm: bir 
kısmı doğrudan doğruya insanla
rın deyrnesi ve ellemesi ile bir 
kısmı etlerini ve mahsulatını ye
memiz ve yahut kap kacağımıza 
deyrneleriyle hastalık geçirirler. 
Mesela: Verem, Malta humması 
gibi hastlıklar ... bu hastalığa tu
tulmuş inek ve keçilerin sütleri
ni kaynatmadan içmekle geçer. 
Bunun için :ne idüğü belli olmı
yan 8Ütleri çiy içmek tehlikelidir. 
Hele Baytar muayenesiyle verem· 
li olup olmadığı belli olmıyan i
nek sütlerini küçük çocuklamnı
za içirmek çok tehlikelidir. Ken
dimiz sütü kaynatarak i~r ve 
çocuklarımıza içirirsek bu tehli
keye karşı gelmiş oluruz. 

"Şarbon,. denilen Karakabar
~ hastalığı koyun ve diğer hay-

Atlar .akailı hcutalıiını 
(Jfılarlar 

vanların derilerini, kıllarını ve 
doktor, baytar muayenesinden 
gcçmiyen hastalıklı etlerine elle
mekle geçer. Sanatı icabı deri ve 
kıllarla uğratan esnaf Karakabar
cık mikrobiyle bulaşık deri, kılla
ra, etlere değerse ve elinde yara 
çizgi veya çatlak olursa hastalığı 
kapabilir. Ve hastalanrr. Mezba
halarda muayene olunmıyan ka
çak etlerden de karakabarcık ge
çebilir. 

Abdest bozan dediğimiz şerit 
sığır etlerinden ve pastırmalardan 
geçer. Abdest bozan yumurtala
.n bulunan insan gübresi tarlala
ra döküldükten sonra, bu bula
şık otlan yiyen sığırların etleri 
arasında mikroplu şer.idin yumur
taları kalır. Sonra bu sığırın bu
laşık etlerini yiyenlerin midesin
de açılan yumurtalar şerit haline 
geçer ve barsaklarımıza yapışır ve 
sağlığımızı bomr. 

Yeni keşfolunan ve ''T ulare
mi" denilen bir hastalık daha var· 
dır: bu hastalığın mikrobu da 
bulaşlk Tavşan etlerinden geçer. 
Hatta farelere de bu hastalığın 
mikrobu geçeceği için insanların 
başlıca diişmam olan farele.r de 
bu hastalığı Y.iyeceklerimiz üze~ 
rine bulaştırarak yapabilfr. Fakat 
en ziyade yabani av Tavşanlarm
dan geçtiği için avcıların elinde 

ı 

Koyundan ıarbon hcutalığı 
geçer 

hafif sıyrık veya çatlak olursa bu 
hastalığa tutulabilirler. 

Yine yeni keşfolunan ve adına 
(Psıtakosis) denilen bir hastalık 
vardır ki bu ela evlerde beslenen 
hastalıklı Papagan veya sevgi kuş
larından geçer. Evimizde besliye
ceğimiz bu gibi kuşların hastalık
lı olmamalarına çok dikkat etme
miz ve korunmamız lazımdır. 

Evlerde beslediğimiz ve bize 
çok yararlığı olduğu şüphesiz o
lan köpeklerden de çok tehlikeli 
olan ''Ekinokok" hastalığı geçe
bilir. Köpeklerin, çok defa çocuk
larımızın yüzünü, ağzını yalama
sı ve yahut görünmeden kap ka
cağı yalaması yüzünden Ekino
kok J!l.ikrobunu bulaştmarak has
talığı ' insanlara ve çocuklara ge
çirebilirler. Bundan mada köpek
lerde birkaç cins barsak kurdu 
vardır. Bunlar yumurtalarım bu
laşık kıçını öteye beriye sünnek 
suretiyle etrafa yaydığı için sı
ğıntı halinde yaşıyan köpek kurt
larını insanlara geçirirler. 

Son zamanlarda yapılan tecrü
belere göre, kedi ve köpek gibi 
ev hayvanları kızıla tutulmuş 
hastaların evinden diğer sağlam 
evlere mikrop taşırlar, hastalık 
geçirirler. 

Köpeklerden insanlara geçen 
en tehlikeli hastalık kuduzdur. 

T auıandan Tularemi geçer 

Kuduz hastalığı kudunnut kö
peklerin salyasından geçtiği için 
bu cihetlere çok dikkat etmemiz 
lazımdır. Ve evelki yazılarımızın 
birinde tarif ettiğimiz şekilde ku
duz şüphesi olan köpekleri der
hal baytara, doktora gönderme
miz, ısırılmış bir kimse varsa 
kuduz aşısı yapılmak üzere teda
viye göndermemiz lazımdır. 

Çocuk felci olan :havale hasta
lığının mikrobunu da evdeki ke
dilerin bir yerden diğer bir yere 
götürdükleri son zamanlarda an
laşılmıştır. Kedller çok defa bir
çok evleri dolaştığı için çocuk fel
cine tutulmuş bir hastadan mik
rop alarak sağlam çocuk olan di
ğer bir eve de götürürler. 

Fare ve sıçanlara gelince: Bun
lar pislikleri ve insanlara olan za
rarlan dolayısiyle hepimizin sev
mediğimiz hayvanlardır. Böyle 
olmakla beraber birçoklarımızın 
evlerinde yaşad.ıklan için bunla· 
rın da ne gibi hastalıklar geçire -
bildiğini bilmemiz lazımdır. 

''Amipli dizanterinin" mikrop
larını fareler vücutlannda saklar· 
lar ve pisliklerini dolaştık.lan yi
yecekler üzerine saçarak hastalığı 
yayarlar. 

Farelerin üzerinde yaşryan pi
reler de vebayı (Taun) bulattınp 
yayabilirler. 

Bize çok yararlığı olan at ve 
beygir gibi hayvanların da bazen 
öldürücü hastalık bula§tırdddan• 
olur. Köylülerce ''Sakağlı" deni • 
len {Rµam) hastalığı sakağlı hay· 
vanlardan geçer. Çok tehlikeli ve 
öldürücü bir hastalıktır. Hastalık 
sakağlr hayvanlardan sağlam hay
vanlara bulaştığı gibi insanlara 
da bulaşıp öldürebilir. Onun için 
sakağlı hayvanları hemen öldür
mek ve .leşlerini de derin çukur
lara gömerek üzerini sönmemiş 
kireçle kapatmak lazımdır. 

Köy Hekimi 

Arnavutluk Kırah 
• 

ılstanbul' da 
Geçen sayımızın politika sü

tununda ltalya'nın Arnavutlu
ğu aldığını yazmıflık. Arnavut
luk kıralı Ahmet Zogo, kırali
çe, çocuğu ve maiyeti ile bir
likte lstanbul'a gelmitlir. 

S' P O R 
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Avrupa'daki 

müsabakalarda 

Güreşçilerimiz 
galip geldi 

'A.Vnıpa'daki rakipleriyle boy 
ölçüşmek üzere Oslo'ya giden 
güreşçilerimiz iyi neticeler aldı
lar, yüzümüzü güldürdüler. Bu 
müsabakalara çeşitli milletler gir
mifti. Bu müsabakalar Avrupa
nın en kuvetli taknnrnı meydana 
çıkaracaktı. Geçen sayıda da söy
lcc:liğimiz gibi oradaki karşılaşma
larda Greko - romen dedikleri 
güreşler yapılıyordu. işte bu mü
sabakalarda yedi güreşçimizden 
altısı müsabakalara girmiş ve gü
reşçilerimiz sayı hesabiyle galip 
gelmişlerdir, 72 kiloda Celal A
tik'in karşısına kimse çıkamamış
tır. 66 kiloda ankaralı Yaşar, Nor
veçli güreşçiyi, 79 kiloda Mersin
li Ahmet, Litvanyalıyı yenmişler
dir. 87 kiloda Mustafa Çakmak, 
Estonyalı güreşçiyi sayı hesabiy
le yenmiştir. Ağır -siklette Çoban 
Mehmet İsveçli güreşçiye yenil
miştir. 

*** 
Bundan üç dört gün sonra de

vam eden güreşlerde güreşçile

rimiz gene iyi neticeler aldılar. 
Mersinli Ahmet, Danimarkalı 
pehlivanı; Çoban Mehmet, Ma
car pehlivanı; Yaşar lsveçliyi 
yendi. 

*** 
Bir iki gün sonra da bu güreş

lerin neticesi alındı. Yani Avrupa 
Greko - romen gürq birincilik
lerinde 8 7 kiloda Mustafa Çak
mak ve 66 kiloda ankaralı Yaşar 
Avrupa ikincisi oldular. Çoban 
Mehmet'le, Celal Atik üçüncülük 
için güreşeceklerdir. 

Son vaziyet 

lki gün evel Finlandiya ve Tür 
kiye güreşçileri arasında yapılan 
müsabakalarda Finlandiya ekipi 
Greko Romen müsabakaları 6/1 
ve serbest güreş müsabakalarım 

da 4/ 3 kazanmıştır. Neticeler a -
şağrdadır : 

Greko • Romen güreşleri : 

Kiisseli - Betona, Pilajmeki - 1-
şıka, 

Doğu - Koskelaya, Virtanen -
Atika, 

Pikkusari - Mersinliye, ve Man
sikka - Çakmak'a puvan hesabiy
le galip gelmişlerdir. • 

Serbest güreşte ise : 

Niemi - Betonu, Pihlajameki 
- lşıkı, 

Doğu Hirvilamiyi, Pietilo - A
tiki, 

Mersinli - Lahtiyi, Lukko, mü -
sabakayr terkeden Çakmakı, Ço -
ban - Perkorpi'yi sayı hesabiyle 
venmişlerdir. 

-~-
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KURTDERELI 
Koca Türk pehlivanı İçin 

bir kabir yapılacak 

Aa.ırupa gürqlerincle yüzümüzü 
ağartanlar: yukarda aolcla Mua
tala Çakmak, .ağda Celal Atik, 
altta Mer•inli Ahmet görünüyor 

Geçen aayımızda ölümünü ha
ber verdiğimiz Koca Türk pehli
vanı Kurtdereli Mehmet pehli..-an 
için yurdun her taraf.mda tören 
yapılmııtır. 

Beden T erbiyeai Genel Direk· 
törlüğü Türkiye'ye teref kazan· 
dıran bu kıymetli Türk pehliva· 
nınm ölüm haberini alır almaz 

/Arslan binici.lerimiz gene 
ı müsabakaları kazandı 1 

Avrupa'ya giclen süoari zabitlerimiz 

Avrupa'daki müsabakalara gi
den arslan binicilerimiz gene yü
zümüzü güldürdüler. Bundan e
velki sayıda da haber vermiştik. 
Müsabakalan gene kazanmışlar
dı. Niste yapılan müsabakada bü
tiin diinya milletleri arasında çok 
parlak bir netice almıştır, binici· 

lerimiz bu müsabakada birinciliği 
ikinciliği, iiçüncüliiğii ve dördün
cülüğü kazanmışlardır. Bu müsa
bakalarda mesafe 1 1 manialı ol
mak üzere 5 70 metre idi. Bu mü
sabakalarda birinci Saim Polat
kan, ikinci Cevat Giirkan, üçün
cü Cevat Kula ve dördüncü E
yüp Öncü gelmişlerdir. 

Balıkesir bölge baıkanlığına çek· 
tiği bir telgrafla merhumun ke
derli ailesine J>aıaağhğı bildirilme· 
sini iatemiıtir. 

Merhumun ailesine bir miktar 
para yardımı yapılnuıtır. 

Radyoda Kurtdereli hakkın· 
da esaslı bir konferans hazırlan• 
mııtır. 

Her sene nisanın 11 inci güni.\ 
Balıke.tir sporcuları tarafından 
merhumun hatırasınm anılması· 

na karar verilmiıtir. 
BüyÜk Türk pehlivanmın kab· 

ri beden terbiyesi genel direktör
lüğü tarafından yapılacaktır. 

Genel direktörl\ikçe .Edirne· 
nin Saray içinde her sene yapıl
makta olan Kırkpınar güreıinde 
bat pehlivanlığı kazanacak olan 
güre§çİde bir sene kalmak Üzere 
bir Kurtdereli kemeri ihdas edil
miıtir. Som gümüıten ve çift al· 
tın suyu ile galvanize 'edilmİ§ o· 
lan kemerin tokası da gümüı ola
caktır. 

Kemerin halkalarına zincirle 
asılı on yazısız madalya bulun:. • 
cak ve bunlara her sene kazana ı 
baı pehlivanın ismi yazılacaktı . 
Bu kemere on sene nihayetini ı 
en az üç defa İsmini yazdınnaı:. ı 
muvaffak olan bat pehlivana li · 
diye edilecektir. 

On sene nihayetinde Üç defa 
birinciliği alamıyan olursa madal
ya kordonu genel direktörlük mÜ· 
zesine gönderilecek ve ycnidc.n 
on be§ madalya bu zincire tak ı· 
larak müsabaka yeniden on ser. a 
devam edecektir. Kırkpınar gu· 
retlerine bu •ene baıtlanırken ilk 
günü merhum Kurtdereli pehliva
nın hatırasına hürmeten biı dakİ· 
ka sükut edilecektir. 



• 


