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Arnavutluk'tan 

Almanya Hollandaya taarruz edecek 
Figaro gazetesinin bildirdiğine göre 

iki Alman zırh il fırkası 
Hollanda hududuna 
doğru yaklaşıyorlar 

Londra, 9 a.a. - Sandey Dispaç gazetesinin bildirdiğine göre, Lord 
Halifaks, "lntelligence Service"in Almanya ve Hallanda'daki ajanları~ 
nm gönderdiği malumata istinat ederek İtalyan cebir hareketinin bir 
•·gösteriş ve aldatma hareketi" olduğunu ve diktatörlüklerin hakiki 
maksatlannm Hollanda'ya bir taarruz olduğunu bugün arkadaşlarına 
bildirecektir. (Sonu~ inci sayfada) 

Cümhuriyet 
ordusunda .. 

F. R. ATAY 
Bir nümayit zannetim: genitçe 

bir meydan, ortasında Atatürk
ün büstü ve her tarafında halk! • 
içlerinden birkaçının da milli 
danalar yaptığı görülüyor. 

Fotoğraf bana Çonıh'tan gön
derilmittir. Bu ne bayram, ne de 
bir düğün kalabalığıdır. Sadece 
sıraları gelipte askere gidecek 
olan gençlerin tevk ve fİtabm
dan ibarettir. 

Resmi ve mektubu yollıyan 
arkadatımız, delikanlılardan her 
hangi biri ile yapılan konuşmayı 
da naklediyor: 
"- Oğlum sizi kim çağırdı? 

- Duydukta geldik! 
- Kimden duydunuz? 
_ Dün akşam nahiyeden Hü!>t:yin 

oğlu Memiş geldi, bizim doğum/ula -
rın sırası gelmiş, nahiyeye de bura -
dan haber gitmiş. . 

_ Sizin muhtar kım? . 
_ Ali Dayı. [iri ~apılı Y.aşlı dınç 

F ran•ız S(azete
lerinin Berlin 
muhabirlerin -
den alarak nq
rettikleri bazı 
haberlere göre, 

i bütün Alman -
ya' da humma
lı a•keri. hazır
lıklar vardır. 
Muhtelif kıta- 1 
lar şimdiden baf 
zı harekata geç ı 
fniş bulunuyor-

l

i ~::·im~şa~:z;ı 

1 
a~kerlerini bir 
toren esnasın

da sıösteri.vor. 

bir köylü ileriye dogru g~ldı.] 
- Muthar benim efendım. 

D h size haber salmadık, bu de-
- a a d ;> 

/ikanlı/arı kim topla 1
• • 

K d ·ı rı· top/andılar, efendım. - en ı e 1 .. y 
D

- M . nahiyeden ge mıştı. a -
un emış . bu c 

§ıtları askere gidıyormuş, ge e 
köyde sabaha kadar bayram yaptılar. 
S b hl . d yola çıktılar. Ben de 

B. Çemberleyn dün 
ansızm Londra'ya döndü 

n~f~s ~~}~eri~i aldım, Pf_/eri~e .. k:.: 
tıldım gayrı! Bizden baş a yo us u 
iki köy delikanlıları daha var. Onla-
rın muhtarları da burada. _ .. 

. . . tecru-be gormuş 
Artvın şube reısı . 

ki . b " . b dır Bu anda belkı 
eme ı ır bın aşı • .. ük zevki-
de askerlik hayatının en bu! d 
ni tatmı<: olacak ki gözlerı yaşar ı. 

~ d ~ını duyup-
Yaşıtlarının askere alın ıg b 

• A bl" ~ . ı·andarmasız şu e-
ıa ılansız, te ıgsız, ki 111a do-
ye koşan bu asil t~rk ç?c%ek:r sevinç 
ya doya baktı. Goz/erın 

LONDRA ve PARİS'TE 

Milli Müdafaa komiteleri 
dün birer toplantı yaptılar 
Londra, 9 a.a. - Başvekil Çemberleyn, bugün saat 7.35 te ls

koçya'dan Londra'ya avdet etmiştir. 

Gaf enko -Sara(oğlu 
görüşme1_i dün bitli 

Resmi bir tebliğ çıkarı idi 

İki nazır, Balkan Antantının sulhçu 
ve azimkar siyasetinin azimle devamı 
lazım geldiği hususunda mutabıktır 

lstanbul, 9 a.a. - Türkiye Hariciye Vekili Şükri.i Saraçoğlu ile Ro -
manya Hariciye Nazırı Gafenko arasında yapılan mülakat neticesinde 
aşağıdaki tebliğ neşredilmiştir : 

"Türkiye ve Romanya hariciye 
nazırları lstanbul,daki telakilerin -
den istifade ederek son hadiselerin 
ışığı altında, memleketlerinin bal -
kan antantı çerçevesi içinde müşte -
rek ve mütesanit menfaatlerini tet
kik etmişlerdir. 

iki hariciye nazırı, balkan antan -
tının, hedefi dost ve müttefik mil -
Jetlerin emniyet ve istiklalini takvi -
ye etmek ve komşu milletlerle olan 
bağları Selanik paktı içinde sıklaş • 
tırmak olan sulhcu ve azimkar si -
yasetinin azimle devamı lazım gel
diği hususunda mutabık kalmıılar • 
dır. 

B. Galenko1nun beyanah 
Romanya Hariciye Nazırı Gafenko 

Dost ve müttefik Romanya'nın 
Hariciye Nazırı B. Gafenko 

(Sonu 8 inci sayfada) 
88. Galenko ve Smaçoğlu RÖrÜfürlerken 

• 

ltalya teminat verdi 
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Arnavutluğun iıtikl&line 

dokunmak fikrinde değil 
Akdeniz statükosuna da İngiliz - İtalyan 

itilôfı çerçevesi içinde riayet edecek 
Londra, 9 a.a. - Resmi mahfillerde luk'taki hareketinden İngiltere hükü -

beyan olunduğuna göre hariciye nazı- metinin duyduğu endişeleri kati bir 
rı Lort Halifaks İtalya maslahatgü - lisanla ifade etmiştir. 
zarını bugün biribiri ardından üç defa 1 İtalyan maslcihatgüzarı bu hareke -
kabul etmiş ve İtalya'nın Arnavut - ( Sonu 8. inci sayfada) Gönüllü yazılabilmek için latanbg. 

_l ___ D_u_· n_k_u_· -s-~--~-~·-· .-h-a_r_e_k_e_t-le_r_İ _____ I da Arı:~~:;~~:~nüM• 

yaşlarını silerken: k te<:ek· 
- Size hükümet namına ço ~ 

kür ederim, dedi. . · andırır 
---ı Çemberleyn'in tatil istirahatlerini • 

I• t b l'd j yarıda bırakarak alelacele Londra'ya r: 
kıtaları 

Elbasan'da Bu anda gök gürlemesını 
bir ses duyuldu: 

- Sağolun! ba;;-
Bu ses halkın hükümete o/anb ,, . .. k ayra-

/ılığının ifadesi idı. Ş.~nlı ı;.r Yurdun 
g~ı gibi dalga dalga yuksel 1

• • 
b · onu cı· 

saf kubbesine yayıldı ve ız 
ğerlerimize doldurduk. ~ /eri 

O gün bu delikanlıların agabey 
l "kten ter-

tezkerelerini almı<:/ar, asker 1 d 1-
-ı ~ bu e ı-

his olmuşlardı ve yine o gu~ asker 
kanlılar kasabalı arkadaşlarıyle d 
ocağına, ordu kucağına atılıyorlakr 1J' 

Delikanlılardan bir kısmı a · 
ro darlığı veya diğer sebepl~r
den dolayı köylerine iade edıl · 
mittir. Bize mektubu gönderen 
genç, bunların duydukları tees· 
sürü, eskiden askerlik yapma
mak için her §eyi göze alan ~~
vallı türk köylüsünün hareketı ı-
le mukayese ediyor. . 

fakat cümhuriyetin askerlık 0 • 

cağı bir sevgi, teref ve hizmet o· 
cağıdır. Halkrn askerlik aşkı, 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

s an u a dönmüş olmasını bahis mevzuu eden 
"Pres Association" ingiliz başvekili -

Koca Sinan i~in 

ihtilal yapıldı 
İstanbul, 9, (Telefonla) - Büyük 

türk sanatkarı mimar Sinan'ın 351 in
ci yıldönümü münasebetiyle bugün 
saat 14,30 da Süleymaniyedeki meza· 
rı başında büyük bir ihtifal yapıldı. 

İhtifale istiklU marşiyle başlandı. 

nin beyanatına atfen şimdi yarıda bı
rakmak mecburiyetinde kaldığı tatili
ne tekrar başlıyamıyacağını yazmak 
tadır. 

Çemberleyn, 10 dakika teahhurla 
Kingseross istasyonuna gelmiştir. 
Başvekil, yorgun görünmekte idi. 
Vaktin erken ve günlerden pazar ol -
masına rağmen oldukça kalabalık bir 
halk kütlesi tarafından alkışlanmış
tır. Mumaileyh halkı bir tebessümle ve 
elinin bir hareketiyle selamladıktan 
sonra otomobiline binmiştir. 

Bundan sonra yüksek mühendis mek-
tebi talebesinden B. Falih Özlen, E- Halkın alkı,ları arasında 
debiyat fakültesi talebesinden B. Ek Saat 10 da başvekalet binasının Ö· 
rem Üçyiğit, mimarlar ve mühendis- nüne biriken halk başvekili tekrar al
ler namına belediye sular idaresi mü- kışlamıştır. Çemberleyn, şapkasını 
dürü B. Yusuf Ziya Erdem tarafından sallı yarak dostane bir selcimla muka
nutuklar söylendi ve büyük mimarın bele etmiştir. 
hayatı ve sanatı hakkında izahat ve- j Lort Halifaks, Çemberleyn'in mu-
rildi. vasalatını müteakip yunan elçisi Si· 

(Sonu 8 inci sayfada) ( Sonu 8. inci sayfada) 

Dü~ ~nkara'da Beykoz - Ku.rtuluş muhteliti ile Gençlerbirliği karşılaşmış, kır koşu
ları; bısı~lı:_t >:~rışı ve mekteplıler arasında futbol maçları yapılmııtır. İzmir ve lıtan
bul da mıllı kume maçlarına devam olunmuı. ayrıca İzmir'de ilkbahar at yarışla d 
baılamıı ve İltanbul'da mektepliler arası atletizm müsabakalarının birincisi yapı~:rıı a 
tır. Yukarıdaki resi!"• An~ara'?aki Beykoz • Kurtuluş muhteliti • Gens;lerbirli:i· 
mas;ından heyecanlı bır anı ıostenyor. SPor haberlerimiz 7 inci sayfamızdadır. 

ltalya Korfu'da güzü 

olmadığını söyliyor 
Roma, 9 a.a. - Stefani ajansı neş

rettiği bir tebliğde, Arnavutluk ü -
zerinde uçuşlar yapmakta olan ital-

1 yan hava kuvetlerinin bu sabah tek
rar faaliyete geçtiklerini ve italyan 
kıtalarının Elbasan'a girdiklerini 
bildirmektedir. 

Bu tebliğde İtalya hariciye nazırı 
Kont Ciano'nun tayyare ile Tirana'
dan Roma'ya döndüğü de bildirilmek 
tedir. 

Tirana'dan tayyare ile dönen kont 
Ciano derhal Venedik sarayına gide
rek Musolini ile çok uzun bir müla
katta bulunmuştur. 

İngiltere Büyük Elçisi bugün Ha
riciye nezaretine gelerek hükümcti • 
nin bir notasını bırakmıştır. 
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. 
insan ve kültür : 

Bir pakt'ın hikôyesi 
Önce Almanya ile Japonya arasında imzalandıktan sonra İtalya'nın 

kaulmasiyle cihan üzerindeki iddia, teşebbüs ve işgal ve ilhak politika -
sım temsil eden müsellesi meydana getiren ''antikomintem" pakt, şim
diye kadar bir tek devlete dokunmamıştır: Bizzat komintern'i ihtiva e -
den Sovyet Rusya 1 bu itibarla, bu pakt, taşıdığı ismi en az temsil eden -
dir. 

Bundan başka, tu paktın mana ve şümulü hakkındaki tefsirler de 
değişmektedir. Mesela, bu paktı imzalaması, şimdiye kada~ki görüşle -
rine ve politikasına göre en çok beklenmesi lazım devlet, Polonya, bunu 
yapmamıştır. Israrla, bu pakta girme ile Sovyet Rusya aleyhine vaziyet 
almak arasında, kendi için hiç bir farkın mevcut olamıyacağını, sanki 
bu hareketiyle izah etmek istemiştir. 

Halbuki geçenlerde, bir salahiyettar japon ağzı, bu paktın sadece 
komintern'e karşı müteveccih olduğunu ve bundan Japonya'nın her 
hangi bir teahhüde yahut kombinezona girmesi manasının çıkarılma -
ması lazım geldiğini beyan etmekle, bu acaip pakt hakkında ortada do
laşan karışık kanaatleri, bir kere daha karıştırmıştır. 

Gene geçenlerde, macarlar, bu pakta girmişler ve bu hareketi Sovyet 
Rusya, onların artık tabi bir memleket olduğu hükmüne bağlıyarak, 
diplomatik münasebetlerine nihayet vermiştir. 

Halbuki, Yugoslavya, bu pakta girmemiş olduğu halde, 191 7 den -
beri Sovyet Rusya ile diplomatik münasebette değildir. 

Şimdi de İspanya'nm bu pakta katıldığını öğreniyoruz. 
Eğer ispanya' da, böyle bir şeye lüzum görülmüş ise, mahiyeti itiba -

riyle değil, şu günlerde yapacağı tesir itibariyle lüzum görülmüş de -
mektir. Çünkü lspanya'nm, kimsenin eseri olmayıp bizzat kendi eseri 
olduğunu iddia ettiğine dair rivayetler dolaşmaktadır. Pakta iltihak, a -
caba bu rivayetleri yalanlamak için mi yapılmıştır? Yoksa rivayetler 
üzerine kuşkulanan mihveri bir şekil oyunu ile tatmin etmek için mi ? 
Yoksa bunlardan hiç biri için değil de, sarıldığı sanılan mihverin başka 
memleketleri sardığım göz görür bir şekilde göstermek için mi ? 

Burhan BELGE 

Devlet demiryolları 
bütçesinde fazlahk 

• 
Demiryollanmızda 1938 senesi 

içinde görülen büyük inkişaf 
Devlet Demiryollan İşletme Umum Müdürlüğünün 1939 bütçe

ıi varidat ve masrafı mütevazin olarak 39. 130.000 lira olarak tes
bit edilmiştir. 1939 bütçesi geçen seneye nazaran 3.340.600 lira 
bir fazlalık arzetmektedir. 

-----ı Demiryollarımızda 1937 senesinin 

K 
/'d __ 1 ilk altı ayına göre 1938 senesinin ilk a mu tay a altı ayında yüzde on beş nisbetinde 

bir artış müşahede edilmiştir. 1937 
yılında 93.542 olan tren adedi 1938 de 

Bugün 
• • 

seçımı 

encümenler 

yapılacak 
Kamutay bugün toplanacaktır. 

Ruznamede intihap mazbatalarının 
tasdiki ile encümenler seçimi vardır. 

Encümenler seçimine esas olmak ü
%ere mebuslarımızın ihtişaslarını gös
teren listeler hazırlanmıştır. Bu lis
teler geçen devrede hazırlanmış olan 
ihtisas cetveline gore biraz daha fark 
lıdır ve genişlemıştir. 

Yeni ihtisas cetveline göre adliye 
ve hukukta 70, a kcrlikte 56, bahri
yede 3, bankacılıkta 8, baytarlıkta 2, 
belediyecilikte 17, coğrafyada 1, çift
çilik ve ziraatte 50, deniz işlerinde 
2, dilde 10, dinde 1, diplomaside 12, 
dişçilikte 2, eczacılkta 7, edebiyatta 
16, evkafda 1, felsefede 1, halkçılık
ta 1, hartada 1, hayvancılıkta 1, he
sap işlerinde 1, içtiınaiyatta 8, idare
de 70, iktisatta 32, kadastroda 1, kim
yada 2, kooperatifçilikte 1, maarifde 
50, makinede 2, r liyede 27, matbu
atta 29, mühendislıkte 5, nafıada 3, 
ormancılıkta 2, pedagojide 1, posta 
telgraf ve telefonda 1, riyaziyede 1, 
sanayide 5, sigortacılıkta l, şark ilim 
}erinde 1, şimendufercilikte 4, tabip
likte 44, tarihte 13, tayyarecilikte 1, 
ticarette 37, türkçulükte 1. 

Mebus sayımızın bir kaç mislini bu 
lan bu .rakamlar, altıncı Büyük Mil
let Meclisinin tam bir mütehassıslar 
meclisi olduğunu anlatmaktadır. 

100,988, 1937 yılında 7.085.767 olan 
tren kilometresi 1938 de 8.099.738 ki -
lometreyi bulmuştur. 1939 yılında 
tren kilometresinin 16 milyonu bu
lacağı tahmin edilmektedir. İdare hat 
larımızın genişliğini gözönüne ala -
rak kadrosunu biraz genişletmiştir. 
Halen 16.600 kişilik olan kadroya 1425 
kisi ilave edilmektedir. Bunun 102 si 
yoİ, 619 cer, 579 u hareket servisi 
kadrosuna konulmuştur. Bu suretle 
devlet demiryolları kadrosu 18026 kişi 
ye çıkmaktadır. 

İdare 1938 büdcesiyle 370 lokomo

tif, 720 yolcu ve 3000 yük vagonunun 

tamiri için tahsisat almıştır. 1939 büd

ce projesiyle de 450 lokomotif, 800 

yolcu ve 3200 yük vagonunun tamiri 
için tahsisat istemektedir. İdare bu 
tamir işinden başka fevkatade inşaat, 
tesisat ve tevsiat için geçen sene 

olduğu gibi bu sene de 8.000.000 lira

lık teahhüd ve sarfiyat icrası için Bü

yük Millet Meclisinden salahiyet is -

teyecektir. Lokomotif ve vagon tez -
yid ve tecdit programının tatbikinden 
olarak kanunu mahsus mucibince 

üç senede teslim edilmek ve altı se -
nede ödenmek üzere ısmarlanan 16 

milyon liralık lokomotif ve vagon be

deli için bu sene ödenecek miktar o
lan 285.000 lira büdcesine konulmuş-
tur. 

__ .... ı:- . 

ULUS 

itfaiye ~alışıyor 

Dün Yeniıehir' de 

bir yangın oldu 
Dün saat 12.15 te Yenişehir inki

lap caddesinde müteahhit B. Emin 
Ta~'ın evinin bahçesindeki garajdan 
ani surette bir yangın çıkmış ve ga
rajın çatısını kamilen sarmıştır. İtfai 
ye yangın yerine derhal yetişmiş ve 
içindeki üç kamyon ve garajın civa
rındaki kereste yıgınlarına sirayete 
meydan verilmeden yangın söndiirül
müştür. Büyük olan bu garajın yal
nız çatısı yanmıştır. Kısmen de dı

varları yıkılmıştır. 

Yangnın hizmetçinin yaktığı man
galdan orada bulunan talaşlara sıçra
yan kıvılcımlarla çıktığı söylenmek
tedir. Mamafih, sabah satılık olan 
kamyonları görmeğe gelen müşterile
rin yere attıkları sigaraların da kaza 
ya sebebiyet verdiğinden bahsolun
maktadır. 

Polis tahkikatına devam etmekte
dir. 

Hôkimler 
maasında 

..:> 

değişiklik 
2556 sayılı hakimler kanununun ba

zı maddelerini değiştiren 3501 numa
ralı kanunun 2 inci maddesiyle deği
şen cetvellerden bir numaralı cetvel
de temyiz mahkemesi raportörlükleri 
nin üçüncü sınıf hakimliğin 7 inci ve 
6 ıncı derecelerine hasredilmiş olma
sından bu dereceler dışındaki hakim
lerin matlup vechilc mesleki bilgi ve 
mümareselerinin artması için bu va
zifeye alınmalarına mani teşkil et
mektedir. 

Daha aşağı derece bulunan genç, fa 
al hakimlerin bu memuriyetlere geti
rilmesi neticesinde tatbikatta hasıl o
lan güçlükler de göz önüne alınarak 
bu mahzurları her taraf etmek için 
üçüncü ve ikinci sınıf ha.kimliklerin 
her derecesinde temyiz raportörlüğü 
ilavesi suretiyle bir numaralı cetvelin 
değiştirilmesine zaruret hasıl olmuş 

ve hiikümet bir kanun projesi hazır
lamıştır. 

Projeye göre, üçüncü dereceden ha 
kim muav.inliğine, icra memurluğu, 

sorgu hakimliği, muavinliği maaşları 
35; dokuzuncu dereceden sorgu ha
kimliği, sulh hakimliği, icra memur
luğu, icra muavin hakimliği, mahke
me azalığı, hakimlik, temyiz mahkeme 
si raportörlüğü maaşları 40; sekizin
ci dereceden sorgu hakimliği, sulh 
hakimliği, icra muavin hakimliği, ic
ra hakimliği, mahkeme azalığı, hakim 
lik temyiz mahkemesi raportörlüğü 
maa§ları 45 ; 7 inci dereceden sorgu 
hakimliği, sulh hakimliği, icra mua
vin hakimliği, icra hakimliği, mahke
me reisliği, temyiz mahkemesi rapor
törlüğü maaşları 55; altıncı derece
den icra hakimliği, hakimlik, mahke
me reisliği, temyiz mahkemesi rapor
törlüğil maaşları 70 şer lira olacaktır. 
6 - 9 uncu derecler arasındaki bu kı-

Resimlerimiz, yangını söndürme - sım, üçüncü sınıf hakimlik sayılmak
ğe çalışan itfaiyenin faaliyetini gös- tadır. 

teriyor. 5 inci dereceden olan icra hakimliği, 

Toplantıya davet 
Halkevi Başkanlığından: 

hakimlik, mahkeme reisliği, temyiz 
mahkemesi raportörlükleri maaşı 80; 
4 üncü dereceden hakimlik, mahke
me reisliği, temyiz mahkemesi r.ıı.-or 

törlü~ü maaşı 90 lira olacak ve bu 
derecler ikinci sınıf hakimlik itibar 

Halk dershaneleri şubesi - 10. 4. edilecektir. 
1939 pazartesi saat 18 de. 3 üncü dereceden temyiz mahkemesi 

Kitapsaray şubesi - 10. 4. 1939 azalığı 100; 2inci dereceden temyiz 
Pazartesi saat 18 de. mahkemesi 2 inci reisliği 125 ; birinci 

Müze ve sergi şubesi - 10. 4. 1939 dereceden temyiz mahkemesi birinci 
pazartesi saat 18 de. reisliği 150 lira maaşlı olacak ve bun-
Yukarıda isimleri yazılı şubelere lar birinci sınıf hakimlik sayılacak

mensup üyelerin pazartesi günü saat 
18 öe Halkevinde toplanacağından 

gelmeleri rica olunur. 

Halk evinde konferans 
C. H. P. nin tertip ettiği konferans 

lar serisinden olmak üzere, bugün sa
at (18) de, Tarih, Dil, Coğrafya fa -
kültesi fransızca profesörü Houlle ta 
rafndan Chateaubriand hakkında bir 
konferans verilecektir. 

Bu konferansa her kes gelebilir. 

tır. 

D. D. Yollannm memurlanna 
gösterdiği yeni kolayı ıklar 
Devlet demiryolları işletme umum 

müdürlüğü memur ve müstahdemleri 
için haftada beş ve senede 300 kiloyu 
geçmemek üzere getirec1..k" : eş: ve 
erzak ile evlilerin senede 2000 bekar
ların senede bin kilo mahrukatını pa
rasız nakletmiyi kararlaştırınıştır. 

10 - 4 - 1939 

Bütçemizin fazlalığı hangi 
kaynaklardan geliyor ? 

Varidat menbalarındaki fazlahk 
10.951.000 lira tahmin edilmektedir 

Büyük Millet Meclisi bugünkü toplantısında encümenler seçimi· 
ni yapacaktır. Ruznameler hazırlanmış olduğunda·n encümenler 
derhal faaliyete geçecekler ve eldeki mühim projeleri tetkike baş
lıyacaklardır. Bu arada bütçe encümninin en mühim mevzuu ola
rak yeni bütçe bulunmaktadır. 

Hükümetin geçen seneye göre, 
10.951.000 lira fazlasiyle 260.955.000 
lira olarak tesbit ettiği yeni bütçe i
çin, Maliye Vekaletinin hazırladığı 
projede gelir fazlasının nasıl temin 
edildiği müfredatiyle izah edilmek -
tedir. 

Hükümet, dört beş senedenberi gö
rülmekte olan gelir artışının 1938 i
çinde de devam ettiğine işaret etmek
te, bu mali yıla muvazene, hayvanlar 
ve kazanç, muhtelif maddeler istih -
lak vergileriyle damga resmi üzerin
den ehemiyetli indirmeler yapılmış, 
tıbbi ve ispençiyari müstahzarlardan 
alınan istihlak vergisi ilga, oyun a -
letleri resmi de belediyelere terkedil
mek suretiyle takriben on milyon li
ra raddesinde bir vergi tenzilatiyle 
girilmiş olmasına rağmen sekiz aylık 
tahsilatını geçen sene aynı devre için
deki tahsilat miktarına göre 1.147.410 
lira fazla olduğu anlaşılmaktadır. 

Htikümet diyor ki: 
" ... Bu vaziyet, memleketin umumi 

Varidatın nevi 

Kazanç vergisi 
Gümrük resmi 
Muamele vergisi 
Şeker, elektrik, petrol ve benzin 

istihlak vergileri 
Nakliyat vergisi 
İnhisarlar safi hasılatı 
Tütün ve içkilerden alınan -
müdafaa vergisi 
İktısadi buhran vergisi 
Muvazene vergisi 
Hava kuvetlerine yardım vergisi 
Sair varidat 
Muhtelif maddeler istihlak vergisi 
Damga resmi 
Emlak satış bedeli 
Tayyare resmi 

Sair varidat 

Fazlalar 
Noksanlar 

Hakiki fazlalık 

refah seviyesinin yükselmekte devam 
ettiğini göstermektedir. İçinde bulun 
duğumıız iktısadi şartlar, bu seviye
nin önümüzdeki sene içinde seyrini 
değiştireceğine dair bir işaret ihtiva 
etmektedir. Bu itibarla yeni senenin 
varidatını tahmin ederken umumi re
fahın, varidat menbalarımızda hasıl et 
tiği inkişafı nazarı dikkatte tutmak
la beraber, tahminlerimizde ihtiyattan 
ayrılmamağı esas ittihaz etmiş bulun
maktayız. 

1939 mali yılı için tahmin olunan, 
varidat, umumi muvazene kanunu la
yihasının ikinci maddesinde yazıldı

ğı üzere 261.000.000 liradır. Bu mik -
tar 1938 senesi muhammenatına göre 
10.951.000 lira bir fazlalık arzetmek
tedir. Muhtelif varidat kalemleri mu
hammenatında 1938 muhammenatına 
nazaran görülen fazla ve noksanların 
muhassalasını teşkil eden bu mikta -
rın, varidat bütçesindeki tertibe gö
re sureti inkısamı aşağıda gösteril • 
miştir. 

Fazlalar 

2 555 000 
1 500 000 

213 000 

704 000 
200 000 

1 815 000 

319 000 
2 050 000 

350 000 
750 000 

1 751 000 

12 207 000 

12 207 000 
1 256 000 

10 951 000 

Noksanlar 

350 000 
200 000 
250 000 
250 000 
206 000 

,1 256 000 

---ı Bütçe üzerindeki encümen tetkik-

i
• • 'd _ ı ıerinin mayıs ortasına kadar sürece-

% m 1 r e ği ve yeni vekaletler bütçelerinin bu 
tetkik sırasında tefrik edileceği tah-f u a ra _m_i_n_e_d_i_ım_ek_t_e_d_ir_. _______ _ 

hazırlık 
Bu sene İzmir fuarının evelki sene -

lere nazaran daha mütekamil olması i
çin çalışmalar devam etmektedir. 

Öğrendiğimize göre Almanya bu -
sene fuarda 500 metre murabbaı bir 
saha almıştır. Burada Almanya'nın 

bilhassa ağır ve makine sanayii nümu
neleri büyük mikyasta teşhir edilecek
tir, Bundan başka İngiltere ve İtalya 
hlikümetleri de fuardaki yerlerini ge
nişJetmiye karar vermişlerdir. Bulgar 
hükümeti de İzmir fuarında teşhir e -
dilecek eşya ve sergıyi gon:(...:ı< ziya
retçiler için kendi topraklarındaki 
trenlerde yüzde elli tenzilat yapmıya 
karar vermiş ve bu kararını fuar idare
sine bildirmiştir. 

Fuar idaresi, sergideki hayvanat 
bahçesini büyütmeyi kararlaştırmış -
tır. Bu münasebetle muhtelif yerler -
den bir çok vahşi hayvan getirilecek
tir. 

Bütün bunlardan başka fuarda 2500 
kişi istiap edebilecek büyük bir açık 
hava tiyatrosunun inşasına derhal 
başlanması için karar alınmıştır. 

Dün sıcaklık en çok 
21 derece idi 

Dün şehrimizde hava açık geçmi~ 
rüzgar şimali garbiden saniyede en 
çok bir metre kadar hızla esmiştir. 

günün en düşük ısısı sıfırın üstünde 
3, en yüksek ısı da 21 derece olarak 
tesbit edilmiştir. 

Yrdun doğu Anadolu bölgelerinde 
hava kapalı ve pek mevzi yağmurlu 
Edirne Anadolu ile Ege'nin cenup 
taraflarında açık ve diğer bölgeler
da umumiyetle bulutlu geçmiştir. 24 
saat içindeki yağışların karemetreye 
bıraktıkları su miktarları Malazkirt'
te 7, Van'da 6, Muşta 5, Erzurum, 
Mardin, Siverek ve Trabzon'da 2, İs· 
la.biye, Gümüşhane ve Ardahan'da bir 
kilogramdır. 

Güneş Umumi Heyeti 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Rüzgarlar Trakya bölgesiyle Ka
radeniz kıyılarının şark kısımlarında 
şarktan, cenup Anadolusunda garp
ten ve diğer bölgelerde umumiyetle 
şimalden saniyede en çak 7 metre ka
dar hızla esmiştir. 

Ankara Güneş Kulüp ldare He· 
yetinden : 

Kulübümüzün senelik umumi hey· 
eti toplantısı 18. 4. 1939 sal günü ak
şamı saat 18.30 la Ankara Yenişehir
de kulillıümüz merkezinde yapılaca
ğından bütün azaların bu toplantıya 

gelmeleri riccı olunıır. 

1 - İdare heyeti raporunun okun-
ması ve idare hey. tinin ibrası, 

2 - Yeni idare heyetinin intihabı, 
3 - Mürakiı'f'erin intihabı, 
4 - Nizamnam• de yapılacak tadi

latı tesbit etmek üzere bir komisyon 
seçilmesi, 

5 - Külübün istikbalde alacağı va
ziyetin ve hattı hareketinin tesbiti, 

Dikkat: Toplan•ıda nizami ekseri
yet olmadığı takdırde toplantı mez
kfır tarihten bir hafta sonraya yani 
25. 4. 1939 salı akşamı saat 18,30 a ta-
lik olunacaktır. l 

Estetik sinir ! 
Son zamanlarda gündelik fık

ralar yazmağa baıbyan bir kadm 
tairimiz, akıl doktorlarının bula
madığı bir sinir hastalığı keıfet
tiğini söylüyor: 

"Estetik sinir" 
Sinir hastalığını daha ziyade 

kadınlar kendi Üzerlerine yorar
lar. Bu yeni hastalık estetik de ol
duğuna göre, acaba, edebiyatla 
uğratan kadınlarda mı görülü -
yor? 

Cöken ev! 

Bir arkadat gazete okuyordu: 
- Bir İstanbul haberi var, Ar-

navutköyü'nde bir ev çökmüt! 
dedi. 
Bir batka arkadat atıldı: 
- Koca Arnavutluk çöküyor, 

dedi, Arnavutköyü'nde 
çökmüt, ne olur? 

Farelerle miicadele : 

bir ev 

Amerika cümhurreiainin otur
duğu beyaz evde bir türlü kökle
rine kibrit auyu dökülemiyen fa· 
reler, yakında İngiliz kıral ve kı
raliçesi misafir gelecği için, bü
yük bir faaliyetle ortadan kaldı
rılıyormut ! 

Amerikalılara, acaba, bir mik
tar Van ve Ankara kedisi ihraç 
etsek mi ?, 

Arırunalıfor ve rakı! 

Bir İstanbul gazetesi, Fransa 
ve İngiltere ile 'timal memleket
lerinde türk rakılarına rağbet 

arttığını, bu yüzden ihracatımı • 
zm çoğaldığını haber veriyor. 

Bunun arkasından, acaba, leb
lebi ihracatımızın artmasına sıra 
gelecek midir? 

F iraun ti 'l•ı•ıllar• ! 

Kahire radyosu, bundan bir 
kaç bin aene önce firaunlar gelir· 

ken çalınan ve son araştırmalar
da bir mezardan çıkan büyük da
vulları stüdyosunda çaldırıp bü • 
tün dünyaya duyuracakınış. 

Davulun sesi uzaktan hoş ge -
lir, derler. Binlerce senedir çalın
mıyan bu davulların da, bakalnn, 
sesi iyi gelecek mi? 

Her halde, bu sesten hoılanan· 
ların tetekkürlerini Kahire rad -
yosuna hiyeroglif ile yazması la
zım gelecektir! 

Delinin cinayeti! 

lzmir'de timarhaneden yeni 

çıkmıı bir delinin bir mektep ha
demesini öldürdükten sonra poli
si saatlerce uğrattırdığını gazete
ler yazıyor. 

Adamcağız, akıllıları görüp 
de onlara mı imrendi acaba 1. 

Yurdda en düşük ısılar sıfırın al
tıtıda Eskişehir, Kastamonu ve Ço
rum'da 1, Kütahyada 2, Ulukışla'da 3, 
Kayseri ve Bolu'da 4 derecedir. 

En yüksek ısılar da Afyon ve An· 
talya'da 21, Adana, Eskişehir ve Kü

tahya'da 22, Bilecik ve Bodrum'da 24, 
Bursa'da 25, İzmir ve Balıkesir'de 26 
derecedir. 

Tiyatro ve sinemalar için 
pul bastırılıyor 

Maliye vekaleti damga, tiyatro ve 

belediye resimleriyle darülacze res
minin birleştirilmesi hakkındaki ka
nun üzerine tiyatro ve sinema biletle
ri için yeni pullar bastırmağa karar 
vermiştir. 
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İspanya cephesini 

tôyin etti 
fspanya'daki dahili harp niha

yetlendikt n &0nra Franko tarafın
dan takip edilecek olan dıt politi -
ka, uzun zam ndanberi ehemiyetli 
bir münakaıa mevzuu idi. Bazıları, 
Franko'nun İtalya ve Almanya ile 
beraber yürüyeceğini iddia ediyor. 
Bazıları, İsp nyol menfaatlerinin 
sarih olarak lngiltere ve Fransa ile 
birlikte yürümekte olduğunu ileri 
aürüyor. Üçüncü bir zümre de milli 
İspanyol hükümetinin her iki cep· 
heye iltihak etmekten çekineııek 
rnüstakil bir İspanyol siyaseti takip 
edeceğini tahmin ediyordu. Madrit 
teslim olur olmaz, Franko cephesi
ni tayin etmiıtir: 27 martta resmen 
antikomintem pakta girdiğinden 
beynelmilel politikada otoriter dev
letlerle beraber yürüyeceğini ilan 
etmit oluyor. Jspnnyn'nın da bu pnk· 
ta iltihakiylc ntikomintem dev
letleri bqe baliğ olmaktadır: pakt 
Önce Japonya ile Almanya arasında 
irnzalanmııtı. Sonra halya iltihak 
etti. Birkaç ay evci, pakta Macaris
tan iıtirak etmi tir. Şimdi bctinci o
larak da ispanya giriyor. 

Antikomintern pakt, sözde ko
münist enlem ııyonali aleyhinde 
bir anlatma olmakla beraber, ha
kikatte merkezi Moskova'da olan 
komintcm tctkilô.trndnn ve hatta 
sovyetlerdcn ziyade lngiltere ve 
Franıa'ya müteveccihtir. Antiko
rnintem pakt, istatükodnn memnun 
olmıyan devletlerin, "varlıklı,, dev
letlerden razi ve konııcııiyon ko
parmak için kurduktan bir ittifak 
kombinezonudur. Ve bu hedefe 
doğru yürümek için ralarındaki 
tesanüt her gün daha ziyade sağ
lamlaıtırılmaktadır. Antikomintcrn 
paktın mahiyeti bu olduğu göz ö -
nünde tutulacak olursa, İspanyol 

dıt politikasının hedef ve gayeleri 
anlatılır. lspanya'nın, itaba gibi 
parlak bir mazisi v rdır. lspanyol -
lftr Amcrika'yı keıfetmişler. Uzun 
zaman Meksika'yı idare etmişler. 
Mi1111isipi• nehrini aeyrü sefere aç
mıılar. Cenubi Amcrika'da impa
ratorluk kurmuılar. Filipin adaları
nı İmparatorluklarına ilhak etmit
ler. Bir ralık Holanda'ya ve hatta 
ltalya yarımadasın kadar girmiş
ler. İspanyol İmp ratorluğu eski 
Roma imparatorluğundan daha ge
niıti. Hatta lapany , ltalya'dan zi -
yade kendisini t?$kİ Roma impara
torluı?unun varisi addetmektedir. 
Fakat bu İmparatorluk İngiliz de
niz kuvcti k rıısında yıkılmııtar. 
Bazı parçalarını Birleıik Amerika 
almııtar. Bazı parçaları İngilizlerin 
ellerine geçmiştir. Büyük bir kısmı 
da cenubi Amerika'da müatııkil 
devlet olmuştur. İspanya o derece 
zaytflamııtır ki, lngiltere, Cebelüt
tarık'a kadar gelip sokulmuıtur. 
Akdenizin bu kapısını iııtirdat et
mek için fransız ihtilali sıralarında 
y plağı bir teıebbüs netice verme
d~kten sonra Jııpany~,. artık bütün 
on dokuzuncu asır ıçınde Avrupa 

'nde pasif bir rol oyna • 
muvazenesı l .1 , . 

t B.. I pasif rol ngı tere nın 
mıt ır. oy e 

F , m ı"•lerine elvcrmekte ve ransa n :<' , d" 
idi. Gerçi Primo de Rivela nın ,;
tatörlüğü zamanında . splanya " 

b . k ld . se.zilmiştı. spanyol 
ır ımı anma 1• • •1 d"kt t'" .. b' k defa, Muso ını ı e 
ı a oru ır aç bb.. tt' 

ittifak imzalamıyıı teşe us e ı. 
Fakat Muııolini'nin halya'~a. yaptı
iı gibi, önce kendi vaziye~ını lmemb • 

dow• cıhet e u 
lekett takviye etme ıgı d' 'V 
teıebbüsler bir netice venn.~ 1

: c 
nihayet Primo de Rivera reJımı yı • 
kıldı. Arkaııından da lspanya anar· 

ıi içine atıldı. 

P • d R' 'd onra ilk nmo e ıvcra an . 
• nı"' defadır ki Franko, bu anarşıye . 

h l b - .. 1 nya'da bır ayet verere t utun spa k 
milli birlik kurmaktadır. frn~ o, 
kendisini, biraz da Musoloni'ye . en· 
zetiyor. Musolini, ltalya'da va~ıy~· -
tini takviye ettikten sonra akhf 1~ 
dıt politika takip , etmeğe ve hattn 
eski Roma imparatorluğunu ihya et· 
rneie çalııtağı gibi, Franko d aynı 
politikayı takip etmiyc k :l:-ar ver· 
mittir. Franko'nun nntikomintern 
pakta iltih kı, İtalya ,.e Almanya 
tarafından kendisine yapılan yardı· 
ma karıı ıükrnn borcunu ödemek· 
ten ziyade, lıpanya'ya geniıletıne~ 
makııadına matuftur. Franko, bır 
defa böyle bir politika takip etrniye 
karar verdikten &0nrn lngiltere ve 
Fransn'ya karşı cephe alması tabii· 
dir. Çünkü ispanya atacnğı ilk a
dımda mutlaka İngiltere ve Fransa 
ile karıılaıncakhr. lspanya'nın an.: 
tikomintern pakta iltihakı, strateJ• 
bakımından gerek lnrriltcre'nin ve 
gerek Franaa'nın vaziyetlerini zor· 
laıtırmaktndır. Cebelüttarık'ın kar· 
ııııındaki sahillere sahip olan lspan· 
ya, ltalya'nın ve Almanya'nın. yar: 
dımiyle Akdcnizin bu ehemıyetlı 
kapısını kapıyabilir. franaa'nın da 
Afrika'daki imp ratorluğu ile. mu: 
vaaalaaını keser. Bu sebepledır kı 

uı:us 

·D~f!Ü.:_, N . Y A . H A::B·· E R+ ltE:};R1~f 
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a endişede! Polonya'da nakil 

vasıtaları için bir . 
lspanya'nın antikomintern pakta 
girmesinin cenup Amerikasında 

aksülômel yapmasından çekini 1 iyor 
Vaşinvton, 9 a.a. - Amerika'nm siyasi mahfilleri, Avrupa vazi -

yetinin son günlerde fazlasiyle vahimleştiği miitaleasmdadır. Bu maha
fil. Arnavutluk'a yapılan tecavüzün küçük milletlere yapılacak yardıma 
mani olmak için tertip edildiğini ve bu hususta Berlin ile Roma'mn ta -
mamiyle mutabık olarak hareket ettiği kanaatindedir. 

kararname 
Varşova, 9 a.a. - Dün resmi gaze -

tede neşredilen bir emirnamede, hü -
kümete bir seferberlik veya müstacel 

zaruret halinde milli müdafaa ihti
yaçları için her türlü hususi nakliye 
vasıtalarına ve altmış yaşına kadar 
bütün nakliyat memurlarına vaziyet 
için salahiyet verilmektedir. 

S~a~~hfille~~Jç~~nın~anı~-------------------------------

tikomintern paktına iltihakmın ce- Fransız gazeteler·ı . ,.. 
nubi Amerika'da aksülameller yapma- S 1 YOSI 
sından endişe ediliyor. 

·Amerika'nın emniyet ve huzuru 
zala uiruyor vaziyeti karanlık görüyorlar 

Warmspring, 9 a .a. - Beyaz Sara-ı 
yın fikirlerine makes olan bir zat, 
bazı milletler tarafından mütemadi -
yen yapılan askeri taarruzların Ame· 
rika'nın emniyet \'e huzurunu zafa uğ 
rattığını beyan etmiştir. 

İtalya mühim askeri 
hazır ı lor yapıyor Aynı kaynaktan öğrenildiğine gö -

re, mütecavizler tarafından kurbanla
rına tahmil edilen mübadele usulünü 
Ruzvelt, Amerika'yı aşağıdaki üç şe
kilden birini kabul etmek mecburiye
tinde bırakan bir tehdit mahiyetinde 
teHikki etmektedir : 

Üç şıktan biri 
1. - Amerika'nın etrafında ticari 

bir "Çin seddi" tesis ederek kendi 
kaynaklariyle yaşamağa uğraşmak, 

2. - Hayat standardını indirmek 
ve yevmiyeleri azaltıp iş saatlerini 
çoğaltarak bunları mübadele sistemi 
ni tatbik eden memleketlerdeki se
viyeye getirmek suretiyle dünya pi
yasalarında rekabet yapmağa çalış
mak, 

3. - Milli mahsuHit için tahsisat 
ayırmak ve bu usulü sistematik bir 
şekilde tatbik etmek .. 

Avnıpa'daki tecavüzlerin 
ikinci saf hası 

Beynelmilel vaziyetin Amerikan 
milletine bildirilmesi lazımgelen ilk 
safhası budur. Çiinkü bu vaziyet, A
merikan endüstrisini, amelesini ve 
çiftçilerini mutazarrır etmektedir . 

Aynı zat, Arnavutluğun istilasının 
Avrupa'daki askeri tecavüzlerin ikin
ci safhasını teşkil ettiğini, bu halin 
dünya ticaretinin vaziyetini daha va· 
him bir ekle soktuğunu ve nazi ve 
faşist milletler tarafından tatbik e -
dilen mübadele usulünün nüfuzunu 
arttırdığını ilıive etmiştir. 

Senalar Borah bitaraflık kanu
nunun tadiline itiraz etti 

Va ington, 9 a.a. - Bitaraflık ka -
n.u~unun tfidili hakkında ayan mecli
sının hariciye encümeninde cereyan 
~~en müzakereler ayandan Borah'ın 
ı~ırazını mucip olmuştur. Borah, Ame 
rıkan devlet adamlarını Avrupa mü· 
n.akaşalarına iştirak ederek mcmleke
tı harbe sürükletmek tehlikesine ma
ruz bırakmakla ittiham etmiştir. 

V ~in1:ton'daki Arnavut elçiliii 
muhalaz.a edilecek 

Vaş.ington, 9 a .a. - Arnavutluğun 
Amerıka sefiri Faik K • d . 
ı omça, ra yo ı-
~ ne .~edilen beyanatında hükümeti • 
nınw gozle görünmese bile mevcut ol
mag~ ?evam edeceğini söylemiş ve 
demıştır ki: 

."-.Ne. hükümetim, ne de milleti . 
mm zıhnıyeti ortadan kald 1 b'l' S f' A ırı a ı ır. ,, 

. e ~r: • . r~avutluğun Vaşington'da
kı elçılıgını muhafaza cdeceğ· .. 1,, 

1 
. • ını ı ave 

ey emıştır. 

Muhalefetten vazge(en 

eski yunanh siyasi ıefler 

Paris, 9 a.a. - Yunan elçiliği teb. 
Jiğ ediyor: 

Yunanistan'ın sabık siyaset adam 
tarından Şiliman, Argiropulo ve Ve
nizelos, Yunanistan'ın Paris elçisine 
ınüracaat ederek gerek kendi namla
rına gerek general Plastiras namına 
enternasyonal vaziyet ve bu vaziyet
ten Yunanistan için çıkabilecek teh. 
Jikeler kar ısında yunan hükümetine 
karşı her türlil muhalefetten vaz geç
ıniş olduklarını bildirmişlerdir. 

Bu deklarasyona sebep, hUkümet. 
tin her türlü dahili kaygılardan aza
de olarak harici tehlikelere karşı ko -
yabiJınesi için takviyesidir. 

Franko'nun bu kararı lngiltere'yi 
ve fransa'yı hayli dÜ§Ündürecek-

tir. 
A. ~·ESMER 

Arnavutluğun işğaliyle iktifa etmeyip 
başka yerlerede el uzatmağa kalkacak 

Faris, 9 a.a. - Jurnal gazetesinin 
Roma muhabiri bildiriyor: 

" ltalya'nın hakiki maksatları ne
dir? Bunun burada henüz malftm ol
madığı ve Arnavutlukta kurulacak 
olan rejimin henüz tespit edilmediği 
muhakkaktır. Faşist hükümetinin şim 
diki hedefi her şeyden önce Adriyati
ğin kapısı olan Trente kanalına kati 
surette hakim olmuştur. Roma hükü· 
metinin Arnavutluk sahillerine hini 
hacette İtalyan hareketinin yeni inki
şaflarına hizmet edecek sağlam bir 
köprü başı kurmak istediğine şüphe 

yoktur.,, 

Alman - ltalyan planı 

Ekselsiyor gazetesi şöyle yazıyor: 

"Alman - İtalyan planı teressüm 
ediyor. Fransa ve İngiltereye karşı 
azami güçlükler çıkarmak, bu memle
ketleri azami masrafa ve tehlikeye 
sokmak için kuvetlerini Akdeniz hav
zasına yaymak vazifesini üstüne aldı
ğı tahmin edilen İtalya için bu ptan 
oldukça endişe vericidir. Çünkü mer
kezi olan vaziyetinden istifade eden 
Almanya hedefi Berlin'de gizli tutu
lan mühim bir darbe için kuvetlerini 
toplamaktadır. ltalya milleti, bu teh
likeyi anladığı zaman ne suretle hare
ket edecektir? 

O zaman herhangi bir teşebbüste 
bulunmak için iş işten geçmiş olmıya· 
cak mıdır?,, 

ltalya mühim askeri hazırlıklar 
.vapıyor 

Maten gazetesi, Brindizi'de pek 
nıühim askeri hazırlıklar yapıldığını 
haber verdikten sonra Arnavutluk 
meselesinin sona erdiği şu sırada "üç 
kilometre uzunluğundaki şu kamyon 
koluna, bu trenlere, kıtalara, milisle· 
re ye yakında gelecekleri bildirilen 
vapurlara bindirilmek üzere vagon -
larla uışır.an bu tayyarelere, cephane· 
ye ve mitralyözlere ned dolayı ih· 
tiyaç gorüldüğünü sormaktadır. 

Arnavutluğun italyan kıtaatı tara
fından işgalini fransız gazeteleri şid
detli bir lisanla bahis mevzuu etmek· 
tedir. 

Pöti Jurnal diyor ki : 

zim vazifemiz, kuvetli olmak ve öyle 
gözükmektir. 

Figaro diyoı; ki : 
"İngiltere artık hakikate göz yuma

maz. Arnavutluk'a indirilen darbe, 12 
adada ve Trablus'ta yapılan tahşidat 
ve İtalyan kuvetlerinin lspanya'<la ip· 
kası Akdeniz statükosunu tersin ede 
cek hareketler değildir. İngiltere fa. 
şist devletlerden giriştikleri hareket 
lerin neyi istihdaf ettiğini artık açık· 
ça sorabilir. Bunların göze batar sebe
bi şudur ve birdir: "Askeri ve bahri 
menfaatleri.,, 

Tek ümit: samimi bir birleşme 
Popüler de şöyle yazıyor : 
"Tek bir ümit kalmıştır, tek bir ba

raj mümkündür: Sulhu korumak isti
yen kurtarmıya azmetmiş olan bütün 
devletlerin derhal ve samimi olarak 
birleşmesi ve Polonya, Sovyetler Bir
liği ve İngiltere arasındaki müşkille • 
rin derhal halli. Diğer taraftan da İn
giltere ve Fransa'daki dahili mesele -
lerin de bir milli enerji kalkınması ile 
kesilip atılması icabeder.,, 

ltalya Yugoslavya'ya ültimatom 
verecekmiş 

Genevieve Tabouis "Ouvre" gazete· 
sinde yazıyor: 

"Roma'da dolaşan bazı haberlere 
göre, Arnavutluğun i gali tamamla
nır tamamlanmaz Bclgrad hükümeti 
Roma'dan ve Berlin'den ayni zaman
da birer ültimatum alacaktır. Yugos· 
Javya tıpkı Macaristan gibi hiç de· 
ğilse almanya ve ve italyaya inkiyat 
ettirilecektir. Eğer mukavemet gös· 
terirse, mesut faşist mahfillerinde id 
dia olunduğu üzere, iki nufuz mına
takasına ayrılacak ve belki de parça· 
lanacaktır. 

tsrarla dolaşan rliğer bazı haberle
re göre, Yunanistan' da ciddi surette 
istihdaf edilmektedir. Bir kaç güne 
kadar Arnavutluk sahillerinde bulu
nan Yunanistan'a ait Korfu adasının 
da İtalyan kıtaları tarafından işgali 
pek muhtemeldir. 

Almanya'da askeri 
hazırhk devam 

ediyor 

"İtalya'nın yapmak istediği veya 
yapabileceği zehabında bulunduğu 
şey, Yugoslavya'yı parçalamak, Selfi· 
nik'e doğru kendisine bir yol açmak 
ve Makedonya ile Dobriça'y1 istiyen 
Bulgaristan'a yaklaşmaktır . ., (Başı ı. inci sayfada) 

M l . · H' l Alman orduıu Hollanda uao ını ve ıt er arasında 
muka.veae hududuna doi!ru ilerlivor 

Paris, 9 a.a. - Bir çok gazeteler, 
Jur şöyle diyor : Almanya'nın askeri hazırlıkları hak • 
"Musolini'nin Bitler kadar şansı kında endi elerini izhar ediyorlar. 

Y~k. Hitler henüz kana bulanmamış Figaro u malOm tı vermektedir : 
hır el gösterebilir. Halbuki Musolini Wippertal ve Eberfeld alman zırh· 
kendi hesabına mukaddes bir günde h fırkaları kısmen Rur vadisini ter • 
yaptığı bir kasaplığı kaydetmiştir. t - kederek Hollan~n Limburg'una doğ • 
talya Berlin tarafından kendine gös • ru yakla maktadır. 
terilen mıntakada balkanlarda yer al- Alman erkanı harbiyesi Crefeld'e 
mış bulunuyor. İtalya'nın yeni kom - gelmiştir. Bundan başka Ştütgart'taki 
~ula~ı olan yunanlılar ve yugoslavlar ikinci ordu kıtaatı ile takviye edilerek 
u~~rınd::hemen şiddetli bir tazyike kara ormanda bazı harekatta bulun • 
gıngeccgıne §Üphe yoktur. Diğer ta- maktadır. Contansce gölü civarındaki 
raftan İtalya Rodos ve 12 adata.da da Yer altı garajlarına son günlerde mU
hummalt hazırlıklarda bulunmakta - him miktarda yeni kamyonlar gelmiş-
dır. . 

tır. 

"Kuvetli olmalıyız!,, 
ı:aris ve Londra'yı al5kadar eden 

vazıyete gelince, totaliter memleket • 
l~r tarafından imza edilmiş olan bil • 
tun anlaşmalar, ya sakit olmuş ve ya
hut da sakit olmakta bulunmuştur. Bi-

İkinci ordunun bütün bu hareketleri 
Münih'teki yedinci kolordunun ve 
Salzburg'taki Alp kıtaatının seferber 
edilmesiyle tamamlanmıştır. 

Asker sevkiyatı dolayısiyle dün 
Berlin'in bir çok mahlleleri geçilmez 
bir hale gelmiştir. ,. 
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iSTANBUL aaz • r 
CUMHURİYET 

Arnavutluk tarihe karı,ırken 

Yunus Nadi bu başmakalesinde, Arna
vutluk'un iı;galinin bir yıldırım hızilc 
olup bitticini yazarak, ltalya'nın bu iı;c 
neden dolayı tcşcbbıis ettiğini araştırı -
yor ve liU miılihazaları ili.ve ediyor : 

l - Totaliter devletlerin onunde kü -
çille devletlerden bir blok vücude getir
miye çalıı;an lngiltcrc'yc bir cevap ver • 
mok, 

2 - Yugoslavya'yı ve dalayısiylc bal -
kan devletlerini ikaz ederek onları suya 
sabuna dokunmaz bir hale getirmek, 

3 - Çoktanbcri sakin bulunan faı;ist 
milletler, şimaldeki komşusunun son 
muvaffakiyetleri üzerine siyasi prestiji -
ni tazelemek istemiş, zaten kendi eıer
l~rl olan Arnavutluk'u ilhak edivermiv
tır. 

Denizbank lağvediliyor 

Ankara'dan aldıcı bir telefon haberine 
atfen, Denizbank'ın lağvı tckcrriır etti
ğini, Muhabere ve Mıinakale vc.klilcti • 
nin hazırlanmakta olan teşkilat kanunun
da buna dair hukumler bulunacağını ve 
bankanın meşgul olduğu deniz munaka
lc işlerinin Muhabere ve Münakale Ve -
kaletine bağlı bir umum müdiırliık ha -
lindc idare edilececi anlaşıldığını yazı -
yor. 

Denizbank teşkilatı 

Denizbank içinde bulunan müessesele
rin, hukmi §ahsiyeti haiz birer müessese 
haline gelmesine dair olan projenin ve· 
kaletçe tetkik edilmekte oldueunu bu 
kere Denizbank sermayesinden blr'er ser
maye ayrıldığını, blitün bu mücssesele • 
rin mayıı baoında Denizbank'tan nyrıl
mt!i bulunacaklarını yazıyor. 

Dr. Göbbels memleketimize 
geliyor 

Ankara'dan telefonla aldığı bir habere 
atfen, istirahat maksadiyle bazı Akde -
niz memleketlerinde seyahat etmekte olan 
Dr. Göbbels'ın, memleketine dönerken 
Tıirkiyc'ye uğrıyıcagını, haber verildi -
ğlnc göre bu çarşamba gtinü tayyare ile 
İstanbul'a gelerek §ehre ineceğini ve kı· 
sa bir muddet kalacaı;ını yazıyor ve Dr. 
Gobbels'in Ankara'dan geçerek İstan • 
bul'a gitmesi ihtimali de bulunduğunu, 
bu takdirde Ankarn'da inİli yapacağını 
fakat pek kısa bir müddet kalacağını i
lave ediyorlar. 

Arnavutluk misali 

Peyami Sefa, "Hldiselcr arasında'' sU
tununda, Amavutluk'un işgali münasc • 
betiyle, Arnavutluk'a biraz acımadan 
kendimizi alamadıiımızı aöyliyerck, 
"Bırakalım bu küçuk mezar önünde yal
nız amavutlar ağlasınlar,, dedikten sonra, 
eski Roma'dan yenisine kadar hiç bir iı· 
tlll ve mliııtcmlekc harbinin küçüğe ve 
cılıza ncımamaıını, merhametimize hu • 
dut çizen bir tarih, amavutun en elim 
günlerimizde bizi arkadan vunnıya dav
ranmaıını ve o amavudun osmanlı im -
pnratorluğu camiası içinde çok defa za
vallı türkten daha izzetli bir unsur ol -
masını ikinci bir tarih olarak ileri ıü· 
riıyor ve bu vakanın, kendi kendisiyle 
degil, ancak neticeleriyle ehemiyetli o • 
labilecefini, Avrupa'nın bu h&dise kar
şısında, kendisine güvenenler namına 
bir blok hulyasiyle oyalamıya devam e -
deceğini ilave ederek, yaıısını GU cilm -
le ile bitiriyor: "Bu hülyaya güvenen -
leri blünı bekliyor, hayat yalnız kendi
ne güvencnlerindir.,, 

TAN 
Değiıen hakikatler 

M. Zekeriya Sertel, bu ba§makalede, 
Çekoslovakya'nın iıgali, Arnavutluk'un 
hartadan silinmesi gibi hadiselerin, 
milletlerin münasebatını tanzim eden 
beynelmilel ni:ımmların ve kaidelerin 
artık hiç bir kıymeti kalmadığını isbat 
ettij;i miıtalcasını yiıriıtüyor. 

SABAH 

Balkanlar tehlikede 
Hüseyin Cahit Yalçın, bu ba!im le· 

sinde, Amavutluk'un iııgali hadisesini, 
1912 de.ki Saray Bosna faciasiylc muka -
yese ederek, buglın Arnavutluk'a çıkan 
İtalyan kuvetlerinln yarın balkanları bi
rer kole haline sokmak emelini takip e • 
decek istila ordularının pişdar kuvetle • 
rinden başka bir ıey olmadıguu soyle -
dikten sonra, bu arada Bulgarların Dob -
ruca'yı istemiyc kalkacaklarına dair 0 • 
Inn bazı rivayetleri bahis mevzu ediyor 
ve blitıin balkanlann tehlikede bulundu
ğu !iU sırada Bulgnristan'ın böyle bir ha
reke!tte bulunacn ına ihtimal verilemi • 
yeceğini, bugün her ficyden evci balkan
ları kurtarmak lazım geldiğini yazıyor. 

iKDAM 
Milli birlik 

Ahmet Ağnoclu, harbin, Habe&istan 
lıpanra, Çekoslovakya gibi nisbcten u: 
z~k. ~ıya~l~rdan Arnavutluk'a kadar gcl
dığını, bızımle dost ve müttefik olan 
~~!lani~~an'l~ Yugoslnvya'ya tcmns et -
tıgıni ıoylcdıktcn sonra, Turkiye'nin ne 
Çekoslovakya, ne Habcııistan, ne de Ar
navutluk olmadı •ını, bunu bütün dün • 
yan'!1 .bildiğini yazarak daha dun, Tür • 
kiy.e .nın baliar?ıfı bıiyuk işleri tebarüz 
ettırıyor ve türklcrin milli birliğin en 
ylikııek ve en muhteıcm nümunesini ver
mekte devam ederek sürprizlerle karıı • 
ln&mıyacağıru ilive ediyor. 

VAKİT 
ltalya, Arnavutluk 

Asım Us, bu baımakaleıinde, İtalya. 
nın Arnavutluk'u i11:alini, her türlu mu
ahcdelcrin hükümlerine aykm olarak, 
tarif cttikt~ sonra, iogali, balkan ya
rım adasında bir nevi üı vücuda getir -
mck maksadiylc izah ederek, Almanya'-

s.a. Matbuat Servısi 

nın Çekoslovakya'yı ilhak etmesiyle 1 -
talya'nın Arnavutluk'u ilhakı arasında 
benzerlik buluyor ve bunda, §arka doğ
ru genişleme siyasetinin muştcrck bir 
taarruz planına hazırlık iı;areti minası 
görüyor. 

Kaç hamiyetli zenginimiz var? 
"Dikkatler" sutunu muharriri, univcr

sitcdc.ki fakir talebeye muavenet için 
kendilerinden yardım istenen 250 zen • 
ğinden yalnız on onbeli tanesinin mahdut 
miktarda muavenette bulunmaları mü • 
nasebetiylc, neticenin her halde iyi teş
klllitlanmamıı olmaktan ileri gcldigini, 
yoksa bu memlekette boyle bır vazifeyi 
seve seve yapacak 250 degil, 2500 va -
tandaş bulunabilececini, aksini havsala 
almadıgını söylüyor. 

SON POSTA 

Anakök 

Burhan Cahit, "Sabahtan sabaha" sU· 
tununda, osmanlı imparatorlugu govdcsi
nın etrafını fılizlcr kaplamış koca bir 
ihlamura benzeterek, buyuk harpten 
sonra imparatorluktan ayrılan bu filiz -
lerin kendi alemlerinde birer agaç ol
duklarını, fakat meyvalarını yabancılara 
yedirmekten hali kurtulmadıklarını, on 
ların bizden çöziılüı;üniın ana kokc ku -
vet ve bereket vermesiyle, Turkiyc'nin 
yakın ıarkın en çetin devleti olarak Av
rupa muvazenesine dahil oldufunu söy • 
!edikten sonra, "çok mesuduz ki, evimi
zin efendisiyiz .• Ve kapımızı zorlatmı· 

yacak kadar kuvetliyiz. Atattirk'ün bı -
raktığı ana kok, kovdesi ve dalları çelik 
kesilmiş bir vatan agacıdır ki, altında IS 
milyon tlirk tam bir emniyetle yaşıyor.,, 
diyor. 

lngiltcre ne yapmak istiyor? 
Muhittin Birgen, Her gün sutununda, 

son zamanlarda lngiltere'nin siyasetin -
de huıule gelen enerjik dcgişmeyi bahis 
mevzuu ederek, tecavüz politikasına mu 
saade etmiyeceği, her kim tecavuzc ug. 
rar&a ona butun kuvetiyle yardım edece
ği yolundaki kararı, kendi kendine cerh 
eden bir dava diye tavsif ediyor, zira 
bunun da dunyayı bir nüfuz altına almak 
demek oldugunu söyledikten sonra, ln • 
giltcre'nin, söylenecek hakikaten yeni 
sözleri varsa söylemesini, çunkü harbe 
doğru giden dünyayı ancak serbestçe ya. 
pılacak bir milletler konuşmasının kur
tarabileceğini, İnglltere'nin böyle bir 
şey yapmıya kadir olduguna hala inan
madığını yazıyor. 

Yeni vekaletler 

Vecdi S., kabineye ilave edilen yeni 
vckiletlcrin devlet makanizmasını ku • 
vetlcndirmck bakımından ı;ok yerinde 
bir tedbir oldugunu, fakat ticaret veklile 
tinin kendisine liyik olan ismi bulup al
mış olmasına mukabil İktisat vekaletinin 
eski ismi muhafaza etmesinde bir gayri 
tabiilik bulunduğunu, sadece sanayi ve iı 
mevz Jarı üzerinde vazife deruhte eden 
bu vek Jete de sanayi ve yahut sanayi ve 
is vek6leti demek daha doğru olacağını 
kanun projesinde ona göre tashihler ya
pılması lüzumunu yazıyor. 

~c-· h · t um urıye 
ordusunda .• 

(Başı 1 inci sayfada) " 
Başkumandandan en küçük rüt
beli subaya kadar, cümhuriyet 
ordu u üstüne titriyenlerin halk 
ve asker muhabbetinin tabii bir 
eseridir. ismet foönü 1922 de di
yordu ki: '' ... Bizim ordularımızı, 
diğer ordulardan temyiz eden 
evaalı esasiye, başlıca, ordulan
mızın bizzat milletin kendisi ol
mcuı suretinde ifade olunabilir.,, 
" •.• Osmanlı orduları dev1'.inde, 
daha ondan evelki devirlerde de 
türk orduları ahlak itibariyle da
ima şayanı ihtiram ve itibar kal
mışlaıdır. Fakat Büyük Millet 
Meclisi orduları bütün eslôlına 
takaddüm etmiştir.,, 

Cümhuriyet, kendi ordusunu 
yalnız evlat gibi sevmemiş, onun 
yalnız bakımına itina gösterme
miıtir: cümhuriyet, türk milleti
ni, en yüksek hayati zaruretler 
olmadıkça, bir damla vatandaş 
kanını bir elmas parçasından çok 
daha kıskandığına inandırmıştır. 
inanmak: işte asıl temel! Sevil
diğini ve esirgendiğini bilmek, 
ve kendinden hizmet istendiği 
zaman, bu hizmetin yapılması 
mutlaka kendi hayrına ve be
hemehal zaruri olduğuna inan
mak: işte asıl kuvct ! Bunun 
için değil midir ki Milli Şef ilk 
Cümhurreisi olduğu gün, en bü
yük emniyetle memlekete ve ci
hana ilan ediyordu: " ... Sulh ve 
terakki yoluna bütün gayretleri
ni asil bir surette vakfetmiş olan 
milletimiz, mecbur olursa, kendi
si ve şanlı ordusu, geçmiş kahra
manlann hayranlığını cel6ede
cek yeni kahramanlarla dolu o
lan fedakar göğsünü en parlak 
zaferlerle süslemeğe hazırdır!,, 

F. R. ATAY 
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Adriyatik denizinde 

menfaatler 
r:::::~~·~~·;·~·i~~~ .. ~~·~i~'iQ~~""'f ................................................ 1 

M usolini nutuk ıoylcdi. 
Nutukların bir tonuna 

bakmalı, bir de manasına. Nu
tuk teskin mi edıyor, tahrik 
mı 1 Yoksa her ikisi de mi var? 
Nutukta başka bir mana var 
mı? Milli efkar üzerine mi, ha
rici cfkir üzerine mi? Yoksa 
her iki efkar uzerine mi hitap 
edılıyor? Bunlan anlamıya 
kendimizi alıştıralım. 

Değeri oldu~u kadar değer 
kazanan nutuklarda hatip, dik
kat edilecek, tizerinde durula
cak yerlerde durmaz. Dinliyen
ler, ıcsin tonundan, hecelerin 
şiddetinden heyecana düşerler. 
Halbuki bu soz kalabalığında 
nutkun esasını anlamak için 
so ukkanlı olmak Ui.zımdır. 

Muıolini'nin son nutkunu 
dinliyen bir tanıdık kadın: 
"Musolini, dedi, Korsika'yı da, 
Nis'i de, Savoa'yı da, Tunus'u 
da ... hepsini hepsini dt istedi. 
Hem de derhal verilmesini is
tiyor ... 

Fakat, kadına kendisinin İ
talyanca bilmediğini soyledim. 
Cevap verdi: 

.. Musolini nutuk verirken 
halı ve tavrı kızgındı. 

lıı;te nutukta aes tonunun te
sirine bir misal. Akıllı geçinen 
siyaset adamları bu kadın gıbi 
duşünmesinler. 

M usolini'nni sozleri bana 
oldukça kapalı, bir çok 

tefsirlere müstait ve hatti mü
tenakıs bile gorundu. Duce 
nutkunda, Roma He Parlı ara
sını kapatan İspanyol seddinin 
artık yıkıldığını soyledi. Bu 
söz, bir fransız - İtalyan yakın
laşması lehinde bir tefsir do
iurabilir. 

Nutukta, sük\it altında ge
çen bir bahis daha var; bu ba
his Adrlyatiğe temas ediyor: 

"Akdeniz, cografi, tarihi, si
yasi ve askeri olarak İtalya i
çin bayati bir sahadır. Akdeniz 
demekle tıpkı Adriyatik'ten 
bahsediyoruz. Adriyatik deni
zinde İtalya'nın menfaatleri 
her şeyin ustündedir. Buradaki 
menfaatler münhasıran slavlar 
lehinde değ! r. İşte bunun i
çındir ki Ad yatik'te, iki sene
denberi sukC et hükum süru
yor." 

Bu ne demektir? 
Bundan ü~ mana çıkar. Ev

veli İtalyan vatanı Akdeniz'in 
içinde olduğundan Akdeniz de 
yolların ve kapıların serbest 
olmaaı ltaly çin hayati bir 
sahadır. Bu denız yollan ve ka
pılar kesilecekse, biç olmazsa 
ltalya'nın dost an tarafından 
ke1ilmelidir. 

Bundan, Cebelüttank ve Sü
veYI mcııeles ortaya çıkar. Fa
kat aynı zamanda Fransa ile 
ln~ltere'nin Akdeniz'deki im
paratorluk yolları meselesi de 
basgöıteriyor Halbuki bu yol
lan İtalya k !ayca kesebilir. 
Bundan da, b r Akdeniz statü
sünün lüzumu çıkarılabilir. 

kincisi: Musolininin söz 
J. leri ıu demektir ki, i

talyanlar, Adrıyatik denizinde 
bir üçüncü devlet istemiyorlar. 
Adriyatik den zi vaktiyle Ve
nedik cümhur yetlnlndi. Bun
dan ıonra da İtalyanların ola
rak kalacak. Fakat bu denizde 
slavlann da menfaati var. 
Musolini, Adrlytik'te itnlyan 
menfaatlerinin 'üstün,. oldu
tunu söyledi; yanı Trlyeste i· 
talyandır ve İtalyan kalacaktır. 
Fiume İtalyandır, gene İtalyan 
kalacaktır. Habıburgların eski 
mulkü olan İst ıya da keza İ
talyandır ve ge e de İtalyan o
larak kalacaktır. 

İtalyan &ehri olarak Trlyes
te, harpten evet Avusturyanın 
bir limanı idi. Fıuma da keza 
macarlara ait bir limandı. 
Harpten galip ıkan İtalya A
vusturya ile Macaristan'a uzun 
müddet bağlı k lmak istedi. İ
talyanlar bu memleketleri müş 
teri telakki etti er Avusturya'
nın ilhakından evel Musolini, 
Triyeste ve Fiuma gibi iki bli
yük italyan limanı için, Avus-

turya ile Macaristan'ı Hinter
lant olarak telakki ediyordu. 

Roma protokolunun gayesi 
de bu idi. Fakat Avusturya ar
tık yok oldu. Macaristan ise, 
Almanya'nın nüfuzu dairesine 
dahil. Triyeste ve Fiuma li
manları esas itibariyle, yalnız 
ehemiyetlerini kaybetmekle 
kalmadılar, aynı zamanda teh
likedeler de-

M isal ortada: Musolini, Tri
yestede avusturyahlara bir ser 
best liman için muvafakatta 
bulunduğu halde dostu ve müt
tefiki olan Hitler'e boyle bir 
liman vermek istemedi. 

N ihayet, Musolinı'nin Ad· 
riyntik denizine teal

lük eden sozleri, sıcak denizle
re doğru bir alman ilerlemesi
ne karşı durmak için, İtalya'
nın Yuıoslavya'nın mukavemet 
etmesine ve Yugoslavya ile iş
birliği yapmayı limit ettigini 
gdsteriyor. İtalya ile Yugos
lavya niçin İlibırligi yapmasın
lar? Dalmaçya meselesi, sırp
larla ıtalyanları bilahare bir
birlerinden ayırdı ise de onlar 
1915 den 1918 e kadar aynı 
tarzda alman - Avusturya - ma
car ilerlemesine karşı mukave
met ettiler. 

İtalyanlar, Macaristan'ı, Bul 
garistan'ı Romanya ve Yuı;:os
lavya'yı alman ticaretinin isti
fadesine terkederek geri çekil
mezler. Hele Yugoslavyada al
man ikttsadi nüfuzunun ehemi
yetlni pek iyi bilirler. 

Lüsyen Romiye, Figaro'da 
ııdyle yazıyordu: 

"Yugoslavya, maden cihetin
den Avrupa'nın en zengin mem
leketlerinden birisidir. Yugos
lav madenleri kısmen fransız, 
kısmen İngiliz sermayeli 15ir
ketler tarafından işletilmiye 
başlanmıljtır. Yugoslavya, daha 
doğru olarak, Roma - Berlin 
mihverinin ek yeridir. Bu mih
ver, eğer mutlaka kopacaksa 
Brenner'den ziyade buradan 
kopacaktır. Öyle bir saha var 
ki, burası İtalyanlar daima ihti
rasla muhafaza etmek istedik
leri halde yugoslavlar İtalyan
ları o kadar çok sevmiyorlar . ., 

E ğer her iki millet tehdi
de uğrarsa, hattli arala

rında sempati olmasa bile, mu
dafaa hareketlerini derhal bir
birlerine uydururlar. Lüsyen 
Ramiye ili ve ediyor: 
"Aynı zamanda Adriyatik li

manları da mevzuubahstir. Fa
kat muhtemeldir ki Almanya 
bu taraflarda İtalya ile yarı
ııırcasına teaebbüslere ciria
mekten çekiniyor.,. 

Bir çok İtalyanlar, Maresal 
Göring'in Libya askeri üsleri 
ve Goebbelı'in Akdcnizdcki on 
iki İtalyan adasını tcftio etme
lerini - belki biraz teessürle -
görerek, menfaatleri olan Ber
line bağlı Avusturya - Maca
ristan'ın ne hale geldiğini dü
ıünüyorlar. 

İtalyanlar almanlan asla 
çok sevmez ve onların yanında 
ikinci derecede bir rol oyna
mayı istemezler. 
La Republique -

- Pierre Dominique 

Eden kabineye 

girecek mi ? 
B. Çcmberlayn'ın Avam 

kamarasında söylediği söz
lerde B. Eden'den dostane 
bahsetmesi üzerine Meclis 
koridorlarında bugünkü ka 
binenin genişletilmesi ve 
bu yeni hükümete B. Eden
in de alınması konuşulmuş
tur. 

Gittikçe artan bir kanaa
te göre B. Çemberlayn bir 
levazım nezareti kuracak
tır. 
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Kii ıca karşı ideal 
lngiltere, B. Chamberlain'in ağzıyla ıu cesurca beyanatta 

ta bulunmuştur: 
- Bir istila teşebbüsüne karşı yalnız Polonya'yı ve daha 

başka bir toprağı değil, fakat müstakil 1:ılma1c istiyen her Av
rupa milletini müdafaa edeceğim. 

Bu itibarla 3 nisan günü milletlerin tarihinde ve batta me
deniyet tarihinde büyük bir tarihtir. Kuvet prcnsipinin Jcar
şısrna hüriyet prensipi çıkmaktadır. Hak ve ad§let sükut et
mek suretiyle suç ortaklığını kabul etmiyorlar. logiltere ku
vetini ve muazzam imkanlarrnı, Julıcın kuvetini karşılamak 
için ideal kefesine atryor. Eski devirlerin meşhur "veyi mağ
lilba., sı ve B. Musolini'nin insanlığrn mukadder kanunu gibi 
gösterdiği "veyi zayıflara,. sözü büyük bir adam ve büyük bir 
memleket tarafından tekzip edilmiştir. Kendimizi daba mes
ut ve ferah hissediyoruz. Alman hegemonyası kıtamızda yer
leşemiyecektir. 

lngiltere 1914 de işlemiş o/dulu hataya tekrar düşmek is
temiyordu ve tecavüze uğradığımız taktirde bizimle beraber 
olacağrna dair kati teminat vermişti. Fakat bugün daha ileri 
gidiyor. Hudutlarını Ren üzerinde tespit etmekle iktifa et
miyor. Bu hududu hür olmak hd.kının tehdide uğradığı yere 
kadar götürüyor. lngiltere vaitlere ve tcahbutlere inanabile
ceğini sanmıştı; geçen eylülde, Fransa gibi o da kağıtlar sa
yesinde sulhu temin edebileceğini sanmıştı, Fakat bazıla11 ta
rafından en sağlam vesik11/arrn bile ancak abmakavalyan te
lakki edilditini anladığı için müzakerelere inanmıyor. Ku
veı yeni istifadeler teminine kalkıştrğı taktirde ne yapacağı
m sarahatle soyluyor. Şiddet amatorlerinin haberi olsun. 

Bu yeni hareket tarzınrn lransız siyasetinin bir zaferi o/
dutunu soylememize musaade edılsın. B. Daladier ile B. 
Georges Bonnet'nin harcadıkları sabırlı gayretler bugün mü
kafatım bulmuştur. Vahim bir devrede mukadderatrmızrn 
mesulıyetini taşıyanları tenkit etmek kolaydır. Faklt ideali
mize dunyanın en kudretli milletlerinden birini Jıazandıkları 
bir sırada onları takdir etmelcten çekinmek mirmkün müdür! 
f)n/ar azimli iradeleri sayesinde memleketimizi J:.alkmdırmış 
ve dostlanmıza itimat vermişlerdir. Aynı zamanda onları 
~~kav~met saat~nin çalmış olduğuna ilcna etmişlerdir. Müş
kul muzakerelerın salhalarr daha sonraları malüm olacak
.!.'r. Fakat bunların şüphe götürmez neticesi bu günden teza
.aür etmiştir. B. Daladier ve B. Georges Bonnet memlekete ve 
insanlığa iyi hizmet etmişlerdir. 

Gallus - İntransigeant 
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Bu hususta fikirlerine 

müıacaat edilenler, bu nok
tayı teyit etmektedirler. 

Bu yeni teşkilat üzerine 
knbinede yapılacak olan ta
diller üzerine B. Eden'e 
yer açılacaktır. 

- Daily Mail -

Roma'nın 

Lehistan'a 

ihtarı 

Roma'dan bildiriliyor: 
Eski bir dostluğa iprct 

eden italyan gazeteleri, Le
histan'a çok ciddi ihtarlar
da bulunmaktadır. 

Gayda, yazdığı bir maka 
lede, İngiliz - fransız ga
rantisinin, Almanya'ya kar 
tı taarruzi bir ittifaktan 
başka bir şey olmadığını, 
Lehistan'ın bu pakta gir
mesi neticesinde, Avrupa'
daki siyasi mevkiinin kö
künden değişeceğini kay
detmektedir. 

İtalyan matbuatının bir 
kısmı ingiliz - fransız ga
rantisini Lehistan için ca
zibeli bulmamaktadır. Re-
gimc Fascista'da Farinaci 
müstehzi bir eda ile şunla
rı yazmaktadır: 

Kendimizi lehlilerin kı

lık ve kıyafetine sokunca, 
mukadderatımızı şüpheli 
görüyoruz. Çünkü, lngilte-

re ve Fransa'nın himayele
rine aldıkları her devletin 
hali harap olmuştur. 

Askeri bir istilaya uğra
mış bile olsa, Habeşistan'ın 
İtalya'ya terkedilmiyeceği 
Bay Tafari'ye temin edil
mişti. B. Beneş'e de, Çe
koslovakya'nın istiklali i
çin, hiç bir siyasi ve askeri 
yardımın esirgenmiyeceği 

vadedilmişti. 

Çine, topraklarından bir 
karış yerin bile japonlara 
verilmesine razı olamıya

cakları söylenmişti. 

İspanya'ya ise, Franko
nun muzaffer olmasına ka
ttyen imkan verilmiyeceği 
;1eri sürülmüştü. Halbuki, 
'tamamiyle aksi olmuştur. 

En can alacak bir anda, 
ne İngilizler, ne fransızlar 
ve ne de ruslar kıllarını bi
le kıpırdatmamışlardır. 

Musolini'nin Reggio'da 
söylemiş olduğu nutku nik 
hince tefsir edenlere "Gi
ornale d'İtalia,, şöyle hitap 
ediyor: 

"Baylar, şakanın sırası 
değildir. ltalya'nın takın
mış olduğu intizarcı tavır, 
sükut içinde bir vazgeçiş 
şeklini alacak kadar hudut
suz değildir. İtalya'nın ta
kınmış olduğu tavrı, bir i
tidal diye tavsif etmek da
ha doğrudur. Geçen her 
gün, izmihlal gününü yak
laştırmaktadır. Fransızlar 
bunu akıllarından çıkarma
malıdırlar 1., 

Franklurter Saytung 

[KURBAGA DAMG~~ 
- Ray mi idi, o? Şehirden mi gel

miş? 
Kız, hayır makamında başını salla

dı. 

- Hayır, baba, dedi. Radyo mese
lesine gelince, böyle bir alet karşı -
sında laf filan söylemedim. Zaten ha
yatımda telsiz makinesi görmedim bi
le. 

Bennett, gayri emin bir tarzda: 
- El ham ormanı, dedi. O tarafa 

gitmiş olduğunu tahmin etmem. 
Dick: 
- Bir kere de oraya bakalım, dedi. 

Otomobil yola saptı. Bir kaç dakika 
sonra ormanın sık ağaçlan arasından 
geçiyorlardı. Birden, Dick: 

- Tekerlek izleri var, dedi. Fakat 
J ohnson başını salladı. 

- Buraya pık-nik için sık sık ge -
lirler, dedi. Bu cevap Dick'i tatmin 
etmedi. 

İzler yeni idi. Biraz sonra ormanın 
derinliklerinde kayboluyorlardı. Fa -
kat ortada otomobil görünmüyordu. 
İzlerin istikameti de Bennett'in fik
rini teyit ediyordu. Yol bir kilometre 
ileride, yabani otlar, ve kesik ağaç 
gövdeleri ile örtülü bir mıntakada bi
tiyordu: burada harp zamanında bü -
yük mikyasta ağaç kesilmişti. 

Otomobili geri döndürmek ıçın 
çok uğraştılar, nıhayet ayni yoldan 
avdet ettiler. Ormandan çıkarken, 
Dick, birden hayretle bağırdı. 

Jhon Bennett, yolun üzerinde hız· 
la ilerliyen kızını gördü. Genç kız o-

Yazan: E.dgar W A LLACE. 

tomobilin geçmesi için, arkasına bak· 
madan çimenlerin üzerinden yürüme• 
ğe başladı. Otomobil yanında durun
ca gözlerini kaldırdı, ve babasını gö
rünce sap sarı kesildi. 

Bennett aşağıya indi. Dargın bir 
sesle: 

- Kızım, bu saatte buralarda ne a-
rıyorsun? Dedi. 

Dick, genç kızın korkmuş olduğu
nu tahmin ediyordu. Elk ise kıza yi
yecek gibi bakıyordu. 

- Uyuyamadım. Biraz hava almak 
için giyinip dışarı çıktım, dedi. Son
ra Dick'e dönerek: "Şaşılacak adam
sınız, M. Gordon. Ya sizin bu saatte 
burada i~iniz ne?" Diye ilave etti. Ba
bası ona: 

- Yüzbaşı Gordon, bu gece yarısı 
senin sesini radyoda işitmiş, bu sa
hada tahkikat yapmak için buraya 
gelmiş, diye izahat verdi. 

Bennett, gerçi kızını bulduğuna 
memnun olmuştu ama hiç te müsterih 
görünmüyordu. Adamı gözliyen Elk, 
bu üzüntüniln gittikçe arttığını far -
ketti, ve Bennett daha ağzını açma
dan sebebini de keşfetti. 

Elk, sükunetle sordu: 
- Bu gece şehirde mi idiniz, Mlle 

Bennett? 
Genç kız cevap vermedi. Jhon Ben

nett: 
- Kızım, saat 10 da yatağına yat

mış bulunuyordu, diye müdahale et
ti. Binaenaleyh, kendisine gece 
Londra'da olup olmadığını sormanız 
manasız! 

Elk israr etti: 
- Sabaha karşı Londra'da mı bu

lunuyordunuz, Mlle Bennett? 
Genç kız, Dick'i hayrette bırakarak 

iti raf etti. 
- Caverley House'da mı idiniz? 

Genç kız, derhal: 
- Hayır, diye cevap verdi. Jhon 

Bennett: 
- Eila, şehirde ne işin vardı, diye 

sordu. Yoksa, gu sefil kardeşini mi 
görmeğe gittin? 

Bir an tereddüt etti, sonra: 
- Hayır. 
- Yalnız mı idin? 
- Hayır. (Sonra dudakları titre -

meğe başladı). Artık bana, rica ede -
rim, sual sormayınız. Cevap vermeğe 
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RADYO ) 

Harp 
• • 
ıstı yen 

kim? 
Alman propaganda bakanı 

Dr. Gbbbcls'in yukarıdaki baş
lık altıda Folkişer Beobahter'
de neıretmiş olduğu makale· 
den: 

Garp aleminin bazı mah
fillerinde, sanki dünyanın 

en tabii hfıdiseleıindenmiş 
gibi, müstakbel bir harpten 
bahsedilmektedir. Bu key
Jiyet, demokrasinin karak
teristik vasıflarından biri
dir. 

.. Çinlilerin 

TÜRKİYE 
Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

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

T. A. Q. 
19.74 m. 15195 Kcı./ 20 Kw, 

T. A. P. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 

Ankara 

PAZARTESİ - 10.4.939 

muvaffakıyetleri g:~~ ~u~r~~ziği _ Pı. 
Dün gelen haberler, Ce

nubi Çin'de Hongkong'dan 
87 mil uzakta bulunan Kon-
gmun limanı ile karşısın

daki Pakkai küçük şehrini 
istilacılardan geri aldıkla
rını bildiriyordu. 

Japonlar bu şehirleri 
Kanton civarındaki Çin as
kerlerine silah ve harp mal
zemesi sevkini imkansızla§
tırmak maksadiyle zaptet
mişlerdi. 

13.00 Memleket saat ayan, a
janıı ve meteoroloji haberle
ri. 

13.15-14 Müzik (Eğlenceli plik 
lar) 

18.30 Program 
18.35 Müzik (Dans müziği -

Pi.) 
19.00 Konuşma (Doktorun sa

ati) 
19.15 Türk müziği (Fasıl hey

eti - Karııık program). Hak
kı Derman, E!iref Kadri, Ha
san Gıir, Basri Üfler, Hamdi 
Tokay. 

19.45 Turk müziği ıBayan Fey
ha Talay - Tanbur solo) 1 -
Tanburi Cemil - Hicazkar 
peırevi. 2 - Tanburi Cemil -

Şanghay'ın cenubunda ' Hicazklir saz semaisi. 3 -
çinliler, "şarkın Venediği., Tanburi Cemil - Suzidilara 
adıyle meşhur olan Hang- saz s~maısı. .. 
r-ov'u zaptetmek için üçün- 20.00 .Aı~ns, meteoroloJ~ haber-
ı: lerı, zıraat borsası (fıat) 
cü bir taarruz hazırlamak- , 20.15 Türk müziği (Klasik pro-
tadırlar. gram) İdare eden: Mesut 

. Cemil. Ankara Radyosu kıi-

len haberler, çinlilerin man dedenin - Muhayyer 

ı;ünbule peşrevi. 2 - Varda 
Kosta Ahmet aganın - Mu· 
hayyer sunbüle şarkı - Ey 
nihali işve. 3 - 111 Selım -
Muhayyer sunbule şarkı - Ey 
goncai nazık. 4 - Nikoğos a
ğanın - Muhayyer kurdi şar
kı - Var mı hacet. 5 - Rahmi 
beyin - Muhayyer kıirdi şar
kı - Yetmez mi sana. 6 ·Re· 
sat Erer - Keman taksimi. 7 
• Şevki beyin - Uşşak şarkı -
Guh:ara nazar kıl. 8 - Rahmi 
beyın - Bayati şarkı - Gul ha
zin ııunbül perişan. 9 • Mus
tafa Çavuş - Bayati şarkı • 
Sebep ne bak-mıyor. 10 - Di
van • Ok gibi huplar beni. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma 
21.15 Esham, tahvilat, knmbi· 

yo - nukut borsası (fiat) 
21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Folklor - Halil Bedi Yö

netken. 
21.45 Müzik (Keman resitali -

Profcsbr Necdet Atak) l -
l - Corelli - La folia (Var-

yasyonlar) 2 - Matheson - A
rie. 3 - Korsakov - Kreisler -
"Şehrazat., balesinden bir 
parça. Piyanoda refakat e
den: Ulvi Cemal Erkin 

22.05 Muzik (Küçiık orkestra -
Şef: Necip Aşkın) 1 - Paul 
Lincke - Darılma (Fantezi) 
2 - Brahms - Macar dansı 
No. 8 3 - Recktenvald - Vi
yana müzikleri - Potpuri 4 -
Gerhard Vinkler Donna Çi
kita - İspanyol uverturü. 5 -
Micheli - Çocuk oyunları. 6 
- Kutsch - Çigan fantezisi 
23.05 Müzik (Cazband - Pi.) 

•23.45-24 Son ajans haberleri ve 
yarınki program. 

Bundan dolayı, bu fırtı
nalı havayı estirenlerin 
tam vakit ve zamanında 

meydana çıkarılmaları ve 
bu suretle, milletlerin ica
bında nasıl bir tavır takın
maları ve bundan doğacak 
felaket için kimlere müte
şekkir kalmaları lazım gel
diğini bilmeleri gerektir. 

Çın kaynaklarından ge-

1 

me heyeti. ı . Neyzen Os-

Hangçov karşısına 100.000 -- -------------------

Paniği andıran bu harp 
korkusunun arkasında, 1919 
yazında almanlara zorla 
kabul ettirilmiş olan Ver
say muahedesi vardır. 

Bu muahede, ne sulhu 
getirmiş ve ne de onu is
temiştir. Bilakis, Alman
ya'nın bütün cepheelrine, 
ihtiyaç takdirinde alabildi
ğine körüklem:bilecek ateş 
ler serilmiştir. 

Fakat, bütün bu teşeb
büsler muvaffakiyetsizlik
le neticelenmiştir. Eğer 
Almanya'da demokrasi at
latılmamış olsaydı, bu te
şebbüsler de hedefe vara
bilirdi. 

Harpten bahsedilen bir 
memlekette, menfaatlerini 
harpte gören zümre ve mah 
fillerde bu mevzuun ele a
lınıp işlenmiş olması Ui
zımdır. 

Bu gibilerin harpte men
faatleri vardır. Çünkü, bu 
gibiler bir harp neticesin
de, otoriter devletlerde de 
eski iktidar mevkiine av
det etmeyi ummaktadırlar. 
Bundan do.layı, harp ruhu
nu tamim etmektedirler. 
Hiç şüphesiz ki, Londra ve 
Paris'te, harbi sırf harp i
çin istiyen zümreler var
dır. 

Kabahat yahudilerdedir ! 
Günün birinde ve bir dala
let anında Avrupa'da yeni 
bir harp çıkacak olursa, bu 
söz dünyamızın her tara-

fında çınlamalıdır. Bunun 
müsebbipleri yahudilerdir 1 
Harbi istiyen onlardır. Mil
letleri harbe siirüklemek i
çin, kudret ve kuvetleri da
hilinde olan her §eyi yap
maktadırlar. 

asker yığdıklarını bildir
mektedir. 

Öte taraftan dış Mongo
listan'da da iç Mongolis
tan'daki japonlara karşı 

200.000 kişilik bir ordu ha
zırlandığı haber veriliyor. 

Şanghay'ın 80 mil cenu
bunda bulunan Nigpo'ya 
karşı japonların bir hücu
ma hazırlandıkları söyleni
yor. 

- Daily Herald-

Çenber 

kôbusu 
Hitler, Alman milletinin 

lngiltere ile sulh içinde 
yaşamak istediğini söyledi. 
Fakat, bu isteğin iki taraf
ta da hüküm sürmesini İn -
giltere'de kim ister ? 

Bu arzu birtaraflı kaldı -
ğı müddetçe, her hangi bir 
anlaşmanın meydana gel -
mesine imkan olmadığı gi -
.bi, iki millet biribirinin yo
lu üstünde durmadığı tak -
dirde ancak, bir Modus Vi
vendi meydana getirilebi -
lir. Bu maksatladır ki, al -
manların hayati sahaların -
da arıyacak bir şeyleri ol -
madığı ingilizlere söylen -
di. 

Bize, çevirme ve çenber 
içine girmek kabusiyle sa
yıkladığımız söyleniyor. 
Fakat, bizler, istilaya uğ -

ramak korkusiyle cihan har 
binden evci sayıklıyan in -

gilizler gibi, kapus içinde 
çırpınıyoruz. Asıl kapus, 
bu idi. Zira, Almanların İn 
giltere sahillerine asker çı
karacağı meselesi, yalnız 

büyük Britanya'daki bü -

yüklerin inanabilecekleri 
bir çocuk korkutması idi. 

Şanlı ihtilalin İngiltere 
si,Stuartları defetmek mak 
sadiyle kendisini, şayet da
vet etmemiş olseydi, Giy
yom bile ingiliz toprakları
na yanaşamazdı. 

Fakat, çenber içine al
mak ameliyesi bir kapus 
değil bir realite idi ki, es
ki almanya bunu vakit ve 
zamanında idrak edemedi. 
İngilizler, bu politika ile 
kendilerine ne gibi fayda
far temin etmiş oldukları

nı, dünyanın hangi tarafı
na baksalar derhal görebi
\irler. 
Doyçe Algemayne Saytung 

Almanya'mn ekonomi 

sahaS1nda muazzam 

gayretleri 
Liberal kapitalizm dev

rinde sermayeden mahrum 
olan memleketlere hususi 
sermaye akını otomatik bir 
şekilde vukua geliyordu. 
Bazı memleketlerdeki faz
la bol sermayeler, kendili
ğinden, buna muhtaç olan 
memleketlerde iş aramıya 
gidiyordu. Hitlerci metod
ların genişlemesi bu siste
mi ortadan kaldırmıştır. 

Almanya bazı memleket
lerin tabii servetlerinin is
tismarını kendine hasret

mek istiyor. Yabancı ser
ınayele.re kendisinin tercih 
edilmesini istiyor. Fakat 

elinde münhal sermaye bu
lunmadığı için, yabancı 
topraklardaki "hayat saha
sı,. nın servetlerini istis
' .ar edecek alman şirketle-

rini tesis için mutat usul
lerine baş vuracaktır. 

Bu şirketlerin sermaye
leri itibari bir şekilde kay
dolunacaktır. Almanya fili 
bir envestis°'.anın icap et
tireceği altın nakilleri im
kanına malik değildir. Bu 
sermaye Almanya üzerine 
bir itibar açılmasından baş 
ka bir şey temsil etmiye -
cektir. Bu itibar, Almanya
dan malzeme ve. istihsal 
vasıtaları satın almıya ya
rıyacaktır. Almanya'nın 

envestisrnanı demek ki mal 
zcme satışı suretiyle ola -
caktır. Bu itibarla alakalı 
memleketlerin hesaplar mi 
zanında değil, ancak tica
Tet mizanlarında yeri ola -
caktır. Bu ticaret mizanı· 
'nın ise takas yoliyle müba
deleler yapan memleketler 
de daima muvazene halin
de olduğu rnalUındur. 

Bu alman şirketlerinin 
kurulması, daha başlangıç
tan itibaren Almanya ile 
"hayat sahası,. memleketle 
ri arasında ticaret rabıta. 
larımn artmasını intaç e • 
decektir. Bu şirketlerin is
tismar sahasındaki ilk nc-
ticeleri de bunu bir kat 
daha takviye edecektir. 

Bu itibarla alman - ro. 
men iktısadi anlaşmasının 
büyük ehemiyeti tebarüz 
etmektedir. Bu muahede 
Romanya'yı ayrılmaz bir 
surette alman ekonomisine 
bağlamak ve dünya piyasa
sından tedrici surette ayır
mak neticesini doğuracak
tır. Sabık müttefikimizin 
Almanya'ya iktısaden bağ
lanmasının muhtelif saf
halarından sonra siyasi hü 
riyetini hala muhafaza e -
debileceğini iddia etmek 
müşküldür. 

La Rcpublique 

mezun değilim. Babacığım, bana iti -
madınız var değil mi? Bu itimadı 
şimdi de. benden esirgemeyiniz. 

- İnanabilmek bir saadettir, diye 
mırıldandı. Dick, birden ona doğru 
döndü. 

Elsham ormanına gitmiş olduğunu 
anladı. 

Adam, kızının ellerini .şefkatle 
kendi avuçları içine aldı. 

- Sana her zaman itimat ederim, 
kızım, dedi. Bu baylar da sana karşı 
ayni şeyi yapacaklar. 

Sonra Dick'e doğru baktı, Dick he
men tasdik etti. 

- Bu itimada iştirake hazırım. El
la bu sözü mükafatlandıran bir nazar
la Gordon'a baktı. 

Elk, hararetle çenesini oğuşturup 
duruyordu. 

- İtimat, bende bir tabiati saniye 
haline girdiğinden sözünüzden bir an 
olsun, kendi sözümmüş gibi, şüphe
lemiyeceğim. 

Saatine baktı. Ve ilave etti: "Gidip 
zavallı Baldt!r'i hapisten kurtarsak 
fena olmaz!" 

- Biraz kahvaltı etmek istemez 
misiniz? 

Dick, yalvarır gibi Elk'e baktı. O 
d?. mütevekkilane daveti kabul etti. 

- Ne yapalım, Balder, bir saat da
ha bekleyiversin, dedi. 

Ella sofrayı kurarken, iki polis 
yolda biraz dolaştılar. Elk: 

- Bütün bu olanlara ne dersiniz, 
yüzbaşım, diye sordu. 

Dick: 

- Bir şeye aklım ermiyor, dedi. 
Fakat Mlle Bennett'in yalan söyle -
mediğine eminim. 

Elk: 

- Ne demek istiyorsunuz? 
Elk, uysal bir halde: 

- Hiç, dedi. Ben de Mlle Bennett'e 
inanıyorum. Hani bir oyun vardır, 
bilmem hatırlar mısınız? Bir resmi 
parça parça keserler, sonra onları yan 
yana getirerek şekli meydana çıka
rırlar. İşte Mlle Bcnnett, bu şekilde 
kesilen bir resmin küçük bir parça
sına benziyor. Onun hakiki mevkiini, 
Kurbağa şeklinin kime ait olduğunu 
keşfettiğimiz zaman tayin edebilece
ğiz... Sonra ilave etti: "Jhon Ben -
nett'in de bu oyunda rolU var." 
Bulundukları yerden, Shoreham is

tikametinde, Elsham ormanına giden 
yolun ucunu görebiliyorlardı. 

Elk: 
- Gece yarısı, bu kızın ormanın i

çinde ne aradığını merak ediyorum, 
dedi. Durdu. bir motör sesi işitiliyor
du. "Bu araba, nerede acaba?" Diye 
düşündü. 

Bunu çabuk öğrendi. Biraz sonra 
ormandan büyük bir otomobil çıktı, 
ve bulundukları istikamete doğru 
gelmeğe başladı. Sürati gittikçe ar -
tıyordu. Yanlarından geçerken içinde 
tek başına oturan yolcuyu tanıdılar. 
Elk: 

- Allah kahretsin, diye bağırdı. 
Otomobildeki adam Erza Maitland'
dı. Dick, genç kızın onu görmek için 

x·x. Kısım 
Hagn 

Bir dakika sonra Ella, onlan çağı
rıyordu. "Bir otomobil mi geçti?" di
ye sordu. Sesinde hafif bir titreyiş 
vardı. Elk: 

- Evet, diye ~evap verdi. Büyük 
bir araba idi. Fakat içindekini tanı -
yamadık. 

Dick, genç kızın derin bir nefes 
aldığını farketti. Genç kız: 

- Lütfen içeri buyurun. Kahvaltı 
hazır, dedi. 

Yarım saat sonra Maytrec köşkün
den ayrıldılar. Her biri zihnen o de
rece meşguldüler ki, Genter'in cese -
dinin bulunduğu yerdeki villalara 
kadar bir kelime konuşmadılar. Gen
ter, Horsham civarında katledilmişti, 
Dick bunu, hafifçe ürpererek hatırla
dı. Bir kamyonun arkasından ölünün 

dışarıya çıkan ayaklarını bizzat gör
müştü. Hagn bu cinayetten dolayı öl
dürülmeli idi. Kurbağa olsun veya ol
masın cinayete iştirak etmişti. Elk, 
amirinin düşüncesini keşfederek, o
na doğru döndü. 

- Hagn'ı astırmak için kıifi delili
niz var mı? 

Sonu var 

• 
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den ıeçlrmek, ldlltt1r Mbnblunn 
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ltlnm'lu oldupnu anlataokwnhr. 

Bu&lnldl nepiyatums, b1d, oh· 
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Entenll8)'0nal mikyuJara .. 
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Nepiyatımılda neli ne ataya • 
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nu? 
Jflyatlar çolı: püahchr? Yokla ne 

bct.r ucu oluna olsun henU. o
kuma ahJIJı:11ms Jı:urulmacb mı? 

Bu eualleria cınaplanm IOl'du • 
tmau laer •JöaJı, maeleyl kendi 
..t~ea mlltalea edecektir. 
Ç8nJdl W.de ha itin o kadar çok ve 
bnpk l&fhalan ftl'dır iri, blanlan 
telif etmeden blr netice çıkarmak 
hemen hemen lmktnmsdır. 

Muhakkak olan taraf da tudur: 
henib tam okuyan bir mlJJet ayı· 
Iamayu: bir çoklan aradıkları ki· 
taplan bulamadılrlanndan pktyet 
etmektedirler; fiyatlar batka mem
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~azan: Franciı de Groi11et - 31 - Çeviren: L. Karamanoğlu 

Hollicat harabelerde 
Hollicott: 

f - Görülecek dört abide var. 
Diye söze başladı. Biri dün gör -

düğünüz ki en hoşa gideni d; odur. 
Ama enteresanı değil. Sebebini öğ
renmek ister misiniz? 

Bitap bir halde onu dinliyorum. 
Karnım aç uykum var. İlk defa o -
larak canım sıkılıyor. Paris'i ve ra
hat yatağımı düşünüyorum. Kendi 
zevkleri için seyahat eden ve an -
cak evlerine döndükten sonra o 
zevki duyan kimseler gibiyim. 

Söze başlı yan Hollicot: 
- Bunların en dikkate şayan o

lanı, solunuzdaki §U garip abidedir 
bakınız ... 

Dedi. İtaat ettim. 
Her katı derece derece küçülen, 

yedi katlı ve en üstünde bir cihan
nüması olan garip bir bina. tık üç 
katın sutuhu birer höcre ile tezyin 
edilmiş ve yalnız ikincisinin hey
keli sağlam kalmış. Fakat bu hey
kelin de başı kopmuş, çalılar arası
na yuvarlanmış. 

Piza kulesi gibi çarpık bir kaç 
sütun, güvercinliğe benziyen garip 
sarayı kuşatıyorlar. 

- Ne güzel değil mi? 
Dedim. Hollicott: 
- Size güzeldir diye göstermi

yorum, görmeniz Uizımdır diye gös
teriyorum. Bu yedi katlı küçük bir 
saraydır. 

- Her halde bana söyledğiniz 
saray bu olmıyacak. Bunun içinde 
dört bin oda fiilin yok. 

- Dört bin değil bu sarayda bir 
tek oda bile yok. Sade tepede gü -
vercinlik gibi tek bir höcre var. O
nu inşa ettiren buyük rahip, orada 
yalnız başına du etmesini severdi. 
O eski büyük sarayın yerine yapıl
dığı için ismine 'Yedi katlı saray" 
denildi. 

- Anladım. 
Hollicott ayagımızın altındaki 

kayak, yassı ve cesim bir taşı gös
tererek: 

- Bu abideyi orüyor musunuz, 
bu bir kitaptır. 

- Nasıl kitap? 
- Evet bakınız açılmış bir kitap 

şeklinde değil mi ? 
- Eğer öyle gormek isterseniz 

~vet. 

- Buna galpota derler. 
- Bu neye yararmış. 
- Hiç bir şeye. Asıl enteresan 

olan ciheti de bu ya. Emsaline hiç 
bir yerde tesadüf edemezsiniz. 

Bastonu ile taşa vurarak, dersi
ne devam etti: 

- Bu kitap kıtal Kirti Nissan
ga şerefine yapılmı tır. 

- Bunlar beni takarlar etmiyor. 
- Öyle ama, pek meşhur bir şey-

dir. Paris'te güzel bir kadın size 
;'Kirti Nissango'nun döşeme taşını 
gördünüz mü?" Diye sorsa ne ce -
vap verirsiniz? 

- Paris'te böyle bir sual soracak 
güzel değil çirkin bir kadın bile 
yoktur. 

- Belli olmaz. Bu taşın boyu 
8 m. 40 eni 5 metre kalınlığı da 75 
santimdir. 

- Bravo! 
- Görüyorsunuz. ya, kitap açıl -

mış gibidir ve taş sayfa üzerinde 
resimli yazılar var. 

- Görüyorum. 
- Şu bağdaş kurup oturmuş Bu-

danın üstünde, hortumlarını hava
ya kaldırmış duran fillere dikkat e
diyor musunuz? Bu ıki hortumun 
manası vardır. 

- Nasıl bir manası vardır? 
- Ben de bilmiyorum, Seylanca 

okuyabilseydiniz l u yazıların, akil 
kıra! Kirti Nissanga'nın hakiki ta
rihi olduğunu anlardınız. Kıral 
Kirti Nissanga'nın ne yaptığını bi
liyor musunuz? 

- Henüz bilmi} orum. 
- İki kıraliçesi, oğlu, kızı ve bü-

tün ailesiyle birlikte tartılırak ağır
lığını beş misli altın gümüş ve tunç 
parayı şehrin fukaralarına dağıttı, 
o vakit şehrin bütun fakirleri kı
ralın ve ailesinin sıhatte kalması ve 
daha şişmanlaması için dua edip 
dururlardı. Dambulla mabedi üze
rinde de aynı yazılar vardır. 

Çünkü Buda'nın 72 heykelini ye
niden yaldızlatan buyük kırat Trak
sam-Balu'da onun gibi, fukaraya 
kendi ağırlığının beş misli para da
ğıttı. 

Asabileşmiş bir halde yüzüne ba
kıyorum. Bu hikayeler hakiki bir 
kitap kadar sıkıcı . Jimnastik adım
lariyle önüme geçerek: 

- Haydi. beni takip edin, size 
Dalida Maligawa'yı gostereyim, bu
rası Buda'nın dişim muhafaza et
mek için yapılmıştır dedi. 

Arkasından koşarken sordum: 
- Bunlardan kaç tane var? 
- Dişi mi? 
- Yok canım, mabed? 
- İkiden fazla. Fakat daha Da-

guba ile hamamlar da var. 
Kayalar içine oyulmuş Dambulla 

mabedini de belki görmek istersi
niz. 

- Bugün değil. 
Hollicott - işte dedi, Dalida Ma

ligawa'nın önündeyiz. Mahawanso
Mahawanso'nun ne olduğunu bilir 
misini? 

- Evet, şu eski mukaddes kitap 
değil mi? 

- Ta kendisi, Mahawansoda ya-
• zılı ki büyük kıral Prakrama ......... . 
Prakrama'nın kim olduğunu hatır
lıyor musunuz? 

- Evet, Kirti Nissanga'mn oğ -
lu. 

Ciddi bir tavırla beni tashih ede-
rek: 

- Hayır, dedi, babası. Ve bir da
ha bunu şaırmayınız. Kıra! Prak -
rama altınlarla süslenmiş bir filin 
üstünde büyük bir merasimle bura
ya gelerek Budda'ya muzafferiye
tinden dolayı dua etti. 

- Hangi muzafferiyet? 
- Malabar'a olan zaferi. Ma-

bedin dıvarları ve sütunları üzerin
de hala olduğu gibi duran kabart -
malan görüyorsunuz. Şimdi bir kaç 
dakika yürüyünce J ettawanarama 
mabedine geleceğiz. 

Uysal bir halde rehberimin arka
sından gidiyorum. Çalılık sahayı 
çaprastlama geçtik. Hollicott sor -
du. 

- Bu abideyi görmek canınızı 

sıkmaz ya? 
Mabedin güzelliğini görünce: 

- Yooo .. Herhalde bu, can sıkacak 
bir abide değil. Dedim. İhtiyar ma
bet ışıklı sabahın tazeliği içinde 
bakırımsı altın renginde pırıldıyor. 

Binlerce ıafak, yanık dıvarlarını 
kavurmu§ ve kızgın harabeden gü
neşler terliyor. 

Madalyalar gibi yontulmuş geniş 
basamaklar, sütunlarından başka 
bir şeyi kalmamış olan bir revaka 
doğru çıkıyor. Mabet harap olmuş. 
İki tarafında sütunlar olan uzun 
sahanı kızgın bir dıvarda nihayet 
buluyor. Bu dıvarın dibinde de bir 
Buda heykeli var. 

Fakat bu mabut heykelini, mu -
kaddes emanetlerin bulunduğu ö -
bür mabetteki heykel gibi narin 
ve zarif değil. İnsanı kork}ltuyor. 
Mabede nispeten çok büyük. Bina
yı adeat eziyor; adaleli omuzları 
ve kocaman başı ile mabede hakim 
duruyor. 

Orada, harabe enkazları arasın
da, insana dehşet veren bir budi 
aamson tesiri yapıyor. 

Bir taraftan ağaçların kökleri, o 
büyük taşları oynatırken, dar höc-

resi içinde o kaca heykel de ağır
lığiyle mabedi kanırıyor. 

Mabedin ayakları gibi sıralanmış 
olan bu ağaçları dün görmemiştim. 
Zaten mukaddes emanetler mabedi 
beni dün o kadar hayran etmişti ki 
başka hiç bir şeyin farkında olma
mıştım. Oradaki şu Dagoba da hiç 
dikkatimi celbetmemişti. Otlar ve 
yapraklarla örtülmüş olduğu için 
sabahın yarı aydınlığında onun bir 
tepecik sanmıştım. 

Vaktiyle kimbilir, porslenden bir 
dağ gibi nasıl pırıl pırıl parlıyor-

du. Hollicott, onun inşasında kul
lanılan harcın yasemin suyiyle ka -
rıştırıldığını anlattı. 

Kahvaltıyı düşünen yüzbaşı, ka
bartma resimlerle tezyin olunmuş 
dört köşe metin bir bina olan Kral 
Prakrama sarayının önünden çarça
buk geçti ve hızlı hızlı yürüyerek, 
kıralın hamamlarını görüp görme -
mek istediğimi sordu. 

- Görmeğe değer mi? Dedim. 
- Hayır, dedi, bir hamam nedir 

bilirsiniz. Fakat orada bir yuvarlak 
taş göreceksiniz ki üzerinde kıra
lın yıkanmak hakkı yoktu. 

- O halde bu taş üstünde kıral 
ne yapardı? 

- Onu başkaları yıkardı. 

- Kadınlar mı? 

Kıratın hesabına öyle olmasını 
temenni ederdim, dedi. 

Bu harap meydandan ayrılırken 
gözlerim bir defa daha mukaddes 
emanetler mabedini arıyordu. 

İşte şebnemlerle parlıyan çalılı
ğın üstünde, mlibet, muallak bir sey 
yare güzelliğiyle duruyor. 

(Sonu var) 
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Sivas'ın bir köyünde }"''''' .................. .,. ................. ._: 

Bir horoz dövüıü yüzünden ıl Ma~isa'da 1 
Yozgat'ta bir sanat müessesesi 

Yozgat'ta köylüye araba, 
pulluk yapılıyor iki kardeı birden yaralandı _J, zıraat l ı 

- s~~::~·a <~~sğs1i~ ır--ı-----------· l Ç Q l ı Ş m Q 1 Q fi j ,_f-----------~ si)v ozgatMe~~~~~; 
Fengisağır köyün- i 1 .. 1 gençliğinin sanata 
de horoz döğüştür- olan hevesini artır-
me yüzünden iki - -· - mak ve köylüleri-
kişinin yaralanma- mizin kalkınmala-
siyle neticelenen rını temin etmek ü-

bir hadise olmuş- zerı- 927 yılında 
tur. hus:lfi iı!are tara

Köy meydanında 
toplanan köylüler 
arada sırada horoz 
döğüştürerek eğle-

nirlermiş. O gün 
de bir horoz döğü-
§Ü tertip edilmiş. 

İsmaille, aynı köy
den Mehmet ve 
kardeşi Abdulla
hın horozları dö
ğüşmiye başlamış. 

Köylüler, iki horo
zun mücadelesini 
bir spor heyecanı i
çinde seyrederek 
eğlenirlerken ho-

fmdan açılan atöl
ye günden güne ça
lışmalarını artır

makta ve memle-
ketin sanata ait bü
yük ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır. 

Mevcut tezgah
larda motör, oto-
mobil tamiratı ve 
oksijen kaynakları 

1 yapılmaktadır. Vi
l layet mıntakası da
hilinde yapılan 

göçmen evlerinin 
kapı ve pencerele-
ri müesseselerin 

rozlar birden bire mobilya ihtiyaçla-
kızışmışlardır. İs- rı, çiftçilere ait pul 
mailin horozu iki luklar ve ziraat a-
kardeşin horozunu Jetleri burada ya-
kan ter içinde bı-ı Maniıa'nın ziraat hayatında mühim bir rol oynıyan amerikan asma fidanlığında çalı§malar ı pılmaktadır. Köy-
rakmıştır. Bir az ·---- ------------------------------------------- lülere parası Zira-
sonra yaralı horoz kanlar içinde yere j l''''"'"'''''""''''''"''"'"'''"'"' ........ ._... ...... ._._ .............. ,,,,,,,,_I ı at bankasından verilmek suretiyle 13 
serilmiş ve mağlfıp olmuştur. çift atlı araba, 9 tek atlı araba ve 48 ö-

Kardeşler, horozun bu kadar feci Artvin halkevinde çalışmalar küz arabası yapılmıştır. 7 ay zarfında 
bir mağlfıbiyete uğramasını hazmede- (3688) liralık araba satılmış (2941) li-
memişler ve bunu bir haysiyet mese- ra 54 kuruşluk muhtelif tamirat ve i-
lesi yaparak İsmail'in horozundan in- maliit yapılmıştır. 
tikam almak istemişlerdir. İki kardaş 
galip horozun peşine düşmüşler ve 
güç halle yakalamıya muvaffak ol
muşlardır. Horozu yakalar yakalamaz 
hırsla yere çarpmışlardır. İsmail bu 
hadiseyi bir hakaret telakki ederek: 

- Benim horozumu neden yere attı
nız? 

Diye onlara çıkışmıştır. Bunun üze
rine kavga büyümüş, İsmail bıçakla i
ki kardeşi ağır surette yaralamıştır. 
Yaralılar Sıvas memleket hastanesine 
kaldırılmı !ardır. Suçlu tevkif edil-
miştir. 

Trakya' da ipekböcekciliği, 

arteziyen ve hayvane1hk 
Edirne, (Hususi) - Dutçuluk bu 

sene Trakya'da biraz daha inkişaf et
miştir. Dut fidanı yetiştirmekte en i
leri Çanakkale merkezi görülmekte
dir. Çanakkale bu sene 300.000 den faz
la dut fışkını elde etmiş ve bunların 
yirmi bin kadarını yardım olarak Me
riç, Uzunköprü ve Karıştıran'a gön -
dermiştir. 
Diğer taraftan Ziraat Vekaletinin 

ipek kozacılığı için fakir köylülere 
dağıtılmak üzere bu günlerde Bursa 
ve Eriklicc'dcn 1100 kutu gönderilme
si beklenmektedir. 

A rte:ziyenler 
Umumi toplantılarını yapmış olan 

Trakya vilayetleri, bütçelerine artezi
yenler için az çok tahsisat koymuş

lardır. Belediyelerin de nisan devresi 
içtimalarında bütçelerine koyacakları 
paralarla arteziyen takımları tamam
lanacaktır. Bu gidiş su ve arteziyen 
işinin, Trakya'nın büyük işleri arasın
da olduğunu göstermektedir. 

Hayvanların ıslahı 
Sıfat istasyonları 15 nisandan itiba

ren Trakya'nın her tarafında faaliyete 
başhyacak, İnanlı depolariyle vilayet 
depoJarı ve suni tohumlama istasyon
ları çalışmıya başlıyacaklardır. Bu ça
lışmaların Trakya hayvancılığının 

kalkınmasında bariz hizmetleri görül
mektedir. Ziraat vekaleti bu işler için 
otuz fen memuru gönderecektir. 

Edirne' de Sinan töreni 
Edirne, (Hususi) - Edirne ve 

Trak'yanın bir çok yerlerinde Sinan 
töreni bu sene her zamandan daha par
lak bir surette kutlanacak ve büyük 
sanat üstadımızın hayat ve eserleri 
anlatılacaktır. 

Bunun için. halkevlerinde komite
ler teşf'kkül etmiş ve faaliyete geçmi~
lerdir. Bu sene film ve projeksiyonlar 
da gösterilerek yüzlerce eserini türk 
zevkinin inceliğine, türk muhayyele 
ve kudretinin enginliğine ve türkün 
yapıcılık ve yaratıcılık kabiliyetine en 
canlı birer şahit olarak asırların karşı
sına diken Koca Sinan'ın mimarideki 
yüksek kudret ve yaratıcılığı gençli
ğe ve halka teferrüatiyle anlatılacak
tır. 

Eskişehir'de ilk mektep 
Eskişehir, (Hususi) - İstasyon ci

varında yapılacak olan ilk mektebin i
halesi yapılmıştır. Bina 52 bin liraya 
çıkacaktır. Yeni mektep şehrimizde 

bulunan mekteplerin en moderni ve en 
muhteşemi olacaktır. 

Halkevinin yeni bincuı 

Artvin (Hususi) - Halkevimizin köy geceleri muhitte çok alaka 
uyandırmıttır. Köylülere sinema gösterilmekte, muhtelif mevzular ü
zerinde dersler verilmektedir. Bayanlar için açılan biçki, dikit ve mü
zik kursları da çok faydalı olmaktadır. Fakir hastalar bedava muayene 
edilmektedir. Halkevinde ve Cümhuriyet meydanındaki hoparlörler 
vasıtasiyle halka sık sık konferanslar verilmektedir. 

BANDIRMA'DA HALKEVİ 

60 bin lira sarfiyle bir Parti ve 
Halkevi binası yapılıyor 

ln§aatı devam etmekte olan Bandırma Halkevinin bittikten 
•onra alacağı §ekli gösteren maketler 

Bandırma, (Hususi) - Bandırma çinde bir de almanca kursu açılacak
halkevi, muhitinde aydınlatıcı ve ba- tır. Bundan başka evimizde bir de di
şarıcı çalışmasiyle kış programını ik- kiş yurdu açılmıştır. 
mal etmiştir. Şimdi ayrı bir yaz prog- Altmış bin lira sarfiyle tamamlana
ramı tanzim ederek faaliyetine bir kat bilecek olan yeni halkevi binasının in
daha hız vermiye çalışmaktadır. Evi- şaatına; parti, Halkevi ve belediye a
mizde müze ve sergi şubesinden başka zalarından seçilen bir inşaat komisyo
bütün şubeler teşekkül etmiştir. nu marifetiyle devam edilmektedir. 

Bilhassa halk dershaneleri ve kurs- Binanın şimdi temel ve bodrum katı 
Jar şubesi kı§ çalışmasını daha zengin 1 ikm~I ~dilmiştir. Yeni t.ahsisat.la mü
bu surette tatbik etmiştir. Fransızca teakıp, ınşaata devam edılecektır. 
kursu devam etmektedir. Yeni sene i- Cevdet Berker 

Mart içindeki hava vaziyeti 

Yurtla mahsuller 
normal ~ekilde 

büyüyor 
1939 mart ayı yurtta ziraat vaziye· 

ti hakkında devlet meteoroloji ı,leri 

umum müdürlüğü bize aşağıdaki ma
llımatı vermiştir: 

Yurdumuzun her tarafında ziraat 
bakımından oldukça müsait geçen 
kış mevsimini takip eden mart ayın -
da birkaç seneden beri emsaline tesa -
düf edilmemiş miktarda fazla yağış 
olmuştur. 

Mart ayı yağışlarının bölgeler ara
sında uygun aralıklarla dağılışı ve 
miktar itibariyle fazlalığı mahsulün 
ihtiyacını tamamen karşılamış bulun
maktadır. Suhunet ve diğer hava şart 
larının da uygun oluşu zirai mahsul
lerin normal bir şekilde büyümeleri -
ni temin eylemiştir. 

Ekim /aail.veıi 
Ay içinde pek fazla yağış gören 

Marmara kıyılariyle Nazilli ve Ada -
na çevreleri ve henüz karla örtülü o -
lan doğu Anadoludan gayri bölge ve 
çevrelerde yazlık hububatla diğer zi
ı ai mahsullerin ekimine hararetle de
vam edilmiştir. 

Trakya, Kocaeli bölgelerinde pan
car ekiminin ve Dörtyol çevresinde 
de tütün ekiminin sonu alınmıştır. 

Fazla yağışlar yüzünden kabaran 
nehir sularının istilasına manız ka -
lan Nazilli, Aydın ve Adana çevrele
rinde pamuk ekimi ve Marmara kıyı
larında da toprakta tav olmadığın
dan yazlık ekim zaruri olarak gecik -
tirilmiş bulunmaktadır. 

l<tNır ~ifrt•rı nwluullcr 
Ayın birinci ve üçüncii haftaları 

zarfında yağışların daha ziyade kar 
ve dolu şeklinde oluşu ve sık sık don
ların vukuu cenup doğusunun bazı 

ffevrelerinde kaysı ve bademlere za -
rar yapmış Çumra havalisinde de he
nız fışkırmış olan haşhaşları ebemi -
yetli surette saratmıştır. 

Ege ve Karadenizde ay içinde sık 
sık vukua gelen fırtınalar ve Adana
nın bazı çevreleriyle Diyarbakır ha
valisinde yağan dolunun meyvalı a -
ğaçlarla hububatta zarar yaptığı gö -
rülmüştür. 

Mezruaı tıe c<n·ırlar fuwla 
eiirnıeli 

Mart ayı içinde bütün bölgelerde
ki yağışların miktarı 1936 yıhndan

beri aynı ay yağış miktarlariyle mu -
kayese edildikte bu ay yağışlarının 
bölgeler arasında yer yer 2 - 3 misli 
fazla olduğu göze çarpmaktadır. Bu 
fazlalıkla beraber yağışların bilhas'"a 
her tarafta intizamla dağılışı geçen 
ayın yağış noksanlığını karşılamış ve 
mezruatla çayırlar için çok faydalı 
olmuştur. (a.a.) 
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Beşiktaşhlar 
3-0 mağlüp 

Feneri 
ettiler 

·İkinci karşılaşmada 

Beykoz - Kurtuluş ınuhteliti 
Gençlerbirliğini 4 - 3 yendi 

Maç sert, fakat heyecanh cereyan etti 
_Şe~rimizde bulunan Beykoz - Kurtuluş takımları muhteliti dün 

ikıncı maçı~ı gene Gençlerbirliği ile yaptı. Ankaragücü sahasını 
doldu~an. bınlerce se~irciyi zaman zaman heyecanlandıran maç 
4-3 mısaf ır takım lehıne neticelendi. Müsabakayı birinci maçta 
da hake~ duran B. Ömer idare etti. Beykoz - Kurtuluş muhteliti 
fU kadro ıle oynuyordu: 

Strato 1 Bahadır, Halit Penaltıdan sıol 
Mustafa, Drago, Sait Vahdeti yere düşüren oyuncu a-

'Angelo, Aleko, Tanaş, Şahap, Maryo leyhine verilen serbest vuruştan son
ra İstanbul kalesi önü karıştı. Asım 
bu sırada bir gol attı. Hakem Asımın 
topu eliyle kaleye soktuğunu söyliye
rek gol vermedi. 

İkinci devrede Maryo sağ açığa 
geçti. Veno sol açık oynadı. Daha bir 
kaç ufak tefek değişiklikler de oldu. 

Gençler Birliği maç başladığı za
man dünkü kadrosunu muhafaza et· 
miyordu. Takım şu şekilde kurul
muştu: 

Rahim 
Necati, Ahmet 

Münir, Hasan, Hüseyin 

Vahdet,Yusuf, Asım, V.uzaffer, Mus
tafa 

Birinci devrenin sonlarına doğru 
Yusuf'un ayağı sakatlandı, oyundan 
çıkmak mecburiyetinde kaldı. Ali 
onun yerini aldı. İkinci devrede Ra
him rahatsızlandı. Kaleyi birkaç da • 
kika Hüseyin bekledi. Sonra takım 
tamamlandı. 

Maç 16.15 te gençlerin vuruşu ile 
başladı. Beykoz - Kurtuluş muhteliti 
güneşe karşı oynuyordu. 

Üçüncü dakikada Gençler bir kor
ner fırsatı yakaladılar. Bunu bir ser -
best vuru fırsatı takip etti. Fakat 
her ikisi de boşa gitti. 

Gençler Birliği ilk gol fırsatını 
18 inci dakikada kazandı. Vahdet ve 
Muzaffer biraz daha seri hareket et -
selerdi muhakkak gol olacaktı. Kale
ci bir anlık tereddütten istifade ede
rek topu uzaklaştırdı. 20 inci dakika
da Şahabın bir kafa vuruşu kale dire
ğine çarptı. Geri gelen top kaleye 
girmek üzere idi. Rahim karşıladı. 
Bu sefer de Aleko ko§tu. Fakat fena 
bir vuruş avutla neticelendi. 

Gençlerin birinci golü 
Maç düne nazaran biraz sert fakat 

daha heyecanlı devam ediyordu. İki 
tarafın da bariz bir üstünlüğü görül
müyordu. Bu vaziyette ilk golü Genç 
ler Birliği attı. 27 inci dakikada Vah
detin başiyle verdiği pası alan Mu
zaffer sıkı bir şüt çekti. Sol direğe 

çarpan top ağlara takıldı. Gençler 
Birliği ilk golünü kazandı. 

Beraberlik •ayısı 
Son dakikalara doğru Hasanın sa

katlanarak beş on dakika dıprı çık
ması Gençlere bir durgunluk verdi. 

Buna mukabil İstanbullular hücum
larını sıklaştırdılar. Tam 42 nci daki-

kada Drago'nun sıkı bir §Ütü direğe 
çarptı. Şahap koştu ve topa hafifçe 
dokunarak beraberlik sayısını yaptı. 

ikinci devre 
İkinci devrenin ilk dakikaları 

Gençler Birliği takımının müdafaayı 
kabul ettiğini gösteren bir manzara 
arzediyordu. Bu sırada aleyhlerine bir 
iki korner oldu. Rahim tekrar oyuna 
girdikten sonra vaziyet değişti. Ali
nin çok güzel idare ettiği hücum hat
tı işlemiye başladı. 

Beşinci dakikada Alinin çektiği 

güzel bir firikik kale direğini yalıya
rak avut oldu. Bir dakika sonra ceza 
çizgisi üzerinden Hasanın çektiği i -
kinci firikiği de kaleci tuttu. 

Oyun çok sert, fakat seri ve canlı 
olarak devam ediyordu. ıs inci daki
kada Vahdet sağdan kaleye doğru i -
nerken kendisine fena bir çelme tak-

tılar. Vahdet lüzumsuz bir asabiyete 
kapılarak hasmını bizzat c:z~l~dır -
rnak istedi. Hakem de kendısını oyun 

dan çıkardı. Nefsine sahip olmamak 
yüzünden fena bir hareket yapan 
Vahdetin bu çıkışı takımın ahengini 
bozdu. Hatta mağlUbiyetine de sebep 
oldu. Bu sırada Hasanın takım kap -
tanı sıfatiyle suçlu arkadaşının dışa
rı çıkarılmasını isteme~i ~ok yerinde 
oldu. Maamafih bu vesıle ıle Beykoz
Kurtuluş muhtelitinin dün~ü ~çta 
çok eskimiş profesyonel bıleler~yle 
'ert bir oyun çıkarılmasına sebebıyet 
w-erdiğini yazmak isteriz. 

22 inci dakikada sağdan inkişaf e -
den bir İstanbul akını sonunda top 
Hüseyinin elinedokundu. Verilen pe
naltıyı Tanaş güzel bir vuruşla gole 
çevirdi. Beykoz - Kurtuluş muhteliti 
ikinci sayısını böylece kazandı. 

Tekrar beraberlik 
Bir, iki dakika sonra Ali ortadan 

İstanbul kalesine doğru inerken Ba
hadır havadan gelen topu eliyle tut -
tu. Herkesin 18 yarda içinde gördü
ğü bu tutuş sonunda hakem çizgi Ü· 
zerinde serbest vuruş verdi. Alinin 
ustalıklı bir vuruşu Gençler Birliği

ne beraberlik sayısını kazandırdı. 

Bir S(ol daha 
Beraberlik kurulunca oyun heye

canlı bir safha aldı. Herkes iki taraf· 
tan da galibiyet golünü bekliyordu. 
Bunu misafir takım 26 ncı dakikada 
yaptı. Tanaş vole bir şiltle topu üçün 
cü defa Gençler Birliği ağlarına tak
tı. Şilt çok ani ve güzeldi. 

Son beraberlik 
Gençlerbirliğinden Hasan santfore 

geçti Asım orta hafta oynıyor, An
karalılar gol yapmak azmindedirler. 
Fakat aceba kabil mi? İşte nihayet 
oda oldu. 30 uncu dakikada küçük A
li günün en güzel golünü vule bir 
şiltle yaptı. Saha alkışla inledi. 

Galibiyet lstanbullularda 
Gene on dakika kadar süren karşı

lıklı bir didişme, oradan oraya koşuş· 
malar .• Fakat oyunda zevk yok .. Ar
tık kırkıncı dakikaya geldik. 

İşte bu sırada Şahap yakaladığı 
topu soldan sağa geçirdi ve yerden 
bir şiltle 6on golü attı. Top direğe 
sürünerek içeri girdi. 

Kalan beş dakika neticesiz hücum
larla çabuk geçti. Birinci maçı O - 4 
kaybeden Beykoz muhteliti sahadan 
3 - 4 galibiyetle ayrıldı. 

Verilen bir karar 
Haber aldığımıza göre, maçtan son • 

ra derhal toplanan Gençlerbirliği 

idare heyeti, Vahdet'in misafir takı • 
mın bir oyuncusuna karşı göstermiş 

olduğu dürüst vaziyeti tezekkür et -
miş ve bu oyuncunun bir müddet mü
sabakalara iştirak etmemek üzere 
tecziyesini kararlaştırmıştır. 

Beykoz • Kurtuluş Ritti 
Şehrimizde 2 maç yapan Beykoz -

Kurtuluş takımı dün akşamki 19.30 da 
kalkan trenle İstanbul'a dönmüşler -
dir. 

Sporcular istasyonda törenle uğur -
!anmışlardır. 

Gençlerbirliiinin seyahati 
Verilen mall'ımata göre, Ankara 

Gençlerbirliği ayın 22 ve 23 ünde Pe
ra ve Şişli takımlariyle iki maç yap
mak üzere İstanbul'a gidecektir. 

Mektep maçları 

Dün yüksek mektep 

takımları karşıla§tılar 
Dün Ankaragücü sahasında mek

tepliler arasında kupa maçlarına de
vam edildi. 

İlk olarak karşılaşan Gazi terbiye 
enstitüsü ile Yüksek Ziraat enstitü
sü takımları maçını 3 - O Gazi terbi
ye enstitüsü kazandı. 

İkinci maçta hukuk fakültesi üs
tün bir oyunla Tarih - Coğrafya, Dil 
fakültesi takmına 3 • 1 galip geldi. 

Kaleci yerden kalkmadan yeti§en Beykoz. Kurtuluı muhteliti 
oyuncusu gol yapıyor 

Dünkü bisiklet yar1ş1nda 
birinciliği Orhan aldı 

Üçüncü bisiklet gezisi çok eğlenceli oldu 

Senenin yedinci bisiklet seri yan'ı dün 125 kilometre mesafe
de ve 12 bisikletçinin iştirakiyle yapılmııtır. 

Çok güzel bir havada yapı- ı 
lan yarış, baştan sona kadar heye-
canla geçmiştir. Bilhassa Türkiye Eskişehir' deki yarış 
şampiyonu Orhan Suda'nın da koşu
da yer alışı, müsabıklar arasındaki 
rekabeti bir kat daha arttırmış bulu
nuyordu. 

Büyük bir mücadele ile devam e
den ve böylece sona eren bugünkü 
koşu, Orhan'ın parlak bir muvaffaki
yetiyle şu neticeyi vermiştir: 

1. - Orhan Suda Ankaragücü 3 sa
at 58 dakika. 30 saniye. 

2. - Nuri Kuş Ankaragücü 4 saat 
1 dakika, 30 saniye. 

3. - Hasan Ankaragücü bir boy 

Eskişehir, 9 a.a. - Bisiklet seri 
mukavemet yarışlarının yedincisi o -
lan 125 kilometrelik koşu bugün arı

zalı bir yolda ve beş bisikletçinin iş· 
tirakiyle yapılmıştır. 

Büyük bir mücadele ile geçen koşu 
neticesinde, Demirspordan Hasan 4 

saat 40 dakikada birinci, gene aynı 
kulüpten Osman Pak ikinci, Faik ü
çüncü ve idman yurdundan Faruk 
dördüncü gelmişlerdir. 

İstanbul, 9 a.a. - Seri bisiklet ya
rışlarının yedincisi bugün Topkapı 
ile Silivri arasnda 125 km. lik bir me-

geride 
4. - Alaettin 32 inci alay tekerlek lstanbul'daki bisiklet yarıfı 

farkı, 

5. - Necati Ankaragücü. 

*** 
Üçüncü bisiklet gezisi de dün sek- safe dahilinde yapılmıştır. İlk daki

kalardan itibaren diğer koşuculardan 
ayrılan kara Lambo ile Torkom, ya
rış sonlarında bu mesafeyi 52 dakika
ya kadar çıkarmışlardır. 

sen kadar bisikletlinin iştirakiyle Ke
çiören'e yapılmıştır. Saat tam 10 da 
19 mayıs stadyomundan hareket edi
lerek büyük bir neşe içinde Keçiöre
ne gidilmiştir. Burada birçok eğlen -
celi kır oyunları oynandıktan sonra Heyecanlı bir yarıştan sonra netice-
baharın bu güzel gününde ağaçlar al- de Süleymaniyeden kara Lambo 4 s. 
tında tatlı bir kır yemeği yenilmiştir. 20 dakikada birinci, Fenerylmazdan 

Beklenmiyen bu • 
netıce 

Beşiktaşın vaziyetini düze.itti 
İstanbul, 9 a.a. - Milli küme futbol maçlarına bugün müsait 

bir havada devam edildi. 8.000 den fazla bir kalablık önünde ya
pılan müsabakaya saat 16,30 da başlandı. Fenerbahçe fU kadro 
ile idi: 

Hüsamettin • Lebib, Yaşar - Ali Rıza, Aytan, Mehmet Reşat, 
Şaban, Yaşar, Esat, Basri. 
Beşiktaş takımı da şu kadro ile oynuyor: 
M. Ali - lbrahim, Hüsnü - Hüseyin, Bedii, Feyzi • Hayati, Hak

kı, Nazım, Şeref, Eşref. Hakem Şazi Tezcan: 

Birinci gol J 

Dördüncü dakika: Beşiktaşlı] ar sağ 
dan güzel bir iniş yaptılar. Reşat to -
pu kornere attı. Hayati güzel bir kö
şe vuruşu yapıyor. Hakkı, Hüsamet • 
tin'i kıpırdamasına imkan vermiyecek 
şekilde marke etmiş. Nazım bundan 
istifade ederek güzel bir kafa vuru -
şiyle topu ağlara taktı. 

İlk dakikalarda kaydedilen bu sayı 
fenerlilerin maneviyatı üzerinde çok 
müessir oldu. Fener hatları birbiriy • 
le irtibatı kaybetti ve • oyuncular 
tesadüfi vuruşlar yapmıya başladılar. 
Bu andan itibaren beşiktaşlıların mü
essir hakimiyeti başladı. Hakkı ile 
Şeref arasında çok güzel paslar geçi -
yor. Bu paslar, ileri ve derin olduğu 
için Şeref'i sıksık gol vaziyetinde gö
rüyoruz. Netekim 7 inci ve 13 üncü 
dakikalarda Şeref zayıf ve isabetsiz 
vuruşlarla bu fırsatları kaybetti. 

Beşiktaş takımı, bir kül halinde ve 
bilgi ve nerjiyi aynı derecede mez -
eden bir oyun çıkarıyor. Muavin hat
tı, bilhassa sağ muavin Hüseyin, Fe -
ner hücumlarının inkişafına meydan 
vermiyor. 

Beşiktaşın ezici hakimiyeti ve Fe
nerlilerin şaşkınlığı devam ediyor. 
Sarı lacivertliler Beşiktaşın sağ ce -
nahını yarmıya beyhude uğraşıyor

lar. 
Beşiktaş müdafaasının sertleşme 

istidadını hakem sık sık ceza karar
lariyle karşılıyor. Atılan firikikler
den fenerliler istifade edemediler. 
Fenerbahçenin Uç ortası çok bati oy
nuyor. Sarı lacivertlilerin muvaffak 
olamamaları sebeplerinden biri de a· 
yağında top olan rakip oyunculara a
tak yapmalarıdır. 

37 inci dakikada Basri, Naciden 
gelen topa yetiştiği halde üç metre
den topu boş kaleye sokamadı ve mu
hakkak bir gol kaçırdı. 

Birinci devre, Fenerbahçenin taz • 
yiki ağırlaşırken bitti ve beşiktaşlı -
lar sahadan l - O galip çıktılar. 

İzmir' de 

Ankaragücü 
ikinci maçı da 

kazandı 
İzmir, 9 (Telefonla) - Milli Küme 

maçlarına bugün de devam olunmuş 

ve Ankaragücü Doğansporla yaptığı 

ikinci maçını da bire karşı dört sayı 
ile kazanmıştır. 

İlk devrenin 10 uncu dakikasında 
Muzafferin uzaktan attığı bir golden 
sonra Ankaragücü 2S inci dakikaya 
kadar hakim bir oyun oynadı. Fakat 
26 ıncı dakikada beraberlik sayısını 

yapmıya muvaffak olan Doğanspor 

devre sonuna kadar hakim oynaması -
na rağmen gol çıkaramadığından haf· 
taym 1 - 1 berabere bitti. . 

İkinci devre başlar ba~lamaz, Do -
ğanspora oyununu kabul ettiren An -
karagücü, tesis ettiği hakimiyetle ha· 
sım kalesini tazyike başladı. Hamdi, 
25 inci dakikada Vahaptan aldığı pas 
la ikinci ve bir dakika sonra da üçün -
cü golü yapmıya muvaffak oldu. Üst
üste yapılan bu sayılardan sonra Do -
ğanspor karşısında tamamen hakim 
bir oyun tatbik eden ankaragüçlüler 
38 inci dakikada Abdülün ayağiyle bir 
gol daha yaparak maçı 4 - 1 kazandı -
lar. 

11 
Altınçivi 11 
atletizm 

müsabakaları 
Saat 2.30 a kadar böylece vakit ge- Niyazi ikinci, Halil üçüncü ve Ali 

çirildikten sonra gidişte olduğu gibi dördüncü olmuşlardır. 
muntazam bir kafile halinde şehre dö- Yalnız 35 inci klm.de Torkom'un ikinci devre 

İstanbul, 9 a.a. - İstanbul atle· 
tizm heyeti tarafından tertip edilen 
"altın çivili,, atletizm müsabakası bu
gün öğleden evel Haydarpaşa lisesi 
sahasında yapılmıştır. 

nülmüştür. bisikleti kazaya uğradığından ikinci İkinci devreye fenerliler başladı. 
Gelecek haftaki gezi Kayaş'a yapı- bir vaziyette iken müsabakayı terk lar. İlk hücfimla beraber fenerlilerin 

lacaktır. 1 etmek mecburiyetinde kalmıştır. Beşiktaş kalesinin önüne yerleştikle Müsabaka dört kategori üzerinde 
idi. Teknik neticeler şunlardır: 

Mektepliler arasında 

2500 metrelik bir 
kır · koşusu yapıldı 

• 

Dünkü kır koşusunda kazananlar 

Dün Ankara'da mektepliler arasın-ı ye), dördüncü: Erkek lisesinden As
tla güzel bir koşu yapıldı. Mesafe keri Öngelen, 5 inci: Sangat okulun-
2500 metre idi. dan Mithat, Altıncı: İnşaat ustadan 

Bu koşuya altı mektebin 70 atleti Reşad Demir., yedinci: Sangat oku
iştirak etti. Koşu Orman Çiftliği yu- !undan Mehmet, sekizinci: Erkek li
karı asfalt yolundaki jandarma kara- sesinden Şakir. 
kolu önünden başladı. Muhafız alanı 
önünde bitti. İştirak eden 70 mektep
li atletin hepsi de koşuyu muvaffaki
yetle ikmal ettiler. 

Ferdi olarak neticeler: 

Birinci- Erkek lisesinden Orhan 
İşçi! (7 dakika 15 saniye), ikinci: ay
nı liseden Osman Hassa (7 dakika 22 
saniye), üçüncü: İnşaat usta okulun
dan İsmail Eren .(7 dakika Z9 aani-

Takım neticeleri: 

Birinciliği 68 puvanla Erkek lisesi 
takımı, ikinciliği 87 puvanla İnşaat 
usta okulu takımı, üçüncülüğü 191 
puvanla Sangat okulu takımı, dör
düncülüğü 200 puvanla Gazi lisesi ta
kımı, beşenciliği 215 puvanla İnşaat 
usta okulu ikinci takımı, altıncılığı 
221 puvanla Tecim lisesi takımı ka· 
zandılar. 

ri ve sıkı hücumlar yaptıkları görülü
yor. Nefesini kaybetmiş bir halde bu
lunan Hakkı, müdafaya yardım için 
geride oynuyor. 

Fenerlilerin baskısı dakikadan da
kikaya artmaktadır. Naci Şaban'la yer 
değiştirdi . Bu suretle fenerliler şüter 
bir oyuncusundan istifade ctmeği 
düşündü. 

Beşiktaş müdafasının bunalmıya 
başladığı görülmektedir. Fener muha
cimleri enerji noksanına rağmen, mu
avin hattının müessir yardımı saye· 
sinde rakip müdafaayı bocalamıya 

mecbur ediyor. 

I kinci ve üçüncü gol 
19 uncu dakika: Beşiktaşlılar sol· 

dan bir iniş yaptılar. Top Hakkıda. 
Hakkı, Nazıma yerden bir pas verdi. 
Yaşarın yer tutmamış olması, fenerli
lere üç metreden atılan bir şütle, ikin 
ci gole mal oldu. Bu gol, birinci dev
rede olduğu gibi, ienerlilerin manevi
yatının kökünden sıyrılmasını intaç 
etti. Yeniden bocalamalar ve tesadüfi 
vuruşlar görülüyor. Bunun neticesi 
olarak beşiktaşlılar yeniden hakimi
yetlerini kurdular ve 30 uncu dakika
da Hakkının enfes bir sol şütü ile 
üçüncü golü çıkardılar. 

Gülle : 
Arat 13,10 metre, Şerif 12,20, Bü • 

lent 11,62, Mehmet 11,61. 
Disk: 
Arat 38,44 metre, Bülent 34,16, Tcv 

fik 30,07. 
Cirit : 
Fuat, 41,72 metre, Kemal 41,61, İh

san 30,07. 
Uzun atlama : 
Halit 6,31 metre, Vedat 5,95, Yük

sel 5,78. 
Üç adım: 
Halit 13,36.5 metre, Vedat 12.87, 

Sabah 12.30. 
Müsabakalara gelecek hafta da de

vam edilecektir. 

Vaziyet artık taayyün etmişti . Hat 
ları arasında, mütemadiyen değişik
likler yapan fenerlilerin 3 ·O lık ne -
ticeyi değiştirebilecekleri ümit edile· 
mezdi. Nitekim, yaptıkları bir, iki 
hücum müspet netice vermedi ve be -
şiktaşlılar hakimiyeti muhafaza etti -
ler. 

Devrenin son sekiz dakikası, gene 
fenerlilerin baskısı altında geçti. Fa
kat netice değişmedi ve beşiktaşlılar 
sahadan 3. O galip çıktılar. 

Milli küme puvan cetveli 
Ankaragücü 
Beşiktaş 

Fener bahçe 
Ateşspor 

Demirspor 
~efa 

Maç Ga. Be. Pu. Ma. At. Ye. 
6 4 ı ıs 1 17 10 
4 3 o 10 1 12 3 
4 3 o 10 1 7 4 
5 1 1 8 3 s 10 
2 1 1 o 4 2 5 
3 1 o 2 4 5 5 

Doğanspor 3 o ı 2 3 ıı 4 
fealatasaray 3 o o 3 ı g 2 

NOT: Cetvelimiz gol avarajı usulüne göre hazırlanmıtşır. Bu
na nazaran hükmen galip Beşiktaş'ın lehine 2, hükmen mağlup Ga
latasarayın aleyhine 2 gol yazılmıştır. 

Hükmen mağlüp takımlara ayrıca sıfır puvan verilmektedir. 
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Havas • 
aıansının bir haberi: B. Çemberleyn dün 

Eylüle kadar her 
şey bitmiş olacak 

, 
ansızın Londra'ya döndü Gaf enko -Sara(oğlu 

görüşmesi dün bitli 
İtalya ve Almanya 

O zamana kadar müıterek planlarının 
f albikıni lamamlamıı olacakalar! 

Bertin, 9 a.a. - "Havas'': Hitler'in Wilhelmshaven'de söyledi
ği nutukta nasyonal sosyalist partisinin Nuremberg'de yapacağı 
kongr,enin bir "sulh kongresi" olacağrna dair geçen sözler hak
kında alman siyasi mahfillerinde beyan olunduğuna göre, "eylü
le kadar her şey bitmiş olacaktır.,, 

Milli Müdafaa komiteleri 
dün birer toplantı yaptılar 

((Ba~ı 1 inci 6ayfada) 

mopulos ite görüştükten sonra saat 
11.30 da başvekfilete gitmiş ve Çcm
bcrleyn'e mülaki olmuştur. 

Hariciye nazın Lort Halifaks, 
Gcmbcrlcyn ile yarım saat görüştük
ten sonra başvekaletten ayrılmıştır. 

imparatorluk müdafaa komite&i 
toplandı 
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Napolyon 'un ta~ 

ve tahllndan 

(Başı 1 inci sayfada) 
gazetecileri kabul ederek aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

bengin devam edeceğine kanaat et· 
mekte olduğumu söyliyebilirim.,, 

B. Saraçoğlu bugün geliyor 
İstanbul, 9 a.a. - Romanya harici

ye nazırı Gafenko bu akşam Roman -
ya'ya hareket etmiştir. 

Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu 
da Ankara'ya dönmek üzere İstanbul
dan ayrılmıştır. 

Hariciye Vekilimiz Şükrü Saraç
oğlu, Ankara ekspresine yetişmek ü -
zere saat 18.40 da Perapalas otelinden 
ayrılarak motörle Haydarpaşa'ya geç
miştir. 

Müşahitlerin kanaati şudur ki, bü-r--------------

Halifaks, Çemberleyn'in yanına 
gitmeden önce yunan elçisinden baş
ka frarsız elçisiyle de yarım saat gö
rüşmüştür. Lort Halifaks saat 15 te 
imparatorluk kurmay reisi general 
Gort ile deniz kurmay reisi ile gö
rüşmüştür. 

ıekilmesinin 125 nci 
ylldönümü 

"- Tebliği gördünüz. Buna ilave 
edecek hiç bir şey yoktur. Amerikalı 
bir meslekdaşınıza da söylediğim gi
bi, Türkiye Hariciye Vekili ile benim 
aramda müzakereler olmamıştır. Çün
kü müzakere, biribirinc aykırı veya 
hiç değilse biribirine benzcmiyen men 
faatlerin telifi yolunda bir gayreti 
tazammun eder. Biz aramızda asla 
böyle bir aykırılık müşahede etme -
dik. Dostum Saraçoğlu ve ben karşı
lıklı malfimat almak ve istişarelerde 
bulunmak için buluşuruz. Ve tam fi. 
kir ve duygu mutabakati11i müaşhede 
ederek de bu antantı kuvetle biribiri
mizin elini sıkarak mühürleriz. Sizi 
temin edebilirim ki bu seferki el sı
kışımız bilhassa kuvctli olmuştur.,, 

Hariciye Vekilimiz istasyonda Ro
manya hariciye nazırı B. Gafcnko, 
vali ve belediye reisi Lfıtfi Kırdar, 
emniyet direktörü ve Romanya kon
solosluk erkanı tarafından teşyi edil
miştir. tün etrafiyle dü ünülerek söylenmiş 

olan bu nutuk, ccrmen sulhunun kati 
olarak tesisine mani olan bütün me -
seleleri AJmanya'nın eylülden cvcl 
haUedip bitirmek azminde bulundu -
ğunu gösterir. 

Sergi heyeti 
Nevyork'ta 

İmparatorluk müdafaa komitesi, im
paratorluk genel kurmay reisi Gene -
ral Gort ile deniz erkiinı harbiye reisi
nin iştirakiyle toplanmıştır. 

İmparator tacına ve askeri monarşi- B. Saraçojilu'nun beyanatı B. Gafenko'nun hareketi 
ye doğru ilerlerken, kendisini büyük Türkiye Hariciye Vekili Saraçoğ- Romanya hariciye nazın B. Gafcn-
yapan ihtilat ruh ve fikrini her adım lu da aşağıdaki beyanatta bulunmuş - ko, Hariciye Vekilimizi teşyi cttik
başında inkar etmesi, Napolyon için tur : ten sonra Haydarpaşa'dan İstanbul'a 
bir felaket oldu. " - Dost ve müttefik Romanya'nın geçerek kendisini şehrimize getirmiş Zanncdildiğine göre, Almanya ile 

!talya arasında müştereken tesbit e
dilmiş bir planın tatbiki mevzuuba -
histir. Şimdilik hareket İtalya'ya ait
tir. Fakat Almanya'nın İtalya'ya harp 
levazımı ve askeri mütehassıslar gön 
dererek yardımda bulunduğuna dair 
uzun zamandanberi verilen haberler 
teeyyüt etmetkedir. 

Pavyonlarımızın 

inşaatı hızla ilerliyor 
Nevyork, 31 a.a. - Geçikmiştir -

Anadolu Ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Nevyork sergisi türk heyeti reisi 
Vedat Nedim Tör ve arkadaşları ge -
çen pe11cmbe günü Qucen Mary va • 
puru ile Nevyork'a gelmişler ve Nev
york'ta bulunan türkler tarafından 

karşılanmışlardır. 

Lort Halifaks ile Cadoğan saat 
16.30 da toplantıdan ayrılmışlarsa da 
komite müzakerelerine devam etmiş. 
tir. 

İngiliz kabinesi yarın sabah fevka -
iade bir toplantı yapacaktır. 

lngiliz. gemileri San Remo'dan 
ayrıldılar 

Napolyon, kendinden çok uzaklaş- hariciye nazırı ile memlcketlerimizi olan "Daçya" vapuruna binmiştir. 
tırdığı ihtilal ruhunu, Moskova hezi- ve Balkanları alakadar eden mesele· Muhterem misafirimiz Galata rıh. 
metinden sonra tekrar benimsedi. Fa- lcr etrafında çok faydalı görüşmeler tımında vali ve belediye reisi Lütfi 
kat, çok geç kaldı. 1813 ilkbaharında yaptık. Bu görüşmeler bir kere daha Kırdar ve konsolosluk crkiinı tarafın
Mayans'ta askerini teftiş ederken şöy- ı gösterdi ki iki memleket ricalinin bu dan uğurlanmıştır. 
le hitap etmişti: "Bu harbi, General meseleler üstündeki görüş birliği B. Gafenko ile birlikte Bükrcş el-
Bonapart olarak idare edeceğim.,, tam bir fihenk ile devam etmektedir. çimiz Hamdullah Suphi Tanrıövcr de 

Na 1 , k d' 
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. . Bu fihengi, bir kere daha müşahede hareket etmiştir. po yon un, en ı emperya ızmıne k f . 

1 tf d . k 11 d ğ A , etme ırsatını vennış olan arkada- "Daçya" saat 20.10 da rıhtımdan 
A1Jrupa takıim edilecek! 

Bu plan mucibince, Avrupa şu su
retle iki memleket arasında taksim e
dilmektedir Arnavutluk ile Yunanis
tan doğrud n doğruya İtalyan nGfuz 
mıntakası ve hatta İtalyanın himaye 
idaresi ol r k ayrılmıştır. Yugoslavya 
ile İspan} a yine İtalya'nın siyasi nü· 
fuzuna ta i olacaksa da ekonomik sa
hada Almanya faik bir vaziyette ola
caktır. 

Almanya cermenliğin bin seneden· 
beri besledikleri şarka doğru genişle
me siyasetıni tekrar ele alacaktır. Al· 
manya 1939 eylülüne kadar kendisini 
Sovyetler Birliğinden ayıran bütün 
memleketJen boyunduruk altına ala
cağını ümid ediyor. 

Numara 1: Polonya ..• 
Polonya bu sahada birinci numara· 

yı teşkil etmektedir ve siyasi alman 
mahafili, Polonya'nın şu iki şıktan 
birini intihap mecburiyetinde oldu • 
ğunu açıkça söylemektedir. Ya siya -
setini Rom - Berlin mihverine uydu
racak yahut da Avrupa haritasından 
silinecektir. Almanlar maksatlarına 
harp etmeden varacaklarını ümid e -
diyorlar: Polonya'da ekalliyetler ara
ıtnda bir hareket uyandırılacak ve 
Polônya hudutlarında da daimi hu -
zursuzluk ve endişe yaratılacaktır. 

Romanya'ya gelince ••• 
Ekonomik muahcdelerle Almanya-

ya bağlı bulunan Romanya daha sıkı 
bir tarzda Almanya'ya tabi kılınacak 
ve Romany uzerinde tazyik yapmak 
için de Macaristan kullanılacaktır. 

Alman zihnıyetine göre, orta Avru • 
pa'da eli sil h tutar yegane millet al
ınanlar olacak ve onların etrafında as
kerlikten t crid edilmiş ziraat mem · 
lckctleri bulunacaktır. Bu memleket
lerin vazife i Almanya'ya iptidai 
maddeler yetıştirmek olacaktır. 

Sergi harici şubesi şeflerinden B. 
Conson, sergi idaresi adına türk heye
ti reisi Vedat Nedim Tör'e "Hoş gel -
diniz" demiştir. 

Vedat Nedim Tör vapurdan çıkar 

çıkmaz doğruca sergiye gitmiş ve 
türk pavyonlarını gözden geçirmiş -
tir. 

Şimdi artık orijinal hatlariyle tama
miyle meydana çıkmış bulunan pav -
yonlarımızın inşaatı, pek çoklarından 
sonra işe giriştiğimiz halde büyük bir 
hızla inkişaf ederek programa uygun 
bir safhaya varmış bulunmaktadır. 

Bizim önümüzde giderken geride ka
lan memleketlerin sayısı yedi ıekizi 
bulmaktadır. Türk sergisinin, 30 ni -
sanda altmış millet arasında Nevyork-

ta vukubulacak şeref mlisabakasında 

pavyonumuzun üstün bir yer alacağı • 
nı ve umumun dikkatini üzerine top
lıyacağını kuvetle tahmin etmekte • 
yiz. 

Samimi bir öile ziya/eti 
Serginin harici şube reisleri B. Ruz· 

velt ve Holmes Vedat Nedim Tör'e 
şerefine serginin kulübünde çok sa -
mimi bir hava içinde geçen bir öğle 

ziyafeti vermişlerdir. B. Holmcs sene
lerce İzmir'de Amerika'nın baş kon • 
solosu olarak bulunmuştur. Sergiye a
it işlerimizde diğer arkadaşları B .. 
Ruzvelt ve Conson jle beraber daima 
büyük bir yakınlık ve alaka göster -
mektedir. 

San - Remo, 9 a.a. - Bura açıkla • 
rında demirli bulunan ve salı gününe 
kadar burada kalması beklenen İngil
tcre'nin Warstide zırhlısı ile Aber -
deen kruvazörü gece yarısından biraz 
sonra buradan ayrılmışlardır. 

Paris, 9 a.a. - Cumhurreisi Löbrön, 
bu sabah hariciye nazıo Bonne'yi ka
bul eylemiştir. 

Biribiri ardına Yunanistan ve Po • 
lonya elçilerini kabul eden fransız ha
riciye nazırı Bonnc müteakiben İngil
tere büyük elçisi ile ve Arnavutluğun 
Faris maslahatgüzarı prens Mehmet 
Ahit ile görüşmüştür. 

Başvekil Daladiye bugün öğleden 

sonra hariciye nazırı Bonne ile görüş
müştür. Diğer taraftan başvekil, fran
sız deniz ve hava nazırları ile de uzun 
bir mülakatta bulunmuştur. 

Diğer taraftan haber alındığına gö
re Başvekil Daladiye'nin deniz ve ha
va nazırlariyle yaptığı mülakatta ge -
nel kurmay reisi General Gamlen de 
hazır bulunmuştur. 

Milli Müdafaa komite•inin 
toplanh•ı 

Faris, 9 a.a. - Havas ajansı acele 
kaydiyle bildir:iyor: 

Milli müdafaa komitesi bu akşam 

saat 17 de ve Daladiye'nin riyaseti 
altında harbiye nezaretinde toplanmış 
tr. 

Hariciye nazırı B. Bonne beraberin 
de hariciye nazarcti umumi klitibi B. 
Alexi Leger olduğu halde "açılışndan 
bir kaç dakika sonra,, bu müzakera
ta iltihak etmiştir. 

Toplantı uzun müddet, İngiltere 
büyük elçisi harbiye nezaretine ge
linciye kadar devam etmiştir. 

Toplantıda bulunanlar 

p a onn ıye u an ı ı vrupa yı, M G , 
milletle~~ypsig~e ~ğlfip ettilc~ _ş_ım~~·~_a_rc_n_k_o_d_a_n~a_y_n_ı_rr_k_c_n_b_u~ii-·_a_y_r_ıl_m_ı~ş-tı_r_.~~~~~~~~~~ 
1813 yılının son haftalarında, hadise
lerin tazyiki ,gerek iç gerek dış vazi
yeti çok değiştirmişti. Napolyon, bir 
isyan uyandırmak ümidiyle, Fransa'
nın büyük bir tehlike içinde olduğunu 
hakikaten söyledi. Bu suretle o, asi yı
ğınlarına kumanda edecek, işçilerden 
gönüllü alayları kuracak ve 1792 ha
reketini canlandıracaktı. Fakat onun 
kışkırtmasına, ne kanunda ve ne de 
şubatta kulak asan oldu. Çünkü, köy
lülerin yabancılara hınçları olmasına, 
işçilerin müttefiklere ve kıralcılara 
diş bilemclerine rağmen, 1792 de köy 
ve kasabalardaki mahkemelerin yap
tıkları gibi, kendilerini kışkırtacak li
derler yoktu. 

Diğer taraftan, her türlü nizamsız
lıktan nefret ettiği için imparator Na
polyon, isyana daha o anda itimatsız
lık gösterdi. Halk ayaklanmıya vakit 
bulmadan, gönüllülerin, tayin etmiş 
olduğu kumadanlara itaat etmelerini 
emretti. 

14 mart 1814 de harp meydanından 
J osef'e şunları yazıyordu; 

"Milletin hükümran olduğu La Fa
yet günleri ile, benim hükümran oldu
ğum bugün arasında fark gözetmeniz 
şarttır . ., Halka dayanmak istemesine 
rağmen, Napolyon ,kendi haklarını bü
yük bir kıskançlıkla koruyan ve en u
fak bir fedakarlığa bile katlanamıyan 
bir hlikümdar olarak kaldı. • 

1813 Sonbaharından itibaren, kıral

cılar büyük bir faaliyete geçtiler ve 
haçlı şövalyeler veCamelots du Roi ad 
lan altında gizli cemiyetler kurdular. 

• 

it alya f eminaf verdi 
(Başı 1 inci sayfada) 

tin katiyen Arnavutluk'a inhisar ede
ceğine dair İngiltere hükümctine te • 
minat vermiştir. 

Lort Halifaks'ın italyan maslahat -
güzarı ile yaptığı konuşmalar netice -
sinde aşağıdaki tebliğ verilmiştir : 

Re•mi teblii 
İtalya'nın Arnavutluk'taki hareke -

ti neticesinde hasıl olan umumi vazi • 
yete dair alınan endişe verici bazı ha
berler dolayısiyle hariciye nazırı Lort 
Halifaks bugün italyan maslahatgü -
zarı ile üç defa görüşmüş ve Büyük 
Britanya hükUmetinin mezkur hare -
keti çok vahim bir tarzda telakki et -
tiğini ve bu hususta İngiltere'deki a
zimkfi.r duyguları hiç bir şüpheye ma
hal bırakmıyacak tarzda ifade eyle • 
miştir. 

İtalyan maslahatgüzarı !talya'nın 
Arnavutluk'taki hareketinin katiycn 
oraya inhisar edeceğini mutlak bir ıu
rette temin eylemiştir. 

Lort Halifaks bu teminatı senet it -
tihaz etmiş ve keyfiyeti İngiltcrc'nin 
Roma büyük elçisine de bildirmiştir .. 

Londra ve Pari•'teki ıiyan 
faaliyet 

Paris, 9 a.a. - Bugünkü paskalya 
gününde hem Paris'te hem de Lon • 
dra'da hummalı bir siyasi faaliyet ol -
muştur. Bu, enternasyonal vaziyetin 
ve bilhassa Akdeniz vaziyetinin doğ • 
rudan doğruya bir neticesidir. 

mından muhafaza edildiğini görmek 
hususundaki azmini k\lti bir lisanla 
tasrih eylemiştir. 

İngiltere büyük elçisinin Daladye 
ve Bone ile yaptığı mülakat fransız 
ve İngiliz hükümetlerinin bu mesele
deki görüş birliktCrini bir kere daha 
tamamiyle tebarüz ettirmiştir. 

lnrrilizler Korlo'ya a.ıker 
çılıarmaclılar 

Londra, 9 a.a. - İngiliz bahriye 
askerinin Korfu adasına çıktığını da\ 
ir Berlin ve Roma' dan çıkarılan ha -
bcrlerin tamamiyle asılsız olduğunu 

Roytcr ajansı tebliğ etmektedir. 

ltalyanların da Korlo'da 
gözü yok 

Roma, 9 a.a. - Hariciye nazırı kont 
Ciano, İtalya'nın bazı şayialar bil.Hı
na olarak Kodu adasına karşı liiç bir 
harekette bulunmıyacağını ve arna -
vut devletinin hakimiyetini ihlal ey
lcmiyeceğini İngiltere Büyük Elçisi· 
ne katiyen temin eylemiştir. 

Kıral Zogo Selanik'te 
Atina, 9 a.a. - Arnavutluk kıralı 

Zogo ile maiyeti bugün öğleden ıon
ra Selanik'e gelmişlerdir. 

Arnavutluk Başvekili ile nazırlar 
Larissa istikametinde yollarına de -
vam etmişlerdir. Bunların Atina'ya 
ve oradan da ecnebi bir memlekete 
gidecekleri zannediliyor. 

İstanbul' da koca 
Nevyork'taki bu ilk temaslardan son

ra Vedat Nedim Tör, tayyare ile Va
şington'a giderek sefirimizi ziyaret 
etmiş ve bu münasebetle sefarette ve -
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Milli müdafaa komitesinin bu top· 
lantısına bahriye, hava ve hariciye na 
zırlariyle hariciye genel sekreteri Le 
ger, genci kurmay reisi general Gam· 
len, amiral Darlan general Ville 
min, müstemleke orduları genel mü
fettişi general Buhrer, amiral Bour
ragne, amiral Leluc ve general Cal
son iştirak etmişlerdir. 

~ valle, Angouleme dükleri ve Mont
morcncy, Polignac kontları bu hare
ketin başına geçtiler. Fransa ile Lon
dra'daki burbonlar arasında elçiler 
mekik dokumıya başladılar. Burbon
lardan kont Artois gizlice Fransa'ya 
gelerek müttefik hükümdarla müna
sebet tesisine çalıştı. Fakat, çar, Bur
bonların adını bile anmak istemiyor
du. O, İsveç veliahdı Bcrnadottes'in 
namzetliğine taraftardı. Maamafih, 
kıralcı Baron de Vitrollcs, korsikilı 
müstebidi devirmekten başka bir şey 
istemiyen fransız efkiirı umumiyesini 
temsil etmekte olduğu iddiasiyle o
nun karşısına çıktığı zaman, ilk defa 
olarak, Rurbonlan tekrar tahta çıkar
mak aklından geçti. 

İtalyan hükümeti Arnavutluk'un 
istiklaline dokunmak fikrinde olma -
dığını ve Akdeniz statükosu hakkın

daki İngiliz - italyan anlaşmasına ri
ayet edeceğini İngiliz hükümetine bil 
dirmiştir. 

İtalya'nın Arnavutluk'ta yapmıya 
hazırlandığı hareketlerden vaktiyle 
haberdar edilmiş olan Yugoslavya bu 
hareketler karşısında büyük bir ihti -
raz göstermekte ise de Arnavutluk'un 
işgali Yunanistan'da heyecan uyan • 
dırmıştır. 

Sinan i~in ihtilal 
yapıldı 

Çocuk bir cihandır. Çocuk E
sirgeme Kurumu binlerce ci -

hanı kucağında taşıyan bir 

mabeddır. Yılda bir lira verip 

siz de üye olunuz 1 

: dostu amiral Bristol ile eşi hazır bu -
: lunmuşlardır. 

~ •..•••.•................•....•.....•. ,,, 

Amiral Bristol, Nevyork sergiıin -
den i5tif ade ederek iki memleketi bir
birine bir kat daha tanıtacak ve yak
laştıracak mahiyette hareket ve faali
yetlerde faal bir rol almağı büyük bir 
memnuniyetle kabul etmiştir. 

l•tanbul'da, Di1Jan yolundaki ııhi müze te1Jıi edilmektedir. Müze
ye yeni bazı fUbeler ve bu arada zehirli gazlardan korunma fare
lerini göıteren •tandlar ilave edilecek, ayrıca da ~ocaklar i'in 

• bir •inema •alona yapılacaktır 

Bu toplantıya riyaset eden başve
kil ve milli müdafaa nazırı Daladiye, 
toplantıdan sonra hariciye nazırı Bon 
ne de hazır olduğu halde İngiltere 
büyük elçisi ile yirmi dakika görüş

müştür. 

Milli müdafaa komitesinin toplan
tısı hakkında hiç bir tebliğ neşredil

mediği gibi nazırlar da gayet sıkı bir 
ketumiyet muhafaza etmişlerdir. 

Giresun bayanları 

yardım kolu kurdular 
Giresun, S (a.a) - Ankara'da teşek

kül eden yardım sevenler cemiyetinin 
gayesi dahilinde çalışmak üzere bu 
akşam Giresun bayanları da Çocuk e
sirgeme kurumunda büyük bir top
lantı yapmışlardır. Kongre azaları, ce
miyeti, yüksek himayeleri altına alan 
Bn. 1ımct İnönü'ne ve Ankara merke
zine tazim telgrafları çekilmesini ka
rar altına aldıktan sonra yardım ko
lunu seçmişlerdir. Yardım kolu der
hal faaliyete ge_çmiştir. 

Müttefiklerin Paris'e girdikleri 31 
mart akşamı, çar, Tallcyrand'ın kona
ğında, Fransa'nın mukadderatı bahsin 
mevzuu olan bir toplantı yaptı. Bu 
topianh bitmek üzere iken çar şunları 
söyledi: 

"Henüz bütün imkanlar tükenmiş 
değildir . ., Arkasından hafif bir sesle 
"Bernadotte,, diye ilave etti. 

Bunun üzerine Talleyrand şu karşı
lıkta bulundu: 

"İki imklindan başka bir çare yok
tur; ya Napolyon, veya on sekizinci 
Lili. İmparatorun yerine bize kimi ile
ri sürebilirler. Bir askeri mi? Biz, ar
tık asker istemiyoruz. §ayet bir asker 
istiyccek olursak, bugiln malik oldu
ğumuzu muhafaza ederiz ki, o, dünya
nın en büyük askeridir. Ondan sonra 
cclecek olan biri, on kişiyi bile arka
sından sürükliyemcz. Kısacası, Napol
yon veya on sekizinci Lüi dışındaki 

her hal tarzı, akıntıya kürek çekmeyi 
ıfade eder. 

Caus Schrl!mpl -
- Doyçe Algemay12e Saytunı 

Vaziyetin inkişafını takip edebil • 
mek için Fransız hariciye nazırı Bo • 
ne katiyen Paris'ten ayrılmamış ve 
Büyük Britanya hükümctiyle daimi 
temas halinde kalmıştır. 

Paris'teki inlliliz •elirinin 
temasları 

Paris, 9 a.a. İngiltere püyük elçisi 
saat 18.50 de başvekalete gelmiş ve 
başvekil Daladiye ile bugün ikinci 
defa olarak görüşmüştür. 

İngiltere büyük elçisi bu akşam 
Daladiyc ve Bonne ile yaptığı müla
kat esnasında Lord Halifaks'ın bugün 
Londra'da italya maslahatgüzarı ile 
yaptığı konuşmalar hakkında izahat 
vermiştir. 

İtalyan maslahatgüzarı, İtalya'nın 
Arnavutluğun istikHilinc dokunmak 
fikrinde olmadığına, Akdeniz statU
tilkosuna riayet edeceğine ve şimdi
ki hadiselerin İtalyan hükümeti ile 
kırat Zogo arasındaki münisebetlcr 
çerçevesini geçmiyen bir ihtilaftan 
ibaret bulunduğuna dair teminat ver 
miştir. 

Lord Halifaks, İngiltere hükümeti 
nin Akdeniz statükosunun ve bilhas
sa Yunanistan ve Korfu adası bakı· 

(Başı linci sayfada) 

İhtlfaldcn evci saat 13.30 da civar 
orta mektepler, liseler yüksek mü· 
hendis mektebi, Güzel sanatlar aka· 
demisi ve teknik mekteplerden ge· 
len talebelere hitaben evkaf mimarı 
B. Mustafa Soner Süley:maniye cami· 
inde Sinanın hayat ve eserleri hak· 
kında malumat verdi. Talebeler bura· 
dan toplu olarak ihtifal yerine gelmif 
lerdi. Gece saat 20.30 da EminönU 
halkevi salonunda eski eserler müze· 
si mimarı B. Kemal Altan tarafından 
(Mimar Sinan ve eserleri) mevzulu 
bir konferans verildi. 

Sinan'ın kabrine bir çok müessese· 
lcr, mektepler ve cemiyetler tarafın· 
dan çelenkle konulmuştur. 

Zonguldak'ta da bir ihtilal 
yapıldı 

Zonguldak, 9 (Telefonla) - Mimar 
Sinanın ölümünün 351 inci yıldönU· 

mü münasebetiyle bugun halkevindt 
bir merasim yapıldı. Evimizin Dil 
tarih ve edebiyat komitesi başkanı 

B. Hilmi Uray bir konferans vererek 
sanat dahisinin hayatını ve yaptığı 
eserleri anlattı. 
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H i K A y E 

KONYAK ... 
NAZiF 

· uı.:us 

Kongre ve sergi 

dolay is ile 
(Başı 5 inci sayfada) 

O halde şikayetimiz nedir? Bu 
rakamlara baktığımız za -

_. ... , .................................• "-

Hastalıklı çocuklann çokluğu 
milleti inkiraza sürükler. Yok
sul yavruyu kurtarmak için 
yılda bir lira ver Çocuk Esir
gema Kurumuna üye ol l 

-. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r 

Vilôyetler 

Yol inşaatı 
Çoruh Valiliğinden : 

·ram çar{ 
maddede yazılı saate kadar gelmlt,ııiev-'" 
ması ve artırma, eksiltme ve ihale ka
nununa uygun olarak mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olması Jazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (1221) 11219 

Pavyon ~ahsı yaphnlacak 

~ 

' 
man hiç ... Fakat, neşri yatımızın; 

Baskı sayılarını; Ekonomi B. 

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

lzmit'te Tümen Satın Alma Ko
misyonundan : 

ı - İzmitte 31. piyade alayı için 
emanet suretiyle yaptırılmakta olan 
iki bölüklük pavyonun 1579,240 met
re murabbaı çatısının kapalı zarfla 
eksiltmesi İzmitte tümen satınalma 
komisyonunda 28. Nisan 939 cüma gü 
nü saat 15 te yapılacaktır. 

Fiyatlarını; 

Tevzi şekillerini; 
Tetkik ettiğiniz zaman: 
Evelii onu yazan, hazırlıyan fikir 

işçisi adına; 

Sonra onu basan ve satan muta· 
vassıt adına; 

Nihayet onu alıp okuyan kari a
dına; 

İktisat Vekôleti mürak~p 
komiserliği imtihanı 
Tefti~ ve Murakabe Heyeti Riya. 

setinden : 
ı -Keşif bedeli 10154 lira 51 kuruş 

tur. İlk teminatı 762 liradır. 

bir çok dertlerimiz vardır. 
Teftiş ve Mürakaba Heyeti kadro -

sunda münhal murakip komiserlikler 
için 20 mayıs 1939 çarşamba günü mü
sabaka imtihanı yapılacaktır. Bu imti
handa kazanarak murakip komiserlik
lere tayin edilecek olanlara ayda (150) 
lira ücret verilecek ve bunlar, münhal 
vukuunda ayrıca imtihana tabi tutul
madan ve murakip komiserlik imtiha -
nmdaki muvaffakiyet derecelerine 
göre (35) lira maaşlı iktisat müfettiş 
muavinliklerine tayin olunacaklardır. 

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

3 - İdari şartnamesi, keşifnamesi, 
fenni şartnamesi ve planı her gün İz
mitte satınalma komisyonunda görü
lebilir 

Arabalar yoldan ayrılıp konaklıya
cağımız hanın önündeki meydanlığa 
doğru sapınca tekerlek gürültülerini 
duyan hancı ile iki delikanlı dışarı 
fırlamışlardı. Yaylının içerisindeki 
serili yataklarımızda doğrulduk. Kır· 
mızı tüylü velanselerimizi diz kapak· 
larımıza kadar indirdik. 

Ve ben arabanın muşamba perdele· 
rinden birinin kayışını çözerek dışa
rıya baktım. Hava kararmış ve yerde 
dizboyunu bulan kar. gümüşi bir renk 
almıştı. Arabacımız : 

- İsmail ağa! ... Diye Haykırdı. 
Arabanın yanına gelen uzun boylu 

bir adam cevap vermeksizin elindeki 
feneri içeriye doğru tuttu. Ve araba
cı: 

- Beyler bu gece sende misafir ka
lacaklar ... Daha arkada iki araba var. 
Fakat bak bizim yolculardan biri ra
hatsız ... Onun için onlara temiz dö • 
§ekli sıcak bir oda ver .. ! Diye ilave 
etti. 

O daha bir müddet cevap vermedi. 
Ben arkadaşıma yardan etmek üzere 
arabadan aşağıya atlarken yavaşça: 

- Peki... Dedi. Buyursunlar, ba -
Jımla beraber._. ... 

Sıcak çorbalarımızı içtikten sonra 
azamet ve şiddetle kütüklerin yandı· 
ğı bir ocağın karşısına geçmiş oturu
yorduk. Ateşten yalnız yüzlerimiz ı
ıınabiliyordu. Bilhassa arkadaşım fe
na halde üşüyor ve bir böcek gibi bü
zülerek sırtını mütemadiyen ocağa 
çeviriyordu. Bu kadar üşümesine se
bep pencereleri yarısına kadar karla 
örtülü olan bu han odası ve altı saat 
devam eden yolculuğumuz olduğu 
kadar bir kaç ay evci geçirdiği hasta· 
tık üzerine fazla zayıf düşmüş olması 
idi. Şimdi iki ay kadar tebdil hava al
mış İstanbul'a gidiyordu. Birden ye
rimden fırladım. Ve oda kapısının 
arkasında duran sepete doğru koş -
tum. Ve: 

- Dur. Dedim. Ben seni şimdi ısı-

tırım. 
Az sonra onun yanına büyük bir 

konyak şişesiyle döndüm. Ben uafk 
bir fincana doldurduğum kony~ğı i : 
çerken 0 şiltesine yaslanmış elındekı 
şişeyi ocağın alevlerine doğru tutu -

yordu. 
_ Haydi... lçsene ... Ne duruyor -

l 
Bir vakıtlar lstanbul'da fakül -

teye deva mederken bir apartımanın 
üst katındaki ufak bir odada oturu -
yordum. Alt katta bizimkilerin eski 
bir aile dostu oturuyordu. Fakat ben 
onları ancak lstanbul'a geldiğ~m za -
man babamın gönderdiği bir mektubu 
verirken tanımıştım. Bu tanışmadan 
fevkalade memnun kalarak beni ev 
sahibi ile tanıştırdıktan sonra apartı
manın üst katındaki boş bir odaya 
yerleştirdiler. 

Geceleri sık sık buluşr, muhabbet 
eder, oyun oynar eğlenirdik. Son ba
hara doğru bir gündü. Mektepten 
çıkmış Bayazit'te bir müddet dolaş
tıktan sonra bir tramvaya atlayıp eve 
gelmiştim. O gün nedense hiç neşem 
yoktu. Tam merdivenleri çıkarken 
alt kattaki babamın eski dostunun ka
rısına rastladım. Beni görünce: 

- Oh Orhan bey! Dedi. Sizden bir 
ricam var. 

- Buyurun Zehra hanım efendi! 
Dedim. 

- Şunu bir türlü açamadım da siz-
den rica edecektim. 

Elinde bir kutu tutuyordu. 
- Hay .. Hay 1 Diye mırıldandım. 
Ve elinden aldım. Fakat hiç değil-

se bu işi görmek için bir çakı veya 
bir demir parçasına lüzum vardı. O: 

- Buyurun içeri dedi. Size bir bı
çak vereyim. 

İçeri girip kutuyu açtım. Gayet na
zikane teşekkür etti. Ve ben tam yu
karı çıkmak üzere kapıya doğru yü -
rürken: 

- Nereye? .... Dedi. Odanıza mı ka-
çıyorsunuz? 

- Evet ... Dedim. Ne yapayım? 
- Fakat yalnız sıkılmaz mısınız ? 
- Ne çare hanım efendi. Bizim gi-

biler için yalnızlığa alışmak Hizım -
dır. Bir parça okurum. 

- Fakat daha pek erken değil mi? 
- Yok .. Okumak yegane ve en sa-

dık bir arkadaştır insana ... 
Sonu var 

Tabancayı karıştlnrken 

sun? İçsene diye haykırdım. 
Şişeyi ani bir hareketle havaya kal· 

Bir genç 
kardesini dırıp: . 

_ Konyak .. ! Konyak! ... ~ıye ~ırıl-
..., 

Türk gazeteleri, baskı, sayfa, ya· 
zı bakımından Balkanlar'daki bir 
çok arkadaşlarından yüksektirler. 
Fakat, en az yazı parası ödiyenler 
gene onlar olmakla beraber, en az 
satış yapanlar gene onlardır. 

Bu az satış dolayısiyle onu mem
leketin her tarafına götürecek olan 
mutavassıt - gazete bizim için he
nüz ekmek su gibi bir zaruri madde 
sayılmadığından - bu işi karlı bir 
ticaret saymıyor ve hat boyu olan 
yerlerle nüfusu kalabalık olan mer
kezlerden gerisi, gazeteyi tanımı
yor. Bu da mutavassıtın derdidir. 

Ya alıcı?.... Onun derdi de bam 
başkadır: 

Evela 3 veya 5 kuruşu pahalı bu
luyor. Belki haklıdır; fakat mürek
kebi, kağıdı, malzemeyi bizim ga
zeteler kadar pahalı alan matbuat 
azdır. Devletin bütün yardımları, 
12 - 16 sayfa ~ıkan, bol resim basan, 
iyi kağıt kullanan gazetelerimizin 
maliyetini ucuzlatmıya pek miies -
sir olamıyor: İstanbul'dan Ankara'
ya gelen kağıda, bir çok maddeler
den fazla nakliye ödenir ... 

Aranılan şartlar şunlardır: A) Me
murin kanununun (4) üncü maddesin
de yazılı evsafı haiz olmak: B) yaşı 
yirmi dörtten aşağı ve (30) dan yukarı 
olmamak: C) mülkiye mektebinden 
(Siyasal Bilgiler okulu), Hukuk fa -
kültesinden, Yükseık iktisat ve ticaret 
mektebinden veya bunlara muaidl de
recedeki ecnebi mekteplerinin birin -
den mezun olmak; O) yapılacak tah
kikat neıticesinde şahsi vasıfları ve se
ciyesi müsait bulunmak. 

Satış teşkilatsızlığı ayrı ve belli 
başlı bir derttir: bunu bir çok mem
leketlerde ancak devlet halledebil-
miştir. z engin bir müze halinde, harf 

inkıtabımızın yüksek neti -
cesini gözlerimizin önüne canlı ve 
toplu bir halde koyacak olan ser
ginin vereceği şevk ve sevinçle. 
kongreden, ne!lriyatımızın bütün 
bu dertlerini meselesizleştirecek 
tedbirler almasını temenni edelim. 

İmtihana talip olanlar 20 nisan 1939 
tarihine kadar Ankarada iktisat veka
leti teftiş ve mürakaba heyeti riyaseti
ne arzuhal ile müracaat edeceklerdir. 

Arzuhale şu evrakın bağlanması la
zımdır; A) nüfus hüviyet cüzdanı ve 
adres; B) kendi el yazılariyle tercü -
meihal hülasası (Memuriyette bulu -
nanlar müddet ve sureti hizmetlerine 
dair resmi vesika, müesselcrde bulu -
nanlar oradan alacakları bonservisleri 
raptedeceklerdir); C) Askerlik vazi -
fesini yaptığına dair resmi vesika; D) 
Mektep şahadetnamesi veya tasd.ikna
mesi; E) Sağlam bünyeli ve yolculuğa 
dayanıklı olduklarına dair hükümet 
tabi'>inin raporu. 

Talipler tahriri ve şifahi olmak üze-

'

• . 'd · ıkb h re iki imtihana tabi tutulacaklardır. zm 1 r e 1 Q Q r Gerek tahriri ve gerelt şifahi imtihan
ı !ar Ankara'da yapılacaktır. 

at yarışları başladı (İMTİHAN PROGRAMI) 

lzmir, 9 a.a. - Bugün yarış ve is
lah encümeni tarafından yapılan ilk
bahar at yarışları, Buca alanında bin
lerce halk karşısında ~apılmıştır. 

Birinci koşu: üç yaşındaki yerli ya 
rımkan ingiliz erkek ve dişi taylara 
mahsus olup mesafesi bin metre idi. 
9 tayn iştirak ettiği bu yarş netice
sinde: 

1 - Fevzi Lütfinin Nirvarası, 
2 - Fehmi ve Arifin Önkesi, 
3 - Rifat Kahya oğlunun Yılmazı. 
İkinci koşu: dört ve daha yukarı 

yaştaki halis kan arap at ve kısrakla
ra mahsus olup mesafesi 1800 metre 
idi. 

1 - Fehmi Vuralın Aldervişi, 
2 - İhsan Atlının Yamanı, 
3 - Salih Temelin Musulu. 
Üçüncü koşu: şimdiye kadar ka-

zançları yakumı 1000 liray doldurmı· 
yan 3 yaşındaki halis kan ingiliz er· 
kek ve dişi taylara mahsus olup me
safesi 1600 metre olan bu koşuya 6 
tay i~tirak etmiştir. 

1 - Fevzi Lütfinin Yatağın, 
2 - Salih Temelin Batırayı, 
3 - Gene Salih Temelin Ecesi. 
Dördüncü koşu: dört ve daha yuka 

rı yaştaki halis kan İngiliz at ve kıs
raklarına mahsus olup mesafesi 2000 
metre olan bu koşuya 6 hayvan işti
rak etmiştir. 

1 - İktisat ilmi (istihsal, tedavül 
"nakit, itibar, banka, borsa", inkisam 
ve istihlak bahisleri); 

2 - İktisadi meslekler tarihi (umu· 
mi malümat); 

3 - Ticari hesap, basit ve mürekkep 
faiz, iskonto, faizli hesabı cariler; 

4 - Hendese (satıh ve hacim mesa
haları); 

5 - Usulii defteri ticari ve sınai mu
hasebeler hakkında nazari ve ameli 
malumat); 

6 - İlmi mali (umumi mallımat); 
7 - Hukuk ilmi: A) İdare hukuk 

"idari kaza dahildir"; B) Ceza huku
ku esaslar ve memurinin vazifeden 
müt vellit suçları"; C) Ceza muhake-
meleri usulünden esasa müteallik hü
kümler ile hazırlık tahkikatı ve ilk 
t .... i,kikata ait kısımlar, memurin mu -
hakematı hakkında' i kanun hükümle
riyle ( 1609) numaralı kanun hükümle
ri: Ç) medeni hukuk ·~an unu medeni
nin umumi hükümleri. hükmi şahıs · 
tarla feri ayni haklara müteallik hü -
kümler ve borc;;lar kanunu ahkamı üze-
rinde umumi malfimat: D) ticaret hu
kuk (kara ve deniz ticaret kanunları
nın ahkamı csasiyesi); 

8 - Ecnebi lisan (fransızca. ingi -
Hzce Almanca lisanlarından biri) . 
MUfettiş muavinliğinden sonra bil

imtihan ispatı ehliyet edenkr iktisat 
müfetti i tayin olunıır1ıır l 1057 

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

4 - İsteklilerin eksiltme kanunu
nun istediği vesika ve ehliyetname
leriyle hirlikte teklif mektuplarını 
belli gün ve saatinden bir saat evel 
1zmitte tümen satınalma komisyonu-

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

Kapalı zarf usulile eksiltme ilam 
Eskişehir 

den : 
Nafıa Müdürlüğün-

Eskişehir merkezinde inşa edile -
cek beş dershaneli ilk okulun ''30000" 
lira keşif bedelli birinci kısım inşa
atı 4-4-939 tarihinden 24-4-939 tarihi
ne müsadif pazartesi günü saat 14.30 
kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme Vilayet dai -
resinde toplanacak daimi encümende 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat ''2250" liradır. 
Bu işe ait evrak proje, keşif cet

velleri, hususi fenni şartname, fiat 
bordrosu, elektrik keşif ve şartname
si eksiltme şartnamesi mukavele pro
jesinden ibaret olup 150 kuruş muka
bilinde Nafıa Müdürlüğünden alına
bilir. İsteklilerin bu gibi işleri yap -
mış olduklarına dair ibraz edecekleri 
vesaika istinaden ihale tarjhinden en 
az sekiz gün evvel vilayete müracaat
la alacakları ehliyetname, bir mühen
dis veya mimarın işin mesuliyeti fen
niyeıini deruhte ettiğine dair noter
den musaddak teahhüt ıenedi ve ti
caret odasından senesi içinde alınmış 
vesikayı 2490 sayılı kanunun tarifi 
dahilinde teklif mektuplanna ekleme 
Jeri şarttır. 

Teklif mektupları 24-4-939 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 13.30 ka
dar makbuz mukabilinde daimi encü
men reisliğine tevdi edilecektir. Pos
ta ile gönderilecek mektupların mü
hür mumu ile , ... mühürlü ve iadeli 
teahhütlü olması lazımdır. Postada 
vaki olacak gecikme kabul edilmez. 

(2209-1194) 11194 

Betonarme köprü yaptmlacak 
Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Tun
celi vilayeti Ovacık kazasında Mun
zur betonarme kôprüsü inşaatıdır. Bu 
işin keşif bedeli 31.000 liradır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 

na vermeleri. 1273) 11271 

Mutbak inşası 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

26. 4. 939 çarşamba günü saat 15 te 
lstanbulda nafıa müdürlüğü eksilt
me komisyonu odasında (27428.61) li
ra keşif bedelli Bakırköy emrazı ak· 
liye hastanesi mutfak inşaatı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmiye konulmuş

tur. 
Mukavele eksiltme, bayındırlık iş· . 

leri genel, hususi ve fenni şartname
leri, proje, keşif hülasasiyle buna mü
teferri diğer evrak dairesinde görüle
cektir. 

Muvakkat teminat (2058) liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve 

en az (20.000) liralık bu işe benzer iş 
yaptığına dair idarelerinden almış ol
duğu vesikalara istinaden İstanbul 
vilayetinden eksiltme tarihinden 8 
gün evel alınmış ehliyet ve 939 yılana 
ait ticaret odası vesikalarını havi ka
palı zarfların 26. 4. 939 çarşamba gü. 
nü saat 14 e kadar İstanbul nafıa mü
dürlüğüne vermeleri. (2323/ 1254) 

11279 

Hükumet konağı 

münakasası 
Bitliı Maliyesinden: 

1 Keşif bedeli 29475 lira 58 kuruş 
olup temel hafriyatı kargir inşaatı i· 
çin taş ve kireç ve beton kısmında 
kullanılacak kalıplık tahtaları ihzar 
edilmiş olan Hizan hükümet konagı 
inşaatı 26391 lira bedel üzerinden pa
zarlık suretiyle bir ay müddetle mü· 
nakasaya bırakılmıştır. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartname 
şunlardır : 

A Pazarlık suretiyle bir ay miıd

det konulan mukavele projesi bayın
dırlık ışleri genel şarnamesı, plan ya
pı ışlerı umum fennı şartnamesi. 

2 - Pazarlık suretiyle münakasa
ya bırakılan evrakı Bıtlıs Nafıa mu
durlul>ı.mae, 11ızan maımudurlugun
dc 1:."''c::uıur.ıer. 

3 - .Pazarık 8 mayıs 939 pazartesi 
günü saat 14 de Hizan lllaıiycsinde 
1,.ı.ıcc::9-. ... te1l koını:;ronda ~.ıpuacaKtır. 

4 - Muvakat teminatı t 979 lira 25 
kuruş. 

5 - Pazarlıga girebilme;:k için ıs
teklilcrın aş..ı~ıua y.ızılı vesikaları 
gostcrmclerı lazımdır. 

A Tıcaret odasında kayıtlı bclu 
duguna dair vesıka, 

.l:S 'Evclce bu gıuı işleri yaptıgına 
daır vesıka vilayet Nafıasından ve
sika almak isteyenlerin ihaleden en 
az sekiz gün evel Bitlis Nafıasına 
resmen müracaat etmeleri liizımdır. 

dandı. Ve sonra sanki benın:' bu ıhta· 
rımı bekliyormuş gibi şişeyı,. s~s.amış 
bir adamın soğuk bir su destı~ı.~ı .. ku· 
rumuı dudaklarına nasıl go!.u~ur~~ 
ağzına konyak şişesini öyle gotu~d~. 
Ve bir hamlede yarısına kadar ıçtı. 
Gözlerinin yaşardığını, yüzünün kı -

öldürdü 1 - Burhanettin Işığın Kumisarzı, 
2 - Ahmet Atamanın Özdcmiri, 
3 - Asm Çırpanın Durkası. 

lup mesafesi 800 metre olan bu koşu
ay iki tay iştirak etmiştir. 

- Fevzi Liitfinin Gazvesi yarışı 

kazanmıştır. 

C - Bayındırlık işleri genel şart-
namesi, 

D - Keşif hülasa cetveli, 

6 - Üçüncü maddede yazılı saat· 
t~n bir saat evel Hizan maliye daire· 
sınde pazarlık komisyon reisliginde 
makbuz mukabilinde verilecektir. 

7 - 2490 sayılı kanunun 32, 33, 34 
üncü maddelerine riayet edilmesi lü
zumu ilan olunur. 

zardığını gördüm. .. 
Şişede kalanı da içmeğe teşebbus 

ettiği zaman elinden tutar~k: 
_Fakat dur biraz .. Dedım. Ne o -

luyorsun? .• 
Silkinerek avucum~an ~lmı ~r~a~

dı. Ve az sonra boş şışeyı ocagın ıçı· 

ne doğru fırlattı. 
_ Sarhoş oldun 1 Dedim . = ·Söyle allah aşkına ne oldu sa -

na? ı r . 
Sarı bıyığındaki ıslakları so e ının 

tersiyle sildikten sonra: 

İzmir, 9 (Telefonla) - Bugün İz
mir'de on yaşında bir çocuğun ölümü 
ile neticelenen feci bir kaza oldu. Ke 
meraltında berber Kemal'in büyük oğ
lu kardeşi Yıldırımı tabanca ile öl
dürdü. Hadise etrafında aldığım ma
lumat şudur: 

Kazaya sebel.ıiyet veren genç, ta
banca ile oynarken küçük kardeşi de 
yaıı'1da onu gözleriyle takip etmekte 
dir. Bu sırada boş sanılan tabanca 
müthiş bir tarraka ile batlıyor ve çı
kan merm'i yakın bir mesafede bulu
nan Yıldırım'ın vurulup yere seril
mesine sebep oluyor. Ev halkı telaş 
içinde iken polis hadise yerine yetişi 
yor ve tahkikata başlıyor. 

Beşinci koşu: 3 yaşnda halis kan 
arap erkek ve dişi taylara mahsus o-

Pazarlıkla satllık emlôk 
Emlak ve Eytam Bankasından : 

Esas No. Mevkii ve Nev'i Mukadder K. Depozito 

411 

511 

530 

Misakı Milli M. Eski Nardüşmez, Yeni 
Gözgü sokağı 20, 20 A, 20 B, numaralı ev. 5.500.
Keçiören köyıi.i, Güllü Kaya mevkii 1704 
ada 1 parselde kain bağ yerinin 3 hisse-
de 2 hissesi (tamamı 2460 M2.) 492.-
Kızılelma mahallesi Adliye Sarayı arka-
sında 16 metre murabbaı arsa. 240.-

1.100.-

98,40 

48.-

E - Köprüler fenni şartnamesi, 
F - Hususi şartname 
G - Fenni şartname, 
H - Proje, 
1 - lstiyenler bu işe ait şartname 

ve evrakı 2 lira mukabilinde Tunceli 
nafıa müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 2.5.939 salı günü saat 

Etlik' de 
Değerli sahhk arsa 

15 te Tunceli Nafıa müdürlüğü bi- Etlik palas adiyle belli halen ilk a
nasında kapalı zarf usuliyle yapıla- kul bulunan binanın dıvarla çe\•rili 
caktır. bahçesinden ayrılan ı, 2, 3, No.h par-

4 - Eksiltmeye girebilmek için is- seller ACELE satılıktır. Pazarlık ya
teklilerin 2325 lira muvakkat teminat pılır bedelinin % ıo nu bir uankaya 
vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz kabaro olarak yatırıldıktan sonra der 
olup göstermesi Hizımdır. hal ferağ muamelesine başlanır. Bu 

- Anlatacağım ... Dedi. .. . 
Ve ocak başındaki posteki uzerme 

uzanarak: .. r· 
- Bana ... Dedi. Elinden bir tu.r ~ 

kurtulamadığım mazideki günlerımı 
hatırlattıq~·· Bu gece onları bir kere 
daha ve dltün vuzuhiylc ııarür gibi 
oldum. 

Ufak bir yastığı koltuğunun altı· 
na sıkıştırdıktan sonra hikayesini 
anlatmağa başladı: 

Berber Kemal, büyük oğlunun ta
banca batladığ zaman yanında bulun
duğunu ve kazanın ortanca·~~~l~nu~ 
dikkatsizliğiyle vukua geldıgını ıddı· 
a etmektedir. Kemalin ortanca oğlu 
kanunun kendisini koruyacağı bir yaş 
tadır. Bu suretle Kemalin tahsilde bu 
lunan büyük oğlunun hayat ve istik
balini korumağa çalıştığı söylenmek
tedir. 

Necatibey mahallesi Mevsim sokağında 
71 metre murabbaı arsa. 1.420.- 284.-

529 

527 Başkır mahallesi Söğütlü sokağında 
417 metre murabbaı arsa. 837.- 166,80 

Yukarda gösterilen gayrimenkuller pazarlık usulü ile satılıktır. Pazar
lık 20 nisan 939 perşembe günü saat onda Bankamız satış komisyonu hu
zurunda yapılacaktır. 

İsteklilerin o gün depozito akçesi, hüviyet cüzdanı ve iki vesika fotoğ-
rafı ile Bankamız EmHik servisine gelmeleri. (1175) 11169 

A - İhaleden en az 8 gün evet parsellerin etlikte eşi yoktur ve as
Tunceli vilayetine müracaat ederek falt yol üzerindedir. ı No.lı parsel 3 
bu işe girebilmek için alınmış ehliyet cepheli ve (1000) 2 No. Iı parsel ~k~ 
vesikası. cepheli ve (1360) ve 3 No.lı parsel ıkı 

B - Ticaret ve sanayi odası sicil cepheli ve (1520) metre mürabbadır. 
vesikası. İsteğe göre büyültülür. güçültülür is-
5 - Teklifler üçüncü maddede yazılı teklilerin okul karşısında 91 No. da 

saatten bir saat evetine kadar Tunce- oturan sahibi Mehmet Küreliye, og
li Nafıa dairesindeki eksiltme komis lu Divanı muhasebatta mürakip mua
yonu reisliğine makbuz mukabilinde vini Muzafer Ali Küreliye, Geı.ı: aga 
teslim edilecektir. Posta ile gönderi- apartmanında Avukat bay Saffetli 
lecek mektupların nihayet üçüncli zihiye baş vurmaları. 1200 ,.. 
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Milli Müdafaa B. · 

Sargı bezi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı o
tuz dokuz bin lira olan (180.200) yüz 
seksen b ; iki yüz metre murabbamda 
(300.000) ·et sargı bezi kapalı zarf u
suliyle e: iltmeye .onulmuştur. 

2 - Eksil tmesi 27 nisan 939 günü 
saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (2925) lira olup 
şartnamesi (195) kuruş mukabilinde 
M .M.V. satınalma komisyonundan a
lınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 saydı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazilr belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden behemehal bir saat eveline 
kadar M.M .V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (857) 10862 

\Top koşumu beygir 
ve kısrak alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - 800 ile 1000 baş TOP koş.umu 
beygir ve kısrak kapalr zarf usulü 
ile münakasaya konulmuştur. 

2 - Beher ba§ hayvan için tahmin 
edilen fiyat ( 400) dörtyüz liradır. 

3 - İhalesi 16. Mayıs 939 salı gü
nş saat on birdedir. 

4 - Uk teminatı (19.750) on dokuz 
bin yedi yüı: elli liradır. 

5 - Evs f ve şartnamesi (20) yir
mi lira mukabilinde M. M. V. satın 
alma komi yonundan alınır. 

6 - Eksil tmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanu nun ikinci ve üçüncü mad 
delerinde gösterilen vesaikle temi· 
nat ve tek if mektuplarını ihale sa. 
atından en az bir saat evel M.M. V. 
ııatınalma komisyonuna vermeleri. 

( l060) 11062 

30 adet can kurtaran yeleği 

M.M· eki.leti Satm Alma K.o-
misyonundan : 

1 - 30 ad et can kurtaran yelegi 
ıatın alınac ktır. 

Tahmin edıle~ bedeli 30 lira olup ilk 
teminat mıkdarr 67 lira 50 kuruştur. 

2 - Paza lığı 12. 5. 939 çarşamba 
günü saat ı s t e vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümunesi her gün komisyon
da görülebil r. 

4 - İsteklilerin belli saatte ilk te 
minat mektup veya makbuzlariyle 
komisyona gelmeleri (1058) 11073 

l O adet Redresör 
ah nacak 

M. M. Vekaleti satın alma komis
yonundan: 

1 - Hepsin e tahmin edien fiyatı 
3720 lira olan on adet redresör açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 15. 5. 939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - llk teminatı 281 lira 25 kuruş 
olup şartnamesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı ka:ıunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
de muayyen gün ve vakitte M. M. V. 
satın alma kom syonunda bulunmala-
rı. (11 28) 11123 

Kışla yaphralacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Keşi f bedeli 84121 seksen 

dört bin yüz y irmi bir lira 94 kuruş 
olan Ankara ı i varınla yaprlacak kim
ya kışlası kapalı zarfla eksiltmeye 
ko!'lmuştur. 

2 - Eksiltmesi 17-4-939 pazartesi 
günü saat 11 dedir 

3 - İlk teminatı 5456 lira 10 kuruş 
olup şart:ıamesı 421 kuruş mukabilin_ 
de M. M. V, satın alma komisyonun • 
dan alınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 24 90 sayılı kanunun 2. 
3 üncü maddelerinde yazılı belgeler . 
le birlikte zarf ar r:ıı ihale saatinden 
behemahal bir saat evetine kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna ver _ 
meleri. (1142) 11143 

Muhtelif inşaat 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
1 -- Keşif bedeli (1145) bin yüz 

.kırk beş lira olan sabit kütüphane ile 
Vekalet ka1orıfer bacasının Çeloteks 

ile tecridi işi pazarlıkla yaptırılacak
tır. 

2 - Pazarlığı 22. 4. 939 cumartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 85 lira 88 kuruş o
lup şartnamesi (6) kuruş mukabilin -
de komisyondan alınır. 

4 - Pazarlığa girecekler ilk temi -
nat ve 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. 
maddelerinde yazılı belgeler ve bu gi
bi işler ile alakadar olduklarına dair 
ticaret odasından alacakları vesikalar
la birlikte muayyen gün ve saatte M. 
M. V. satın alma komisyonuna gelme-
leri. (1202) 11203 

4 kalem spor melbusah 

münakasası 

M. M. Vekaleti Satın Alına Ko
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
(4806) lira 25 kuruş olan dört kalem 
spor melbusatı açık eksiltme suretiy
le münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 26. 4. 939 çarşamba gü
nü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (360) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak M. M. V. satşn alma komisyo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad 
delerinde gösterilen vesaikle ve temi· 
natiyle birlikte ihale saatinde M. M. 
V. satın alma komisyonuna gelmeleri. 
(1247) 11272 

Ecza ambalaj sandığı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Beher adedine tahmin edilen 
fiyatı ( 700) kuruş olan 400 adet ecza 
ambalaj sandığı açık eksiltme sure
tile ihale gününde talip çıkmadığın -
dan tekrar açık eksiltme suretiyle i· 
halesi 14. 4. 939 cuma günü saat 11 de
dir. 

2 - İlk teminatı (210) liradır. 

3 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad 
delerinde gösterilen vesaikle ve te
minatiyle birlikte ihale saatinde M. 
M. satın alma komisyonuna gelmele-
ri. (1275) 11273 

Eua ambalaj sandığı ı adili 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı (100) kuruş olan 400 adet ecza 
ambalaj sandığı tadili ihale gününde 
talip çıkmadığından tekrar açık ek
siltme suretiyle ihalesi 14. 4. 939 cu· 
ma günü saat 10 dadır. 

2 - İlk teminatı (30) liradır. 
3 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad 
delerinde gösterilen vesaikle ve temi
natile birlikte ihale saatinde M. M. 
V. satın alma komisyonuna gelmele -
ri. (1276) 11274 

Bir ha nga r ya ptırılacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Keşif bedeli 27265 lira 53 ku
ruş olan Ankarada bir adet hangar 
inşaatı kapalı zrafla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Eksiltmesi 26. 4. 939 çarşam

ba günü saat 11 dedir 
3 - İlk teminatı 2045 lira olup şart 

namesi 136 kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alma komisyonundan alınır. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin ilk 
teminat ile 2490 sayılı kanunun 2. ve 
3. maddelerinde yazlı belgeler ve bu 
işle meşğul olduklarına dair ticaret 
odasından alacakları vesikalarla bir
likte zarflarının ihale saatinden bir 
sat eveline kadar M. M. V. Sa. Al. 
Ko. vermeleri. (1277) 11275 

Levazım Amirliği 

150.000 kilo un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Müteahhit nam vehesabma 
eksiltmeye konmuş olan 150.000 ki
lo una talip çxkmadrğmdan bir ay 
müddetle pazarlığa konmuştur. 

2 - Pazarlığı 18/ 4/ 939 salı güriü 
saat 15 de Siirtte tümen satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 19.500 lira 

ULUS 

olup ilk teminatı 1462 lira 50 kuruş 
tur. 

4 - Şartnameyi görmek istiyen -
lerin iş saatlarında her gün, pazarlı
ğa gireceklerin belli gün ve saatte 
Siirtte tümen satınalma komisyonu-
na müracaatları. (1036) 11054 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Malkara garnizonları ihtiyacı 

60,000 kilo sığır eti K. zarfla eksilt
meye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 15300 lira 
olup muvakkat teminatı 1147 lira 50 

kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 26. 4. 939 çarşamba 
günü saat 11 dedir. 

4 -Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me gün 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını 61 tüm. komutanlı

ğı satınalma komisyonuna vermeleri. 
(1191) 11191 

Mimar ve inşaat fen memuru 

ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Merkezi Kayseride olmak ve 
askeri binalar inşa işlerinde çalışmak 
üzere bir yüksek mimar veya bir in
şaat fen memurı.: alınacaktır. Aylık 
ücreti yüksek mimar için 250 ve fen 
memuru için 150 liradır. Civar garni
zonlara memuriyetle gönderilirse 
kanuna uygun olarak harcirah verilir. 

2 - lı;teklilerin 1 Temmuz 939 ta· 
rih ve 161 sayılı ordu emirnamesiyle 
neşredilmiş olan 551 sayılı talimatta 
yazılı şartları haız olmaları lazımdır. 

Bu talimat askerlik şubelerinde görü
lür. 

3 - Bu vazifeye istekli olanlar her 
cins vesikalarının, diplomalarının ve 
bonservislerinin musaddak suretleri
ni fotoğraflı dilekçelerine bağhyarak 
bu ilanı yapan komisyon veya bulun· 
duldan mahallin askerlik §ube baş
kanları vasıtasiyle Kayseride askeri 
satınalma komisyonu başkanlığına 
göndermelidirler. 

4 - isteklilerin en geç 1 Mayis 939 
gününe kadar müracaatla bu tekem
mü1 etmiş evraklarını göndermiş bu
lunmaları rica olunur. (1197) 11196 

1 O ton piri nç al ı nacak 

A nkara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Komisyonda mevcut evsaf ve 
nümunesine göre Diyarbakır'da va
gonda teslim 10 ton pirinç pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık günü 12. 4. 939 çar
şamba günü saat 10 dadır. 

3 - Pazarlığa girecklerin teminat
lariyle birlikte An~ara Lv. amirliği 
satınalma komisyonuna gelmeleri. 

(1230) 11232 

Nakliyat yapfmlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Boluya 48 ton un nakliyesi pazar

lıkla yapılacaktır. Bu unlar ihaleden 
itibarıın 15 gün içinde nakledilmek 
üzere taliplerin teminatlariyle birlik
te 10 • 4. 939 pazartesi günü saat 14 
de Ankara Lv. amirliği satınalma ko
misyonuna gelmeleri. (1262) 11256 

Hayvan derisi sahlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Muhafız alayına ait iki adet 

hayvan derisi arttırma suretiyle 11. 4. 
939 salı günü saat 10 da komisyonda 
satılacaktır. 

2 - Derileri görmek isteyenler ala
ya ve pazarlığa gireceklerin teminat
lariyle birlikte be11i gün ve saatte An 
kara Lv. amirliği satın alma komisyo-
nuna müracaatları. (1271) 11259 

Askeri Fabrikalar 

96 kalem muhtelif ateş tuğlası 
ve har(lar1 ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum 
dürlüğü Merkez Satın Alma 
misyonundan : 

Mü
Ko-

Tahmin edilen bedeli (26.950) lira 
olan 96 kalem muhtelif ateş tuğlası ve 
harçları. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü merkez satınalma komisyonun
ca 24. 5. 939 çarşamba günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şart· 
name (1) lira (35) kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (2021) lira (35) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mez
kfir günde saat 14 de kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona gelmeleri. (1167) 11189 

5 ton şarjor yayhğı (elik ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2600) lira 
olan 5 ton şarşör yaylığı çelik askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 29. 5. 939 
pazartesi günü saat 14 te açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (195) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkfir gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 
(1280) 11276 

İç işler Bakanlığı 

Bünyan kasabası haliha11r 

haritası alımı iJine aif eksiltme 
Dahiliye Vekaletinden : 

Bünyan kasabasının 90 hektarlık 

Muhtelif ya g"' la r ve sa ire kısmının halihazır hartaıariyle bunu 
muhat 60 hektarlık bir saha ile 150 

a lı naca k 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma K omisyonundan : 

1 - Aşağıda cins ve miktarları ya
zılı mevad pazarlıkla satın alınacak

tır. 

2 - Taliplerin teminatlariyle bir
likte 11. 4. 939 salı günü saat 11 de 
Ankara Lv. amirliği satınalma komis 
yonuna gelmeleri. (1233) 11235 

Cinsi Mikdarı 

Gaz yağı 4 
Benzin 2 
2. No. lu Gıres yağı 2 
Ufak ateşik yağı 4 
2,25 uzunluk 0/ 45 genişlik 2 
0/ 004 kalınlıkta et makınesi 

motör kayışı. 

Mutabiye alınacak 
Anka ra Levazım Amirliği Satm 

Alm a Komisyonundan : 
1 - Aşağıda cins ve miktarı yazılı 

9 kalem mutabiye pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

2 - Taliplerin 14. 4. 939 cuma gü
nü saat 14 te Ankara Lv. amirliği sa· 
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

Cinsi Adet 
Paybent 214 
Yan köstek 62 
Urgan - ip - . 376 Metre 
Kıl kolan 39 
Gebre 
Sapı ile beraber ip yular 
başlığı 
Zencir yular sapı 
Maya temizleme demiri 
Kayış yular 

(1241) 

121 

80 
12 
2 

11 
11237 

hektara varan arazinin 1/ 2000 mikyas 
1ı tekeametrik hartasımn yeniden alı
mı işi pazarlık suretiyle eksiltmiye 
çıkarılmıştır. 

İşin maktu bedeli 2500 liradır. 
Muvakkat teminat 187 / 5 liradır. 
Eksiltme 25 nisan 939 salı günü sa 

at 15 te Bünyan belediyesinde topla
nacak belediye eksiltme komisyonun
da yapılacaktır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da belediyeler imar heyeti fen şefli

ğinden ve Bünyan belediyesinden alı-
nabilir. (1240) 11282 

Bayındırlık 8. 

İstimlak fen memuru ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

Nafıa Vekaleti Sular Umum mü
dürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 
münhal bulunan istimlak fen memur
lukları için aşağıdaki şartları haiz o
lanlar arasında 12. 4. 939 tarihine rast 
lıyan çarşamba günü saat 14 te Sular 
Umum müdürlüğünde müsabaka ım

tihanı yapılacaktır. 

Şartlar : 
1 - Kadastro ve muadili mektepler 

den mezun olmak, 
2 - Tapu veya Kadastro daireleri

nin fen kısımlarında Hiakal (3) sene 
çalışmış bulunmak, 

3 - Askerlik hizmetini bitirmiş 

bulunmak, 
Yapılacak imtihan neticesinde su 

inşaatı dolayısiyle istimlaki icabeden ,. 
gayri menkullerin hartalarını ahz ve 

tersim ile mesahalarını hesap edebile
cek liyakati göstermiş olanlar arasın
da Tapu ve mali kanunlar mevzuatı
na vukufu bulunanlar tercih oluna
caktır. 

İsteklilerin vesikalariyle birlikte 
Nafıa vekaletine müracaat etmeleri. 

.1217) 11216 

Yapı işleri ilônı 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzu -

rum viHiyetinde yaptırılacak üçüncü 
umumi müfettişlik grup inşaatı müş· 
temiHitından müşterek işler, otel, iki 
komutan evi ve iki memur evi ikmali 
inşaatıdır. 

Keşif bedeli: 267,236 lira 45 kuruş
tur. 

2 - Eksiltme 2. 5. 1939 salı günü 
saat lb da Nafıa ,,; J.-;ii.::tl yapı iş ·ri 
umum müdürlüğü eksiltme komisyo
nu odasında kapalı zarf usuliyle ya
pılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak (13) lira 37 kuruş 
bedel mukabilinde yapı işleri umum
müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 14439 lira 46 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve Nafıa 
vekaletinden bu iş işin alınmış ehli
yet vesikası göstermeleri lazımdır. 

Bu vesika eksiltmenin yapılacağı 
günden en az sekiz gün eve! bir istida 
ile isteklilerin Nafıa Vekaletine mü
racaatları ve istidalarına en az bir 
kalemde 150 bin liralık bu işe ben
zer bir iş yaptıklarına dair işi yap
tıran idarelerden alınmş vesika rap
tetmeleri muktazidir. Bu müddet 
zarfında vesika talebinde bulunmı
yanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 2. 5. 1939 sal günü sa
at 15 şe kadar eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde tes
lim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (1236) 11270 

· ~~ Gü~rük· ve i. B. 
. ~~ " 

20 milyon mantar ahnacak 
lnhisarlar Umum Müdürlüğün

den: 
1 - Şartname ve nümunesi mucibin

ce idare ihtiyacı için 20x2S ebadında 

olmak üzere "20 milyon., mantar kapa
lı zarf usuliyle ~ksiltmeye konacak
tır. 

II - Eksiltme 26.4.939 çarşamba gü
nü saat 14 de Kabataş'ta levazım şube
sindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

III - Muhammen bedeli 74.000 lira 

1l 

muvakkat teminatı " 5550" liradı r· 

IV - Şartnameler her gün sözü ge
çen ve İzmir Ankara başmüdürlül.l~
rinden "370" kuruş bedel mukabilinc:.e 
alınabileceği gibi nümuneler de görü
lebilir. 

V - İsteklilerin kanuni vesaik ile 
yüzde 7.5 güvenme parası veya banka 
teminat mektubunu ihtiva edecek zarf 
!ar ihale günü eksiltme saatinden bir 
saat eveline kadar mezkur komisyon 
baijlkanhğma makbuz mukabilinde ve
rilmesi lazımdır. (2135-1149) 

11175 

Harita U. Md, 

İki ~eıif (arif a ah nacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. ihtiyacı için 
mevcut nümuneleri gibi 37 adet plan. 
çete çantası, 72 adet topograf çantası 

pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık 10 - nisan - 939 pazar. 
tesi günü saat 10 da Cebeci Harta Gn. 
Drk. binasında satın alma komisyo • 
nunda yapılacaktır. 

3 - Plançete çantasının beherinin 
muhammen fiatı 18 lira ve topograf 
çantasrnın beherinin muhammen fiya. 
tı 6 lira, her ikisinin muvakkat temi -
nat tutan 82 lira 35 kuruş olup Mali • 
ye makbuzu veya banka teminat mek. 
tubu kabul olunur. 

4 - Pazarlığa gireceklerin yukarı • 
da yazılı gün ve saatte muvakkat te • 
minat makbuzlariyle birlikte komi• • 
yona gelmeleri. (1079) 11078 

1 • 

· · Hava 'Kurumu , . .. .. 

4900 metre amortisör ahnacak 
Türkku§u Genel Direktörlüğün -

den: 

1 - 3. 4. 1939 da kapalı zarfla eksilt 
miye konan 4900 metre amortisörün 
eksiltmt:si, talip çıkmadığından, 18 
4. 1939 salı günü saat 15,30 da açık ek
siltme ile yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli Sif Ankara 
7,850. - liradır. 

3 - Muvakkat teminat 588.75 lira 
olup taliplerin eksiltme saatinden e
ve! bu parayı veya kanunen bunun ye 
rine kaim olacak bir kıymeti Türk
kuşu veznesine yatırmış olmaları la
zımdır. 

Daha fazla malumat ve şartname al
mak isteyenlerin Tk. satınalma amir-
liğine müracaatları. 1192 

Ev ihalei katiyesi 
Ankara Defterdarlığından : 

Kıymeti iradı 

Lira Nevi Mahalli 

800 Ahşap bir ev İstiklal 

Havra sokak 

Kimin üzerinde kayıtlı olduğu 

Osman oğlu Selahattin 
Mehmet kızları Sıdıka 
Sabahat 

Yukarda yazılı gayri menkuller sahiplerinin borçlarını ödemediklerin
den dolayı 3-4-1939 tarihinde talibi uhdesine ihaleyi evveliyesi icra kılın
mış olduğundan bu ihaleden on gün sonra ihaleyi kat'iyesi yapılacağından 
taliplerin 13-4-939 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te idare heye-
tine müracaatları ilan olunur. (1269) 11257 

Ev ihalei katiyesi 
Ankara Defterdarhğmdan : 

Kıymeti iradı 

Lira Cinsi Mahalle ve sokağı Sahibi ve borçlu 

120 Kargir mağaza Kethuda mahallesi 
Müneccim S. 

Müskiratçı Ali Ulvi 

Hesap numarası 
13/ 47 

Tahrir numarası İzahat 

44 Yeğenbey ve Kızılbey şubelerine 
muhetlif seneler vergisinden 
9814 lira 85 kuruş borç için 

Yukarda yazılı gayri menkul sahibinin vergi borcunu ödemediğinden 
dolayı satılığa çıkarılarak talibi uhnesinde 3-4-939 tarihinden ihaleyi evve
Iiyesi icra kılınmış ve bu ihaleden on gün sonra ihaleyi kat'iyycsi yapıla
cağından taliplerin 13-4-1939 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de 
vilayet idare heyetine müracaatları ilan olunur. (1270) 11258 

Kaputluk ve elbiselik kumaş alınacak 

Jandarma Gen~l Komutanhğı Ankara Satınalma Komisyonundan: 

1 - Bir metresine üç lira fiyat tahmin edilen on bir bin metreden on üç 
bin metreye kadar kaputltlk kumaşla bir metresine iki yüz yetmiş beş kuruş 
kıymet biçilen otuz beş bh lira değerinde on iki binden on dört bın metreye 
kadar kışlık ve bir metresine altmış bir kuruş kıymet takdir edilen on beş bin 
metreden yirmi beş bin metreye kadar yazlık elbiselik kumaş kapalı zarf 
usulü ile satın alınacaktır. 

2- Şartnameler komisyondan alınabilecek bu eksiltmeye girmek istiyen
lerin a§ağıda yazılı teminat ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif 
mektuplarını en geç ihaleden bir saat evel komisyona vermiş olmaları. 

Cinsi İlk teminat Şartname bedeli Eksiltme vaktı 
Kaputluk kumaş 2925 Lira 195 kuruş 11.4.939 salı sa. 10 
Kışlık elbiselik kumaş 2625 Lira 175 kuruş 11.4.939 salı sa. 15 
Yazlık elbiselik 1144 Lira Parasız 12.4.939 çarşamba sa. ıo 

(1064) 11074 
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AKTİF 
Kasa ve Bankalar 

Banknot 
Ufaklık ve gümüş 
Mahalli Bankalardaki mevduat 

lıtiraklerimiz cüzdanı: 

Ankara Halk Sandığı T. A. Ş. 
İstanbul ,, " 

Muhtelif borçlular: 

Stoklar: 

Demirbat eşya: 

Makineler 
Kasalar 
Mefruşat 

Jlk tesis masrafları: 

•• 

Tesis masrafları yekunu 
Yapılan amortisman 

T ransituar hesaplar: 

Nazım hesaplar: 

ldare Meclisi kanuni teminat 

hisse senetleri cüzdanı 

10 105 00 
5 12 

905 954 03 

122 500 OG 
132 500 00 

: 188 00 
785 00 

3 498 18 

13 170 04 
- 13 169 04 

Yeklin 

Tül-k lirası Kr. 

916 064 15 

255 000 00 

10 032 45 

58 40 

4 471 08 

1 00 

19 142 10 

15 000 00 

1 219 769 18 

PASİF . 
Sermaye: 

Muhtelif alacakhlar: 

Transituar hesaplar: 

ltf a bedelleri: 

Demirbaş eşya itfa bedeli 

Nazım hesaplar: 

Kanuni teminat hisse senedi 
mu_?illeri 

Kar: 

357 68 

Yekun 

Türk lirası Kr. 

1 200 000 00 

590 87 

1 065 00 

357 68 

15 000 00 

Acele devren kiralık Ap. - Tam 1167 
konforlu 5 oda 2 hela, mutfak sıcak ve 
soğuk su kalorifer. Atatürk Bulv. Er
can Ap. Kat 2 (Kutlu yanında) Ti. 
2652 1232 

Satılık eşya - Oda takımı, halı, 
büfe ve saire: her gün Yenişehir De -
mirtepe Yenigün sokak No. 2/1 Güp
güp Ap. müracaat. Tel: 3104 1184 

Kiralık - Bahçeli evler koopera
tifinde tip B. 4 No. 137 iki kat, beş Satılık Otomobil - 934 modeli bu -
ada, biıtiin konfor, Ziraat Bankası susi Ford uygun fiyatla acele satılık -
Merkez muhaberesinde Muharrem tır. Tel 2947 1199 
Kazıma müracaat. 1238 

Kiralık daire - Yenişehir'de Se
lanik caddesinde 46 No. Başara a
partımanında 5 odalı konforlu bir 
daire kiralıktır. Bekçisine müracaat. 

1252 

Satılık arsa - Kavaklıdere'de asfalt 
ve otobüs durağına çok yakın mesafe
dedir. 800 metredir. Şerait ehven ve 
müsaittir. Telefon: 5739 1204 

2 755 63 Satılık: 

Ucuz ve acele satılık Arsa - Rus 
sefareti arkası köşe başında, çift ya -
pıya müsait 51 m cepheli 1056 mı. D. 
D. Y. Malzeme dairesinde Affan'a 
müracaat. 1206 

1 219 769 ıs 

Saulık apartman - İstanbul, Lale
li Aksaray Cad sağ köşe 6 daire 4-5 
oda nezaret güne modem 2500 lira 
irad. Beyazit meydanı Benzinci B. 
Sun'at. 995 

Satrlık arsalar - Belediye civarın· 
da kınacı han arkasında köşe başı 
blok ufak arsalar tel 2406 bayram 
caddesi No. 1 1079 

Satılık - Ycnişehirde Atatürk bul
varında 18,50 metre bina cepheli 819 
metre arsa uygun bedelle tel 2406 
bayram caddesi No. 1 1080 

Motosiklet satılıyor - İngiliz Tri-· 
yof marka çok az kullanılmış, Müda • 
fayı Hukuk (Çankırı) caddesi No: 79 
Motosikletçi Recep Dinçman'a müra
caat. 1207 

Spor otomobil - Beş kişilik acele 
satılıktır. Görmek için: Yenişehir Ne 
catibey caddesi No. 16 kapucudan. 
Görüşmek için: Her gün 13 - 14 tele -
fon: 3183 Haliik. 1217 

Halk Bankası TürkAnonim Şirketi 31 -12-1938 kôr ve zarar hesabı 

Satılık arsa - Yenişehir'de lsmet 
lnönu caddesinde onar metre inşaat 
cepheli blok: başı S80 ve 388 metre uy· 
gun bedelle tel 2406 bayram caddesi 
No. 1 1081 

Satılık Ev - Bahçeli evler 3 cü 
otobüs durağında 32 No. h 5 odalı ev 
500 m2 tik ağaçlı bahçe elektrik teç· 
hizatı tam, içindekilere müracaat. 

Satılık arsa - Yenişehir'de Ko
nur sokak ıs ve 20 numaralı apartı· 
mantarın arasındaki 20 metre cephesi 
45 metre derinliği olan güzel manza
ralı bir arsa satılıktır. Beş kat apartı· 
man yapmıya müsaittir. Taliplerin 
2605 numaralı telefona müracaat et -
mesi. 1222 

Satılık - Mükemmel bir çocuk a
raba ve karyolası ve bir de çocuk yü
rütme arabası satılıktır. Anadolu A-ZİMMET TürklirasıKr. MATLU~ 

Alınan faizler: 
Genel masraflar: 

Maaş ve ücretler 
Vergi ve harçlar 
ldare masrafları 
Sair masraflar 

Verilen faizler: 

Muhtelif zararlar: 

Amortismanlar: 

Tesis masrafları itfa payı 
Demirbaş eşya 

" 
,, 

Safi kar: 

4 442 
51 

1 553 
661 

13 169 
3,57 

50 
57 
85 
08 6 709 ·)O 

361 64 

625 00 

04 
68 13 526 72 

2 755 63 

~ekOn 23 gngg 

· D. DeinityoUarı - · 

6 adet elektrikli bagaj 

arabası ahnacak 

1 

ayn! gün saat 14,30 a kadar komisyon l 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler Ankarada malzeme 
dairesinde, Haydarpabada tesellüm 
ve sevk şefliğinde görülebilir. (1234) 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan: 

Muhammen bedeli 11.000 lira olan 
6 adet elektrikli bagaj arabası ve ye _ 
dekleri 18. 5. 1939 perşembe günü sa
at 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara. 
da idare binasında satın alrnacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (825) li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyo:ı 

reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara • 
da malzeme daire inden, Haydarpaşa· 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı. 
tdacaktır. (1136) 11162 

Lokomotif ve vağon 

verenleri ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 

Muhammen bedeli 55.000 lira olan 
14 adet lokomotif ve vagon verenleri 
22. 5. 1939 p zartesi günü saat 15,30 
da kapalı zarf usulü ile A':lkara'da ida. 
re bina ında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4000 li
ralık muvakiat teminat ile kanunun 
t:lyin cttigi vesikaları ve tekliflerini 
aynı gü':'I saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri Jazımdır. 

Şartnameler 275 kuruşa Ankara ve 
Haydarpa a veznelerinde satılmakta -
dır. (1113) 11172 

Lokomotif ocağı tuğlası ahnacak 
. D. D. Y otları Satın Alma Ko

mısyonundan : 

18· lO. l937 tirihinde eksiltmesi 
yapılıp ihale edilen ve miıteahhidi ta-
rafından adi ocak tugw lal h . t 
1
. • arı arıç es-
ım ed~lemi~.en lokomotif ocağı tuğ-
laları ılk muteahhit nam h b . ve esa ına 
açık .cksıltme usulü ile Ankarada ida
re bınasında satın alınacaktır. Takri· 

11280 

Sürat kontrol saati ve 

teferruatı ah nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko

miayonundan : 

Muhammen bedeli 10.000 lira olan 
244 kalem Havshalter ve Rezsny sis -
temi sürat kontrol saati teferrüatı 

25. 5. 1939 perıembe gUnü saat 15,30 
da kapalı zarf usulü ile Ankarada ida· 
re binasında satın alınacaktır. 

Aranıyor: 

Bir evde oda aranıyor - Bir karı 
koca yemekli veya yemeksiz yatmak 
üzere bir evde pansiyoner olmak isti· 
yorlar İsteklilerin şartlarını Ulust'a 
A. C. adresine bildirmeleri. 

Mübadil bonosu aranıyor - İkinci 
B. tertibi mübadil bonosu olup da sat
mak istiyenler merkez bankasında 
kupon servisinde Sabri Falaya müra-
caatları. 1225 

Satılık frak aranıyor - Az kulla -
nılmış orta boyda bir kat frak satına· 
lınacaktır. Adres: Beyoğlu kolahane-

Bu işe girmek iatiycnlerin (750) si - Karaoğlan 1249 
liralık muvakkat teminat ile kanu- --------------
nun tayin ettiği vesikalrı ve teklifle
rini aynı gün saat 14,30 a kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazım

dır. 

Şartnameler parasız olarak Anka
rada malzeme dairesinden, Haydar
paşada tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. (1235) 11281 

' Orman koruma 

Kundura ah nacak 
Orman Koruma Genel Komutan 

lık Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Orman koruma genel komu
tanlık kıtaları ihtiyacı için 4255 çift 
erat kundurası kapalı zarf usulü ile 
ihalesi 26 nisan 939 çarşamba gunu 
saat 11 de Ankarada Yenişehirde ko
mutanlık binasındaki satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (19998) lira 
(50) kuruş ve muvakkat teminatı 

( 1500) liradır. 

3 - Şartnameler her gün parasız 
olarak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya· 
zıh vesikalarla beraber teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat e
veline kadar komisyona vermeleri i • 
Hin olunur. (1244) 11278 

Kiralık: 

Kiralık - Yenişehir Sıhat Veka
!et~ karşısı elektrik şirketine gid~n 
ılkız sokak No: 3 Dr. Feyzi apart. 5 o 
da 1 holü havi daire Tel. 1764 1097 

Kiralık daire - Yenişehir'de Ba
kanlık karşısı Konur sokak No: 9 
üst kat 5 oda l salon konforlu müsta
kil bir daire 60 lira Ti: 1265 ııos 

Kiralık Ap. - 4 oda l hol banyo 
mutbak Demirtepe Yaltırık Cad. As
falt köprünün başında No: 37 gör -
mek için içindekilere görüşmek için 
Ti: 1616 1128 

Kiralık oda - Aile nezdinde ban
y~lu dairede bir oda bir bayan için -
dı~. ~~ıklar cad. Öktü sokak yarbay 
Husnu Ap. No. 1 e müracaat. 1152 

Kiralık - Yenişehirde Vekaletlere 
çok yakın güzel manzara, su, elektrik 
h~~agazı ehven fiyatla üç oda ve hol 
muracaat. Telefon: 3629 1153 

Kiralık - 4 oda 1 salon kamilen 
parke döşeli tam konforlu bahçe için
de müstakil bir ev. Yenişehir Selanik 
caddesi No. 47 Tel: 3364 . 1154 

Kiralık - Demirtepe Dikmen cad
desi köprü yanında izer sokak 13 No. 
lu Ap. üst katı ucuz ve tam konfor
lu. İçindekilere müracaat. 1158 

ben 239 ton olan tuğlaların beher to· --------------

Kiralık konforlu daireler ve odalar 
- Çocuk sarayı caddesi Çocuk Esir
geme Kurumu apartmanında 4 ve 5 
odalı dairelerle banyolu tek odalar. 
Görmek ve görüşmek istiycıılerin Ku 

nunun muhammen bedeli 52,50 lira 0 _ 

lup açık eksiltme 26. 5. 1939 cuma gü
niı saat 15,30 da yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 940,30 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 

..1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. rum hesap işleri direktörlüğüne mü-
Yeni Sinemada : racaatları. Telefon 1465 1163 

: BUYUK CAZ : Kiralık - 2 kat 7 oda 2 hol Neza-
: Filmini görmeğe hazırlanınız. : ret kalorifer Kavaklıdere Güven oto· 
:.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllF büs durağı 3 numara. Muracaat Tele-

fon: 3645 1180 

Türk lirası Kr. 
23 977 99 

Yekun 23 977 

Küçük ilôn şartlar1 
Dôrt satırlık kUçıik ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuru5 
İki defa için 50 Kuru& 
Ü!; deja için 70 Kuruş 

Dort defa için 80 Kuru:ı 
Devamlı kuçuk lllinlardan her de· 
fası için 10 kuruş alınır. Meseli 10 
defa neşredılecek bır ilan içın, 140 
kuruı alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak uzerc her satır, kelıme arala
nndaki boıluklar muıtema, SO harf 
itibar edilmiştir. Bir kuçuk ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dort satırdan fazla her satır için 
beher 11cferinc ayrıca on kuruş alı
nır. 

Kuçük ilanların 120 harfi gcçme
mesı lazımdır. Bu miktarı geçen i
lanlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 
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Kiralık oda - Güzel manzaralı aile 
yanında rahat bir oda bir bay için ki
ralıktır. Yenişehir I..ozan meydanı 
No. 71 1183 

Kiralık oda - Kalorifer yaz kış 
her gün sıcak su büyük taras möble 
veya möblesiz verilir. Yenişehir Ata -
türk bulvarı Yenice Ap. No: 9 1188 

Kiralık daire - Konforlu, çift bal -
kontu, tek daire. Üst kat, bol güneş, 
hava. Küçük aile için çok iyi. Yeni -
şehir Sıhiye Vekaleti karşısı Çağatay 
sokak Deniz ap. 1191 

Kiralık - Üçer oda, bir hol ve ban
yolu daireler. Sağlık Bakanlığı kar -
şısı Telgaza giden İlkiz sokak No: 20 
Mahir apartmana müracaat fırsattır. 

1201 

Kiralık kaloriferli oda - 1 veya 2 
oda kiralıktır. Yenişehir - Arman so -
kak No. 1 saat 6 müracaat. 1205 

Kiralık daire - Kooperatif arkasın 
da Necati okulu karşısında Uğur a -
partmanında dört oda tam konfor alt 
kattakilere müracaat. 1208 

Kiralık üç daire - Yenişehir Ka -
ranfil sokağı No: 7 dört büyük bir kü
çük oda, bir hol kullanışlı, yeni ya -
pılmıştır. 1209 

Kiralık - Sarıköşk karşısında Çan
kaya caddesinde 49 numaralı hanede 
aile nezdinde bahçeli, kaloriferli, ban
yolu ve döşemeli bir oda kiralıktır. 

1214 

Kiralık - Yenişehir'de İsmet Paşa 
caddesi son durak Kocatepe'de Çoruh 
sokağında 3 No.lu apartmanda kalori
ferli bir banyo ve bir mutfak ve iki o
dalı bir daire kiralıktır. Apartman ka
pıcısına müracaat 1216 

1088 
Satılık Arsa - Bakanlıklar kar

~ısında biri Konur, diğeri Kızılırmak 
sokağında yüksek mevkide blok ha
linde iki arsa satılıktır. Tel: 2858 

1099 
Satılık apartıman - Hamamönün

de 6 daireli 220 lira iratlı ve bahçeli 
uygun bedelle tel 2406 Bayram cad-
desi No. 1 1103 

Acele satılık apartıman - Koope
ratif arkasında beş daireli 250 lira i · 
ratlı 7500 lira borçlu tel 2406 Bayram 
caddesi No. 1 1104 

Satrlık spartıman - Demirtepede 
600 metre bahçe ve meyvah altı daire
li 320 lira iratlı uygun bedelle tel 
2406 bayram caddesi No. ı 1109 

Satılık apartımanlar - Yenişehir

de Atatürk bulvarında S-3-6 daireli 
kaloriferli vt. kalorifersiz tel 2406 
Bayram caddesi No. ı 1110 

Satılık arsalar - Kocatepe'de Ba
kanlıklara ve yeni meclise çok yakın 
manzaralı ufak parselli acele tel 2406 
Bayram caddesi No. 1 1111 

Satılrk arsalar - Maltepe'de ve 
istasyon arkasında istimlak haricin -
de kalmak şartiyle ufak ve büyük 
parselli tel 2406 Bayram C. No. ı 

1112 
Satılık apartımsnlar -Yenişehir -

de ve Ankara dahilinde 500 ve 400 ve 
320 ve 250 lira irath tel 2406 1113 

Acele satılık apartıman - Karanfil 
sokağında 768 M inşaat 4 kat 12000 
lira borçlu ayrıca kolaylık tutarından 
dun bedelle, tel 2406 Bayram Ca. No. 
1 1141 

Satılık hane - Kavaklıdere fran . 
sız, macar, yugoslav sefaretleri ara
sında ve köşede bahçe içinde fiyatı 
8000 lira. Tl: 5843 1151 
Satılık arsalar - Ankara'nın her 

semtinde küçük çapta ucuz arsalar i
rat getirir apartman ev vardır. 
Telefon: 1538 1166 

jansında B. Rişe müracaat. 1228 

Acele satılık arsa - Jandarma o
kulu yanında 560 M2 Maltepenin en 
hakim yerinde 570 M2 uygun fiyatla 
verilecek Tel: 1538 1229 

Acele satılık arsa - Cebeci Atila 
asfaltında 20 M. yüzü olan 428 M2 ar
sa gayet uygun fiyatla verilecek Tel: 
1538 1230 

Acele satılık otomobil - Takside 
çalışan saglam bir Şevrole çok ucuz 
fiyatla. Müracaat: İtfaiye Mey. Kır -
şehir hanı katip ve sahiplerine Tel: 
3313 1231 

Maltepede satılık arsalar - Ekim 
ve Akın sokaklarında imarca parsel
lenmiş arsa satılıktır taliplerin yeni 
halde 4 No. ya veya tel: 2368 1233 

Satılık iki dişi ceylan - Pek kü
çük olarak alınan vetamamiyle ehli -
leştirilmiş halen üçer yaşında iki 
ceylan Ankara'dan acele ayrılış dola
yısiyle satılıktır. lstiyenlerin göı'
mek ve görüşmek üzere Cebeci Dc
mirlibahçe istasyon kaT'§ısı 8. No. mü-
racaatı. 1245 

Satılık arsa - Yeniıehirde Şurayi 
devlet ittisalinde üç tarafı açık, yüzü 
bahçeye nazır güzel bir anıa satılık -
tır. 2988 telefon numarasına müraca. 
atları. 1246 

iş ~·erenler: 

Aranıyor - Bihakkın kasiyerlik 
yapmağa muktedir bir Bayana ihti
yaç vardır. Arzu edenlerin Bankalar 
caddesinde Yıldız Kırtasiye mağaza-

sına müracaatları. 1178 

Muhasebe memuru aranıyor - Or
ta ticaret mektebini bitirmiş bulun
ması şart, yazı ve rakamları düzgün 
bir genç muhasebe memuru aranıyor. 
Ulus'ta (İş) rumuzuna tahriren mü-
racaat. 1224 

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPİRiN seneler· 
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 

marka·' 



Baş ağr1sı, Diş ağrısı 
NEVRALJi 

Bütün ıatıraplan tetkin eder 

GRlPlN 
Bilhaua bunlara kartı müessirdir. 

J, ha.,nda, ieyahatte, evde her zaman yanmızda bir kqe 

bulundurmayı unutmayınız 
Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 
iCABINDA GONDE 3 KAŞE ALINABiLiR 

Aldanmayınız. Raibet ıören her ,eyin taklidi ve benzeri 
vardır. GRIPIN yerine bqka bir marka verirlerse tiddet
le reddediniz. 
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J. C. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluı tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 TUrk lirası 
Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biril<tirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbanu; Tasarruf hesaplarında 
en u 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile apğı
daki plina göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 .. 
4 .. 250 .. 1.000 .. 

40 .. 100 .. 4.000 .. 
100 .. 50 .. 5.000 .. 
120 .. 40 .. 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir ıene içinde 50 li
radan aıafı dütmiyenlere ikramiye çıktılı takdirde o/o 20 
fazlaıiyle verilecektir. • 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 
1 Huiran tarihlerinde çekilecektir. 

~11111111111111111111111111111111111111!:. . Alô koda rla r1n nazarı 

TULUMBALAR 

Avrapanm en büyük tulumba fabrikası olan 
bu fabrikanın ıayet saflam tulumbalarını 

tercihan kullanımz. 
Her nevi tulumbalar 

Sabit ve seyyar kompresörler 
KLEIN, SCHANZLIN & BECKER • A. G. 

FRANKENTHAL(PFALZ) 
Türkiye için ıenel vekili 

VEHBi LAÇIN ISTANBUL • GALATA: 
Tel. 42519 Mertebani sokak 15, Çituria ban 12-14 P.K.1414 

~=================================7143 

. KURU SiSTEM KU~U SiSTEMLE 

ltTR yapılan KELEBEK M _.,'il' ~ Kontr - Plaklar 
~ D JtD Çarpılma, Çatlama, Kaıbarma ve 

~ .1i ~ij 
~k'IYE ·\~1t-.~ 

Kire ıibi biç bir arıza ıöatermez 
Kontr plaklar bu gibi arızalara 

karşı garanti ile aatılır. 

mamul Kontr Plildar Stok olarak 
her zaman mevcuttur. 

7173 

HER YERDE SATIŞ YERLERi VARDIR. 

~ Satıhk hayvan § dikkatine ------------------ = = Elektrı·k tesı·satı tarafından yapılacaktır. 
~======================•• 5 pancarı : Ankara c. M. u. lifinden ı 3 - Muvakkat temiant 1422 ura 21 

TORI HAVA KURUMU 
Bttyak Piyangosu 

Altın<ı l911de; ı ı · Nisan - 939 dadır. 
Baylk İ~ramlye: 200.000 liradır, 
....... 40.000, 25.000, 2~.000 
15.000 10.000 liralık ikramiyelerle 
(200.000 ve 50.000) liralık iki adet 

maktılat İJarJır 
DIK.K.A1ı 

Bilet alan herke. 7 Niaan 939 ıünü alqamma kadar bi· 
letini cleiiftitmit bahmmalıdır •• 

• 
ışe memuru aranıyor 

Ankarada tannpMf bir m6euesede kite mmnarluiunda çalq
tınlmak üzere bir ı.y vep bayana ihtiyaç vardır. Bin liralık ke
f~ f&l'tbr· lateklil...r. ıimdiye kadar bulundukları itleri de 
ıöaterecek tekilde ve kendi el yazılariyle yazılı birer mektupla 
rotoiraflanm 47 ..-rah posta kutuauna ıöndermeleri. 12S4 

Ankara 

satıı deposu 
Yenihal No: (1 -
59) klğıtçı M. Ne· 
dim lrengün Ti : 

: ç· . b .. 5 933 ili 938 senelerine ait olup An· Şuhut Belecli:reainden 1 kuru9tur. 
5 ıfthk .~9: "!lu hayvan 5 kara adliyesi emanet dairesinde bu- 4 - Bu f.fe ait olan proje hulbaaı, 
: pancarı musaıt fıyatlarla sa- : lunan muhtelif cins tabanca, bıçak Münakasaya konulduğu evelce ilin keşif, malzeme, montaj fartnameleri 
5 bbktır. Taliplerin Orman 5 ve suç eıyalarından bazıları için ait edilen kuabamız elektrik tesisatı hesabat ve münakaaa f&rtnameei, mu,. 
! Çiltliii DirekUSrlGiüne mG- i: oldul.ı! 1NJhkemelorilıce ._... ka· .-rtııameainde yapılan deiitiklik üze- ro si ba b · e .. 
! racaatlan. 1t48 _ rar vefttdt tstduf1indan bu gtb'I eı- rine bu 4efa yeniden bpa!t-nd _,.. p am ı r ı m de 
;llllllllllllllllllllllllllllllllllllllF yaları bulunanların ilin tarihinden i· liyle keıiltmeye konulmuştur. Şuhut belediyesinden alınacaktır. 
------------ tibaren 15 gün içinde Ankara adliye- 1 - Nafia Vekileti':ıden muaaddak 5 - lıteldilerin Nafia Vekiletiade:a 

KİREÇ 
Kütahya kireci namiyle maruf 

en temiz yükaek randıman veren 
posa kum ve laf 1&ir ecnebi me
vaddan iri kireç yalmz Hü1eyin 
Orak ve Huan Baldudak tica
rethanelerinde bulunur. Ti: 2708 
• 1446 1117 

:!1 Daktilo kursu 1!:. - . -5 57 inci devresine kayda hafla· 5 
: mııtır. 2 ayda diploma verilir. : 
5 Tahsil aranmakaızın herkes alı- 5 
: nır. Memurlar Kooperatifi üs- 5 
5 tünde kat (1) Tel: 3714 1138 5 
;,,,,,,,,,,,,,,,ıııııııııııııııııııııııi=' 

GLiSERiNLi 

RIT 
Tuvalet ıabunu cilt ve teni 
,Uzelleıtirir. En iyi tuvalet 
1abunudur. 1107 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan mucla b• sün ...... 
taJamu kaltul .,. tedaYi eder. 
Adliye Sara,. yanında Sarnf 

Halda ApiU'tnDUu No. 1 

si emanet memurluiuna müracaatları projesi mucibince yaptırılacak elek. alınmıı emteletorluk vesikası ve buna 
bu müddet zarfında müracaat ~dilme· trik ve makine teaiaatınm bedeli ket- mümasil tesisat yaptığına dair alın. 
diği takdirde silihların ciheti askeri- fi 18963 lira 49 kuru§tur. mı9 bonıerviıleriyle münakaaadan bir 
yeye ve diğer eıyaların da maliyeye 2 - Ebiltme 17. 4 • 1939 tarihine saat evel belediye encilmenine müra ~ 
teslim deileceii ilin olunur. (1243) mliaadif pazartesi giinü sut 15 de Şu- caat etmeai lüzumu ilin olunur. 

11277 hut belediyesinde toplınacık encümen (2190/1176) 11170 

Odeon No. 5- Odeon No.1- OdeQn No.O 

q==============================================:z:::====~ 

u~ 1003 ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! YENi SiNEMALAR sus 

. Nedim İrengün 

Kcıoıt ticarethane i 
Her nnl matbaa kllıtlan karton •e mu)mvva amballj •e k ... 

klfrtlırmm yeni fiyatlarını ticarethanemisden sormadan bqb 
yerden milbayaa etme,...ls.- Menfaatinis icabıdır. : .. ~ 

Her raevi ktrtasiye 
T~ ye perakeiacle • acu fiyatlarla mataamızda 1abhr 

Yenihal No: 1-59 TI: 2248 1002 

U L U S - 20. inci 71L - No: 6351 

!mtiyaz tabibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neıriyatı idare eden 
Yazı lıleri Müdüril 

Mümtaa Faile FENiK 

ULUS Baaaneri ANKARA 
Matbaa mlldllrtl ı Ali Rua BASK.AH 

Bu Gece 21 den itibaren 
GAiP UFUKLAR 

Bq rolde: RONALD COLMAN 
Aıkt, hiul, mileuir bir film 
Gündü 14.45 - 16,45 - 18,45 

matinelerinde 

Deniz zabit Mnuetleri 

HALK 
BU GUN BU GECE 

2 film birden 

l - BEN BiR CANIYIM 
2 - GORLEYEN KURŞUN 

Bu Gün Bu Gece 

Milnavebell aeanılarJa iki film 

1 • Şen haydut 
Yalnız 12 ucuz 16 ve 20.30 normal 

seanslarda gösterilir. 

4 bUyUk sanatkar: Seyircilerini iki saat mutemadı bir 2 • Bülbüller öterken 
FLORENCE RICE 1 heyecan ve alika ile ıilrilklemek • 

JAMES STEWART 1 tedir. (MARTHA EGGERTH) 

ROBERT YOUNG Seanılar: Bu film de 14 ve 18 matinelerinde 
LIONEL BARRlMORE 14•30 • 16.30 • l8.30 • Gece: 21 de gösterilir. 

ntıycAT: BilyUk Caz'a aid numa· DİKKAT: 12-18 ve 20.30 da bir 
ra1ı yerlerinizi fimdiden temin e • Ucuz Halk matinesi 12.15 de film ghterilir. 
debilininis. MANYA VALEVSKA Telefon: 3589 

Yeni Sinemada Geceleri filmden ene) 21 ele Yeni Varyete numaralan 


