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Arnavutlar adım adım karşı koydular 
Fakat fazla dayanamadı lar 

ITALYAN KITALARI TAHLiYE 
EDiLEN TİRAN' A GİRDİLER! 

·İtalyan himayesinde muvakkat bi r 
hükümet kurulacağı bildiriliyor 

Besa ! 

Müdafaa 
paktı .. 

F. R. ATAY 

Kon Ciano 
Ti ran' da 

Kıral logo da nihayet 
Yunanistan' a iltica etti 

Yugoslavya İta lya ile 
sıkı temas halinde! 

Roma, 8 a.a. - İtalyan kıt.aları, dün akpm Shijak 
nehri üzerinde Draç'a 15 kilometrelik bir me1Afede 
bulunmakta idiler. Arnavutlar çekilmeden evel bura -
dak; lrXr.ö;yii berhava etmitlerdir. Bir keşif tayyare 
fil ıu Draç civarında hazırlanan tayyare m yaanına 

f inmiştir. 

Şimalde İtalyanlar Alessio'yu i§gal ettikten sonra 
ilerlemiye devam etmişlerdir. 

Cenupta da Delvine işgal edilmit ve geride bırakıl -
mı ıtır. 

KORFO'DA ı .. :o~~·· 8 ~:~·,;.::::; •••• bild'. 

Dun Draçta yapılan ıhraç hareketı 
esnasında 11 kişi ölmüş, 43 kişi yara· 

ENDiSE 
Korfo, 8 a.a. - Burada yakın 
günlerde birdenbire bir İtalyan 
hareketi vukua gelmesinden 
endite edilmektedir. 

lanmıştır. Eya-Sarandi'de İtalyanlar

dan bir kiti ölmüş, 10 kişi yaralanmıı
tır. 

Tayyarelerle nakledilen italyan 
kumbaracı alayı halihazırda tiran'da 
karaya inmektedir. 

İtalyan kuvetleri bu sabah saat 11. 
45 de tiran'ın radyo istasyonunu işgal 
etmitlerdir. 

Radyo askeri harekat hakkında hiç 
(Sonu 1 inci sayfada) 

ingiltere ile Polonya arasında
ki ittifakın ana hatları neıredil
mittir. Malum oldu~ üzer.e e~~r 
Polonya tecavüze ugraraa ıngılız 
ve tabii fransızlar harbe müda
hale edecekler, buna kartı eier 
garpte her hangi bir ~eca:~z 0 - -------....,....-------------------

luraa lehliler dahi aynı mudaha- ı• • ı • 1 
;.::ıe~~\u~~=d~~=·b;. fı:ı~ ngı ız par ômentosunun 
d:ı:u;,::ı:a.~~:. ':!;:..t.di~: toplanması muhtemel 
ler. • 

• 

lngiliz Nazırları bir i~lima yaptllar 
Lord Halifaks balkan merkezlerinden 

aldığı raporlara dair izahat verdi 

Romanya Hariciye Nazırı İstanbul'da 

Hariciye Vekilimiz Sükrü Sara~oğlu ile 

Üç saat süren bir 
mülôkat yaptı 

lstanbul, 8 (Telefonla) - Romanya Hariciye Nazın B. Gafen
ko yanında refikası ve Hamdullah Suphi, Romanya hariciyesi ka
lemi mahsus müdürü buluduğu halde dün saat 13.10 da Daçya 
vapuriyle ıehrimize gelmiılerdir. (Sonu 7 inci sayfada) 

Nihayet Yunaniıatn'a ilticaya 
mecbur kalan kıral ZoRo 

Diplomatlar 
arasında 
temaslar 

Paris, 8 a .a. - 'Hariciye nazırı Bo· 
ne, bu sabah Yunaniıtan'ın Phis el -
çisini ve Polonya sefirini kabul ettni~
tir. Ö renildiğine göre bir kaç hafta 
ıonra ek, Pariı'e gelecektir. 

Kont inano'nun temaalaTr 
Roma. 8 a.a. - Kont Ciano, bu aa • 

bah Yugoslavya'nın Roma elçisiyle u· 
zun Lir miillikat yapmııtır. 

Romanya Hariciye Nazırı 
B. Galenlto 

İspanya Komünizm 
aleyhindeki pakta girdi 

Bir İtalyan - Alman - İ spanyol 
askeri işbirliği hazırlanıyor 

Fransa bundan ciddi endiıeler duyuyor 
Burgos, 8 a .a. - ispanya hükümeti 27 martta komintern aley

h indeki pakta girmittir. 
ispanya hariciye nazırı kont J ordana ile ltalya, Almanya ve 

J aponya elçileri taraf rodan imza edilen komintern aleyhindeki 
paktın metni ıudur: 

Madde 1 - İspanya 25 ikinciteşrin 
1935 tarihli itilafta ve munzam pro
tokolda ve 6 ikinci teşrin 1937 tarihli 
protokolda tarif edilen komünist en
ternasyonali aleyhindeki pakta işti
rak eder. 

Madde 2-Alikadar devletlerin oto 
riteleri arasındaki mesai teklinin bu 
otoriteler arasında sonradan yapıla

cak olan müzakerelerin mevzuunu teş 
kil edeceği kaydedilmektedir. 

(Sonu 7 inci sayfada) 

Hariciye Vekilimiz Sükrü 
Saracoilu 

Milli Sef'in 
tablola rı 

Ankara, 8 a .a. - Aldığımız mata· 
mata göre, iki ressamımız tarafından 
yapılmış olan Milli Şefin yağlı boya 
tabloları 'hakkında gazetelerdeki neş
riyat hakikate tevafuk etmemektedir. 

Tablolar jüriye arzedilmemif oldu
ğundan birinin diğerine tercihi mese
lesi yohıır. 

Amerilran Hariciye Nazın 
Korclel Hull 

Amerika vaziyeti çok 

Polonya'mn hazar kuvetı son 
zamanlarda 450.000 e çıkanl
mıttı. Gazetelere göre Leh t~.Y
yarelerinin yekunu 2,500 dur. 
Bunların 500 ü bombardı~n 
tayyaresidir. Talim ve terbıye 
gören efrat yekunu 4,000,000 
hesap edilmektedir. Polon -
ya bu miktan dahi 6,<>?0~000 .. a 
çıkaracaktır. Bu ağır mıllı m~
dafaa hazırlığı masrafına kredı
lerle yardım edilmek icap ed~e
iine tüphe yoktur. Polonya_nın 
dıt ticaret ve ham madde dava-

Londra, 8 a.a. -Çemberleyn, Londra'ya avdet etmek üzere bu Almanya • itaba antilıomintern 
aktam Aberdeen'den hareket etmiıtir. palrıı imzalanır/ren 

yakından tôkip ediyor 

sından baıka, yalauJi 1~.zf.~•1 m~· selesi de Londra' da gorufU m f 
h · · Va...nva-ve Hudson eyetının • s--

daki iptidai müzakereleri ta
mamlanmııtır. Tatbik edilmekt~ 
olan 15 senelik Polonya aanayı 
planı, İngiliz makine ve levaz~ı 
için iyi bir pazar teıkil edecektd· 
lngilizler bir taraftan ham ma · 
de ve sair ihtiyaçlarda, diğer !a
raftan nüfuı mahreci meıelesın
de kolaylıklar göstenne~le ... P: 
lonya'yı geniıleme ve ıomurı 
davalısı olmaktan çıkarma~:· 
dırlar. Gene İngiliz gazetelerıh u 

' .. a 
kolaylıkların Polonya ya mlnileİ 
sır olmadığını, ve beyne md 

· ··d faa e e-emniyet nızamını mu a 
cek diğer devletlere de aynı ko

(Sonu 7 ioci say! ada) 

Yedi nazır sabah toplanarak Arna-j 
vutluk vaziyetini tetkik etmişlerdir. 1 ' 

Bu toplantıda B. Çemberleyn'in ha 
zır bulunmaması dolayısiyle kendisi
ne vekalet eden B. J ohn Simon ile 
Lord Halifaks son yirmi dört saat zar 
fında Arnavut'··'c'ta cereyan edeiı ha· 
diseler hakkında izahat vermişlerdir. 

Zannedildiğine göre nazırlar Roma 
hükümeti nezdinde teşebbüsatta bu -
lunarak ltalya'nın Arnavutluktaki ha
reketinin İtalya'nın beynelmilel te -
ahhütleriyle ne suretle telif edilebi • 
leceğini sormıya davet etmitlerdir. 

İtalya, ingiliz - italyan itilafname -
sinin ihtiva ettiği teahhütler muci -
bince Akdeniz'de statükoyu muhafa -
za etmekle de mükellefti. 

Lord Halifaks balkan hükümet mer 
kezlerinden aldığı raporlar hakkında 
arkadaılanna malfunat vermiştir. 

İçtimaı müteakip aşağıdaki resmi 
tebliğ neıredilmiştir: 

(Sonu 7 inci say! ada) 

Çocuk Esirgeme Kurumu havuzu.rula, .., •porları leJercuyonun 
ltazırlaclıiı gÖ•teriler çalı güul olclu. YulrarJalıi re•imcle mü•aba
lraları talıip etlenleri görüy_or.unu. Bu hu•atalıi tal•ilcit 6 ıncı 
saylamıuladır. 

Amerika'Jaki Arnavutluk Elçisinin sözleri 

Kendisini göstermek istiyen bir şampiyon bi r 

çocuğu dövmez bir pehlivana meydan okur ! 
Vaşington, 8 a.a . - HulJ, beyanat· sinden başka bir mana vermek doğ

ta bulunmak üzere hariciye nazareti- ru değildir. 
nin Arnavutluktaki vaziyet hakkında Arnavutluk sefiri Koniça. Hull' ü 
muhtelif Avrupa hükümet merkezle- ziyaret etmiştir. ZannediJdiğine gore 
rinden gelen malumatı toplamakta ol ıefir, Çekoslovakya sefiri Vladmir 
duğunu bildirmiştir. Hurban'ı takliden İtalyanlar Arnavut 

Ruzvelt'e vaziyet hakkında malu- ların mukavemetini kırdıkları takdir
mat verilmektedir. Amerika hüküme- de bile sefaret binasını teslim etmek 
tinin kuvet istimalini yeniden takip istemiyecektir. 

e~eceği fakat ltalya'ya karıı müsbct Kıralicenin vaziyeti 
bı~ harekette bulunmıyacağı tahmin Koni ra Hull 'ü ziyaret etmeden e-
edılmekt d. 3: ' e ır. vel matbuata beyanatta bulunarak de-

Hull'ün bildirdifine göre Amerika miştir ki : 
hariciye nazaretinin sefirlerine verdi· "İtalyanların çok meziyetleri var-
ği normal talimatın yerine getirilme- (Sonu 7 inci sayfada) 



ULUS • 9 - 4- 1939 

Kızılay Ankara merkezi 
senelik toplanhsını yaph 1 

Günün peıinden 
111111111011111111111111111111111111111111111111111 

Bu şehrin bir eksiği : 

Ankara garı yanında 
bulunan eserler 

Hukuk ilmini Yayma 
Kurumunun çahşmaları 

Ankara garının yanında intuına 

17 mart akşamı verilen balodan 
5.447 1 i ra gelir temin edi idi 

Ankara'da yüksek tahsil talebesinin batlanan Devlet Demiryollan umum 
sayısı on binden apğı değildir. Eğer müdürlüğü binasının temeli atılmak 
bu nispeti, bütün Türkiye için bir için toprak kazılırken çok eski zaman 
mikyu olarak kabul ederseniz, Tilr· lara ait bir kaç mezar bulunduğunu 

ye, ugar! Amerika ölçüsünde tam haber vermlttik. 

Kurumun Batkam ıimdiye kadar başardan 

itleri ve yeni proğranu izah ediyor 
okumuı vatandqlar memleketi olur- Hldiaeden haberdar edilen Türk 
d Tarih Kurumu bulunan eserler etra -u. 

Bu büyük rakamın Ankara'ya bu fında genit mikyasta ilmi tetkikata 

Bqinci Kunıltaymı yapan (Hukuk lhnini Yayma Kuruınu) Bq
kanı Manisa Mebusu Refik ince ile bir mülakat yaptık. Senelerdenberi 
semereli çalıımalanna §Bhit olduğumuz kurumun ba,kanı bize şu be -
yanatta bulundu : 

huauıiyete uyrun bir çok tesisler ka- batlamııtır. Bu tetkiklerden anlaşıl -
andınnıt olmuından daha tabii ne o- dığına göre mesarlar Milid'dan son • 
Jabilirdi? Hatıra bir çok ıeyler gelir: ra dördüncü ura aittir. !600 sene evel - Size söylenecek sözleri Kurul- ( Milletler arası hukuk hayatı ) 
)'ilbek tahsil talebesine mahıuı ıeh- yapılmıı olan bu mezarların tarihi taya verdiğimiz raporda tafailitiyle neıriyatı arasına (Türkiye) yi de id
rin merkezi yerlerinde lokaller, ku- kıymeti çok yüksek görülmektedir. bildirdik. Bunun hUllauı, elden gel- hal ettik. En salahiyetli ilim adamla
Hlpler, eğlence yerleri ve saire... Mezarlardan bir kılllDl haçvari, bir diği kadar çalıımakur. 8u vesile ile rımı.nn yazılanndan ibaret olan bu 

Fakat her teyden önce: kütüpane.. kısmı basit betik teklinde ve bir kıs - ıuruını açık bir kanaatle tebarils et- kitabın franuscaaını yakında göre
Bir umumi kitapuray ki, içinde, ıu mı da lihid teklindedir. tirmeliyim ki, çalııan ve bu çalıpna- cebini.s. Ecnebilere Tllrkiye'yi an
okumakta olmalarını daima haklı bir Bazılarının içinde jannmn ve za - sında cemiyeti ve bilgiyi ve faydalı- !atmak maksadiyle yazılan bu kitap
iftibar ile ve her vesile ile söylemek- manının en muvaffak eserleri telikki yı kendisine program yapan gerek tan türk vatandaıların da istifadesini 
te oldufumu.s binlerce ıenç aradıkla· edilecek kadar gil.ıel yallı boya re • müessese, rerek pbıalar bugün bil- temin etmeyi düıtınerek aynca türk
nnı ve iıtediklerini bulabilecekleri simler bulunmaktadır. Mezarların o kümetin, Partinin ve onların mümea- çesinl de baltınyoru.ı. 
bir okuma salonu.. zaman bu civarda yapmakta olan yer- ıillerinin yardımlarına mazhar olu- Bir (Tiirk hukuk bmuıu) yapmak 

İstanbul tıniveniteai kütüpane me- li halka ait olduiu anlaııtmııtır. yor. O kadar ki, biz iatedifimizden yolundaki programımıza alır fakat 

Kmla1 Anhıw "*'hzinin Nnelilı lıongrainde balunanlm 
selesini hallettiği uman, dertlerin en Tarih Kurumu ilmi heyeti, bu gü- fazla yardım görmenin minnetini ö- çok kati adımlarla yürüyoruz. Size 
bilyiliUnden kurtulmuıtu. Bu it An- zel eserleri hiç bozmadan ve hiç bir demek için geceli ve gündüzlü uğ- bu eaer iberinde zamanı celdikçe 
karada, esefle kaydederb ki, henüz yerine halel gelmeden batka bir tara- rqmak vazifesini duymaktan bir da- ayrı ayrı malOmat veririm. 

Kızılay Ankara merlrezinin kongreai, dün aaat 15 te Kızılay 
Umumi Merkez ..tonunda yapılmqbr. 

meaeleablepnemiıtir. Niçin yalnız fa nakledecektir. kika hali kalmıyoruz. Radyo konferanalarımuı: haftada 
tahsil gençliil üzerinde konuplım? Kurumumuz her teyden evel (Hu- bir, büyük konferanılanmız on beş 

Konpeyi merkez bqkam doktor Naki Cevat Akkerman açmıf, 
Ebedi Şef Atatürk'ün hatmuma bir saysı eseri olarak iki dakika 

Ankara'da binlerce memur vardır ki, Veteriner talebelerinin kuk fikrini) her kafaya yerleıtirmek günde bir verilmektedir. Büyük kon-
onlar da rahat bir okuma salonunun ülküsünü takip ediyor. Neıriyatı, feranalarımızın ıimdiye kadar sayısı 
hasreti içindedirler. Senelerce evel dünkü tetkikleri konferansları, radyo müsahabeleri (U) oldu. (49) tanesi butınldı ve di-apkta 11111•lmUfbu'. 

Üniversite 
Profesör ve 
Doçentleri 

lharif Veklleti İstanbul tıniveni
tnl kadroeunda delitfklik yapılmuı 
MJdn-'ı bir kanun projesi buırla
mqtu. Projenin ihtiva ettili ...tara 
pin onUnaryla profesör ft doçent· 
ı.tıı Wrolan arttınlmakta. aiatan· 
lana -,.wı 25 liradan ..... 
rt • Hra ali...... ytllne~ 
dlr. s.lroeuslak dolayıalyle terfi e
demiyen profesör ve doçentlerin ter
fi imklıu yeni proje ile temin edil
mektedtr. 

T ıaenerallerln 
mııılan yOkseltlllyor 

Hiktlmet. pnerallerimi.ıin maq
Jarı üklanda yeni bir kanan projesi 
huırlamlfbr. Bu proje ile tufgene • 
rallerin mutlan yilbeltllmektedir. 

Orduda ıenerallile terfi etmek 
içtimai vaziyette büyük bir tahavvül 

huaule ıetirdiil ve yilbek muraf1an 
istilam ettlil halde tulgenerallile 
terfi eden bir ıubayın aldıp mut far· 
ta 32 llradan ibarettir. Bu itibarla tul 
ceneraWle terfi etmek Adeta bir aı -
kıDta lauaule retlrmek:teclir. 

Ew1ce J>aP.lık (mlrillva. ferik, bi
rinci ferik. mittir) olmak isen dart 
riltbe iken bqOn reneraller (tuiP
nenı, tlmpaeral. korreneral, orp • 
nemi, manpl) olmak üzere bet rut • 
bedir. Tuipııeralllle terfide IDUf 
32 Ura fark etmektedir. Tuigeneral -
ilkten temı-erall I• terfide 112 lira 
ft attealdp rutbelen terfide yllzer 
lira maq farla ftl'dır. GeneralHlln 
ilk rutbeleri araaandaki maq farkı e
anen niıbetais o dulu için, hem farkı 
daha mevzun bir hale getirmek hem 
de tutpDuallenn aıkınbauu gider • 
mek tızere, baremin dördüncü dere -
eninde tugreıaerallerin 3.2 gCS.terilen 
emuHn 3.5 olara deliıtirtlmeal aun
tiyle tulgeaerallerin 32 lira maat 
farkının 59 liraya çıkarılması muva -
fık ıörülmüttür 

Nepi tarihinden yUrllrlUie gire -
cek olan proje bir tek maddeliktir: 

.. _Subay ve ukerl memurların ma 
qlan hakkındaki 1432 numaralı ka • 
nunun üçtıncU maddesinde dördüncü 
derecenin 3.2 olarak ıöaterilen emsa
li, 3.5 olarak deiittirilmitfir ... 

Mlmir Si n lhtlfall 
İstanbul, (Telefonla) - llimar Si

na"nın 351 inci 6 tim yıldönümü mil· 
nuebetiyle yarın 14.30 da SUleyma
niyedeki mezarı blfında bilyilk bir 
ihtifal yapılacaktır 

lhti (ale iatiklll marıı ile bqlana· 
c:ak, mUhendia mektebinden ve tıniver 
siteden birer pnç, mimarlar ve mil· 
headialer namına bir zat nutuklar .ay 
liyecek. bayau ve eaerleri anılac:aktır. 
Jhtifalden nel S eymanlye camiin
de talebelere eaeı1erl hakkında babat 
nrilecektir. 

K i ı. ~· D" bak tehrin bir iki yerinde açılmıt olan o- hep bu maksadı takip ediyor. Bundan ğerleri de baıtınlmaktadır. Her biri 

b al ..,. __ Se--"'- ,_. 1.A uma arının ne ar rag gor- maada dig" er bir emh maksadı da, birer ciddi ve müıteana eaer olan bu 
1 

ongre re• •••ne ıyar ır me- k odal kad "bet ·· Yüksek Ziraat enstitüsü veteriner 
usu gener ..... uu vuate-.ın, -- d"" "ü h t d d fakültesi talebeleri dün, hocaları B. . ı·~ N ,_ •- sıu il ,_ ug a ırımız a ır. Türk'e has ve türkü baıkalarina ken· külliyat burUn ilmi tetkikat ve teteb-

tıp ••e amıa .... to" leÇ erea ça - M "f Lı:. 1 u· · ı· d 00· 1 b" Süreyya Ay....nn'le birlikte Etlikteki 
h .__1 11 ,_ h ti aarı veıuue nın c ın e Ye ır ... di huıusi varlıg"ıyle gCSıterecek huku- bUat için birer mebu ve menba rolü-

pmya ..., anmııtır. eraez eye • ~ k" u · · 1anmı ı bakteriyotoı"i mileHeaelerine giderek . bir lik i l1 • 1 umumı ut pane ıçın top 1 o an ki malumatı yabancılara öğretmek ve nü yapmaktadır. 
:~~ si ~=fakı: ra::ı ::~ :. 30.000 eser olduiunu ~itiyoruz· orada mesleklerine ait tetkikler yap- onların yalnıt bilgilerini düzeltmek- Bu aene de talebe aruında müaaba-

çe 1 Hazırlanmakta olan neırıyat ser- mıglardır. Tetkiklerine ÖDGe askeri tir. Bu sebepledir ki, ayrıca (Fran- ka açtık. Hukuku eaaıiyeden, ceza 
Merke.s heyetinden kura ile çıkan bet · i d ,_. k"t 1 da ·ı• · ı bakteriyolo1"ihaneden ı. .. •lıyan talebe-
4__ ri il i .1 ı. Kı la il• n eaı ı ap arın ı "veaıy e ..., sızca ve (Almanca) dilleriyle bir hukukundan. devlet huıuıt hukukun-
~ ye ne yen er aeçı ete.., zı Y k gi 1 L ı k"t tere, türk veterinerleri için çok ... ref-f t1 ri ai '-l"fl ri n- ,_ ço zen n etecea o an ı ap ser- ,..- de senelik mecmua çıkarıyoruz. Bu dan sualler verdik. Suallerin her bi-
men aa e ne t t~a ı e n mıu;aae- vetinden sonra geride bir bina 1i iki ketif hakk\nda izahat veril -
resinden eonra cemı. yete hizmet eden temin etmekten ba•ka ne kalıyor? mittir. Bunlardan biri sıfırları veba _ mecmuada mesela, bizim halk parti· rine pek iyi derecede cevap verenle-
lzaları taltifi ri ı k ,.. si eaaaları Avrupai bir hukuk temi- re elliter lira mUWat verecetb. 

n e m~ rene mer eze Herhangi tekilde oluna olsun, oku- ya karıı koruyan aerom. diğeri "türk bı"nı"n bu""tün incelikleriyle oöaterili- Taleı....a .. bu eene eakiıinden fazla 
ar.sına karar verilmııtir. Her yıl lza ·· · ı t k d B iki • ~· 
taahhüd , __ ,_ mi ma mevzuu üzerinde konuıulurken unıverae an ra a aıııı,, ır. u n- yor. Bundan maada Türkiye'de idari raibet gkterecelfnden emin bulunu-

l OUU"aa ce yete yllz lira daima b" ı.-ı k 1 k ·· ci aeromla ıuırbon hastalığının önü a -...ı '--'bul d ·--'-'-UdUnU ır ...,, u o ara goze çarpan ,.... kaza, Türkiye'nin belde ve belediye- yoru.ı, daha genç yqlannda. her han-
~T· - e en ve ~ A k • '-ütü · l"ği · • · b"" lınmı•tır Bu iki mUhim aeromu pro-ı.... -=- Ra S ·-·'' mi n aranın a paneaı.ı ı ıpnı, u- ,.. • cilik hukuku, Türkiye'nin yeni Av· gi bir mevzu U.ıerinde tetkikat yap-
yeruıe ı ... uaen llP oT ... a ce • . ,..kal k 1 f-'- bi h" feaör Süreyya Aygün bulmuıtur 

in ~-ı_. i J( n1 ı- tun auı ı ma am arın u - r ım- · rupa kanunlarını iktibu aebepleri ..:. mıya alıpcak bu ıen~Ierin istikbal 
yet \UUDll rozet ture e ve re .. ıa- · 1 k hall t k k · · 1 cak Liboratuvarlar mütehassıs bakte- 5 • '11 

rafından talabmabr. ::: ~~::r.mız:a ~ileç':un~~; :itap·: riyologlar tarafından Uç grup halin_ bi her biri Avrupa kafuında birer için bazırlanmıı birer kıymet olaca-
Kongre, lllltt lef CilmbwTeW t.- ..,.. ukte tef)ril eden mevzular var. tından fÜphe edilmemelidir. 

•-•-•• ...ı..ı ._ saraylar varken, Tilrkiye'de yüzde de gezdirilmit ve çeıltli aerom ve a • Sise bu yazıları -·anları 18yle- itte size, .a.1 .. de -ı.....a ... tevec-
met U1U1111 ne, kamutay ••-ı B. Aır 61.8 ile okuma yazma rekoru veren -ıılann kaiırlanmalar• iaah olUmımf • ~-- -,.. ,,.__..._ 
dUlhallk Benda'ya. C ~ pnel .. mek, mevzuların ehemiyeti ve bu e- cUb ve muhat.bet &a.terdltmUe bni 
~ .....-Lo.- Fi'--'. • baffehrin bundan mahrum oluıu, tek tur. Bakteriyoloıların phıı arqtır • hemiyetin oralarda huıule -tirece~ı bulundu.!h·-us lnınlmumus ha1r1nnda 

H.ıu-wuıın uva~ an e. Kın- kelime ile hazindir. maları etrafında anlatılanları da tale- •- • ...... 
lay cemi.yetinin UID1llDI reW Dr. HU- beler büyük bir alaka ile dinlemiıler- inikaaatı gösterir : buı malOmat. 
aamcttin Kural'a saygılarının ıunul. Te:satlar: dir. Profesör Ahmet Eaat Arsebük, --------------
muına karar vermittir. Bir resmi dairenin kapıaında ıu Bundan sonra talebeler ıivil mil • profesör Ethem Menemencioilu, pro 

Milli Şefimise tazim hisleri aami • cümle yazılıdır: eıuıeaeyi dolqmıf, izahat almıtlardır. feaör Sıddık Sami Onar, İıtanbul mek 
mi tuahürlere vesile olmuttur. .._Esbabı meaalibin ntt muameli- Dünkü tetkik pdntileri ıenç veteri- tupçuau Osman Nuri GUven.t 

vu,.uı. ı.....p. ı.,ı... -· ... b .. _...s._ ~4.ald. -· ' 'r "'~ yws-wuauoun ~~--·--·-· --·--
rak ıeçilcn 6 ha ıu zatlardan mürek· Bir diğerinin camekanında şunları tir. nin en büytik iki yeni detlli ile fahri 
keptir: Klltahya mebuıu Recep Pe- okursunuz: saadet içindeyiz : 
ker, Ankara mebuıu Mümtaz Ökmen, "-Dilekçe sahiplerinin itlerini .. " Upk tehir meclisi çahımalanm Biri kurumun umumt menfutlere ha 
Kmlay Ankara merkes relll Dr. Na- Birisi elle yazılmııtır, diğeri matbaa bitirdi dim bir cemiyet olduğunun hilkümet· 
ki Cent Akkerman, belediye mecliıi baalaauhr.- Upk, 8 LL _Şehir mecllıi milza- çe tasdiki, ikinciıi de kurum hakkın-

Dün hltı ıok giiıeldi huından Rauf Baykan, Konya me- Bir devlet dairesinde matbu eftak kerelerini bitirerek dağılmııtır. Mec- da Partimizin himayesinin teminidir. 
busu Klzım Okay, halkevleri mOf~t - nllmunelerinin 1327 senesinde hazırlan lia tehir büdceaini 124 bin lira kabul Bu ikincisi hakkında icabeden forma-
titi Dr. aRrıp Tilziln. mıı olan örneie &öre baatınlpıakta ol • etmiıtir Mesai programındaki mü _ liteleri tamamlamak üzereyiz. Dün tehrimi.ıde bava açık ceçmiı 

Bundan sonra Ankara merkez he- duğunu hayretle dinledik. Muaınele • ba aat ~uında bir de ikinci bir e- Hüldllllettea, Putlclm .,.. bclar ve rlbgir ptpten saniyede en çok 3 
yeti için seçim yapılmıı ve ıu zatlar terde tek sistem ve müıterek formül ıe:trik santralı da alınması iatenmit- yardım " tneccW. s&rtn lmrumu- metre kaOar luı1a 8111liftlr. En yük-
intihap edilmitlerdir: tere dotru liderken, eni& reamt daire t" muza. çalıımaktan ve tuttuiu yolda sek auhunet 21 derece olarak kayde-

Ziraat Veklleti mütavlrlerinden ter dilinden ite batla.ak nasıl olur ? ır. yUrümekten maada bir vulfe tem- dilmittir. 
Doktor Naki Cevat Akkerman, Bele- Yakın zamanlara kadar yalnız halk tüp eder mi? • • Yurdda hava: dolu vo ceıaup clolu-
diye mecllli balından ec:ucı Muaf- yıtuılan terkipli, kafiyell Bab&li di • (ocuk Esirgeme Kurumunun Kurum neıriyatı ile hukuk alemın- ıu balgeleriyle Akdenis ve Karade-
fer Gilrcan, Em1ik Bankası Umum tinden anlamazlar, bu okumuılara de ehemiyetli bir mnki ahmya ba!" nl.ı kıyılarının prk kıaımlannda çok 
Müdürü Cevdet Gülaen, Ankara Me- mahsus bir imtiyaz sayılırdı. Yeni ye· fe19kktlrii l~dı. Bugla btltUn dilllya. 4evletlen· bulutlu, diler yerlerde açık geçmiı-
buau Ahmet Uluı. Vil&yet Sıhiye Mtl- titen münevverler de bu lisana. oku- nın tepi~tı eauiyelerini ih'tiva eden tir 
dürü doktor Şuayip Barım. tı Ban- mutluğu olmıyan bir halk çoc:uiu ka- Milino'da bulunan 28 vatandqı- eserin (690) sayfalık ilk cildini be- • 4 1 • d ki ~ 1aruı kare il 
kuı merkez müdtlrü Sldi Batu, O• dar yabancıdır. HilkUmet, son sene - mız konaoloalutumu.s vuıtuiyle ku- tinci seri olarak elde bulunduruyo- 2 Mat çın e ya5•I m -
mantı Bankası ikinci llüdilrü Rauf lerdeki kanuolarda lisan sadeliğine rumumu.ıa 10250 liret mukabili 666 li- rw: rabaına bıraıkblı au mıktan Kısılte· 
Baykan, ikinci Noter Veli Ulus, C. mümkün olduiu kadar yer vermekte· ra 25 kurut teberruda bulunmuflar· Bu kitapta "Türkiye Almanya, An pe'de 26. Cl.ıre'de 20• Diyarbakırda 7• 
H. P. tlyönkurul uuı Ali Rıza Sun, dir. Bunu, zaten pek çok olmıyan mu· dır. Kurumumu.s bu hayırsever yurt- dlft'a, Arnavutluk, Bel~ika, Bulpria- Desrtyol"da 6, Urfa"da 5: Siirt'te 4, Ma 
Sıtma Mücadele Reisi doktor Hasan amele formUllerine de ~etsek na tatlara açık tqekkürlerini bildirir. tan Çekoslovakya, Danimarka. Dan· latya, İalihiye ve Kilis te 3, Adana, 
Ka.tem. Yozpt mebusu Ziya Arkant, ııl olur1 Halk ne .. eabQ meaalih" dl· zig,' Eatonya. Finlandiya, ll'ranaa. Ha Guiantep"te ve ~lbiıtan'd~ 2, Mersin, 
Belediye mecliıi lzuından Bayan yor, ne ele dilekçe L.. Mevlud tay, Yunanistan, Felemenk, İngiltere. E~ıı ve Besni de Hunau da 

15
• Ha-

Nöber Sevüktekin, 11 Bankası Neıri- ICUTAY lrlanda serbest devleti, Domiıayoa e- kiri ~e 12
• Bayburt'ta 7

• Ersincan ve 
yat lefi Mecdi Sayman, Belediye Hariciye Vekili B. lükril Saraçol- salları" .ardır. Bundan .onraıd cilt- Kara ta 6• Mut ve ~kamıt'ta ~· Br-
Mecliıi buından Natit Toygar, Bekçilerin PMlll Yeqisi lunun valideleri merhum bayan Şeri- ler diler devletleri ııra ile ihtiva e• zur~ ve KaraldSM, de 2• Ta~ da 1, 

f · · d k v..... r ... I' - --L-'le ı.....L~Uerinin .... __ fe'nin ruhu için S>. 4. 939 na~ar .... n .. ü decek ve bu suretle bu mühim külli- Rize de 3, Trabson da 2, Vakfıkebir'· Halkevleri MU ettııı o tor .. ._..p ,,- "" 1DU1U -'11 .... r- ..... d 1 kil d 
Türikten. met erbabından addedi~yerek py.. (bugün) Bile namazım mtitealdp ha- yat huk\ik: ha.ıtneaıd.ıe ınal olacaktır. e 0~ ır. 

17 mart akpmı verilen balodan ku- ri safi irat Uzerinden lraanç verıfai· cı bayram camiinde mevlCid 1erif oku- Minnetle itiraf edelim ki, bu itin ba- Karla örtülü bulunan yerlerde k:a-
rumun safi halılitı 5.447 lira 55 ku - ne tabi tutulmaları maliye veklletin- tutacaktır. Saraçoğlu ailesi arzu huyu prılmaaında Türkiye Büyük Mecli- nn .toprak U.t'!"deki ~iı, Arda-

ce karar'·-nhmıur. ranların tefrillerini rica eder. sinin göaterdiii allka lmil olmuıutr ban da 4• Hamı da 5. Nuimiye de 7, 
ruıtur. ..,.. • Hakin"de 16, Sankamıt'ta 36, Ulu-

dal'da 200 santimetredir. 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll En dütükıukunetler aafırın al&tnda, 

Kubilay • Zeki Dündar 
lleaeımn'deıı gelen haberler, 

ı•llf illkıl•p ,.bidi lCubllay'ııı me
zarımı h •• 7apıl•aa ılSrea i
çin lıa.sırlıklardı bulunulduğunu 
bildiriyor. 

KubUa7. •ırtıada aker kılıfı ile 
kaytdlarıa ellııde tehit dDpn genç 
bir 6lretmendi. inandığı, bel bağ
/Mlıiı, 6iJııll Perdili bir aJklJ •i
runda yirmi, yirmi beı babuı g6r
maı. giSrmemiı bir genci b•fllll per
miye bör drlkllyecek kudretli 
bir div•: Kemalizmi Kubil•y t6-
nnleriade ea ziyade lıatul111acak 
nokta odur. 

JleMmea"de Waluı mmıı. 
11J.ıleri d1J11ıa0f bir 1111 hyt•lıa 
elinde telUt dOpa 1Cubll•1 da Ud 
ark•d•ıı d• ebedi sOkO.. Yudıklı-
11 ıae.sarlarıada lüle tOrk inlulf
bıaı11 bOtlJa balk .11ıull11uıa ifledi
liai, aiadillai anlatmdtadulu. 

Onlu, hytd/111 a;aı vermiye 
de. onlarıa lıaynnllpll ibtira/111-
m inaac• y•tJffırmıya dı upq
tıktıa, blJylece milli aınlyetılerimi
.ıia bepslal ıa.terdlktea ıoarı IJl
mllflerdl. 

Ne tOrll telıtlitle JlllrUS h11n1 
blsıa. TIJrkive"de bu tehlike hr-

ıwnd• bir Kubilq, bir bekgl Hı
ua bulıcaktu. 

lCubilay tlJrealala lıa.sulıadığı 
fU ıOnJerde pritı te7b Salt •Y•k
lanmuıma b•fl•aııcıada bu bay
dutlırı kup cepbe aldığı ı,ıa vah
fice p11plU11J plUt Zdıl Dlada
ı'ı dı lıltulıyonıaı. O dı •eag blr 
ISfmmeadl n ıym al• 111r1aa,, 
tedlrıla ecUJmeılııe tıb•mlll ede
memJı. lqaa .ımlftl. 

1Cabllıy Ye ubd.;tarııwı üide
tıl ISııtlade tlJreıı yıpanlar Ye 8pl
ml• bu IJH pblılial11 de adım a.a
.. .,, bir b«g blliMll7is. - T. 1. 

za,,allı Arna11ullalıl 

Balkan harbiniD korkunç fa
cialan karpamda hir tlir YUllUf 
olan Wr talftmls, Wr mannme
aincl' ........... •a lmllanmqbı 
Anıawtlak 7am7or, hem bu ıefe .. pek 

mı.Jhıa 1 

Bu f&lr, huah •I ol•yclı, ye
m Anafttlak fadau karfumcla, 
h• halde, yukanki ...... da ~
fi Wmucb. 

AnaYUtlak hGldlmeti Tll'-'• 
dan Elhaaaa'a çekibai• B•ı•la 
........ -..ı frammca tirui Wi
meıiai habrlabyer. Hik• rtla 
~ .ımdıiı El ..... - tlrkp 
iatill ...... ..u.wur Wr i-..... 

.. ilt.....m., artık, l>rq'ı da 
"dar alaca" na ..... eteblllniais. 

Arpl. 

Şukörolm•..,..aa1,.....,sa
man saman, matbuat aübmlarma 
eanllJ'OI'. E•eUd siakil T-'da 
Bayaa S.Wha Zekeriya, Mahit
tia Bir.-'• takdaw Wr ya-
fU batbiı koymuftuı 

"Acaba dalıa m .... ;yor?" 

Jlu moda bir defa ~a~a- Kütahya ve Kutamonu"da 1, Botu ve 
aönün. Şayet yayılacak oluna Çorub'ta 3 derecedir. 
artık ıazetelerde •• türlü batlık- Ea yüksek aubunetler de Edirne 
far aiinnİ7• ......... , ve Balıkeair'de 22, İzmir ve Adaaa'da 

- Anaavtulak hapı ~tayor 23 Bodrum ve Antaıya'da 24 derece-
111u? dir. 

- Arnavutluk kıraliçeai ldriti 
kırdı 1 

- ltalya Draç'a çullanclı. 
- Y apdan ıikayetlel'e metelik 

Yereayokl 
- Çinliler japonlarm marisiae 

DYJDl7 baflacldar. 
- Eati püft• tedbirlerle aalh 

kmtanlamas. 
- Çekoalnakya'nm mandep • 

üye ... bnlmau. 

Daoarlann ,,.llıolonııil 

Bir reuam doetumdll, Hl)uyar

larm paikolojbi,, battalı altmcla 
bir makale Y•llllllf. 

Yazmm, hir ........ tarafm • 
dan yazılclıfma söre, dUYarlarm 
...... -..ıiiiai IÖy(..up.i ...... 
lmflllUSdD'. 

Bana blll'la .tlftl'lll hakiki 
hluiyab.-lw ı 

- H• ı..ha fİYİIİ bafnau de
leri 

Halkevinde bir resim 
sergisi açıhyor 

Ressam B. lvanof kendi nerlerin
clen mllrekkep bir resim aerfigi buır· 
Iaımtur. Serci yarın uat 14 de Hal
evinde açılacak ve 20 nisana kadar a
çalı kalacaktır. 

YuıoelaYJ&' da toplanacak 
vaıon mübadeleai konferansı 
13 nisan 1939 tarihinde Yuıoalav· 

ya"da Split tehrinde toplanacak olan 
vagon mUbadelerini ve bunlardan mü
tevellit beaaplqma itlerini tanzim e
den beynelmilel konferans toplana
caktır. 

Bu konferansta hUkilmetlmi.ıl D. 
D. Y. dokusuncu itletme mUdDril B . 
Nüzhet Geydar ile D. D. Y. umum 
müdtırtcıp ticaret ve hasılat relı mu· 
mm B. c...ı tem.ıl edecektir. 
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DIŞ POLiTiKA I 
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Yeni Napolyonlar 

ve yeni Pitt 
Bir taraftan mihver devletleri 

•dı verilen Almanya ile İtalya, di -
ğer taraf~::m Ja demoltrat devlet
~er cephesini teşkil eden İngiltere 
ıle Fransa arasındaki mücadele en 
h&.d bir ııafhaya girmit bulunuyor. 
'1ihver devletlerinin hedefleri bü • 
lihı vuzuhiyle anlatılmıştır: Alınan
Ya, Avrupa'nın §İmali şarkisi ile 
l'una havzasına hakim olmak isti -
~or. ltalya da cenubu şarki ve Bal
kanlara doğru yürümek niyetinde
dir. Almanya, bu istila siyasetinin 
haşlangıcı olarak Çekoslovakya'yı 
l>arçalaınış ve sonra da Memel'i al • 
tnıştır. Bu iki darbe neticesinde Po
lonya ihata edilmiş oldu. Ve Al
manya Polonya ile meşgul olmak 
ii:ı:ere iken, İngiltere müdahale et • 
ıtıiştir. İngiltere Polonya'ya istediği 
teminatı vermiştir. Bugün Polonya
Ya karşı yapılacak bir alman taar • 
l'U:ı:u, mutlaka Avrupa harbini do· 
iuracaktır. Almanya'mn bu aralık 
höyle bir harbi göze alacağı şüphe
li görünüyor. 

Almanya'dan sonra sıra ltalya'
Ya geldi:· ve bu devlet de Arnavut
luğu işgal etti. Çekoslovakya'nm is
tilası, Polonya'yı ne derece tehlike
li bir vaziyete koymuşsa, Arnavu~ -
luğun işgali de Yugoslavya'yı aynı 
kötü vaziyete dü,ürmüştür. Esaaen 
Polonya'nm Almanya'ya karşı o
lan vaziyeti, Yugoslavya'nm ltal
Ya'ya kar'ı olan vaziyetine çok ben
zer. Her iki devlet de komşuları o
lan iki büyÜk devlete karşı aynı si
yaseti takip etmişlerdi. Her ikisi de 
önce Fransa'nın ittifakına girmiş
ler. Fakat kollektif barış sisteminin 

yıkılı,ından ııonra komşularının 
dostluklarını aramışlardı. Polonya 
için Almanya ile dostluk hayal eu -
kutu doğurduğu gibi, Yugoslavya'· 
ııın ltalya ile dostluğu da aynı ha -
ya{ sukutunu doğurmuıtur. lngilte • 
re Polonya'yı Almanya'nın istila
amdan kurtarmak için Avrupa kıta
eındaki taahhütlerini çok genişlet • 
ti. Şimdi acaba Arnavutluğun isti
lasiyle aynı vaziyete düşen Yugos • 
lavya'yı da kurtarmak için İngilte
re bu devlete de aynı teminatı vere
cek midir? 

Jngıltere'nın Polonya dan sonra 
meşgul olduğu devlet Romanya idi. 
Filhakika Arnavutluk darbesinden 
evel, Yugoslavya'dan ziyade Ro
rnanya tehlike altında görünüyor
du. Almanya bu devleti tazyik ede
rek bir ticaret muahedesi imzalat
tı. Ve bu tazyikini arttırarak Ro
manya'yı büsbütün himayesi altına 
almasından bahsedilmekle idi. Bu 
sebepledir ki İngiltere, Polonya'ya 
verdiği teminatı, Romanya'ya ver -
rnek teklifinde bulunmuştur. Fakat 

R anya'nın bu İngiliz teklifine 
om d·~· l henüz kati cevap verme ıgı an aşı-

lıyor. Romanya bu cbeva1kbı v1e~~z-d 1 bir defa da a an ı mut -en eve, . . . 
tefikleriyle görüşmek ıste~ştır. 
Anlaşılan bu görüşmeler henuz de
vam etmektedir. 

Ancak şimdi Yug~slavya mese
lesi Romanya meselesınden de da-

h '~ ·1 b. . halini almıştır. Harta-a acı ır ıt w 

b k l k olursa Arnavutlugun 
ya a ı aca . ' 1· l bu dev-
ltalya tarafından ışga 1>: e . 
letin ne derece müşkül bır vazı>:ete 
d .. t••w•• .. ··ıu .. r Bir defa Adrıya-
uş ugu goru . . 

tik denizi Yugoslavya'ya tamaouy; 
le kapanmıştır. Sonra Yugoslav~a -
nın taarruza karşı en hassas 0 dan 
cepheııi, Arnavutluk hudutları hı~. 

k •·t·· lan ır Yugoslavlnr için daha o u 0 k 
. 1 · p ı 'dan far -vazıyet şudur u, o onya .. 

1 lı olarak, her iki mihver devletı 1
•
1
e 

de komşudurlar. A vusturya'nın .1
1 

• 
hakiyle Yugoslavya Almanya ı e 
komşu olduğu gibi, İtalya ile hem 
şimalden, hem de şimdi cenup~an 
hudut komşusu olmuştur. Bun an 
başka Yugoslavya'nm Macaristan 
ve Bulgaristan gibi fırsat kolhyan 
iki komşusu vardır. Bu itibarla Yu
goslavya demokrat devletler tara -
fmdan yapılacak olan teklif~ cevap 
vermezden evel pek çok düşunmek 
ihtiyacındadır. 

Almanya ve İtalya, f ·-ijtere .ta· 
rafından şarki" Avrupa devletlerıne 
verilen teminatı, kendilerini çenber 
içine almak için yapılmış bir teş~b: 
büs telakki etmektedirler. Her ikı 
memleketin matbuatı, lngiltere'ye 
karşı ateş püskürmektedir. Alman: 
ya'run ve halya'nın, artık şarkı 
Avrupa'yı benimsemeğe başladık· 

d k" bu ları anlaşılıyor. O derece e ı . 
mıntakalardaki müstakil devletlerı 
birer birer ilhak ederken, İngiltere· 
nin buna karşı vaziyet almasını~ da: 
hili işlerine miidahale gibi .telakkı 
etmektedirler. Çckya'nın ılhakını 
İtalya Almanya'nın "tabii" bir hak· 
kı telakki etmişti. Şimdi Arnavut~u
ğun işgalini İngiltere protesto edın· 
ce Berlin gazeteleri çıkışıyorlar~ . 

_ Bu mıntakada lngiltere nın 
ne alakası olabilir? , 

diyorlar. Bu sualde Almanya nın 
ve ltalya'nın mahut "çemberleme 
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D. 0 N Y A H A. B E R L E R İ 
c D U N K U ) 
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Dünya gazeteleri ne diyorlar! 
ISTANBUL gazeteleri 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 YENİ SA~AH 
1 kan gazetelerin tefsirlerini telhis et-f ra n sız gazete eri mektedir. 

Arnavutluk faciası 

Arnavutluk kuvete karşı 
Gazetelerin büyük bir kısmı İtalya

nın ingiliz - italyan itilafına bir teca
vüz olduğunu yazmaktadır. Bu gaze -
teler, senenin en mukaddesi olan gü -
nünde yapılan bu taarruzun sinsiliği
ne işaret etmektedirler-

Hüseyin Cahit Yalçın, "Çekoslovak -
ya'dan sonra Arnavutluk ... Doğrusu iki 
partener birbirine layik bir pervasızlık -
la kuçük milletleri yutuyorlar. Ses çıka
ran olmadıktan sonra niçin yutmıyacak
lar . ., diye başladığı bir başmakalede, 
Tiran radyosunun neşriyatına bakılırsa 
Arnavutluk'un hayatını değilse bile ıe -
refini kurtaracağa benzediğini söylüyor 
ve İtalya'nrn Arnavutluk'a adım atma • 
aını, evela insani ve medeni bakımdan, 
saniyen bir harbi umuminin patlıyan ilk 
kurşunu addetmek bakımından esefle 
karşıladıktan sonra İtalya'nın balkanlara 
adım atmasını, ve Almanya'nın yolunu 
keı;miye. yahut balkanları hakimtyeti al
tına almıya matuf bir hareket olarak tef
sir edilebileceğini ilave ediyor. 

inkiyat edilemiyeceğİnİ 
cesurca İspat etmiştir 

Mançester Guardian gazetesi diyor
ki : 

"Bu harbe Çemberleyn'in Musoli -
ni'nin sözlerine olan itimadım selbet 
miştir. Çekoslovak'yanın ilhakı Hit • 
ler'in sözüne olan itimadını selbettiği 
gibi..,, 

Paris, 8 a.a. - Bütün gazeteler, İ
talya'nın Arnavutluğa karşı yaptığı 
tecavüz karşısında nefretlerini bildir
mekte müttefiktir. 

Jur diyor ki : 

Büyük bir hıristiyan millet, hemen 
hemen hiç müdafaası olmıyan küçük 
bir milletin üzerine atılmak için bil
hassa mukaddes cuma gününü seç
miş bulunuyor. Netice ne olursa ol
sun, İtalya'nın ekfil hücumlarına kar
şı kendisini müdafaa eden memleket, 
hususi yüksek bir takdire layıktır. 
Filhakika küçük Arnavutluk, birkaç 
senedenberi Avrupa'da, ortadan kal-

dırılmasın inkıyat etmekten ise si -
lah elde kendisini müdafaa eylemeği 
tercih eden ilk memlekettir. Demek 
oluyor ki yalnız basit kuvet tezahürü 
ile yapılan istilalar devresinde, bu
günden itibaren, silah ve ateşle elde 
edilen istilalar devresi kaim olmakta
dır. Arnavutluğun komşularının ken
dilerini doğrudan doğruya tehdit al -
tında hissetmemeleri imkansızdır. 

Figaro diyor ki : 
Fakir Arnavutluk sahilindeki ba -

rakaların bombalar altında mahvedil
mesi ve buralarda bombardımanlarla 

kan dökülmesi iğrenç bir manzara 
teşkil eder. 

Bu istila geçen seneki İngiliz - İ -
talyan anlaşmasının esasını doğru
dan doğruya kökünden sarsmıştır. 

Arnavutlukta vücut bulacak italyan 
askeri vebahri üsleri Akdenizde ve 
yakın şarkta müvazeneyi mahsus su -

rette değiştirecektir. Siyaset bakı
ıu ... .ı.ı.ı, lJu, .ıugı uucıu tlv 6• uya, l,..t;• 

nubu şarki Avrupasındaki mukave
metleri bir araya toplamak bahsinde
ki Londra teşebbüsüne bir darbedir. 
İngiltere, meselede alakadar ilk de -
niz devletidir. Bundan böyle İngilte -
reye söylenecek sözden ziyade alına -
cak kararlar gerektir. 

Sen Paris, Jurnal gazetesinde di -
yor ki : 

İnsan, bu derece teannütlü karak -
teristik bir tecavüz karşısında çok az 
bulunmuştur. İngiltere ve Fransa i -
çin en esaslı nokta, bu İtalyan karak
terinin muhtemel aksülamellerini ölç 
mektir. Bu meselede, her şeyden evet 
Akdeniz müvazenesi ve statükosu bü
yük davası mevzuu bahistir. 

Ekselsiyor diyor ki : 
Bir dakika için İtalyanın ileri sür

düğü bahaneler doğru dahi telakki e -
dilse, bütün bunlar, kurtarmak baha
nesiyle katledilen bir memleketin e -
velce haber verilmeden bombardıma
na tabi tutulmasını muhik göstere
mez. Bizzat Hitler dahi bu derece ile
ri gitmemiş ve Hitler, her halde tet 
hişçilik silahının kullanılmasından 
daha mahir hareket etmiştir. 

Bayan Tabuis, Övr gazetesinde di
yor ki: 

Eğer Arnavutluğa karşı indirilen 
darbe, mahallen hemen ihtilatlar ya
ratmasa dahi, bu hadisenin neticeleri 

siyaseti,, hakkındaki telakkileri bü~ 
tün vuzuhiyle meydana çıkmakta· 
dır: Almanya ve İtalya, çenber içi
ne alınmamış olmak için bütün şar
ki Avrupa'yı istilaları altına geçir -
mekte serbest bırakılmalıdırlar. Ba
zı alman profesörleri, bu istilayı 
haklı göstermek için Birleşik Ame -
rika'nın Amerika kıtasındaki"Mon
roe kaidesine,. benziyen bir doktrin 
hazırlamakta imişler. Hakikat şu -
dur ki Almanya'nm ve ltalya'nın 
iddiaları, Birleşik Amerika'nm 
Monroe kaidesinden çok ileri git
mektedir. Birleşik Amerika'nm orta 
ve cenubi Amerika devletleriyle 
münasebetlerinin uzun tarihinde 
Çekoslovakya ve Arnavutluk teca -
vüzlerine ben:ı:iyen bir hadise yok -
tur. Bu Monroe doktrininden ziya
de Naponyon'un "doktrinine" ben• 
zer. Avrupa'nın bugünkü hali, Na
polyon'un Austerliç zaferini kazan
dıktan sonraki vaziyetine benzer. 

Çemberleyn de ansızın, N aponyo
n' a karşı koalisyonlar tertip eden 
Pitt'e benzedi. Vaziyet daha çok 
karııacaktır. Fakat tarihin öğretti
ği derslere bakılırsa, bu çetin mü • 
cadele, ancak, bir düzine milletin 
istiklaline kutetmek istiyenlerin 
hüsranı ile neticelebilir. 

A. Ş. ESMER 

muhakkak ki, Almanya'nın orta Av
rnpa'da ve şarktaki son dar.besinin 
neticelerinden çok daha vahım ola-
caktır. 

Pertinaus, Ordr gazetesinde diyor 
ki : 

Şimdi lazım olan, gerek İngiliz
Sovyet ve gerek İngiliz - Türk müza
kerelerinin mümkün olduğu kadar ça 
buk neticelendirilmesidir. Romanya 
meselesinin daha evel bir hal suretine 
raptedilmesi icap ettiği bahanesiyle 
bu iki görüşme tehir edilmemelidir. 

Obe gazetesi diyor ki : 

Artık Betatin ve Aince kurnazlık
ların zamanı geçmiştir. Silahsız ve 
müdafasız fakat cesur bir milleti öl -
düren topların, dünyada şuur ve vic
danı olan herkesi ve mihverin insan
lık vatanlarına ve bütün medeniyete 
karşı teşkil ettiği tehlikeye bilerek 
göz yumanları uyandırması lazımdır. 

Seliinik' e ve E1ıe denizine doRru 
Faris, ı a.a. - Akşam gazeteleri de 

İtalya'nın Arnavutluktaki icraatiyle 
meşguld tirler. 

Deyli Herald şöyle diyor : 
"Arnavutluğun işgali bütün balkan

ları tehdit ediyor, bütün Avrupa'yı 
tehdit ediyor ve umumi bir ihtilaf im
kanını a9yor.,. 
Şimdiye kadar bu derecede alçak ve 

bu derecede sinik bir tecavüz görül -
memiştir. 

Filhakika Musolini, zayıf'1lir dost -
tan daha kolay bir kurban bulabilir 
miydi?,. 

Amerikan gazeteleri 

Zaif Arnavutluk 

blöfe kurban oldu 
Nevyork, 8 a.a. - Arnavutluğa kar

şı yapılan taarruz bütün gazeteler ta
rafından nefret ve infial ile karşılan
maktadır. 

Nevyork Times diyor ki: 

İKDAM 
inhisar memurlarına ikramiye 
verildi 

Aldığı bir şikayet mektubunu der -
cederek inhisarlar idaresinin nazarı dik
katine vazediyor. Mektupta, inhisarlar 
idaresinin ikramiye dagıttığı hakkındaki 
haber tavzih ediliyor ve ikramiyenin her 
memura değil, çok fazla çalıştıkları gö
rülen 30 kişilik bir grup içinde altı kişi
ye, hem de bir taksim altı nisbetinde ve
rildiği, bu hesaba göre günde iki kuruş 
ila ytlz para ikramiye almış olduklan 
ve bu teşebbüsün, çok fazla çalışarak yo
rulanlara gelecek sene için ibret teşkil 
edeccığini söylüyor. 

TAN 
Toprak mahaulleri of isi 

Temps gazetesinde şu satırlar okun
maktadırı 

Şu dakikada görülen şeylerin ileri
sinde bir vaka mevcuttur ki, o da İ
talya'nın Almanya ile müştereken ve 
ihtimamla hazırladığı bir planın me
todlu bir surette merhale merhale ta
kip edilmekte olmasıdır. 

Geniş bir yayılma politikasının ilk 
mehalesi olarak Balkanlarda ilk vazi
yet almanın mevzuu bahis olduğu gö
rülmektedir ve Arnavutluğun ötesin
i],. Sdaniğcı ve Eğe d~nizine doğru 

Zayıf, küçük ve müdafaasız olan 
Arnavutluk, blöfünün suya düştüğü
nü gören Musolini için tam bir kur
ban idi. Fransa korkutmıya kulak as
maöığı gibi İngiltere de mesuliyetle
ri deruhte etmiye hararetli bir suret
te hazırlandığından, Musolini hükü
meti 1ta1ya"nın çok büyük ve müthiş 
bir millet olduğunu göstermek için 
Arnavutluğa dönmüştür. Almanya 
son zaferleri elde etti. Şimdi de İtal
ya'nın öğünecek bir zaferi var. 

Ankara'dan aldığı bir habere göre, 
toprak mahsulleri ofisinin kaldırılması 
mevzuu bahis olduğunu buğday kısım -
!arının ziraat bankasına, afyon şubesi -
nin de inhisarlara bağlanması ihtimalini 
yazıyo:. 

İtalya niçin Arnavutluğu İtgal 
ediyor? 

M. Zekeriya Sertel, İtalya'nın Adri -
yatik denizini, İtalyan gölü farzettiğini 
Berlin - Roma mihveri kurulduğu za • 
man orta Avrupa ile balkanların Alman
ya ile İtalya arasmda nüfus mmtakaları
na ayrılarak paylaşılmış olduğunu izah 
ettikten sonra, Almanya'nın kendisinden 
evel davranarak kendi nüfus mıntakaJa
rma da el uzattığını gören !talya'nm 
Adriyatik denizini kurtarmış olmak için 
Arnavutluğu i~gal ettiğini yazıyor. bir ilerleyiş kendini gösteriyor. İtal

yan hareketi bu suretle alınan hareke
tiyle sıkı bir müvazilik içinde ola
caktır. Bunun için italya, vakit geç· 
meden, Alınanya'nın doğu Avrupasın
da tecrit edilmiş bir Romanya'nın za
rarına olarak doğuya doğru ilerleme
sini tacil edebilmek için Yugoslavya
yı felce uğratmıya çalışmaktadır. 

J ournal de De bas da Albert Mous
set yazıyor : 

Balkan antantı devletlerini, - Bal
tık denizinden Akdenize kadar uza· 
nan bir mukavemet hattiyle doğu Av 
rupasiyle irtibatının kesilmesi,, teh
didi altında ingiliz demarşına icabet
ten menetmek italya ve almanya için 
çok mühimdi. 

İngiliz gazeteleri 

Tecavüz hakkında 

~ok ağır kelimeler 
kullanıyorlar 

Londra, 8 a.a. - Gazeteler, İtalya'
nın Arnavutluk'a karşı sebepsiz yap
tıkları hareketi müttefikan takbih et
mektedir.· 

Taymis gazetesi, bu hadisenin ak -
sülamelleri üzerinde tahliller yürüt -
memekte, fakat şunları ilave etmekte
dir : 

Musolini tarafından indirilen dar -
benin mütecaviz olmıyan devletler a -
rasında başlıyan takviye hareketine 
birlikte hazırlanan bir cevabın bir kıs
mını teşkil ettiği keyfiyetine, ekser 
Avrupa hükümet merkezlerinde bir 
dakika bile şüphe edilmemiştir. 

Gerek kendi adına gerek diğerleri 
adına, İngiltere'nin Akdenizde müda· 
faa edilecek hayati menfaatleri var -
dır. Ve bunları lüzumunda müdafaa 
etmek niyeti de tamdır., 

Deyli Telegraf diyor ki : 

İsviçre gazeteleri 

Arnavutluğa karıı 

son tecavüzü 

takbih ediyorlar 
Bcrne, 8 a.a. - İtalyan taarruzu !s

viçrede umumi bir surette takbih e
dilmektedir. 

"Basler Nachrichtcn'" gazetesi, Av
rupa sulhunun müthiş bir surette bo
bozulduğundan bahsediyor. 

Bale'de çıkan "Nazional Zeitung" 
diyor ki: 

İtalyan hareketi Arnavutluk perde
si arkasında ingiliz politikasını teşhir 
etmektedir. 

İtalya bu hareketi ile İngiltere'nin 
siddet ve korkutma politikasına kar
Şı olan azim ve aksülamelinin ne de
rece kuvetli olduğunu tecrübe etmek 
istiyor. 

"J ournal de Geneve" yazıyor: 
İtalya Akdeniz.de Adriyatik deni-

zinin ağzını kontrol eden Otranto ka 
nalına hakim olmak istiyor. Bu kana
lın 1914 harbinde oynadığı çok mü-
him rol hatıra getirilirse, yapılan te -
zahüratın stratejik maksada varmak 

için bahaneden başka bir şey olmadı
ğı kolayca anlaşılır. 

Alman gazeteleri 

İtalyan hareketine 

hak veriyorlar 
Bedin, 8 a.a. - D.N.B. bildiriyor : 

1talya'nın Arnavutluğa karşı hareka -
tını bahis mevzuu eden Fölkişer Beo
bahter diyor ki : "Mihverin son teşebbüsü, bütün 

Akdeniz ve balkan devletlerinin em - "Arnavutluk devleti, mevcudiyetini 
niyetine bir tehdittir. Bundan başka İtalya'ya medyundur. Bu devletin hu
Arnavutluk meselesi, muhakkakki, yal dudunu italyan subayları çizmişler ve 
nız Avrupa'da tesirlerini gösteır.ecek temin eylemişlerdir. İtalyan milleti, 
değildir. Filhakika, Arnavutluk, her Arnavutluk'a modern medeniyeti sok
şeyden evel bir müslüman memleke - mak için geniş mikyasta para, zeka ve 
tidir ve bütün müslümanlık dünyası enerji sarfetmiştir. Resmi anlaşmalar, 
da bu tecavüz karşısında heyecan i - İtalya ile Arnavutluk arasında sıkı 
çindedir. bağlılığı temhir eylemiştir. İtalya im 
"Müdafaasız küçük bir memlekete paratorluğu, bu küçük balkan kırallı • 

karşı bariz yeni bir taarruz,, ğının daima hamisi ve dostu olmuş -
İtalya'nın Arnavutluktaki hareketi tur. Fakat son iki sene zarfında Ar· 

Hakkında malfimat veren Deyli Tele- navutluk İtalya'nın bu memleket Uze
graf gazetesinin bu cümlesi bugün çı - 1 rindeki tabii nüfuzunu azaltmıya te-

Kabinede yeni vekillikler 
"Günün meselesi" sütununda kabine -

!erin memleket ihtiyaciyle mütenasip o
larak teşekkıil ettiğini, yeni kabinede i -
ki yeni vekalet ihdasının, memleketin 
inkişafından doğma bir ihtiyaç mahsu -
lü olduğunu Türkiye'nin son on sene zar
fında en ziyade iktisadi sahada inkişaf 
gösterdiğini ve bu işlerin de Nafıa ve İk
tisat vekiletlerinde toplanması dolayı • 
siyle bu yeni veks.Ietlerin ihdasına lü -
zum görüldüğünü yazdıktan sonra, ileri
de bu vekiletlerde de bazı değişiklikler 
icap edeceğini maamafih o vakte kadar 
bugünkü yeni teşkilat ihtiyacımıza kafi 
geldiğini izah ediyor. 

CUMHURİYET 
Arnavutlukla ltalya arasında 
savaş 

Yunus Nadi, bu başmakalede, ltalya'
nın Arnavutluk'u isgali münasebetiyle, i
leri sürülen bahaneleri mevzuu bahis e
derek, hakikatte Arnavutluk'un mevcudi
yetini tehlikeye düşüren muahedelerin 
ilki Z7 teşrinisani 1927 muahedesi oldu -
ğunu, İtalya'nm her itibarla himayesi 
altına konulmuş olan Arnavutluk'un, bu 
muahede hükmüne göre her zaman i~gal 
altına alınabilecek olduğunu izah ettik
ten sonra, bu hadisenin beynelmilel si -
yaset sahasında hiç bir itirazla karşılan
madığına göre, milletler arası vaziyette 
bugün için her hangi bir itilaf düşünül
mesine yer olmadıgınr söylüyor. 

şebbüs etmiştir. Bu inkişaf tehlikeli 
bir hal almıştır. Zira, her tarafta ol -
duğu gibi, mihver devletlerinin de -
mokrat muhalifleri, son bir kaç hafta 
i!rinde Arnavutlukta da nüfuzlarını 

arttırmıya kalkmışlardır. Biz, bunu, 
Bohemya, ve Moravya'da, Litvanya'da 
Polonya'da ve Romanya' da da gördük. 
Aynı tehlike şimdi, Arnavutluk'ta l -
talya'yı tehdit etmekte idi. B. Muso • 
lini'nin Adiryatik denizinin şark s.ahi
lindeki İtalyan hayati haklarını garan
ti etmek hakkındaki kararı, alplar ö
tesindeki dostumuzun da bizim gibi 
aynı sarsılmaz azimle haklarını mu -
hafaza ettiğini ve yangın ocaklarını 
zamanında söndürdüğünü isbat etmek 
tedir.,, 

Berliner Lokal Anzeiger diyor ki : 
"Musolini. Arnavutluk'a karşı bü -

yük sabır gösternıiştir. Vaziyetin ge
nişlemesi. İtalyan müdahalesini mec; -
huri kılmış ve iş bitirilmiştir. 
Diğer memleketlerin ve ezcümle 

İngiltere ve Fransa'nın menfaatleri 
haleldar değildir. Eğer buna rağmen 
gene italyan hareketi ile alakadar o -
lurlarsa, bu, her halde, hiç de yerinde 
olmıyan bir müdahale teşebbüsü ola -
caktır. Harekatından dolayı İtalya'yı 
tebrik eden Almanya, başka bir devle
tin bu işe müdahalesini anlıyamaz ve 
bu müdahaleye müsamaha gösteremez. 
Bu ihtar, bütün Avrupa memleketle -
rine racidir .•• 

a.a. Matbuat Servisi 

Arnavutluk ve ltalya 

Her nalına hem mıhına ı;ıitunu mu -
harriri, bu başlık altındaki fıkrasında 
Arnavutluk'wı işgalini, harbin yaklaşmak· 
ta olduğuna delil addetmekte hata olma
dığını, soyliyerek kuvetli devletlerin za
yıf memleketleri işgal etmelerinin moda 
haline girdiğini, alman, İtalyan, japon 
ve macar işgallerini misal getirerek izah 
ettikten sonra, Arnavutluk'un işgalin -
den bulgarların istifade teminine çalışa
cakları tahminini yürütüyor ve İtalya'
nın balkanlara ayak basması, balkan ve 
Avrupa sulhu için hayra alamet olmadı
ğını ilave ediyor. 

VAKİT 
ltalya - Arnavutluk harbi 

Asım Us bu başmakalesinde, İtalya i -
le Arnavutluk arasındaki münasebetle -
rin kısa bir tarihçesini yaptıktan sonra 
bugünkü işgalin sebeplerini izah edi -
yor ve İtalya Arnavutluk harbinin şim -
dilik umumi bir harp şeklini alacak ol -
madığına hükmedilebileceğini söylüyor. 

Ganimet taksim etmiyoruz, 
millet birliği yaratıyoruz 

Sadri Ertem, İşaretler sütunundaki 
fıkrasında, umumi harbe ve istiklal har
bine i§tirak ederek sayısız yara alan İb
rahim onbaşı isminde bir eski askerle 
yaptığı muhavereyi naklettikten sonra, 
bu hatıranın şimdi canlanmasına istiklal 
harbine ait bir şeref muharebesinin or -
taya atılması sebep olduğunu söylüyor 
ve iıtiklal harbine iştirak eden bir ku
mandanın, büyük davayı bir ganimat tak
simi şeklinde tefsir edip hisse istediğini 
yazarak, "Büyük zafer bir milletin bu
yüklüğünü ifade eden bir harekettir. bu 
büyüklüğü İbrahim onbaşı kadar duya • 
mıyanlara ne demeli?" diyor. 

SON TELGRAF 
Arnavut milletinin kahramanlığı 

Etem İzzet Benice, bu başlıklı yazı • 
s!nda İtalyanların Arnavutluk'u işgalle
rınden bah:.ederek akibet ne olursa ol -
sun Arnavut" milletinin gösterdiği kah • 
ramanlık tarihe altın harflerle geçecek
tir, demektedir. 

AK~AM 

Radyo hakkında temenniler 

KariJerinden aldığı mektuplarda rad
yo hakkındaki temennilerin devam etti
ğini söylüyor ve memleketimizde tanın
mış amatör musikişinasların Ankara'ya 
gönderilmesi, yahut İstanbul'dan nakil 
suretiyle alaturka neşriyat yapılması, 
temsil kısmının da Ekrem Reşit'in adap
ta eserler masrabndan vazgeçilmesi te
mennisini izhar eden bir kari mektubunu 
neşrediyor. 

SON POSTA 
Yeni kurban 

Her gün sütununda Muhittin Birgen, 
İtalya'nın Arnavutluk'u işgali hadisesini 
ele alarak, bu hadisenin biz türkler için 
hem hu-in hem ibret verici bir mahiyet 
arzettiğini söyledikten sonra, Arnavut-

luk'un osmanh imparatorluğu zamanın
daki mutena mevkiini, amavutlara ve
rilen ehemiyeti hatırlatıyor, o memle • 
ketin yalnız kendi menfaatini düşünen 
bir takım arnavut paşalar tarafından ku
rulduğuna göre bugün harap olursa hay. 
ret etmiye hiç de mahal olmadığını izah 
edlt'or ve işgal hadisesini enternasyonal 
bakımdan mütalea ederek, bunun, Avru
pa'yı biıyük bir mücadeleye götürecek 
zincirin yeni bir halkası olduğunu ili • 
ve ediyor. 

Arnavutluk haritadan silinirse 
ltalya ne kazanır? 

Emekli general, Emir Erkilet, İtal • 
ya'nın Arnavutluk'•ı işgali hadisesi etra
fında yazdığı bir makalede, bu işgalden 
şimdilik doğması muhtemel neticeleri, 
Arnavutluk'un mukavemeti halinde Av
rupa'da yeni bir harp ateıi tutuımasr 
Balkanlarda stikfinet ve müvazeneni~ 
bozulması, İngiltere ve Fransa llkayt ka· 
larak Arnavutluk'un Avrupa hartasın. 
dan silinmesi §eklinde gösteriyor. 

X jaccitt (Korsika) - İstintak 
hakimi a Muvra ismindeki muhtari
yet taraftarı gazetenin müdürü Pier· 
re aleyhinde takibatta bulunmakta
c.'.ır. 

X Nevyork - Kaunas da demokrat 
partisi şubesinin şefi B. Thomas Pcn 
degast vergi kaçakçılığından dolayı 
töhmet altına alınmıştır. Mühim bir 
şahsiyet olan B. Pendegast 318 bin 
dolar tutan kazancını bildirmemekten 
suçludur. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük 

muhafaza teşkilat, 

Suriye hududunda: 18 kaç2kçı, 436 
kilo gümrük kaçak malı ile 900 def
ter sigara kağıdı, 2 silah, 65 türk li
rası, 7 kaçakçı hayvanı, 

İstanbul' da : 9 kaçakçı, 226 kilo 
gümrük ve inhisar eşyası, 

İran hududunda: 6 kaçakçı, 120 
kilo gümrük kaçak malı ile 4 kaçakçı 
hayvanı, 

Ege denizinde: kara sularımızda 
avlanan 10 yabancı ile üç balıkçı aan
dalı ele geçirilmiştir. (a. a.) 
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Faşist İtalya'da 
Nazi nüfuzu 

1 
LE FIGARO GAZETESiNDEN 

---
B irkaç ay önce italyan a

laylarının kaz adımı yu
riımiye çalıştıkları ve bizzat 
B. Musolini'nin meşhur &eşırl
nı basık bir kasketle degiştlr
dıgı gorulduğu zaman bu de
ğışıkhk pek alaya alınmıştı. 
Halbuki bunlar sembolik ala
metlerdi. Bugun ögunç netice
lerini inkişaf ettiren İtalya•nın 
cermcnleşmesi hareketinin ilk 
alameti eriydi. 

Resmen İtalyan - alman en
jelektüel "miıbadeleler,, i pek 
:.ıevzuubahstir. Filhakika, mek 
tep ve üniversitede alman nü
fuzunun terakkisi mü:;ahede e
dilmektedir. 

Bu yakınlarda mektepler 
hakkında çıkarılmış olan ve 
•1rogramlar hususunda oldugu 
\:adar mesai saatlerı hususun
da da Almanya'da muteber 
prensiplerden miılhem olan bir 
kararnameden bahsederken 
Corrier della Sera gazetesi li
sede genç İtalyanların öı;rene
fekleri ecnebi dili hakkında 
f.ir makale neşretti. Bu dil 
'bünyesi ve zihniyeti latin de
hisından uzak olan,, fransızca 
olamazdı: buna mukabil alman
ca en uygun dildi. 

Daha iyiı;i var. Almanya'nın 
misaline uyarak ve onun fili iş
birliğiyle "tasfiye komisyonla
rı.. kutüphanelerde faaliyete 
başlamıştır. 

Uç tiırlu sebep bir eserin 
menini intaç etmektedir: 1 -
Rejimin direktiflerine uygun
ııuzluk; 2 - Gayri ahlakilik 
'(Birçok mühim İtalyan klasik
leri bu yüzden menedilmiştir), 
3 - Müellifin ırkı. 

Anglo-sakson turistler ltal
ya'da gitgide nadirleşmektedir. 
µ'abıi fransızlar da. Buna mu
kabil, şimalden kalabalık bir 
.ıziyaretçiler akını var. Bilhas
sa ekseriyet itibariyle alman -
larla meskun olan Yukarı Adi
ge, faaliyetleri yalnız 11por sa
hasına inhisar etmiyen bir sü
ni alman kayakçılariyle dolup 
taşmakta ır Filhakika bunlar 
kendi dıll r ni konuşan Tren· 
tın daglıl na "'yakında kurtu
lacaksınıı , sozunu tekrarla
maktadır! r. İtalyanca bu mın· 
takada, rejtmin butun gayret· 
lcrıne ra men, almancanın ha· 
ldmıyeti all oda ezilmektedir. 
B. M usoli ı nin bu hususta bLı
za t bir tecrube geçirmi5 oldu· 
iu soylenmektedir. Yukarı A
.dige'de bir çiftlik alan ba$ve
kil, bir in tı al örneği vermek 
için buraya bir İtalyan ailesi 
yerleştirm ıtir. Fakat ailenin 
çocukları çok geçmeden yal· 
nız almanea konu5mıya baıla -
m15lardrr. 

M ükemmcl propaıandacı 
olan alman turistleri 

aksi gibi pek fakir milşteriler· 
dir. Esasen doviz rejimi onları 
tasarrufçuluta icbar .etmekt~
dir lııte bir vakıa: Biıyuk bır 
itaİyan ııe rınin lokantasında 
iki alman b r masaya oturmu5· 
]ar birer poniyon makarna ve 
bir' parça gorgonzola yiyip çık
mıljlar, canları sıkılan patronla 
garson diğer bir masada . otu· 
.ran iki fransıza hitap etmı5ler: 
11'M ustakbel efendilerimiz doğ
rusu pek cömert müfteriler!,, 

İtalyan eh rlerinde Gcsta· 
j:>o'nun otomobillerini görmek 
nadir ahvalden degildir; basık 
kasket modası, üniformaların 
cit&ide artan bcnzeyi:Jİ iki re· 
jım memur arını biribirinden 
tefrik edilme;ı hale getirmek 
maksadiyle y!tpılmıııa benze
mektedir. Her halde, ırkçı ted· 
birler dolaynııyle kanunlar •· 
rasında be!1Zeyi5 tezahlir et· 
miştir. 

İtalyanlar almanlann, mem· 
Jeketlerine bu şekilde el koy
malarını nasıl bir gôzle göru
yorlar? 

An$lustan beri Tedeşi'lere 
karşı etki a tıpati tekrar uyan· 
mı$tır 

. Aldatılmak kötü &eydir; al-

danmıya kurban gitmek daha 
kotlidur. Halbukı ıtalyanlar ne
ler kaybemti5 olduklarını ölç
miye baıılamııılardır. İtalyan 
elçisinin Viyana ve Peşte'de i
tibarda olduğu eski zamanlara 
hasret çekmiye balilamıı;lardır. 
Bilhassa muthiıı komşunun eli
nin iızerlerinde agırlaştığını 
:ııssetmektedirler. İtalyanlar 
her tarafta alman miıdahalesı· 
nin tesirlerini muşahede et
mekle kalmıyarak B. Hitlerin 
hurmet etmeyi vadettiği hudut
larının ne zamana kadar ma
sun kalacağını duşuniiyorlar. 

İtalya'nın cermenleşmesi, 
bunun ilk neticeleri ve istikbal 
hususunda dogurdugu endişe
ler bir hoşnutsuzluk ve hatta 
o kadar umumi bir asabiyet ya
ratmıştır ki, senelerden beri 
ilk defa olarak diller çözül
:nekte ve itirazlar belirmekte
dir. 

CLELIA CONT1 

Londra'dan 

\.' -~'"OVil'Va , aı~ ·- , 
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Bir Alman garanlis i 
ne kadar devam eder! 

Bratislava"da bir baltadan beri faaliyette bulunan muhte
lit komisyonun karariyle bugün yeni macar • slovak hududu 
tespit edilecektir. 

Bu muhtelit komisyonda taraflardan biri olan slovak mu
rahhasları söz sahibi değildirler. Olsa olsa, ıs gıin eve/ AI
manya'nın 25 sene muddct/e kendilerine vermiş olduğu ga
rantinin hükümsüzlüğüne şahit olmak için orada hazır bulun
maktadırlar. 

Slovakya'nrn topraklarından bir kısmı kendisinden ayrıla
rak macar tahakkümü altrna geçen Karpat/ara/tı Ukranyası
na ilhak edilecektir. 

Bu yeni ilhak ancak yansı Rüten olan 50.000 e yakın nü
fusu Slovakya'dan ayırmaktadır. Demek ki milliyet hukuku 
Almanya tarafından bir kere daha ayaklar alınmıştır. Filha

kika Almanya, Viyana hakemliği esnasında yaptılı gibi Ma
caristan'ın arzularını reddederek onu infiale sevketmek iste
memiştir. 

Daha dün Macaristsn'rn, bir kere çele/erden ayrılınca, ken
diliklerinden ona iltihak edecekleri ümidiyle muhtariyetçi te
mayullerini teşvik ettıkleri slovaklar bugün, macarlaun ken
d~lerine karşı gosterdiklui husumette bir milli birlik pr~si
pı bulmaktadırlar. Hlinka muhalrzları reisi B. Macb: "Ancak 
mılli birliğe güvcnılebilir, denıı~ti. Çiinkü son hadiseler müt
hiş, fakat başkalarının sözlerine güvenmenin bir hata o/du
lunu bize göstermek ıtibariyle faydalı olmuştur.,. 

Bu kadar esassız bal suret/eri yakın veya uzak bir istik
balde şu zavallı Orta Avrupa için yeni kaza ve beli/ar tahmin 
ettırmekted~r .. A/1!1anya'nrn yarattıtı Slovakya, onun elinde 
paza~lıklar _ıçı'?. bır v.a~ıtadrr. Bugun Almanya Tuna havzasın
da bır ncvı mumessılı yapmak emelinde olduğu Macaristan'ı 
lcollamak istiyor. 

. Bu i~ib~r/a onun aldılı topraklar Almanya için kaybedil
mış değıld_ır: Bu da onu, macar revizyoncu/uğunu teşvilca ve 
tehdıt ettığı m.emleketler (başta Romanya) üzerinde tazyik 
yapmasını teşvıka sevketmektedir. 

Fakat A!~anya'nın bır kac gündenberi Macaristın'ı mem
nun ~tm~~ ıçın başka bir sebebi vardır, Polonya ile kendi ara
sına ıngılız - lransız seddi çekilmiş olduğu için Macaristan'ı 
Polonya'd~n uzak~aştırmalc istiyor. Mscaristan'm aynı tara
fa geçme~ıne 1f1Snı ~imale mevzuubahstir. Macarlar, obür ta
rafa gcçtıklerı takt.rrde .. rev_izyoncu . temayülleri hususunda 
aynı derecede teşvık gormıyeceklerrni bildiklerinden 
ra kolay yürütülebilmcktedir. manev-

Bununla beraber, Macaristan, eğer Almanya'nrn kendisini 
kollamakta menfaati olduğuna güvenerek onun izinden iste
diği gibi ayrılabileceğini sanıyorsa aldanıyor. Meseli Slo
vakya, Macaristan'rn kendisindM aldığı yerleri tekra; iste
miye scvkedilebilir. 

Belki o gün, Slovakya'nrn yardımına alman kıta/arını ça
ğırması cevapsız kalmıyacaktır. 

Edith Bricon - La Republiqu• 
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sunu istismar edemez. Hatti 
polonyalıların tab'an pek cen
~iver olduklarını da bilir. 

Bununla beraber, ve bu mü
lakat hakkındaki malumatın 
pek müphem bulunmasına rag
men, alman mümessilinin mu
hatabını uyandıracak kadar ile
ri gitmiş olduğu sanılabilir. 
Tekli{ edilen tavizler filhaki -
ka Danzig ve koridor hakkın
daydı. 

DanZİi hususunda, Polonya'· 
nın durumu malUındur: Polon
ya serbest ~chrin milli statü· 
kosuna alaka göstermemekte· 
dir. Fakat haklarını, serbest 
şehirde leh tebaaları için ka
bul edilmiş olan hakları, lima
nı kullanmak hakkını, emniye· 
tini ve stratejik ihtiyaçlarını 
alakadar eden haklarını muha
faza etmek azmindedir. 

Şarki Prusya ile irtibatı te
min için meşhur koridordan en 
küçük miktarda da olsa muay
yen bir parçanın kendisine ve
rilmesi hakkında Almanya'ya 
atfedilen emel hususunda Var
,:ıva'nın malumatlı mahfilleri 
kati cevabı vermektedirler: 
Asla. 

Meier ki Almanya istediği 
parçayı almak için silaha mü
racaat etsin - ki Almanya Po
:onya'ya karşı harbetmek için 
ltalya'nın yardımına guvene
miyeceğine gôre bu pek liÜP • 
helidir. - Bu itibarla Almanya 
Danzig'deki Milletler cemiye
{j yuksek komiserinin vazifesi
ne nihayet verecek bir hal ıek
liyle iktifa etmek mecburiye
tinde kalacaktır. 

Londra bahsettiiimiz müs-

pet teminatı vermiı olduğuna 
gôre, geriye diğer itirazları 
önlemek kalıyordu. İmdi, dün 
akşam tasarlanan formül buna 
,muvaffak olabilir. Filhakika 
1t1eselenin unsurlarını biribi
rindcn ayırmak mevzuubabsti 
Polonya Sovyetlcr birliğiyle 

doğrudan doğruya anlaşacak· 
tır. 

Diğer taraftan Polonya - Ro
manya ittifakı yalnız Sovyetler 
birliğiyle bir ihtillf halinde 
değil, fakat Almanya ile bir 
harp halinde de muteber ola
caktır. 
· İşte Londra bu şartladır ki 
tcahhüde glriliecektir. Gerçi 
formüller henüz tekemmüle 
muhtactır. Fakat ıimdiden te
nhür eden ihtimaller bunlar
dır. 

Edith Bricon -
- La Republiqu~ 

Çevirme 

hareketine 

cevap 
Sulh nutku mu yoksa 

harp nutku mu? Garp ale
mi, Hitler'in veya Muso
lini'nin nutkunu umumiyet 
itibariyle işte bu sualle kar
şılamaktadır. Garp alemi
nin yegane ölçüsü budur. 

zelleşmeğe çalışacağım. 

KURBAGA DAMGA~ 
==============================--30--=====:!I 

Elk, nezaketle: 
- Bu, ihtiyacınız olmayan yegane 

şey 1 Dedi. Lola gülmeğe başladı. 
- Siz fena bir adam değilsiniz, 

Elk, dedi. Yalnız kötü bir hafiyesi -
niz. Yoksa altından bir kalbe malik
siniz. 

- Evet, diye cevap verdi, 7 numa
rayı yakaladık, Hagn da her şeyi iti· 
raf etti. Biliyor musunuz, Lola, size 
karşı zifım var. Bana delice aşık ol
duğum bir genç kızı hatırlatıyorsu • 
nuz. Onunla evlenmek kısmet olmadı . 
Bu hatıra bir faciadır. 

Lola: 
- Her halde genç kız ıçın değil 1 

Diye Cf:vap verdi. Size bir şey söyli
yeyim mi Elk, siz kimseyi yakalıya· 
madınız. Yalnız, Balder isminde bir 
casusu Hagn'ı söyletsin diye onun 
höcresine kapattınız. Yakında büyük 
bir sukutu hayale uğrıyacaksınız 1 
Başka bir yerde olsa idi, Dick, bu 

haberler karşısında Elk'in aldığı hal 
ile alay ederdi. Yüzü uzamış, ağzı a
çık kalmıştı. Hayret dolu gözlerini 
muzafferane gülümsiyen genç kadına 
dikmişti. 

- Hagn, Litnav ve Mills gibi Kur
bağa'nın hesabını temizliyeceğini bil
diği için ağzını bile açmadı, İhtiyaç 
hasıl olursa sizin de sıranız gelecek 1 
Şimdi arzu ederseniz beni tevkif ede· 
bilirsiniz. Ben de bir Kurbağa'yım 

Zaten hiç bir zaman aksini iddia et • .. 

Yazan: Edgar W ALLACE 
medim. Ray Bennett'e söylediklerimi 
koydurmuş olduğunuz mikrofonla 
dinlemişsinizdir. Beni tevkif edin 1 

Fakat, Elk, kadını hapse tıktırabi -
lecek müspet ve kati bir delil bula
mıyordu. Kadın da bunu pek ala bi
liyordu. 

- Bu işin içinden sıyrılabileceği
nizi zannediyor musunuz, Lota? 

Bunu söyliyen Dick'ti. Kadın ona 
sert bir nazar fırlattı. Asabiyetle: 

- Rica ederim, bana Mlle Bassano 
diye hitap ediniz, Gordon, dedi. 

Dick, heyecanlanmaksızın: 
- Ergeç yakayı ele vereceksiniz, 

diye mukabele etti. Siz ve çeteniz, sa
lahiyetsizliğim veya şanssızlığımla 

alay ediyorsunuz. Fakat günün birin· 
de ya ben, ya yerime geçecek bir baş
kası sizleri muhakkak yakalıyacağız. 
Kanuna karşı muzaffer olmak imkan
sızdır. Çünkü kanun sabit ve ebedi -
clir. 

Kadın, nefret dolu bir sesle: 
- Odamın araştırılmasına ses çı -

karmadım, fakat vaiz dinlemeğe ta -
hammlil edemem, dedi. Şimdi baylar 
eğer işiniz bitti ise biraz uyuyup &Ü· 

Elk, dışarıya çıkarken: 
- Eğer söylediğiniz doğru olsa i

di, sizinle yalnız kalmaktan çekinir
dim, Lola, diye mukabele etti. 

XIX. Kısım 

Elsham ormanında 
UzUntüsünün yersiz olduğunu an -

lıyan Dick, kalbi ferahlamış bir hal
de gecenin semereli geçtiği kanaatin· 
de idi. Fakat Elk bu fikirde değildi. 
Merkezi umumiye giderken yolda dü
şünceye dalmıştı. 

- Kurbağalar, beni ürkütüyorlar, 
bunu itiraf ediyorum, dedi. Lola, 
Balder'i Hagn'ın höcresine kapattı

ğımı nereden öğrenebilir? Şaşkına 
döndüm. Bizden başka bu sırrı yalnız 
iki kişi biliyor. Kurbağalar bu nevi 
şeyleri öğrenebiliyorlarsa, muhakkak 
Hagn'a ağzını aratacağımızı da haber 
vermişlerdir. Görüyorsunuz ya, yüz
başı Gordon, bu heriflerden korkuyo
rum. Herşeyden haberleri var 1 

Dick, başını salladı. 
- Elk, işin kötü ciheti bu cemiye

tin i ayri kanuni olmaması ? Başveki-

Hitler'in Vilhelmshafen
de söylediği nutkun ceva
bı ne olabilir? Alman poli
tikasının bir hedefi sulh
tur. Bu husus kafi derece
de tekrarlanmış olup, bu 
defa da sembolik bir şekil
de tebarüz ettirilmiştir. Al
man'yanın, milletlere ulu
orta saldırmak istediği 

doğru olmadığı gibi, sulhu 
da tehlikeye sokan Alman
ya değildir. Kendi hege
monyasını kurmak için bir 
kurbandan öbür kurbana 
saldırmakta olduğu töhme
tinin arkasına gizlenen ne
dir? Bunun arkasında, Al
manya'yı çepeçevre çevir
mek, ve onu, büyük devlet 
olarak işgal etmekte oldu
ğu mevkiden düşürünceye 
kadar, düşmanlardan mü
rekkep sıkı bir çember içi
ne almak davası mı var? 
Bunun, hakikaten böyle ol· 
duğuna artık şüphe kalma
mıştır. Maamafih, Vilhem
shafen nutku, bu günkü Al
manya'nın onlara verdiği 

haber idi. 
Belki de bu hareket, in

giliz politikasını tayin ede
~ek olan yegane amil de
·~ildir; böyle bir hareketin 
neticelerini göz önünde 
tutup ihtiyat tavsiye eden 
idrak sahiplerinin de sesle
ri işitilmektedir; hatta, tu
tulan yeni politika istika
metini tasvip edenler için
de bile, hareketlerin tahdi
dini tavsiye edenler vardır. 
Şu noktayı bilhassa kay

detmek lazımdır ki, Alman
ya, bir çevirme ve çember 
içine alma politikasına kar
şı eli kolu bağlı seyirci 
kalmıyacaktır. Hitler, çe
virme politikasına seyirci 
kalmış olan harpten önceki 
alman politikasını takbih 
etmektedir. Almanya, as
keri kuvet ve kudretini Bo
hemya ile Moraviya'ya da 
te§mtl etmek suretile, çem· 
ber içine sokmak politika
sına karşı mukabil bir hare· 
kette bulunmuştur. Ve ni
hayet çember içine alma 
politikasının alacağı neti
ce tabiatiyle bir harp ola· 
caktır; bu politika tamam
lanır tamamlanmaz, mey
vasını toplamak için buna 
bir de harp katmak lazım

gelecektir. 
Franklurter Saytung 

Hitler ihtiyatlı 

davrandı 

Hitler, nutkunda pek ileriye 
gitmedi. htemi§ olsaydı orta· 
da çok mühim iki mesele var
dı, onlardan bahsederdi: Birııi 
fransız • İtalyan munasebetle
ri, digeri İngiltere'nin Polon
'• garantisi meselesi. Hitler u
mumi olarak imalarda bulundu, 
o kadar. 

Hitler'in sözlerinin bazı ga
zeteler yatıştırıcı olduğunu, 
bazıları nutukta tahrikler bu
lunduğunu iddia ettiler. Filva· 
ki, Hitler'in sözlerinde bazı 

cümleler tehditkar fakat bazı
ları da sakindi. Denebilir ki 
Hitler, açık bir vaziyet alma
dı. İhtiyatlı davrandı; bekli
yor. Ya harp tarafına, yahut 
sulh tarafına meyledecek, ah· 
vale gore. 

Hitler, İngiltere'ye hic; bir 
iltifat göstermediği e-ibi, Al
manya ile İngiltere arasındaki 
köpruvü koparmadı. FraMa
dan hiç bahsetmedi. Fakat İ
talya tarafını tutacağı kararını 
bir daha teyit etti. 

isim yok: ne Cibuti'yi andı, 
ne de Tunusu. Hatta Hitler 
Polonya'dan bahsetmediği e-ibi 
Romanya'dan da bahsetmedi. 
Yalnız Almanya'nın "çember 
içine alınması,. uzerinde ısrar
la durdu. Fakat ölçüsüz bir şe
kilde genişliyen bir millet na· 
stl çember içine alınabilir? 
Bütün mesele, Almanya'nın 
hudutlarını, nerede ise orada 
muhafaza etmektir. 

Fransa ile İngıltere'niıı al
dıkları vaziyet Hitler'e çok te
sir etmiş gibi gôrünüyor. Ma
nianın karşısında durdu ve e
tildi. Şimdi hangi taraftan ola
cak, bunu bilmiyor. Tamamen 
emin olmalıyız ve inanmalıyız 
ki Hitler bir sükunete doğru 
eğiliyor. Şimdi ne söylerse 
söylesin bırakmalıyız ve sus
malıyız. 

Şimali şarkidcn ve cenubu 
şarkiden gelecek sôzleri rad
yoda dinlemekten yorulmadı-
nız mı? • 

Biz, fran~ız ve İngilizler, 
yapmıya karar vermiş vaziyet
teyız. İki memleket siyasetimi
.zı beğendik ve tespıt ettik. Ne
ler kabul ettik ve neler etme
dik bunu kımse bilmiyor . 

Bir taraftan tehdide boyun 
egmıyecegız. Diger taraftan 
insdliz dostlarımızla beraber 
hür yaşamak istiyen milletler 
olduğumuzdan yardımlarımıza 
güvenmeyi düşünüyoruz. Bu 
so.zü bir kere daha tekrar edi
yoruz, gerisi boş lif. Çalışa
lım, bir ve kuvetli olalım; eli· 
mizde olan bu tek çare ile sul
hu ancak bu suretle kurtarmış 
oluruz. 

L'lntransigeant 

Almanya vakit 

kaybetmiyor 
:,;ı .. ııauıye nıtı<01, ıı;c:'r<=u 

gün 35.000 tonluk Von 
Tirpitz zırhlısının suya in
dirilmesi münasebetiyle 
bir nutuk söyledi ki deniz
cilik hususunda ikinci Vil
helm imparatorluğunun a
nanesini üçüncü Rayh'ın 

tekrar ele aldığına delil 
diye gösterilebilir. 

Bu çok gariptir, çünkü 
bugüne kadar, şansölye 

Hitler Bismarck'ın hatıra 

ve misaline sadık görünü • 
yordu. Deniz ve deniz aşı
rı meselelerini birinci pla
na koymuyordu. Gerçi A
vusturya ve hele Çekoslo
vakya hususunda Bis -
marck'ın misaline uygun 
hareket edilmemiştir. Ne 
de olsa, Almanya Von Tir
pitz zırhlısını suya indi • 
rirken, Tirpitz'in dünya 
hakimiyeti için İngiltere 
ile bir deniz yarışına çık

mak hususundaki siyaseti
ne dönüyor görünmekte • 
dir. 

Almanya harptan önce 
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RAD Y O ) 

TURK1YE 
Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

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

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

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

saati - Çocuk terbiyesine dJ' 
ir) 

17.30 Program 
p.35 Miızik (Pazar çayı - Pi) 
18.15 Konuşma (Çocuk &aatı 
18.45 Muzik (Şen oda müzigı' 
İbrahim Özgur ve Ateş bO" 
cekleri) 

19.15 Türk müziği (Faıal he)'t' 
ti) Çalanlar: Hakkı Dernıaıı. 
Eşref Kadri, Hasan Guf 

Ankara Basri Üfler, Hamdi Tok•Y 
Okuyan: Celiil Tokses. 

20.00 Ajans ve meteoroloji bB' 
PAZAR • 9.4.939 berleri. 

12.30 Program 20.15 Türk müziği. Çalanla! 
12.35 Müzik (Küçük orkestra • Vecihe, Reşat Erer, RuşeO 

Şef: Necip Aşkın) 1 • Bruı;- Kam, Cevdet Kozan. OkU' 
selmans - Felemenk suitin- yanlar: Mustafa Çağlar, Sı· 
den (Aşk goliı). 2 • Leopold fiye Tokay. 1 _ .•. _ Muhat' 
- Yeni dünyanın eski ııarkıla- yer peşrevi .2 - Hacı Arif bt' 
rı. 3 • Pacheme(t(t • Viyana- yin - Muhayyer şarkı - HU' 
nın cazibesi marı yok. 3 • Hacı Arif bt' 

13.00 Memleket saat ayarı, a- yin _ Muhayyer şarkı • Uti· 
jans ve meteoroloji haberle- mas etmiye. 4 - .... - MuhaY' 
ri. yer şarkı - Efem şimdi ellet 

13.15 Müzik (Küçük orkestra - söziıne. 5 • Ruşen Kam _ ){e· 
Şef Necip Aşkın) 4 - Shlik • mençe taksimi. 6 - •••• Tut· 
İspanyol dansı. 5 • Hanns kü - Bahçe dıvarını aştım. 1 
Löhr - Memleketten memle- •..... Muhayyer saz semaisı. 
kete • muhtelif memleketle· 8 - Nasibin • Mehmet • Hi· 
rin melodileri üzerine rapso- cazkar şarkı • Görmezsem e-
di. 6 • Arnold Meister - Bo· ğer. 9. Lavtacı Ovrik - Hi• 
hemya rapı;odisi. 1 • Heuber- cazkar şarkı. Mestim bu ge• 
ger • Şarkta isimli suitten ce. 10 - _ - Halk türküsü • 
"Çeşmede., parçası. Karşıda kara yonca. 

13.50 Türk müziği. Çalanlar: 21.00 Memleket saat ayarL 
Vecihe, Ruşen Kam, Cevdet 
Kozan, Okuyan: Necmi Rı· • 21.00 Neşeli plaklar - R. 
za Ahıskan. 1- Osman beyin 21.10 Müzik (Riya.seticümhur 
• Hicazkar peşrevi. 2 - Lütfi bandosu • Şef: İhsan Kiın· 
beyin • Hicazkar şarkı - Sa- çer). 1 • Valter Meier • Mar$ 
na noldu gönül. 3 - Rakımın 2 • J. f ıss • Mavi Tunıı 
• Hicazkar şarkı • Bekledim (Vals) . ., • M. Moussorgsk1 
tfı fecre kadar. 4 - Hacı Arif - Çıplak dağda bir gece. (sen· 
beyin. Nihavent şarkı. Ben fonik parça). 4 - G. Puccini 
buyi vefa. 5 . Nuri Halil "La Tosca, .adlı operasından 
Poyrazın - Nihavent şarkı • Seleksyon. 
Bir &'Oncei terdir o peri, 6 - 22.00 Anadolu ajans. (Spor ser-

i Faize Kapancının - Nihavent visi) 
şarkı· Gel güzelim. 7 - .... - 22.10 Müzik (Cazband - Pi.) 

Nihavent saz semaisi. 22.45-23 Son ajans haberleri ve 
114.20-14.30 Kon_.ı_ş_m_a __ <K_a_d_ın ___ y_a_r_ın_k_i_p_r_o_ı_ra_m_. ----

deniz silahları hususunda 
Tirpitz'in sayesinde öyle 
hızlı bir harekete geçmişti 
ki İngiltere "bir gemiye 
karşı iki gemi" parolasını 
ileri sürmek mecburiye -
tinde kalmıştı. Ve yeni si
parişler İngiliz tezgahları

nı doldurmuştu. 

Bu yarışın neticesi ma -
liimdur. Almanya'nın ha -
zinelcri tükenmez olmadı • 
ğı ve ordu da çok masraf 
istediği için Jutland har -
hında ingiliz tonajnın an
cak % 60 şı kadar gemi sı
ralayabildi. 

Her halde Führer, Al -
--7-•••• .:l-c:r•a-.---·~""" .... 

zaran tonajın % 35 olarak 
tespit eden ingiliz - alman 
paktı hakkında fikrini söy
lemiştir. Alman sulh arzu
suna İngiltere'nin de işti
rak etmesi icap ettiğini 

iddia etti: "Eğer İngilte
re' de bu arzu yoksa, bu an
laşmanın fili temeli yok 
olmuş demektir. Almanya 
buna kolayca intibak ede -
cektir. Bizim kendimize o
lan itimadımız kuvetimize 
dayanır. Dünyada hiç bir 
devlet her hangi bir vaidle 
bize silahlarımızı terket -
tirmiye muvaffak olamıya
caktır." 

Yani demek istiyor ki: 
İngiltere Polonya ve Ro -
manya ile anlaşma siyase • 
tine devam edecek olursa 
olursa Almanya bundan 
böyle deniz inşaatına key
fi istediği gibi devam ede
cektir. Mükemmel, fakat 
hava inşaatı gibi, deniz in
şaatı da bir sanayi ve ma
iiye işidir. İngiltere'nin 

gösterdiği reaksiyona ba • 
kılacak olursa, Almanya 
bir ihtiyatsızlık yapmış ol· 
maktadır. Esasen, lngilte· 
re pek ala bilir ki 1935 ha
ziran anlaşması ingiliz a -
miralliğini uyutmak mak
sadiyle yapılmıştı. 

Almanya'nın denizdeki 
kuvetine bir göz atalım: 

10.000 tonluk üç zırhlısı, 26 
bin tonluk iki zırhlısı, inşa 
halinde 35.000 tonluk üç 
zırhlısı vardır. Buna 1942 
de 15 kruvazör, iki tayyare 
gemisi, 70 muhrip ve 81 de
nizaltı gemisi iltihak· ede
c:ektir ıc:-ı: ;.,.,.:a:ıt bu ra
kama dahil değildir.) 

Şuna da dikkat edilsin ki 
denizaltılar hususunda Al
nanya İngiltere ile aynı to
ıaj miktarında gemiye sa
hip olmak niyetinde oldu
ğunu bildirmiştir. 

Hiç şüphesiz bu inşaat 

ingiliz donanmasiyle boy; 
ölçüşecek kuvette değildir. 
lngiltere'nin yalnız zırhlı 
hususunda 30 ila 35 bin ton
luk 16 gemisi vardır. (Bun
lardan biri 42.000 tonluk
tur). Gerçi bunların 14 Ü 
harbin sonunda hizmette o
lan eski gemilerdir. Fakat 
hepsi modernleştirilmiştir. 
Nihayet İngiltere'nin 1941 
ile 1942 arasında hizmete 
girecek 35.000 tonluk 5 
zırhlısı vardır. Ve 40 ilj' 45 
bin tonluk iki zırhlıyı da 
tezgaha koyacaktır. Bu 
1939 martında Almanya İn
giltere'yi 1914 de olduğu 

kadar tehdit etmekte değil
dir. 

Pierre Dominique 

le müracaatla, bu cemiyeti feshettir • 
mek muvafık olacak. 

kalmadı. Evin kapısına geldikleri za
man, Elk çağırıldığını duydu. Başını 
kaldırdı, ve pencereye dirseklerini 
dayamış olan Horsham'ın esrarengiz 
sakinini gördü. O, kızını uyandırmak
tan çekiniyormuş gibi hafif bir ses
le: 

ğuşunu seyretmek kadar zevk ver -
mezdi, kızınızın sabah gezintileri 
yapmak adeti midir? Elk'in adeta cesareti kırılmıştı. 

- Belki o da bir kurbağadır, dedi. 
Kim bilir? Bu heriflerin arkasında 

nüfuz sahibi kimseler var. Herkesten 
şüphelenmeğe başladım. İster misiniz 
M. Gordon, Mlle Bennett'in bu işle 
hiç bir alakası olmadığını tespit ede
lim? 

Dick: 
- Onun da bu çeteye mensup ol -

duğundan mı şüpheleniyorsunuz? Di
ye sordu. 

Elk: 
- Artık, her şeyden şüpheleniyo -

rum, dedi. Yol bu saatte serbesttir, 
bir saate kadar Horsham'a varırız. 

Meseleyi de aydınlatmış oluruz. Duy
duğumuz sesin Mlle Bennett'e ait ol
madığına şahsen kaniim. Fakat, yuka· 
rıki adamlara rapor vermek icap ede
cek. ("yukarıki adam" tabiri ile Elk 
amirlerini kastederdi.) Mlle Ben -
nett'in sesini işittiğimizi, fakat o an
da kendisinin nerede bulunduğunu 
tahkik etmediğimizi söylersek gülünç 
oluruz. 

Dick, düşünce ile: 
- Hakkın var, dedi. Ve şoföre e

ğilerek talimat verdi. 

Horsham'ın tenha sokaklarını oto
mobil geçerken şafak söküyordu. He
nüz, Horsham yolu üzerindeki, Myt
ree köşküne çıkan dik yokuşa gelme
mişlerdi. 

J ohn Bcnnett'i uyandırmağa lüz\lm 

- Ne var, Elk? diye sordu. 
Elk, neşeyle: 
- Mühim bir şey değil, dedi. Bu 

gece radyoda kızınızın sesini işitir 

gibi olduk da ! 
J ohn Bennett kaşlarını çattı. 
- Garip şey. Mamafi sözünüze i

nanırım. Durun da size kapıyı aça -
yıml 

Sırtında bir ropdöşambr aşağıya 

indi, onları karanlık salona aldı. 
- Ella'yı gidip çağırayım. Onun 

ağzından, saat 10 da yatağa yattığını 
öğrenin. 

İçeriye ışık girmesi i~in perdeleri 
aralıyarak dışarıya çıktı. Dick, neşe 
ve sabırsızlıkla beklemeğe başladı. 

Biraz sonra Bennett'in merdiven -
terden indiğini duydular, ve onun en
dişeli bir halde içeriye girdiğini gör
düler. 

- Bir şey anlamıyorum, dedi. Oda
sında yok. Yatak bozulmuş. anlaşılan 
dışarıya çıkmak için tekrar giyinmiş 
olacak! 

Elk, Dick'le göz göze gelmemeğe 
çalışarak çenesini kaşıdı. 

- Gençler, erken kalkmağı sever -
ler, dedi. Gençliğimde, hiç bir şey ba
na, yatağa girmeden evcl güneşin do-

- Bildiğime göre, hayır. Kalktı· 
ğını duymamam, şayanı hayret 1 Hal
buki bu gece hemen hemen hiç uyu
yamadım. Bir dakika bana müsaade 
eder misiniz? 
Odasına çıktı, ve biraz sonra giyin

miş olarak yanlarına döndü. Hep be
raber bahçeye çıktılar. Güneşin henü:s 
doğmamış olmasına rağmen ortalık 
tamamen aydınlanmıştı. John Ben -
nett evin arka tarafını araştırmağa 

gitti, biraz sonra kimseyi bulamadan 
geriye döndü. 

- Otomobille geldiniz değil mi? 
Yolda kimseye tesadüf etmediniz mi? 

Dick, "hayır" diye başını salladı. 
- İsterseniz, otomobile binip Hora

ham istikametinde gidelim? 
Gordon: 
- Şimdi ben de size ayni şeyi tek

lif edecektim. Bu saatte tek başına 
dolaşmak bana oldukça tehlikeli gö -
rünüyor. Sokaklarda bir sürü serseri 
dolaşır. 

Bennett cevap vermedi. Şoförün 

yanına oturmuştu, gözlerini yoldan 
ayıramıyordu. Böylece on kilometre 
kadar ilerlediler, sonra yan yollara 
dikkatle bakarak geriye döndüler. 
Maytree köşküne yaklaşırlarken, 
Dick, kolunu ufak bir yolun gittiği 
ormana doğru uzattı. 

- Bu ne ormanı? Diye sordu. 

(Sonu var} 
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HAYAT ve SIHAT 
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Seker ve ömür İtalyan siyasetinin 
1 Gün irin --------·-

Vatan müdafaa edilir 
J 

Eskiden §eker hastalığına tutu- \ nın sonu değil, tabii ömrün sonu
lanlara - istatistiklere göre - dur. 
hastalık haşladıktan sonra ancak Fakat insan böbreklerinin çıkar
vaaati bet yıllık bir ömür verilirdi. dığı ve kanında fazla nispette bulu
Bu vasati sayının, tabii, yukarısı nan şekere ehemiyet vermez de, 
da bulunmakla beraber gene pek perhiz etmez ve kendisini tedavi et
de uzun bir ömür sayılamazd!. Hal- tirmezse o vakıt iş çok değişir, da· 
buki yeni istatistiklere bakılırsa ha doğrusu İ§ şansa kalrr: bir gün 
ıimdi şekerli hastaların hastalık hafif bir yorgunluk, kısa bir yolcu
başladıktan sonra vasati ömürleri, luk, küçük bir grip tesiriyle - şe

eskisinin iki misline, on yıla çık - kerli hastayı en ziyade korkutan -
mıştır. vücut ekşimesi ve elma kokulu ase· 

bugünkü istikameti 
Yazan: Nasuhi BAYDAR 

ltalya'nın Arnavutluğa taarruzu 
sebepleri ister "meşru istekler" ini 
Fransa'ya zorla kabul ettirememe
nin iç politika bakımından bir mü
vazaası, ister bütüncülerin tehdidi -
ne maruz devletleri bir araya getir
mek hususunda lngiltere'nin sar
f etmekte olduğu gayretlerin bir 
mukabelesi, ister sadece muhtemel 
bir harpte Adriyatik denizinin §İm· 
diden kapanması tedbiri, ister gene 
bütüncü devletlerin uzak hedefleri 
henüz meçhul bir mü~terek planla
rının ilk adımı olsun, realite şudur 
ki, ltaJya bir takım bahanelerle 
komşusu ve bir nevi mahmisi Ama -
vutluğu işgale kalkışmış ve ondan 
mukabele görmüştür. 

Artık bunu beğenmemeğe hakkı· ton meydana çıkar. Bunları geriye 
mu: yoktur. Çünkü on yıllık şekerli çevirmek de hi~ kolay. olmaz. 
ömür bu hastalığa zaten yaşlılıkta 1 Şeker hastahgının hır de zayıfla· 
tutulanlar içindir. insan yirmi ya • tan ci~si vardır. Bu cins ötekind~n 
'ında bu hastalığa tutulursa vakıa pek agır olmakla beraber onda bıle 
vasati on yıl ömür pek kısa görü· tedavi edilenle edilmiyenin ıansı 
nür. Fakat gençlerde bu hastalık bir olmaz. Te~3:vi e~il~nin uzun yıl
- bereket versin _ az olduğu gibi lar yaşamak ıçın buyuk fansı var
onlarınki vasati sayılara gelmez. dır. Hastalık arada sırada ,iddetle
Cençlerin buna hiç tutulmadıkları nerek vücudu _ekşit~e~ ."!'e aseto~ 
daha hayırlı olur... Ya~lıların has- çıkarmak man~etlerı?ı go~t~rs.e hı: 
tahğa tutulduktan sonra vasati on le bunların gen çevrılmesı ıhtımalı 
yıl daha ya§amak umudu küçük bir çok ol~~· .. .. . 
şey sayılmamalıdır. Şeker hastalı· Bu turlusunde de perhız ve teda· 
ğına _ yaşlılıkta _ tutulanların viye ehe~iyet .v~rilmezse? O vakıt 
eskiden ve şimdi kaç yaşına kadar ne olaca.g~nı, ~~zı d~ mer~_klandır • 
yaşadıklan araştırılınca şeker has - mamak ıçın, soylemıyecegım. Yal -
tahğının tabii ömrü pek de kısalt- nız §~nu ~abe_r ve~mek 18.zımdn:, ki 
madığı anlaşılır: Eskiden şekerli ehemıyetsız hır grıp yahut bogaz 
hastalar vasati olarak 44 yaşma hastalığı, mide bozukluğu, en hafif 
kadar yaşadıkları halde şimdi vasa- bir yorgunluk, gebelik, o olacak şe· 
ti olarak 67 yaşına kadar yaşarlar. yin çabuk gelmesine seb~p olurlar ... 
O yaştan sonra da hayat, şekerli de Vakıa, şeke~ ~~stalıgına tutul.
olsa ııekersiz de olsa tatlı bir ş~y duktan sonra omru oldukça tedavı-
olm~sa gerektir. ' ye devam etmeğe mecbur olmak da 

v bir hastalık sayılabilir, fakat ne de 
Zaten, §eker hastalıgına tutul - olsa bu hastalık - yani tedaviye 

duktan sonra şu kadar v~ya bu ka- mecbur olmak hastalığı - şeker 
dar yaşamak, tayyare pıyangosun- hastalığının kendisi kadar acıklı o
da kazanıp kazanmamak gibi, sa- lamaz. 
dece bir şana eseri değildir. Şeker Ondan sonra da, şeker hastalığı
hastalığına tutulanın az veya çok nın tedavisine devam etmek kanda
yaşaması kendi elindedir. Çünkü ki şeker muvazenesini mutlaka de
timdi bu hastalığın - onu kökün - vamlı surette temin etmez. Bu mu
den yok edecek değilse de - en vazene arada sırada gene bozulur 
mühim alametini, kanı ve bütün ve onun için tedavi edilirken de şe
vücudu zehirliyen fakat tekeri e - ker muvazenesini sık sık arattır
ritecek devası vardır. istatistiklerin mak lüzumlu olur. 
eskiden ve şimdi dedikleri de bu de- Kararsız bir muvazene, daha 
varun bulunduğu tarihten önceki ve doğtusu, muvazenesiz bir kan de • 
sonraki zamanlar demektir. fstatis- mek. Fakat, muvazenesiz akılla bi
tiklerin bu hastalığa tutulanlara le yaşamak mümkün olduğu düşü -
timdi bile vasati ancak on yıl ömür nülünce, kanın şeker bakımından 
verm .. ı-.. : ı..-.. ..1a,..-;"; ... ..1 .... : •Hir- muvazenesiz olmasının ne ehemiye
miyenlerin kabahatidir. Şeker has. ti kalır? 
talığına tutulan herkes kendini te -
davi ettirse bu on yıllık vasati öm -
rün daha çok uzayacağı şüphesiz
Clir. 

Hele insan şeker hastalığının za· 
yıflatmıyan cinsine tutulursa teda· 
visine devam etmek ıartiyle tabii 
ömrünü yaıamasrna hiç bir mani 
kalmaz. Böyle yapanlar beyin au • 
!anması, ecele bahane gibi olan za
türrie gelinceye kadar yahut yor
gun böbrekleri duruncaya kadar 
yatarlar, bunlar da şeker hastalığı-

G. A. 

Münür Nurettin 
12 - 13 Nisan 
Yenişehir Ulus sinemasın

da yalnız iki konser verecek
tir. Yerlerinizi hemen kapa
tınız. 

[ff umsi Muhabirimizden] 

Roma 28 mart - Frenklerin e-

bedi şehir diye andıkları 

Roma'ya ayak basar basmaz insan 
gayri ihtiyari bu şehrin tarihini 
hatırlıyor. Roma'nın her kaldırımı, 
her dıvarı başlı başına bir tarih 
dense yeri vardır. 

Roma şehrinin tesis edildiği za
mandan ta bugüne kadar sahne ol
duğu vakalar cidden hayrete şa -
yandır. Romüs ve Romülüs'ün sını
rını çizdiği bu şehir evel~ koca 
Roma imparatorluğunun hüküınet 
merkezi olmuş, sonra barbarların 

istiiasına uğramış, bilahare bir Bi
zans vilayetinin merkezi daha sonra 
da papalık devletinin makarrı ol -
muştur. Bu hal ve vaziyet 1523 ta
rihine kadar devam etmiş ve ltal
ya yaııut italyan adı bu tarihten 
sonra işitilmeğe başlamıştır. 

1523 tarihinden 1870 tarihine ka
da Avrupa'nın üç büyük hıristiyan 
devleti, Fransa Nemse ve Ispanya 
Roma'da nüfuz mücadalesine giri
şecek ve papalık devletini istismar 
etmeğe çalışacaklardı. Bu esnada 
İtalya yarım adası on on iki kadar 
devlete inkisam etmişti. Bu müca
dele neticesinde bir taraftan nem
seliler diğer taraftan ispanyalılar 
on sekizinci asırda İtalya yarım a
dasında bir takım arazi işgal ede -
cekler ve oralarını vilayetleri saya
caklardı. Nitekim Avusturya impa
ratorluğu adını alan nemse devleti . 
on dokuzuncu asırda bile Lombar
do - Venetie kırallığını tahakkümü 
altında bulundurmakta devam ede
cekti. 

Lakin, 1848 tarihi ile 1870 tarihi 
arasında İtalya yarım adasında mü
him değişiklikler vukua geldi. Fil
vaki Savoie hanedanının etrafında 
yeni bir 1talya'nın doğuşu bu de -
virde başlıyacaktı. Nihayet bu ital
yanlar 1870 yılının eylül ayında 
Roma'ya dahil olacaklardı. Roma'
da o vakte kadar hüküm sürmüş o
lan papalık devleti ise bu suretle 
nihayete erecek ve papanın nüfuzu 
artık Vatikan'ın sınırını aşmaz ola
caktı. 

Buna rağmen ltalya henüz ehe
miyeti olmıyan ikinci sınıf bir dev
lettir. Onun devletlerin ön safına 
geçebilmesi için daha kırk elli yıl 
geçecektir. 1talya'nın en şaşaalı 
devri ise Musolini'nin 1922 de mev
ki iktidara geçmesiyle başlıyacak -
tır. Bu devire imparatorluk devri 
demek doğru olur. 

İtilaf devletleri büyük harptan 
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B d . "Ik .. l rde buna fena halde kızdı. 
enı gune .. . 

D 1 d ·· ·· k kırmızı kesılıyor, dakıkalarca ers er e yuzu ıp . 
b . .. l d duruyor ve dudaklarını kemı-
ır teY aoy eme en .. 
. d F k t b" az sonra yüzü tekrar o mutebes-nyor u. a a ır . . .. · d 
. h 1. . 1 ··zlerini talebelerının uzerın e 
aım a ıru a ıyor, go . 
teker teker gezdirerek anlatıyor ve pıyanonun 

başına geçiyordu. .. "k d . 
Büyük ve daima soğuk olan muzı 1 . e~s.aneaı 

kl k d·ı .. kapıp koyverme erı ıçın en çocu arın en ı erını 
.. . d" E k k çocuklar en serbest el ta-

munasıp yer ı. r e 
1 

k 
katarını burada yapmağa, genç kız ar onuş~p 

k d ·ıı rini ağızlarına tıkam:\ı onutup sonra men ı e . .. 
ı k k hk h "le gülmeğe burada ımkan bu· ça ışara a a a ı 

Jurlardı. En ağır 'SÖzÜ: 
" · · · akışit mı?" Raca ederım, sıze Y 11" ·· ··ı 
Demekten ileri geçeıniyen genç mua ım guru -

.. .. . d h "ddetle vurarak veya derhal tüyu pıyanoya a a fi 
h b b .. l ecek bir §arkıya başlıyarak ep era er soy en k 
b k . d" 8 .. 1 zamanlarda bazan me • 
astırma ıster ı. oy e A 

.. .. .. R f'k b nıfın camekanlı kapısında tep muduru e ı ey sı . . 
.. .. .. . t"hf f d lu gözlerle bu ınzıbatsız mual-gorunur, ıs ı a o .. .. 

1. b k k k şlariyle çoc~kları sukuta da-
ıme a ar, çatı a 

1 
d 

vet eder ve yılıtık sırıtmalarla kar~~ aşır ı. v 

Y Bedri bunları tabu bulmaga baş· 
ava§ yava§ f 

1 d Ç ki kserisi 0 kadar şımarık ve ena 
a ı. ocu arın e .. J ·· 1 

. . .1 • hlAkl rdı ki bunları guze soz er 
yehştirı mıf ma u a • 
ve ricalarla yola getirmeğe imkan. yoktu. Zaten 

bir tarih hocasıyle aıf ırcı diye 

İsmi çıkmı§ bulunan bir lisan mualliminden başka 
dersi sükunetle, geçen kimse yoktu. Müdürün ken
di dersleri bile bir curcuna idi. Şehrin diğer mek
teplerinde de ayni halin mevcut olduğunu öğrenen 
Bedri İ§i kalenderliğe vurdu ve ancak dersiyle a

lakadar olan bir kaç kiti ile ciddi ıekilde meşgul 
olarak diğerlerini kendi haline bırakmağı tercih 
etti. 

Macide bu meraklılar arasında idi. ilk zaman· 
larda sessiz sessiz bir kenarda durduğu için pek 
göze çarpmamıştı, fakat kısa bir müddet sonra 
Bedri'nin bütün alakasını Üzerinde topladı. Genç 
adam mektep müdürüne olsun, diğer muallimlere 
olsun, bir §ey keşfetmi§ gibi heyecanla, bu fevka· 
iade istidadlı talebeden bahsediyor ve onu mu· 
hakkak yetiştirmek lazım geldiğini söylüyordu. 
Bu sözleri büyük bir merak ve tasvip ile dinliyen 
muallimler onun arkasından ya gülümsüyorlar, ya
hut da manalı gözlerle biribirlerine bakıyorlardı. 

Macide ise, Necati beyden ders aldığı zaman
lardan ~alma bir itiyatla, belki bir kere bile hoca· 
sının yüzüne dikkatli bakmamıttı. Beraber olduk
ları zaman gözleri ve aklı tamamen notalarda, 
Bedri'nin parmaklarında veya, zaman zaman da• 
lıp gittiği vuzuhsuz hayallerin pe§inde idi. Ko -
nu§tukları ıeyt üzerinde çalı§tıkları parçanın dışı
na hemen hemen hiç çıkmıyordu. Her ikisinde de, 
sanatın her hangi bir ııekline bağlanan ve tulirlu 
veya §Uursuz bir sanat ihtirasını içlerinde ta§ıyan 
insanlarm körlüğü vardı. Etrafları, hatta çok ke
re kendi kendileri tarafından enayilik diye telakki 
edilen bu gaflet bu muallimle talebe arasında bel· 
ki devam edip gidecekti, fakat mektep müdürü 
Refik bey her ikisinin de &özlerini ve düoüncelerini 

galip çıktıkları zaman bütün ital -
yanlar bu harbın ancak italyan or
duları sayesinde kazanıldığı kanaa
tinde idiler. Onlarca, italyanlar şa
yet Almanya'nın yanı başında har
be girmiş olsalardı Fransa iki üç 
ay içinde temizlenir giderdi. İşte 
İtalyanlar bunu ilrei sürerek, şu fi
kirleri müdafaa etmektedirler : 

Bu katı yardıma mukabil harp 
sonunda ltalya'ya düşen arazi his
sesi ise onunla kıyas kabul etmiye
cek kadar ehemiyet»izdir. O vakıt 
hakkını istememiş olmak ebediyen 
bu haktan feragat edildiğine dela
let etmez ... Öyle ise o vakıt İtalya'
nın kaybı olan hakkını bugünden 
istirdat etmek gerektir. 

Bu fikrin doğurduğu cereyanla
rı herkes bildiğinden artık ayrıca i
zaha lüzum görmüyorum. Mamafi 
bu cereyanın sevkiyle işgal edilen 
Habeşistan ve ilan edilen impara
torluk İtalya'yı tatmin etmek şöy
le dursun bu yüzden tahassul eden 
yeni ihtiyaçlar neticesinde Italya'
nın metalibatını arttırmasına se -
hep olmuştur. 

Filvaki Habeşistan'ı işgal et
mek İtalya için o ka<lar fazla 
müşkül olmamıştır. Fakat orada 
yerleşip Habeşistan'ın servetlerin -. 
den istifade etmenin askeri işgal 
kadar kolay olmadığını bugün irili 
ufaklı her italyan anlamış olsa ge
rektir. Elyevm Habeşistan'df!. yüz 
binlerce italyan bulunmaktadır. Ha
beşistan'ın bugünkü zirai ve iktisa
di durumu bu İtalyanları beslemek
ten çok uzaktır. İtalyan limanların
dan kalkan dizi dizi vapurlar bu u
zak ve yabancı iklimde yaşıyan 

liemşerilerinin ekmeğine varıncaya 

kadar bütün ititiyaçlarını Süveyş
ten geçerek Cibuti'ye taşımakta ve 
bütün bu eşya oradan dcmiryoluy
la Habeşista'nın içerlerine sevke -
dilmektedir. Bu vapurlar Süveysten 
geçerken kanal şirketine mi.\ruriye
yi döviz olarak ödemekte malların 
Cibuti • Adisababa demiryolu vası
tasiyle Habeşistan içerlerine kadar 
sevki için fransız demiryolu şirke
ine ayrıca gene döviz olarak para 
verilmektedir. Bu hal ve vaziyet 
İtalya'daki altın ve döviz stokunu 
süratle eritmektedir. İtalyan ban -
kası ne vakıttanberi altın mevcudu
nun miktarını ilan etmekten vaz 
geçmiştir. Büyük İtalya'yı yarat -
mak, imparatorluk ilan etmek heye
canile işgal edilen Habeşistan'ın bu 
gidişle İtalya'yı kemirebilmek teh
likesi vardır. Umumi telakkiye gö
re buna çare bulmak artık İtalya i
çin en evel düşünülecek bir mese
ledir: 

Eğer bu nakliyat yüzünden hari
ce ödediği döviz belasından kurtul
sa İtalya geniş bir nefes alacaktır. 
Bunun için de Süveyş kanalının hiç 
olmazsa bir kısım hisseleriyle Cibu
ti - Adisababa dcmiryoluna mut -
laka sahip olmak lazımdır: işte 1-
talya'nın asıl hedefi. 

Fakat diplomasi aleminde on is
teyip bir elde etmek adettir. Ama 
belki bir yerine beş h~tta hepsi bi
le elde edilebilir ... Buna da eyval
lah! Habeşistan seferi esnasında 

Almanya !talya'ya müzaharet et
mıştır. Avusturya'nın ilhakında 
ise İtayla Almanya'ya borcunu ö
demiştir. İtalya'ya yeni menfaat -
ler temin ettirmek için şimdi sı -
ra Almanya'da ..... Südetler mese
lesinde gene İtalya Almanya'nın 
oyununu oynarken Musolini ta -
leplerini tehditle dünyaya ilan et
miştir. Fakat bu sırada hiç beklen
medik bir hadise vuku bulmuş ve 
Almanya Çekoslovakya'yı ilhak 
etmiştir. Roma'da bir çok kimsele
rin fikri şudur ki ilhaktan İtalya 
katiyen haberdar edilmemiştir. Mu
solini haberdar gözükerek gene Al
manya'ya mümaşat etmek mecburi
yetinde kalmıştır. 

Cünkü, gene buradaki intibaları 
naklediyorum, böyle yapmıya mec
budm. Almanya'nın 1talya'ya da
nışmadan hareket ettiği meydana 
çıkacak olursa İtalya'nın beyne! -
milel mevkiinin sarsılacağında 
şüphe yoktur. Roma - Berlin mih
veri eski kıymetini kaybedecektir. 
İtalyan metalibatına ise o kadar 
kulak asılmıyacaktır. Bunu önle
mek ve metalibatında israr edebil
mek için Musolini meseleden ha -
berdar olduğunu bağırmakla Fran
sa karşısında Almanya'nın eskisi 
gibi yardımını temin etmiş gibi 
görünmek istemiştir ... Buna muka
bil ise Almanya nazarında ne ka
dar küçüldüğünün farkında olma
mıştır. 

Bu son hadise artık Almanya'nın 
yalnız başına ve kendi hesaına iş 
görmesi zamanının yaklaştığını 
göstermektedir. Filvaki İtalya me
talibatını tahakkuk ettirmek için 
Fransa ile harbe girişecek olursa 
her istediğini bir damla kan dök -
meden elde eden Almanya neden 1-
talya'nın hatırı için uzun ve kırı
cı bir harbe tutuşsun! Musolini 
bunu hissetmemiş değildir. Habe -
şistan seferini başa çıkarmak için 
nişan yüzüklerine kadar feda eden 
italyanlar Fransa ile bir harp zu
hurunda nihayet canlarını feda e
debilirler. İtalyan gururunu renci
de etmeden Fransa ile uzlaşmak en 
Qoğru harekettir. Bu hususta İn -
giltere'nin tavassutunu temin et
mek maksadiyle kont Grandi'nin 
lord Halifax nezdinde yapmış oldu
ğu teşebbüsten ise müspet bir neti· 

• ce istihsal edilmiş değildir. 

1 ta1yan diplomasisi Çekoslo -

vakya'nın Almanya tarafın
dan ilhakı dolayısiyle orta Avru
pa'da yediği darbe yüzünden Fran
sa ile siyasi münasebatını tanzim 
etmeğe uğraşırken İtalya dahilinde 
ve halk arasında fransız düşmanlığı 
propagandası hiç bir suretle gevşe
tilmiş değildir. Milano'da Victor 
IIugo sokağının levhası söküldüğü 
gibi Aoste yaylasında fransız ad
ları taşıyan bir çok köy ve kasaba
ların adları italyancalandırılmıştır. 

Mesela: Coumayeur, Cormaiore 
olmuş; La Thuile, Tuillia; Olomont 
Olomonte; Rheme, Rema; Saint • 
Remy. San Remigio; Saint Vin
cent, San Vincenzo; ve Valtoursan
che, Cervinia adını almıştır. Bu da 
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Vatan, her ne pahasına ve her 
kime kartı olursa olsun, müdafaa 
edilir. Küçük Arnavutluk böyle 
yapmıştır. Ve buna - evelki gün, 
Tirana radyosunun medeni millet -
lere olan hitabmda da denildiği gi· 
bi bu memleketin fakir surette si -
lahlr, donanmasız, bir tek tayyare
siz ve ancak bir milyon nüfuslu ol -
ması mani olamamıştır. Bir milletin 
müdafaa hakkı kadar mukaddes 
nesi vardır? 

Kırat beyannamesinde erkek, 
kadm ve çocuk bütün amavutların 
son nefeslerine kadar, bir tek insan 
gibi memleketlerinin ve milletleri • 
nin istiklalini müdafaa edeceklerini 
bildiriyordu. Taarruza uğrıyan bir 
millet, istiklalin nimetini müdrik 
olduğu takdirde, ölmeği esir Ya§a• 
mıya tercih eder. İnsan bir kere ö • 
lür, fakat esirlik her gün biraz öl • 
mektir. 

Bugünlerde Napolyon'dan çok 
bahsediliyor. Bu cihangire en bü
yük darbelerden birini ona esir ol
mamak azmiyle harekete geçen İs· 
panyollar vurmuşlardı. Moskova ri
calini başka bir milletin aynı mahi· 
yetteki iradesine neden atfetmeme
li? Waterloo ise Napolyon tehlike· 
sine kartı el ele veren milletlerin 
nihai zaferidir. Milli istiklal böyle 
müştereken de müdafaa edilir. Fa -
kat, bir milyon kişiden mürekkep 
bir millet de kırk bet milyona kartı 
kendinde müdafaa kudreti bulabi -
lir. 

1 Lakin, bir zamandanberi zayıfın 
sesini çıkarmadan kendini kudretli
ye teslim edeceği aanki bir hesap 
meselesi telakki edilmiyordu. Va· 
kıa harp hesaba ve kitaba istinat e
der, ama müdafaa harbi değil. Biz, 
istiklal mücadelesinin başmda, bir 
istatistikçi gibi hasımlanmızm top, 
tüfek, mitralyöz ve sairelerini kale· 
me vuraaydık bugün müatakil Tür • 
kiye'nin yerinde yeller eserdi. Bü • 
tün mücadele vaaıtalarr varlıklanru 
korumağa karar vermit milletlerin 
kendilerinde meknuzdur; yeter ki o 
celadet göstersin. 

On dokuzuncu a\ır milliyet hissi
nin kuvetle tecelli ettiği aaırdı. Fa
kat, o zamandanberi geçen yüz se
ne zarfında bunun aksi mi görüldü? 
Almanya, İtalya, Yunanistan, Ro
manya, Sırbistan, Bulgaristan, Po
lonya ve hatta Arnavutluk kongre • 
lerin ve muahedelerin mi, bu mem
leketleri bizzat meydana getirmit 
olan alman, İtalyan, yunan, romen, 
sırp, bulgar, leh ve arnavut millet -
lerinin mi eseridirler? Yirmi aene • 
lik mevcudiyeti olan Çokoslovakya'• 
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müzikten başka hususlara da çevirmelerine yar
dım etti. 

koştuğunu gördü. Refik beyin telaşı ve kendisini 
farketmemi§ gibi yanından geçİ§İ onu hayrete dü
şürmekle beraber bunun üzerinde fazla düşünme
di. 

Bir gün alqam Üzeri çocuklar evlerine gider
ken Bedri muallim odasında oturmuş, 1stanbul'da 
bulunan annesine mektup yazıyordu. Koridorda 
çocukların ayak sesleri seyrekleştiği bir sırada a
cele mektubu zarfa yerleştirip kapadı, Üstünü yaz
dı, dışarı fırlıyarak bir talebe aradı. 

Kendisi mektepte yattığı ve bu akşam dışarı 
çıkmağa niyeti ol~adığı için mektubu, yolu posta· 
ne önünden geçen çocuklardan birine vermek is
tiyordu, 

Sokak kapısından bahçeye doğru bakındı. Her 
kes gitmişti. Kendisi gitmek için geri dönüp şap
kasını aldı, bu sırada kulağına müzik odasından 

piyano sesleri geldi: 
"Macide burda craliba; onunla göndereyim!" 

Dedi. 
O tarafa yürüdü. Kapıyı açtığı sırada Macide 

piyanonun kapağını kapamıt, çantasını almıştı. 
"Biraz çalıştım efendim I" Diyerek çıkmak is

tedi. 
Bedri ona yol verdi ve: 
"Postanenin önünden geçerken tunu atıver!" 

Dedi. 
Genç kız zarfı çantasına yerleştirdi, hafifçe 

dizlerini kırarak: 
"Allaha ısmarladık" Dedi. 
"Mektubu çantada unutmıyasınl" '' ~ 

"Unutmam efendim!" 
Macide bahçeye çıkarak kumlu yolda hızlı 

hızlı yürüdü, bu sırada mualJim odasına dönen 
Bedri, müdürün koridorun karanlık bir köşesinden 
fırhyarak süratle ;yanından ıeçtiiini ve bahçeye 

Ertesi akşam Macide'nin ders günü idi. Pay
dostan sonra bir saat beraber çalıtacaklardı. Mü
zik odasına giden Bedri, bu tekilde hususi olarak 
ders verdiği diğer altı talebenin de orada olduk· 
larmı gördü. 

"Bugün sizin gününüz değil, ne diye kaldı
nız?" Dedi. Fakat onların bu fazla alakalarına j. 
çinden memnun da oldu. 

Kızlar biribirlerine l!'analı bir tekilde bakıth· 
lar. Macide, Bedri'nin yakınında, kıp kırmızı 0 • 

larak başını önüne eğmişti. 
İki erkek talebeden biri: 

"Müdür bey emretti, bundan sonra ayn ayn 
der& almıyacakmışız. Hep beraber çalışacakmı· 
şız ! " Dedi. 

Bedri bir an ne demek İstediklerini anlamıya• 
rak karşısındakilere baktı, Sonra omuzlarını silke
rek notaları açtı ve evela Macide'yi, sonra diğer
lerini dinledi, geri kalanlara: 

"Siz de yarm aktam I" Diyerek odadan dıtarı 
çıktı. Müdürü görerek bu yeni emrin sebebini sor• 
mak istiyord~. 

Onu odasında bulamayınca geri döndü, biraz 
hava almak için dı§an çıktı. 

Ders verdiği yedi çocuk, ellerinde çantaları i
le, bet on adan ilerden gidiyorlardı. Onlara yak• 
laıtı. Bir müddet beraber yürüdüler. Her zaman· 
kinin aksine olarak bu ak§am hepsi de susuyorlar
dı. 

Sonu var 
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Sabah 
K ~buslu bir uykuy• daldım. 

Fakat çok yakında atı1an tü
fek sesleri beni uyandırdı. Gözleri
mi oğuşturdum. Ay kaybolmuş. A
çıttan hafif bir mazgal ziyası ge
liyor. Odamın havası dumanlı: gö -
lün sisinden olmalı. Acaba saat 
kaç? 

Gene bir tüfek sesi kulağımı pat
lattı. Köpek havluyor. HolJicctt'un 
bağırdığını işitiyorum. 

Acaba kodaman fil mi geldi? E
ğer öyle ise kaçırmağa gelmez! İh
tirasla yatağımdan fırladım. Kon -
duralarımı giyip çıktım. 

Terasada kimseler yok. Fakat 
avluda, Bay elinde tuttuğu fenerin 
ışığı altında diz çökmüş iki pijama
lı adam görünüyor. Ellerinde birer 
tüfek. Bu adamlar eyaletin ikinci 
şefi ile Hollicott'dan başkası de
ğildiler. 

- Ne yapıyorsunuz? 
Dedim. HolJicott: 
- Bugünkü gıdamızı tedarik e -

diyoruz. 
Dedi. Çakılların üzerinde P' 

bir yaban horosu, bir sülün, ve iki 
peç tavuğu bir "natür mort" mode
li "ucuda getirmişti. Jefferson 
Payn 

- Kümenin içine ateş etmeli i
dik ... 

Dedi. Dört bacafı uzanmış, ve 
kan içinde kalmış, suratı sarkmış 
yerde up uzun yatan bir hayvanı 
göstererek: 

- Bu da ne? 
Dedim. 
- Küç' k bir çakal. 
Fenerin 1 ığı ile aydınlanan ar

kadaşıma baktım. Yüzü rahat etmiş 
gibi görünuyor. Rengi penbe ve 
mütebessim. İçimde gizli bir haset 
duydum. Hollicott bana: 

Geçirdiğimi uykusuz geceyi dü
şünerek: 

- İkisi de hoşuma gitmez. 
Dedim. Lambalarını yakan şoför, 

gözleri projektörle kamaşmış bir ça
kalı takip ederek eğleniyor. Yolun 
bütün uzunluğunca, yüzlerce hay
van, bizi bigane bir tavırla seyredi
yorlar. 

Sordum: 
- Nasıl oluyor da bu hayvanlar 

bizden korkmuyorlar? 
Hollicott: 
- Çünkü bu saatte, bütün yırtıcı 

hayvanlar karınlarını doyurmuş bu
lunurlar. Güneş batıncaya kadar 
m:.itareke vardır. 

Dedi. Otomobil çalılık bir saha
da durdu. Dün akşamki vadi. Ha
rabelerin yığınlarını tanıdım. 

Mine üstüne işlenmiş renkli bir 
nakış gibi, kızıl, mücella, cesim bir 
güneş yükseliyor. 

Henüz iyice uyanmamış olan bu 
ilahı, telaşlı nazarlarla seyrediyo -
rum. Şimdilik kısa bir zaman için 
hiddet ve şiddeti uyuyor, ona yak
laşılabilir. Ben onun uyandığı za
manki gazabını ve kendine bakma
ğa cesaret eden gözleri ışık şim -
şekleri ile nasıl kör ettiğini pek ala 
bilirim. Bir ziya kasırgası altında 
kasklarımızı başımıza geçırıyor, 
gözlüklerimizi takıyoruz. 

Sis bir feerideki sahne oyunu gi
bi kayboldu. Şimdi her sarmaşık, 
her kök, her yaprak bir çiğ buharı 
altında parlıyor. 

Bizim çiftliklerde ve kümeslerde 
olduğu gibi horoslar sabahı müjde
liyor ve dağılmakta olan sislerle be
raber, kuş cıvıltıları, ıslıklar, şak
lamalar, başlıyor. 

(Sonu var) 

ULUS 

p R 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Dün yapı lan hususi maçta 

G. Birliği Beykoz- Kurtuluş 
muhtelitini 4 O yendi 

Bugün maçın revanşı yapılacak 
Ankara spor meraklıları bu haf tayı da güzel spor tezahürleriy- ı 

le ~~.~rdiler. Mekte~liler arasındaki maçlardan başka dün Anka-16 
ragucu sahasında bılhassa Beykoz - Kurtuluş muhteliti ile Genç-1 ~ 

Gençlerbirliğinin teşebbüs ve gayretiyle şehrimize gelen lstan- l Bj lerbirliği arasında yapılan maç enteresandı. •~ • 

bul'un bu birinci sınıf takımlarınrn muhteliti binlerce seyirci ' 
önünde yaptığı birinci maçım 0-4 gibi mühim bir farkla kaybetti. ~~"'\: 

Saat 16 da Hakem B. Omer J 111111111111
""

11111
""

1111111111111
-.. 

- -
alana çıktı. Onu misafir takım =·. Bugu··nku" spor harekeller"ı ==· 

takip etti. l~te kadrosu: • 
Strato - Behadır, Halit - Mustafa, : 

Aleko, Angeli - Turhan, Poliycdinis, Futbol : 
Tanaş, Şahap, Kazım. : 

İkinci devrede kaleci değişti. Safa Gençlerbirliği - Beykoz, : 
oynadı. Bir aralık sakatlanan bek Ha- Kurtuluş Muhteliti 
lit'in yerine de beş dakika kadar A 16 nkaragiicii sahası saat Maryo oyuna girdi. 

9 - İ:I - 1939 

I 
Dünkü 1ıösterilerde yüzenleri 

alaka ile seyredenler 

Gençlerbirliği de kendi öz kadro -
sunu muhafaza ediyordu. 

Rahim - Mehmet, Ahmet - Hasan, 
Hüseyin - Vahdet, Yusuf, Ali, Asım, 
Mustafa. 

Mektepliler arası ma~lan 
Yüzma havuzundaki müsabakaların umumi görünüşil 

Ankaragücü sahasında 

Gençlerbirliğinin sağdan inkişaf e
den ilk hücumu avutla neticelendi. 
Oyunun ilk on dakikasında takım -
lar yekdiğerini denediler. Maç bu sı -
rada bir beraberlik manzarası göste -
riyordu. Fakat haftaym ilerledikçe 
ankaralılar misafir takım yarı sahası -
na yerleşmiye başladılar. Nihayet bu • 
yerleşme bariz bir üstünlük halini al
dı. 

Gazi Terbiye E. - Ziraat E. 
Saat: 12.30 hakem İhsan Türemen 

Hukuk F. - Dil, Tarih F. 
Saat: 14.15. hakem Muzaffer 

Ertuğ 

Bisiklet 
125 kilometre mukavemet 

Saat 8 de. Akköprü süvari 
karakolu önü 

Yüzme 

Çocuk E. Kurumu havuzunda 

Su. S. Federasyonunun 
hazırladığı gösteri 

muvaffakiyetle başarıldı 
- İyi uyudunuz mu Dü Krusset? r-------·---'-----

Yirminci dakikadan sonra tebarüz e
den bu üstünlük İstanbul takımının 
müdafaasına epeyce zorluk çektirdi. 
Bahadır ve Halit, Gençlerbirliği iki 
açığının hazırladı üç ortanın ani şilt -
teriyle gol vaziyetine giren hücumları 
ustalıkla kesiyorlardı. Bilhassa orta 
haf Aeleko'nun bilğili ve teknik oyu
nu neticeye müessir oluyordu. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
kapalı yüzme havuzunda 
saat 9.30 dan 20 ye kadar 

. . . . . Dedi. 
- Mükemmel. 
- Öyle ise kahvaltıdan evci ha -

rabeler:i görmeğe gidebiliriz. 
- Ben onları dün &ördüm. 
- Müdevver hazine binasından 

başka bir ey görmediğinizi söyle
miştiniz. 

Sonra istihzalı bir tavırla ilave 
etti. 

- Belki de geçirdiğiniz rahat ge
ceye rağmen uykuya doymamışsı
nızdır. 

- Kendimi pek dinlenmiş hisse
diyorum. Acaba saat kaç? Dedim. 

- Beş, haydi çabuk giyininiz, 
bir palto, bir tüfek, bir de kinin a
larak hemen geliniz. 
Körüğü kaldmlmıı olan otomo -

bilde uyku ıle mücadele ediyorum. 
Sıcak bir si bir volkan dumanı gi
bi yükseliyor. Ağaçların kütükleri 
görünmüyor! Jungle'in altına be -
yaz ve kesif kar gibi bir pamuk ta
bakası yığılıyor, bu sis gölden mi 
geliyor acaba? Islak hava içinde a
deta üşüyorum. Aksırmağa başlı -
yan Hollicott bir kinin kaşesi yut
tu. 

Yolun üzerindeki ağaçlarda bin
lerce maymun, ısınmak için olacak, 
da11ara tutunmuş sallanıyorlar. 

Trogladytes'ler, papağanlar, açık 
mavi ve koyu mavi güvercinlerle 
dolu bir lcüşhane altından geçiyoruz. 

Tavuslar bağırıyor, yeşil ağaç ka
kanlar dalları gagalıyor. Sisler içi
ne gömülmü ağaçlann altında, yo
lun öbür tar fına geçmek istiyen, 
tilkiler, sırtlanlar, otomobilimiz -
den bile ürkmiyen bir sürü kızıl 
hayvan var. 

Bir kazığa bağlanmış bir keçi 
karşısındaki ıki çakala kafa tutu -
yor. Onların her hücumunda hava
ya bir tos 'l:Uruyor. İhtimal bütün 
~ece bu şekilde mücadele etmiştir! 

- Bu keçıyi yungle'in ortasına 
hangi budala bağlamış? Dedim. 
HolJicott: 

- Onu bağlıyan bir budala değil· 
dir. Eyaletin ikinci şefidir. Keçi
nin yanında bir tuzak var. Gece o
raya bir yırtıcı hayvan düşürmek 
istiyor. 

Dedi. Bir sademe oldu. Otomobil 
frenleri üzerıne yüklendi. Yolun ü
zerinde, siyah ve kızıl bir şimşek 
gibi bir şey hır saniye içinde par
ladı ve kayboldu. 

Hollicott: 
- Bir leopar 1 Dedi. 
Çok kısa surrlü. Ama ziyanı yok. 

Gördüm yal 
Hollicott bana akıl öğreterek : 

- Eğer yırtıcı hayvanı yarın 

pool'un yanında avlamak isterseniz 

mesele kolaydır: eyalet fcfine güm

rüğünü verirseniz olur biter. Yal -

nız geceyi bır kaya veya bir ağaç 

dibinde geçırmeniz lazım. 

lzmir'deki maçta 

Ankara gücü Ateı 
takımını 3 - 1 yendi 
İzmir, 8 a.a. - Milli küme maçtan -

nı oynamak üzere şehrimize gelen 

Ankaragücü ilk karşılaşmasını bugü\1 

5000 e yakın bir seyirci karşısında 

Alsancak stadında Atet takımı ile 
yaptı. Büyük bir alaka ile takip edilen 

bu maç Ankaragücünün 3 - 1 galibi -
yetiyle bitti. 

Bugünkü karşılaşmada iki takım 
kendilerinden beklenen oyunu gös -
terememişlerdi. Birinci devre:ıın ılk 

yedi dakikasından sonra, oyun gelişi 
güzel vuruşlarla ve can sıkıcı bir hal 
aldı. Ankara'nın ilk devredeki gay -
retli oyununa, İzmirliler ikinci dev -
rede mukabele edebildiler. 

B. Feridin hakemliği altında başlı
yan oyununda topu kapan Hamdi'nin 
İzmir kalesine kadar sokularak orta -
ladığı topu iyi vaziyette yakalıyan 
Vahap daha birinci dakikada Ank ... a
nın ilk sayısını yapmış bulunuyordu. 

Bu suretle, daha ilk dakikada mağ
lup vaziyete düşen İzmirliler ,kendi -
lerini toplamıya vakit bulmadan Fik -
retin yaptığı ikinci golle karşılaştı· 
lar. 

Top, yeniden ortaya gelir gelmez, 
toplu bir hücuma geçen ateşliler, sol 
açıkları vasıtasiyle ilk sayılarını yap
tılar. Devre de bu suretle 2 - 1 Anka -
ra'nın lehine bitti. 

İkinci devre, iki takımın da bir çok 
fırsatlar kaçırmasiyle, fakat, Ateşin 

daha enerjik oyunu altında devam et
ti. 

Devrenin son dakikalarında iken 
Ankaragücünün birden parlıyan hü -
cumunda Fikret 43 üncü dakikada çok 
sıkı bir şütle takımına üçüncü golü de 
kazandırdı ve maç 3 - 1 Ankaragücü -
nün galibiyetiyle sona erdi. 

Vatan müdafaa edilir 
(Başı 5 inci sayfada) 

nın istiklalini korumak istememi§ 
olmaaı diğer milletlerin de boyun 
eğeceklerine delalet edemez. Va
tan mefhumu vicdanlarda yerleş
mit ise vatan müdafaa edilir. 

Vatanlarını müdafaa etmekte o
lan amavutlara, dost ve düşman, 
herkes hürmet edecektir; Arnavut
luk hartadan silinse bile. lstiklalle
ri için yıllarca uğratmıt olan ital -
yanlarla almanların bunu anlama -
malarma imkan var mıdır? 

Nasuhi BA.l'DAR 

Fakat buna rağmen, her zaman oyun 
}arını zevkle seyrettiğimiz Gençler -
birliği santra hafı Hasan, müsait va -
ziyette yakaladıgı topu çok sıkı bir 
şiltle kaleye soktu. Bu gol çok alkış -
landı. 

Bu gol misafirleri hıza getirdi. For 
vctler ileri atıldılar. Takımın sol ta -
rafı mükemmel işlemiye başladı. Bu 
sırada Münir ve Mehmet çok gayretli 
oyunlariyle tehlikeleri bertaraf etti -
ler. Rahim, bir kaç ütü yakaladı. Bil
hassa Tanaş'ın sıkı bir şütünü çok gü
zel tuttu. 

Beykoz ve kurtuluşluların bu hü -
hücumları kendi müdafilerinin ser -
best ve açık oynamalarına yardım et -
ti. Fakat bundan gençler istifade et -
tiler ve daha birinci golün atılışından 
on dakika geçmeden ikinci sayılarını 
yaptılar. 

Birinci devreyi 2 - O Gençlcrbirliği 
kazandı. 

İkinci devreye istanbullular daha 
gayretli ve enerjik başladılar. Anka • 
ralılar ise daha ilk vuruştan itibaren 
vaziyete gene hakim olduklarını gös
terdiler. Mamafih bu haftaymın 10 un 
cu dakikasından itibaren 15 dakika sü
ren bir zaman içinde misafir takımın 
Gençlerbirliği kalesi önünde yarattı -
ğı tehlikeler kayda değer ... Rahim bir 
iki şütü yakaladı. Bir kaç defa da is -
tanbullular açık ve müsait vaziyetler
den istifade edemediler. 

Buna mukabil Gençlerbirliği sol içi 
Asım kale önünde Alinin başiyle vur

muş olduğu pası alarak üçüncü golü 

yaptı. Pas da, şüt de güzeldi. 
Bundan sonra Beykoz - Kurtuluş, 

muhteliti bir şeref sayısı olsun çıkar -

mak için cansparane denilecek bir 

gayretle çalışmıya başladı. Bu gayret

leri bir an Gençlerbirliği müdafaası -

nı şaşırttı ve aleyhlerine bir iki de 
korner oldu, fakat biraz geçince Ali 

geriden ve havadan gelen bir topu hiç 

beklenmeksizin dördüncü defa kaleye 

sokunca istanbullular mukadderata 

razı olduklarını gösteren bir oyunla 

maçı bitirdiler. 
İstanbul takımının yenilmesine rağ

men daima oyunlarını beğendiğimizi 

ve vaziyeti biraz da şanıvzlıklarına 

atfettiğimizi kaydetmeliyiz. Teker te 

ker hepsi usta ve iyi oyunculardı. Fa -
kat bir arada hiç oynamadıkları anla -

şılıyor. Dün yenilmeleri mukadderdi. 

Fakat ı - 2 gol de onlardan bekliyor -
duk. Bugün dana iyi oynıyacaklarını 

muhakkak sayıyoruz. 

Gençlcrbirliği, takım halinde fev: • 

-. --. •............•.......................• .: 

Beykoz kalesi önünde heyecanlı 
bir an: Beykoz kalecisi 

topu tutamıyor 

Güneş Umumi Heyeti 
Ankara Güne§ Kulüp idare He

yetinden : 
Kulübümüzün senelik umumi hey

eti toplantısı 18. 4. 1939 salı günü ak
şamı saat 18.30 da Ankara Yenişehir
de kulübümüz merkezinde yapı!aca· 

ğından bütün azaların bu toplantıya 
gelmeleri rica olunur. 

1 - İdare heyeti raporunun okun· 
ması ve idare heyetinin ibrası, 

2 - Yeni i<lare heyetinin intıhahı, 
3 - Mürakiplerin intihabı, 
4 - Nizamnamede yapılacak tadi

latı tesbit etmek üzere bir kq_misyon 
s•çilm<.' 

~ 5 - Kulübün istikbalde alacağı va
ziyetin ve hattı hareketinin tesbıti. 

Dikkat: Toplantıda nizami ekseri -
yet olmadığı takdirde toplantı mez
kur tarihten bir hafta sonraya yani 
25. 4. 1939 salı akş:ımı saat 18,30 a ta
lik olunacaktır. 

kalade idi. Bu kadronun Ankara maç
larında da muvaffakiyetlerini bekler 
ve kendilerini tebrik ederiz. Maç bu -
gün saat 16 da aynı sahadadır. 
Öğrendiğimize göre bugünkü maç 

fiY.atlarında tenzilat yapılmıştır. 

Su topu müsabakası çok heyecanlı oldu 
Çocuk 'Esirgeme Kurumunun An - 2 - Faruk 59.4/10 saniyede. 

k:or.:o <ı[\l"ırcularınA ı.,,.,:ı;ır-ci "1'.n ~;<>in .,, •r 
(Kapalı yüzme havuzu) dün beden 100 metre kurbağalama : 
terbiyesi umum müdürlüğü su spor - 1 - Semih Ulutürk ı. 38. 8/10 da • 
ları federasyonunun himmetiyle gü - kika Gençlerbirliğinden. 
zel bir spor gösterisine sahne oldu. 2 - Ekrem ı. 42. 3/5 dakika Har-

Federasyon, Türkiye'de eşi bulun - biyeden. 
mıyan ve hatta bir çok memleketelrde 3 - Mehmet - Harbiyeden. 
benzeri çok az olan pisinde, dün ya - 50 metre kurbağalama küçüklere : 
pılması mümkün olan her şey yaptı... ı - İhsan Kurt 48. 5/10 saniye. 
Yüzme yarışları, su topu, atlamalar ve 2 - Necmi 50. 3/10 saniye. 
muhtelif eğlenceler... 3 - Faruk 

Beden terbiyesi umum müdürlüğü, 400 metre serbest büyüklere : 
gösterilere vekille~.imizi, mebusl~~ı : j ı _Cihat 7. 14. 8/10 dakikada Genç 
mızı, vekaletler musteşarlarını, mulkı lerbirliğinden. 
ve askeri erkanı davet etmişti. Havuzu 2 _ Nihat 8. 16. _ dakikada Gü -
çerçeveliyen balkonda davetliler kız 

erkek sporcularımızın yarışmalarını, 

atlamlarını, ve eğlencelerini zevk ve 
hazla seyrettiler. Misafirler müsaba -
lara dinlenmek için verilen fasılada 
büfeye davet edilerek ağırlandılar. 

Tamamiyle fenni usullere göre ya -
pılmış olan 25 metre boyundaki mer
mer havuzda müsabakalar ve diğer 

gösteriler beynelmilel nizamların em
erttiği usul ve kaidelere göre cereyan 
etti. Muhtelif kuluplere ve mekteple
re mensup yüze yakın gençler bu gös
terilere iştirak etmek suretiyle fede -
rasyonun kendilerine hazırladığı bu 
güzel fırsatı kaçırmamış oldular. 
Gençlerimizin ilk defa böyle bir ha -
vuzda yaptıkları gösterilerde gözü -
müze çarpan hususiyet, onların yük -

neşteıı.. 

3 - Halil 8. 18. 2/10 dakikada An -
karagücünden. 
100X4 Bayrak : 

1 - Beden Terbiye enstitüsü 6. 21. 
5/10 dakikada. 

2 - Harp okulu 6. 34. 5/10 dakikada 
3 - Mülkiye 

Su tapu oyunu neticesi : 
Gençlerbirliği takımı ile Harbiye 

takımı arasında yapılan su topu oyu -
nu neticesinde Gençlerhirliği takımı 

Harbiye takımına 3 - O galip gelmiş -
tir. Gençlerbirliği takımı oraya gel -
miş bulunan davetliler çok zevkli ve 
heyecanlı ve teknik bir oyun göster -
miştir. İçlerinde bilhassa takımın kap
tanı bulunan Semih Ulutürk takımı -
nı fevkalade idere ederek bu netice .. 

sek kabiliyet ve enerjileri oldu. Bu a - yi almasında hamil olmuştur. 
rada beden terbiyesi mektebinin ye -
tiştirmekte olduğu, yarınki beden 
terbiyesi muallimlerini takdirle sey -
rettik. Dün müsabakalara iştirak eden 
bütün sporcularımızı ve gösterileri 
tertip eden alakalıları tebrik ederiz. 
Temenni ederiz ki Çocuk Esirgeme 
Kurumu ve federasyon elele vererek 
Ankara için bir nimet olan havuzun 
daimi surette işletilmesini temin et -
sinler. 

Dün gösterilerde alınan teknik ne-
ticeler şudur : · 

50 Metre serbest küçüklere : 
ı - Kazım 41. 3/5 saniye • 
2 - İhsan Kurt 41. 8/10 saniye. 
3-Faruk 

Bayanlara 50 metre serbest : 
ı - Mualla 1.9. dakika Beden ter -

biyesi Enstitüsü. 
2 - Zehra 1.10.1 dakika Beden ter -

biyesi enstitüsünden. 
100 Metre serbest büyüklere : 

1 - Cihat 1. 16 dakika Gençlerbir • 
liğinden, 

2 - Nuri l.35 dakika Harbiyeden. 
3 - Hasan - Ankaragücü 

100 Sırtüstü büyüklere : 
ı - Kamil İçli 1.43 Ankaragücü 
2 - Nazım Altınkaya 1. 46· 5/10 

Gençlerbirliği. 

3 - Halil İşlek - Ankara gücü .. 
50 Metre sırtüstü küçüklere : 

1 - İhsan Kurt 56. 2/5 ıısaniyede. 

Bügünkü yüzmeler 
Su sporları federasyonu bugün pi

sını umuma açık bulunduraca' .ır. 
Yalnız bugün havuza giriş paralıdır .. 
Haber verildiğine göre, kulüp ve mek 
tep mensuplarından 10, diğer kimse • 
!erden 30 kuruş duhuliye alınacaktır. 
Bir çok gençler dün sabahtan akşama 
kadar havuza uğrıyarak içeri girmek 
arzusunu göstermişlerdir. Buna naza
ran bugün epeyce bir kalabalığın o -
raya toplanacağı anlaşılmaktadır. 

Mektepler arasmda ma~lar 
Dün Ankaragücü sahasında öğle ta

tilinden itibaren mcktcpJiler arasın
da tertip edilen müsabakalara devam 
olunmuştur. Yapılan ilk müsabakada 
Ticaret lisesi takımı, sanat mektebini 
2 - O yenmiştir. İkinci maçta mektep
liler arasında bu sene şampiyon olma
sı beklenen erkek lisesi inşaat usta 
mektebine 1 - O galip gelmiştir. 

D. D. Y. nın bir kararı 
Devlet demiryolları işletme umum 

müdürlüğü, istasyonlarda inzibatı te
min ile mükelef bulunan polis ve jan
darmalara istasyon binaları müsait ol
duğu takdirde meccanen yer tahsis 
etmeğe karar vermiştir. 
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ltalyan kllaları tahliye 
edilen Tiran' a girdiler! 

(Başı 1 inci sayfada) 
bir haber vermeden italyan milli mar
şını çalmıştır. 

Draç'taki muharebede ölenlere 
dair aynı Stelani aansının 

başka türlü tebli~i 
Roma, 8 a.a. - Stefani ajansı Draç'

tan bildiriyor : 
Draç'ta vuku bulan muharebelerde 

sekiz deniz neferi ölmüş ve 34 deniz 
neferi de yaralanmıştır. 

İhraç kıtaatından 30 nefer ölmüş, 
9 nefer yaralanmıştır. Santa Karanta
da da 1 nefer ölmüş ve 10 kişi yaralan
mıştır. 

ltalyan kıtalan Tiran'da 
Roma, 8 a.a. - Stefani ajansı, ital

yan kıtaatının Arnavutluk'un payitah 
tı Tiran'a varmış olduklarını haber 
vermektedir. 

/şkodra alındı 
Roma, 8 a.a. - Stefani Ajansı Ti -

ran'dan bildiriyor : 
İtalyan kıtaatı 1şkodra'ya girmiş -

tir. 

Muvakkat hüküm et 
Roma, 8 a.a. - Stefani ajansı Ti -

ran'dan bildirdiğine göre, dün öğle -
den sonra vaziyet vahimleşmiş, Tiran 
zimamdarları paytahta kalamıyacak • 
larını anlamış ve meçhul bir istikame
te pek muhtemel olarak Elbasan'a ha
reket etmişlerdir. 

Stefani ajansı, bu haberlerinde şu 
malı1matı da vermektedir : 

.'Son günler zarfında mütemadiyen 
fikir değiştiren kıral, zaman kazan -
mak istemiş ve general Guzzoni'nin 
nezdine italyan ataşemiliterinin refa
katinde ekonomi nazırı Gara'yı gön -
dermiştir. Kıralın müzakereleri uzat -
mak suretiyle İtalyan askerlerinin 
yürümesine karşı koymak istediği sa
rihtir. 

Bir muvakkat hükumet kurulmak 
üzere olduğu şayiaları dolaşmakta -
tadır. Bu hükümet, memlekete, !tal -
ya'nın himayesi altında hakiki adalet 
esaslarına dayanan bir rejim vermek 
için mesul unsurlar tarafından kuru -
lacaktır. 

Öğrenildiğine göre İtalya'nın, mü -
dahalesine sebep otan gayri mesul un
surlar şehirde soygun yapmakta ve 
bilhassa italyan elçiliği etrafında silah 
sesleri işitilmektedir. 

İtalya elçisi ve elçilik memurları, 
sefaret binasında silahlı müdafaaya 
hazır bir vaziyette beklemektedir. 

Kıral Zogo Florine'de 
Atina, 8 a.a. - Havas'ın muhabiri 

bildiriyor : 
Kıral Zogo ve maiyeti Koriçe ya -

kınından Yunanistan hududuna geçe
rekFlorine'ye varmışlardır. 

Kıral Zogo ve kıraliçe J erdaldin 
geceyi Floriene'de geçirecekler _ve 
muhtemel olarak yarın sabah Sela • 
nik'e hareket edeceklerdir. Selanik'te 
büyük otelde kendileri için odalar 
tutmuşlardır. 

Cinano Tiran'da 
Tiran, 8 a.a. - B. Ciano buraya gel

miştir-
Diğer taraftan da akşam fransız ra

porları Musolini'nin de b~g~n tayyare 
ile Tiran'a geleceğini ve ıhtım~l ~u -
rada bir nutuk vereceğini bildırmış -
lerdir. 

Yu~oslavya'ya teşekkür 
Belgrad, 8 a .a. - İtalyan kaynağın -

dan öğrenildiğine göre, Duçe, ':ugos: 
lavya'nın Arnavutluk meselesındekı 
dostane hattı hareketinden dolayı Bel 
grad hükümetine teşekkürlerinin ib -

lağına İtalya'nın Belgrad orta elçisi 
B. lndelli'yi memur etmiştir. 

/şl(al hiç bir devlete karşı. deiil 
Mitano, 8 a.a. - Regime Facısta ya-

zıyor : 
Arnavutluk'un işgali hiç bir d~:V1e.te 

ve komşu devletlere karşı degıl~ır; 
İtalya bu komşu devletlerle samımı 
münasebetlerinin idamesi arzusunda -
dır. 

Yul(oslavya' nın vaziyeti 
Belgrad, 8 a.a. - Sabah gazeteleri 

Arnavutluk hadiselerine sayfalar do -
lusu yazı tahsis etmekte ve hadisele -
rin beynelmilel akisleri h~kkınd~, 
Roma, Faris ve Londra'dan rnuteaddıt 
telgraflar neşretmektedir. 
Yalnız Politika gazetesi mülhem ol 

duğu hissini veren bir komanter neş -
retmiştir. 

Gazete diyor ki : 
Arnavutluk'un bazı şehirlerinde 

italyan ve Arnavutluk kıtaatı arasın -
da muharebeler olmuştur. Daha fazla 
kan dökülmiyeceğinden ümit etmek 
icap eder. Güya yugoslavya tarafın -

dan alınan tedbirler bankında haber - ı-=-
ler intişar etmiştir. 'S C' • 

Bu .. h~~erl~r doğru değildir. Yugos- u r 1 ye 
lav hukumetı, menfaatlerimizi koru • ve 

Tunus'ta 
infial ! 

maya amade olduğunu ve Arnavut -
luk'a karşı alınan tedbirlerin muvak -
kat olduğunu bildiren İtalya hüküme
tiyle sıkı temas halindedir. 

Cesur Arnavut milletini takdir 
Paris, 8 a.a. - Arnavutluk sefare -

tine dünya talebe birliğinden, Paris'
teki bulgar talebe cemiyetinden, Pa • 
risteki yugoslav talebel cemiyetinden 
ve diğer cemiyetlerden birçok telgarf
lar gelmiştir. Bu telgraflara italyan ta 
arruzu protesto edilerek istiklali için 
mücadele etmek suretiyle balkanların 
istiklali için mücadele etmekte olan ce 
sur arnavut milletine karşı takdir ve 
hayranlık gösterilmektedir. 

Japon gazetesine göre Romanya 
ve Yul(oslavya 

Tokio, . 8 a.a. - Arnavutluğun iş
gali hakkında tefsiratta bulunan Nişi
Nişi gazetesi yazıyor: 
Arnavutluğun işgali Roma - Ber

lin mihverinin ingiliz muhasara te
şebbüsüne şiddetli ve seri bir muka
belesidir. Şimdi artık Yugoslavya ile 
Romanya'nın almanya ve italya aley
hindeki bloka iltihak etmeleri pek az 
muhtemeldir. 

Amerika vaziyeti 
tôkip ediyor 

(Başı I incı sayfada) 

dır ve büyük bir millettirler. Fakat 
cenabıhak ne hikmettir bilinmez, on
ları her türlü şövalresk hislerden mah
rum bırakmıştır. Kıraliçe bir çocuk 
dünyaya getirdiği bir sırada İtalyan
lar bu darbeyi indirmişlerdir. Kırali
çe, iki günlük yavrusiyle beraber ya
taktan kalkarak Arnavutluğun hari
cinde bir melce aramak mecburiyetin
de kalmıştır. 

Kırka karft bir! 
Darbeyi indirmeden bir kaç hafta 

daha bekleseydiler, İtalyanlar, tabiat
ları haricinde bir harekette bulunmuş 
olurlardı. Kırka kartı bir, hatta silah
lar arasında bir mukayese yapılacak 

olursa, bine karşı bir nisbetinde, orta
da hiç bir tahrik mevcut değilken ya
pılan bu taarruz İtalyanlara ne ka
zandırabilir? 

Devamlı bir menfaat kazandırabile
ceğini zannetmiyorum. Buna mukabil 
bir şeref temin etmiyeceğinden de e
minim. 

Kendisini göstermek istiyen bir 
şampiyon, bir çocuğu döğmez, diğer 
bir pehlivana meydan okur. İtalyan
ların bu gibi mülahazalarla alay et -
tiklerini biliyorum. İnsan anlamadığı 
bir şeyle her zaman alay eder. Öyle 

zannediyorum ki kimse İtalya'yı bu 
yaptığı işlerden dolayı takdir etmi. 
yecektir. Ben de diğer münevver ar
navutlar gibi İtalya ile şerefli bir e
sas dahilinde kültür ekonomi ve siya
set sahalarında İtalya ile sıkı bir iş
birliği tehayyül ediyordum. İtalya'
nın bu hayale zarifane mukabelesi yü 
ze indirilen bir yumruktan ibarettir.,, 

Birl~ik Amerika' daki teessür 
İtalyanların Arnavutluğa karşı yap 

tığı taarruzun bir yortu gününe tesa
düf etmesi Amerikan halkı arasında 
bir kat daha infial uyandırmıştır. 

Takriben 40.000 kişiden ibaret olan 
Arnavut kolonisi hususi şenliklerle 
Veliahdin doğumunu tesit ederken 
bu haberi alarak hayret ve teessür 
duymuştur. 

Güzelliği Amerika'da meşhur olan 
kıraliçe J eraldin'in amerikalı bir an
neden doğmuş olması, Amerikan bal
kının Arnavutluğun feci akibetine 
karşı beslediği sempati hislerini tak
viye etmiştir. 
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Çocuk çıktı 

Çocuk Esirgeme Kurumu genel 
merkezi tarafından çıkarılmakta olan 
(Çocuk) adlı dergisinin (133) sayısı 
çıkmıştır. Yurt yavrularının sağlık, 

sosyal kültürel durumlarının inkişa
fına hizmet eden bu kıymetli dergiyi 
çocuklara, çocuklu ana ve babalara 
tavsiye ederiz. 

Ana çıktı 
Çocuk Esirgeme Kurumu genel 

merkezi tarafından çıkarılmakta olan 
(Ana) adlı derginin (15) sayısı çık
mıştır. Yurt yavrularının sağlık, sos
yal kültürel durumlarının inkişafına 
hizmet eden bu kıymetli dergiyi ço -
cuklara, çocuklu ana ve babalara tav
siye ederiz. 

Beyrut, 8 a.a. - Halk, Arnavut
luktaki italyan taarruzuna karşı nef
ret ve infialini göstermekte berde
vamdır. Suriye "Ulema komitesi,, İ
talya tarafından bir müslüman devle
tin bütünlüğüne karşı yapılan bu ha
reketten pek müteheyyiç olan azasını 
bu akşam fevkalade bir toplantıya 
davet etmiştir. 

Diğer taraftan Cemil Mardam şu 

beyanatta bulunmuştur: 
İtalyan taarruzunu vahşiyane bir 

hareket ve barbarlara layık bir istila 
olarak telakki ediyoruz. Bunun bü
tün arap ve islam aleminde çok vahim 
bir tesir hasıl edeceğine kani bulunu
yoruz. 

Tunus, 8 a.a. - Havas - Arnavut
luk hadisesine sayfalar dolusu yazı 
tahsis eden Tunus matbuatı, Hitler 
prensiplerinin Roma tarafından tak -
lit edilmesini nefret ve infialle kar
şılamaktadır. 

Müslüman noktai nazarından, Sa
bah gazetesi, italyan politikasının is
lam dünyasına bol bol yaptığı beya
natla ne kadar mütearı:ı: olduğunu 
kaydediyor. 

Musilini'yi müslümanlığın hamisi 
olarak gösterenlere gelince, kısmen 
müslümanlarla sakin açık şehrin 
bombardımanı üzerine, bunların ha
yalleri suya düşmüştür. 

İtalyan gazetelerinden faşist olan 
Union gazetesi tabii olarak "meşru 

vasilik" ten bahsetmekte ise de, Gi -
ornale ismindeki gazete İtalya'nın 
Arnavutluk'taki hareketinde Tunus
ta yapılacak bir şey olmadığını anla -
yınca prestijin zaferini temin ihtiya
cını sezmektedir. 

Bu gazeteye göre, yeni iki merha
le Polonya ve Tunusolmak icap eder
di. Fakat Fransa'nın B. Daladiye ta -
rafından ifade edilen kati hattı hare
keti Tunus yolunun iyi muhafaza e -
dilmekte olduğunu Roma'ya göster -
miştir. İngiliz - Leh anlaşması ise 
yolu Almanya'ya kapadı. Cesareti kı
rılan küçük milletler de mukavemete 
hazırlanıyorlardı. Buna derhal muka
bele etmek lazım geldi ve Arnavutluk 
kurban olarak seçildi. 

Dünkü ~ocuk 
ilavemizde kart 

kazananlar 
Ankara Nazımbcy mahallesi Balcıoilu 

sokağında Yüksel Çetin, Ankara ikinci 
orta okulundan 287 Dühter Akıncı, Tire
bolu Dumlupınar okulundan 195 Ayhan 
Öksüz, Ankara kız liseı;inden 1194 Na
zan Erim, Edirne orta okulundan l.A da 
Burhan Sarpcl, Ankara Etlik okulundan 
289 Hasan Onur, Maden ilk okulundan 
442 Sevim Esen, Ankara Devrim okulun
dan 1152 Neşe İmer, Zile Altınyurt ilk 
okulu öğretmenlerinden Tahsin eliyle 
Kaniye Dcmirkıhç, Ankara Kocatepe o
kulundan 172 Ayten Ulucrgıiven, Zon
guldak Mithatpaşa okulundan 270 Lale 
Ataman, Finike il kokulundan 52 Sall
hattin Sözen, Erzurum !smetpaşa ilk o
k~lu!1dan 279 Selma Cangören, Ankara i
kıncı orta okulundan 307 Hüsniye Ka
çar, İzmir Gazi ilk okulundan 275 Sara 
Eren, İzmit Yenituran ilk okulundan be
ııin~i sınıfta Müşerref Ege, Gaziantepli
sesın~en 4.A da Sezai Sayıner, Ankara 
İltekın okulundan 259 Tuğrul Güven 
İmroz Cümhuriyet ilk okulundan 32 Şük
~ü Attila, Afyon - Konya battı Çobanlar 
ıatasyonu şefi oğlu Haşmet Gencer An
kara Necati okulundan ıs İlhan Co~klu, 
Ankara Ulus okulundan 906 Rifat Gür
kan, Ankara Mimar Kemal okulundan 
679 Valtcr Stober. Ankara Atatürk oku
lundan 213 Aliye Tunçel, Ankara İltekin 
~k~lu~dan 784 Türkan Denktaş, Ankara 
uçuncu orta okulundan 209 Mustafa Bcr
sen •. An!rara üçüncü orta okulundan 101 
Besım Özkaya, Bursa - Yenişehiri İsmet 
pa~ o~ulundan 203 Lerzan Ycşilgönen, 
Elazıg orta okulundan ı A da 673 Nihal 
Çiftçi, Zile orta okulund~n 2.B de 8 Mu
zaff cr Erkan, Ankara İltekin okulundan 
380 Cemile Tolunay, Ankara Ulus oku
lundan 649 Mustafa Üzümcü Ankara İl
tekin okulundan 99 Huriye T~lunay, Çan
kırı orta okulundan l.D de 390 Ayhan 
Başer, Ankara Ticaret lisesinden 1Cı2 Ne
cil Süer, Kayseri istasyon işletme cadde
si 30 numarada Rezan Pandır Ankara 
Gazi lisesinden 137Z Ali Dizdar, Zon
guldak Namıkkemal okulundan 432 Asım 
Yeni, Çaycuma ilk okulundan 13 Sami, 
Ankara Necati okulundan 867 Nermin 
Sap, Ankara İsmetpaşa mahallesi Uzun
yol sokak 2 numarada Muazzez Erkoçak, 
Ankara Necati okulundan 824 Müfit Öz
er, Kayseri lisesinden 2.E de 1556 Yıldı
rım Güven, Ankara Etlik okulundan Ay
ten Yurtçu, Ankara Atatürk okulundan 
114 Fikri Tezcan, Ankara Maltepe Akın
cılar sokak 5 numarada Fatma Tümer, 
Ürgüp inkılap okulundan 66 Nihal Gü
lce, Çorlu orta okulundan 166 !elli Gü
ray, Ankara Mimarkemat okulundan 839 
Saban Ergül. 

Müdafaa 
'paktı .• 

(Başı 1 inci sayfada) 

laylıklarm gösterileceğini ilave 
etmektedirler. 

Görülüyor ki lngiltere - Polon
ya ittifakında, evela, zayıfların 
kuvetliler tarafından müdafaası 
gibi bir maksat yoktur: bilakis 
kuvetleri olan, ve kuvetlerini sul
hun müsellah müdafaasına has
redecek olan devletler arasında 
bir anlaşma bahis mevzuudur. 
Bu devletlerin kuvet dereceleri 
tehalüf edebilir: fakat her biri, 
herhangi bir çarpışmada müessir 
bir rol oynıyabilmek kudretinde 
olmalıdır. Saniyen, kendile -
rinden bu suretle teahhüt istenen 
devletleri·n müşküllerini hallet
mek, iktısadi ve siyasi zaruretle
ri biribiriyle mümkün olduğu ka
dar telif etmek de lazı&ıdır. 

Yeni müzakerelerde mühim o
lan diğer nokta, Milletler Cemi
yetinin alelıtlak barışçılık ve hi
maye sisteminin terkedilmiş ol -
masıdır. iki devlet arasında, hal
ledilmesi ekseriya makul olan, 
meselelerden dolayı başkalarına 
harp külfeti kabul ettirmek ma -
nasızdır. Keza, bir devlet veya 
zümreyi haksız bir tazyik altına 
almak ve hayat ve maişet ıstıra
bı içinde boyun eğmeğe mahkum 
etmek, sulhu temin etmez. Böy
le sıkıntılar hazan boyun eğmek 
yerine, ne olursa olsun daha iyi 
bir talih tecrübesinde bulunmağı 
cebredebilirler. Versay diktası
nın akibeti meydandadır. Hiç 
bir tavizde bulunmamak, hazan, 
her feyi, hatta iptidada mağlup 
tarafından istenilmemiş olanı da 
vermek neticesine varmıştır. E
ğer bugünkü şartlan ortadan 
kaldırıp da, 20 senelik tecrübe i
le pişmiş olanlp.ra on beş sene e
velki çalıtma imkanlarım ver
mek mümkün olabilseydi, şüphe
siz tamamen başka türlü hareket 
ederlerdi. 
Şüphe olınıyan noktalardan 

biri de, İngiliz - fransız yeni hare 
ketinin tehlike karşısında müda
faa hissi ile başlamış olduğudur. 
Bu devletler hiç kimseden yeni 
bir fey almak istemiyorlar. İngi
liz zihniyeti, belki fransızlan da 
az çok sürüklemiş olarak, hiç 
kimseye bir fey vermemek dava
sını da reddediyor. Hırsın bir hu
dudu yoksa da, hakkrn ve ihtiya
cın tabii hadleri vardır. Mesele, 
hak ve ihtiyaç icaplannı bir ta
rafa atarak, ihtirasa aynı zaman
da makul olmak imtiyazını ver
memektedir. 

F. R. ATAY 

londra anlaımasmdan sonra 

Polonya'nın 

vaziyeti 
Bertin, 8 a.a. - B. Bek bu sabah 

şimal ekspresiyle Berlinden geçmiş 
ve Varşova'ya doğru yoluna devam 
etmiştir. Berlin'in iki garı arasında 
B. Bek Polonya büyük elçisiyle gö
rüşmüştür. 

Polonya'nın vaziyeti 
Varşova, 8 a.a. - Gazeteler Lon

dra itilafı hakkında mülhem olduğu 
kanaatini veren bir makale neşret

mektedirler. Bu makalede ezcümle 
şöyle denilmektedir: 

"Biz herkesle sulh içinde yaşamak 
istiyoruz. Hiç kimseye taarruz etmek 
niyetinde olmadığımız gibi Avrupa'
da bir endişe ve gerginlik havası ya
ratmak da istemiyoruz. Komşuları
mızla münasebetlerimizi sıkı bir mü -
tekabiliyet esasına müsteniden tan -
zim ediyoruz. Siyasetimizde ne fran
sız, ne de alman taraftarıyız. İngiliz 
taraftarı da değiliz. Biz sadece bir Po 
lonya siyaseti takip ediyoruz. Sulh 
mihrabında her türlü fedakarlığa ha
zırız. Fakat aynı zamanda bizi de a -
lakadar etmiyen başkalarının menfa -
atlerini müdafaa etmek için fedakar
lık yapmağı kabul etmiyoruz. İyice 
düşünmeden hiç bir itilafı imza et
miş değiliz. Giriştiğimiz taahhütle
rin tamamiyle yerine getirilmesi hu -
susunda karşımızdakilerden daha i ~ 
leri bile gidiyoruz. Bunu Londra an
lamıştır. Başkalarının da bunu anla
maları lazımdır. Çünkü ancak o za
man Polonya'nın hakiki maksatları 
anlaşılacak ve kendisine hiç alakadar 
olmadığı temayüller isnadından vaz 
geçilecektir. 

_.,_ 

İspanya 
I 

aleyhindeki 
Komünizm 
pakta girdi 

~--------------------~ 

Bir İtalyan - Alman - İspanyol 
askeri işbirliği hazırlanıyor 

Fransa bundan ciddi endiıeler duyuyor 
(Başı 1. inci sayfada) 

Made 3 - 25 ikinci teşrin 1935 ta
rihli itilaf ve munzam protokolu ile 
6 ikinci teşrin 1937 tarihli protokolu 
27 mart 1939 da imza edilen itilafa 
raptedildikleri bildirilmektedir. 

Amerikalıların likri 
Vaşington, 8 a.a. - Siyasi mahfil

ler, İtalya'nın kominter aleyhindeki 
pakta iştiraki keyfiyetini, totaliter 
devletlerin tehdidi altında bulunan 
bütün milletleri bir araya toplamak 
hususunda Londra'nın sarfettiği gay
lere italya ve Almanya'nın bir muka
belesi mahiyetinde telakki etmekte
dirler. 

İspanya'nın İtalyan, alman ve ja
pon saflarında yer alması cenubi A
merika'da mühim akisle.c uyandırmak 
tehlikesini arzetmektedir 

Filhakika İspanya " hiç bir şeyi ol
mıyanlar,. dan addedilecek olursa bu 
memleket için hususi bir talepler def
teri hazırlamak lazım gelecek ve bu 
talepler arasında Afrika topraklarını 
da kaydetmek icap edecektir. 
Diğer taraftan İspanya kanile bağ

lı bulunduğu Amerikalı mipetlerin 
siyasi ve kültürel hareketleri üzerin
de müessir olmağa çalışacaktır. Bu 
tesir panamerikan cereyanının zayıf
lamasını ve dünyanın bu kısmındaki 
Amerikan nüfuzunun izlesini istih
daf edecektir. 

İtalya. Almanya, İspanya ve J a
ponya arasındaki bağların sağlamlaş
tırılması ayni mahfilllere göre totali
ter devletlerle liberal prensiplere bağ 

Romanya Hariciye 
. ' 

Nazır1 lslanbul' da 
((Başı 1 inci sayfada) 

B. Gafenko Galata yolcu salonu
nun rıhtımında bu sabah şehrimize 
gelen Hariciye Vekili Şükrü Saraç -
oğlu ve refikası, Romanya'nın Anka
ra elçisi B. Stoika, İstanbul valisi, 
istanbul kumandanı, emniyet müdü
rü, yunan, romen ve yugoslav konso -
losları, türk ve ecnebi matbuatı mü -
messilleri tarafından karşılanmıştır. 

Misafir nazır rıhtımda Hariciye Ve -
kilimiz ve diğer istikbale gelenlerle 
samimi musafahada bulunmuştur. B. 
Gafenko gazetecilere şunları söyle
miştir: 

- Dost, güzel, modern ve mert 
Türkiye'ye gelmekliğim Saraçoğlu'

nun geçenlerde memleketimize yap -
tığı ziyaret sırasında kararlaşmış bu
lunuyordu. 

Resmi bir mahiyeti olmıyan bu zi
yaretimin bu kadar güzel bir havaya 
rastlaması beni ayrıca memnun etti.,, 

B. Gafenko ve Saraçoğlu otomobil
le rıhtımdan Perapalas'a gittiler. Öğ
le yemeğini beraber yediler, yemeği 

müteakip iki hariciye vekili arasın
da başlıyan konuşma fasılasız olarak 
üç saat sürmüştür. Konuşmada Ro
manya'nın Ankara elçisi, Türkiye'nin 
Bükreş elçisi de hazır bulunmuşlar -
dır. 

Gafenko, Şükrü Saraçoğlu ile gö -
rüşmesini müteakip Bükreş'le uzun 

bir telefon muhaberesi yapmıştır. Mi

safir nazır ve refikası saat 19 da oto
mobille şehir içinde bir gezinti yap • 

mışlar akşam yemeğini Parkotel'de 
yemişlerdir. 

Gafenko saat 24 te Taksim rum ki

lisesine giderek paskalya münasebe· 

tile yapılan dini merasimde bulun

muştur. Görüşmelere yarın da devam 

edilecek, her iki devlet adamı saat 15 

te matbuat mümessillerini kabul ede
ceklerdir. 

B. Galenko'nun yalanlanan 
bir beyanatı 

B··k . u reş, 8 a.a. - Rador Aansı bildi-
rıyor: Bir alman gazetesi, ingiliz -

fransız diplomatik icraatına dair B. 

G~fe.nko'ya atfen bir mülakat neşret
mıştır. Bu beyanatı, yalanlamıya me
zun bulunuyoruz. Zira B. Gafenko 

hiç bir kimseye mülakat vermemiştir. 
Ve Romanya'nın diplomatik vaziyeti 
de Başvekil ve Hariciye Nazırı tara -
fından 27.3.939 tarihinde mim röne -
sans cephesinin toplantısında tasrih 
edilmiş bulunmaktadır. 

lı kalan devletler arasındaki cihanttt• 
mul ihtilafı vahimleştirecek ve Ame
rikanın maruz bulunduğ tehlikeleri 
teyit edecek mahiyettedir. 

ltalyan - Alman - lspanyol 
askeri. İşbirliii mi? 

P . ' arıs, 8 a.a. - Arnavutluk vakası-

nın ciddi bir gerginlik tevlit ettiği şu 
sırada İspanya'nın komintern aleyhin 
deki pakta girdiğinin resmen ilan e
dilmesi, korkutma teşebbüsü mahiye
tinde telakki edilmektedir. u eşebbüs 
lnsbrük'te yapılan İtalyan - alman as
keri görüşmeleriyle de sarih bir şekil 
almıştır. 

Salahiyettar fransız mahfillerinden 
öğrenildiğine göre hali hazırda hare
ketle bir italyan - alman - ispanyol 
askeri işbirliği hazırlanmaktadır. Fa
kat bu işbirliğinin nihai şekli henüz 
tesbit eJilmemiştir. 

Komintern aleyhtarı paktı imza e· 
den devletler, İspanya'nın da bu pak
ta iltihakını, Arnavutluk vakasına te
sadüf ederek daha büyük bir tesir bı
rakması için, şimdiye kadar ilan et
memi~lerdir. 

Salahiyettar fransız mahfillerinde 
vaziyetin son derecede ciddi olduğu, 

çünkü !spanya'nın totaliter devletle
rin her hareketine iştirak edeceğine 
şüphe olmadığı kabul edilmektedir. 
İspanya Cebelüttarık'ı tehdit ede-

ceği ve fransa ile şimali afrika ara
sındaki nakliyata mani olabileceği i
çin umumi bir ihtilıif halinde pek bü
yük bir rol oynıyacak vaziyettedir. 

Arnavutluk 
.. 1 

uzerıne 

meselesi 
İngiliz 

parlamentosunun 
toplanması muhtemel 

(Başı I inci sayfada) 
"Nazırlar Arnavutluk meselesi hak 

kında hükümette mevcut malülnatı 
hulasa eden bir raporu dinlemişlerdir. 
Mühim amillerin çokluğu dolzyısiy -
le vaziyet biraz karanlıktır. Şimdilik 
alakadar nazırların Londra veya civa
rından ayrılmamaları hususunda mu
tabık kalınmıştır. Bununla beraber 
gelecek içtima için hiç bir tarih tes
pit edilmemiştir.,. 

İyi haber alan mahfillerde söylen
diğine göre Çemberleyn, bu sabah 
Başvekalete birkaç kere telefon et -
miştir. Bu mahfillerde beynelmilel 
vaziyet hakkında müzakerelerde bu
lunulmak üzere parlamentonun ihti
mal hafta ortasına doğru içtimaa da
vet edileceği ilave olunmaktadır. 

Amele fırkasının lideri Attlee, bu 
sabah parlamentonun derhal içtimaa 
davet edilmesini istemek üzere Baş
vekalet dairesine gitmiştir. 

Hatırlardadır ki parlamento geçen 
perşembe günü tatil yaparken hükü
met, müstaceliyet halinde parlamento 
nun derhal içtimaa daveti için icap 
eden bütün tedbirlerin alınmış oldu
ğunu beyan etmiş idi. 

Liberallerin lideri Sinclair de bir 
telgraf göndererek parlamentonun 
derhal toplanmağa davet edilmesini 
istemiştir. 

Ankara Borsası 

8 Nisan 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
l'aris 
İtalya 
Cenevre 
/.msterdam 
Berlin 
Bruksel 
Atina 
Sof ya 
Madrid 
Varşova 

Budapeşte 
Bu kreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Açılış I' 

S.93 
126.675 

3.3550 
6.6625 

28.4025 
67.24 
50.8250 
21.31 

1.0825 
1.56 

14.035 
23.9025 
24.9675 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30,5675 
23.9025 

Kapanıs F 

5.93 
126.675 

3.3550 
6.6625 

28.4025 
67.24 
50.8250 
21.31 
1..0825 
1.56 

14.035 
23.9025 
24.9675 
0 .9050 
2.8925 

34.62 
30.5675 
23.9025 

ESHAM VE TAii\ ILAT 
İktisadi ve sınai 
tesisat ve işletme 
şirketı hisse senedi 3.50 3.50 
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Tane Kurut Tane Kuru~ 

Sipahi 25 l Madeni kulu) 50 Samsun 25 (Madeni kulu) 45 

Sipahi 20 35 Samsun 20 30 

Yaka 20 30 Salon 20 35 

Çeıit 50 72,5 Çeşit 100 145 



·- 4 - 1939 

İtalyan siyasetinin 
bugünkü istikameti 
(Başı 5 inci sayfada) 

bir nevi ilhak demek değil mi? 
Fakat Roma stadında Musolini'

nin faşist skuadronlarına hitaben 
en son söylediği sözler hariçte ol
duğu kadar İtalyanlar arasında da 
derin tesirler yaratmıştır. Bütün i
talyanlar Musolini'nin ricat ettiği
ni söylemekteclirler. Bu ricatten i
se halk memnundur çünkü hiç bir 
İtalyan her ne bahasına olursa ol -
sun Fransa ile harbetmeğe razı de
ğildir. 

Zaten son nutkunda Musolini de 
bundan vaz geçmiş sadece Tunus, 
Süveyş ve Cibuti hakkında Fransa 
ile uyuşmak istediğini ilan etmiş
tir. Fakat İtalya'nın müttefiki Al
manya güzel güzel lokmaları karnı
na indirirken İtalya sadece lakırdı 
ile mi vakıt geçirecektir ...• Hayır. 
İyi haber alan italvan mahafilinde 
kuvetle deveran eden bir şayiaya 
göre İatlya pek yakında Arnavut -
luk'u resmen işgal edecektir. Res -
men diyorum, çünkü elyevm Arna
vutluk'u italyanlar idare ediyor 
dersek yalan de ğildir. 

İtalyan kanaatine göre Arnavut
luk'un İtalya için hayati bir kıy
mtei vardır. İtalyanlar Arnavut
luk'da Devoli vadisindeki petrol 
menbalannı işletmekte ve buradan 
istihsal eyledikleri ham maddeyi 
payplanilerle Avlunya civarına 

nakleylemektedirler. Buradan va -
purla Adıryatik'te Bari'ye ve Tire
niyen denizinde Livorno'ya gönde
rilen bu ham madde oralarda ku
rulmuş olan munzam rafinrilerde 
yağ ve benzine tahvil edilmektedir. 
Bari ile bahri üs ve tayyare üssü 
olan Otranto arasında elyevm çifte 
hat elektrik treni ile bir de otostrad 
in a edilmektedir. İşte bu suretle 
yakın zamanda Bari'de elde edilen 
benzin ve yağ italyan filosu ve tay
yarelerinde kullanılmak üzere sü -
ratle Otranto'ya sevkedilebilecek
tir. Ayrıca son günlerde Bari ile 
Napoli arasında yeni bir otostrad 
inşasına karar verilmiştir. Ma!Um 
olduğu üzere Napoli müstemlike
ler için baslıca üssü bahridir. Bu 
harp maddesini harp zamanında 
müdafaa etmeği de ihmal etmiyen 
ita1yanlar Otranto ile Sazan adası 
arasını ağ ve torpille tamamiyle ka
payabileceklerini sanmaktadırlar. 

70 kilometre uzunluğunda ve derin 
olmıyan bu boğaz kapanacak olur
sa Adiryatik Akdcniz'den gelen hü
cumlara karşı korunmuş olacaktır. 

Öyle göriilüyor ki İtalyanlar bu 

kadar emel ve masrafa katlanmak
ta haklıdırlar. Çünkü arnavut pet -
rolleri sulh zamanında !talya'nın 
yağ ihtiyacının% 50 sini ve benzin 
ihtiyacının% 20 sini kapamaktadır. 
Geçen sene (80.000) ton olan ham 
madde istihsalatı bu yıl (100.000) 
tona fırlamıştır. Fakat Adiyartik'i 
yalnız cenuptan müdafaa etmek 1 -
talya'nın selameti için kafi midir? 
Burada büyük bir istifham işareti 
var? 

İtalya'nın menfaati şimdiden bü
yük demokrasilerle ve bilhassa 
Fransa ile bir an evet uyuşmak ol
duğudur. Fakat araları bu derece a
çılan İtalya ile Fransa'nın uzlaşma
sı o kadar seri olamaz. Bu hususta 
mümkün olan sürati temin etmek 
İtalyanlar için yapılacak işlerin ba
şında gelir. 

Vaziyetin ne suretle inkişafa 
müstait olduğunu yakın bir ati bi
ze gösterecektir. Her halde Avru -
pa'da siyaset oyunları bu sırada en 
kızgın devresini geçirmektedir. 1-
talya'nın siyasetinin nasıl bir isti
kamet takip edeceğini öğrenmek 

her halde daha çok gecikmiye
cektir. Bu hususta kati bir hüküm 
vermek ise bu yüzden henüz mev
simsizdir, sanırım. 

*** 

Ta~ım Bakanlığı : 
. . 

Muhasip aranıyor 
Ziraat Vekaletinden : 
İstanbul ve Bursa ziraat mekteple

rinin 25 lira asli maaşlı (hususi ka
nununa göre tekaütlük hakkı yoktur) 
mesut muhasiplikleri münhaldir. Mu
zaaf muhasebe usulüne vakıf ve me -
murin kanununda yazılı şartları haiz 
bulunnaların vesikalariyle birlikte 
Ziraat Vekaletine müracaat etmeleri. 
(1220) 11218 

Zayi - İsmetpaşa ilk okulundan 
10. 7. 34 tarihli 350/ 40 numaralı şaha
detnamemi kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Fethi Haydar Yeşilırmak 
1237 

Zayi - Ankara belediyesinden al
dığım 2063 No.lu kamyonunmun nu
mara plakamı kaybettim, yenisi ala
cağımdan eskisinin hükmü yaktur. 

1244 Mustafa Çitçi 

uı:us 

Emlôk ve Eytam Bankasının 31 
birincikônun 1938 vaziyeti 

Dünkü sayımızda Emlak ve Eytam Bankasının 31 Birincikanun 1938 
vaziyetini gösteren tablonun aktif kısmında bir parça iyi tabedilmemiştir. 
Bunu bugün aynen tekrar ediyoruz: 

KASA ve BANKALAR MEVCUDU 
KASA: 
Banknot ı 210.354.-
Gümüş ve Ufaklık: 4.965.34 215.319.34 

Dahili Muhabir Bankalar 3.895.101.03 

Altın hesabı 
Mevduatın munzam karşılığı kıymetler 
Senedat cüzdanı 

Elektrot alınacak 

4.110.420.37 

12.041.04 
1.049.500.-

106.566.36 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

2500 Adet Elektrot 2 mm. St. 42 A ) 
5000 ,, ,, 4 ,, ,, ,, 42 A ) 
300 ,, ,, 4 ,, ,, ,, 52 A ) veya muadiJi. 
350 ,, ,, 4 ,, ., 52 A ) 

Tahmin edilen bedeli (1600) lira olan dört kalem elektrot Askeri Fabri
kalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyonunca 24-4-1939 pa -
zartesi günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (120) 
lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle Komisyoncu ol
madıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret odası 
vesikasile mezkur gün ve saatte Komisyona müracaatları. (1261) 11255 

Ev iholei kotiyesi 
Ankara Defterdarhğmdan : 

Kıymeti iradı 

Lira Cinsi Mahalle ve sokağı ~anibi ve borçlu 

120 Kargir mağaza Kethuda mahallesi 
Müneccim S. 

l'Aüskiratçı 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 uhdesinde 3-4-939 tarihinden ihaleyi evve
liyesi icra kılınmış ve bu ihaleden on gün sonra ihaleyi kat'iyyesi yapıla
cağından taliplerin 13-4-1939 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de 
vilayet idare heyetine müracaatları ilan olunuı. (12i0) 11258 

iç · işl~r Bakanlığı 

Telefoncu 
. . 

muavını 

ah nacak 

istiyenlerin 11. 4 939 gününe kadar 
Vekalet daire müdürlüğüne müraca-
atları ilan olunur. (1227) 11221 

Zayi - Ankara inzıbat kumandan
lığından almış olduğum terhis tezke
remi zayi ettim. Yenisini alacağım -
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Dahiliye Vekaletinden : Gerede - l'Aengen Rüknettin kö-
Açık bulunan 40 lira ücretli tele- ı yünden Ramazan oğlu Mehmet Ak -

foncu muavinliğine imtihanla girmek demir. 1248 

Ankara Halk Sandığı Türk Anonim Şirketi31-12-1938 bilançosu 
AKTİF PASİF 

Kasa ve Bankalar: Türk lirası Kr. 

Banknot 13 627 00 Sermaye: 
Ufaklık ve gümüs 105 97 Mevduat: 
Mahalli Bankalardaki mevduat 118 624 25 132 357 22 İbrazında cari hesaplar 

Iskonto senetleri cüzdanı: 
İbrazında K. cari hesaplar 

Vadesine üç ay kalan 116 367 09 Sandık cari hesaplan: 

Türk lirası Kr. 
250 000 00 

771 63 
7 894 79 8 666 42 

184 42 

Avanslar: "k ,. Muhtelif alacaklılar: 
Esh. ve tahvilat mukabili avans ote 1 093 80 

Senedat mukabili " 
2 191 53 Transituar hesaplar: 

Mütenevvi teminat mukabili " 464 84 3 750 17 itfa bedelleri: 

6 362 25 

1 249 36 

Borçlu cari hesaplar . 
Demirbaş eşya itfa bedeli 

Kefalet mukabili kredıler 1 843 17 
Nazım hesaplar: 

Muhtelif borçlular: 
200 00 Tahsil senetleri mudileri 

Tranıituar hesaplar: 
316 67 Muh. Nazım hesaplar 

Stoklar: 
887 32 KAR: 

515 86 

60 1 519 
154 942 00 156 461 60 

130 68 

Demirbaş eşya: 983 40 
Makineler 1 300 01 
Kasalar 4 164 92 6 448 33 
Mefruşat 

llk tesis masrafları: 
4 939 02 

Nazım hesaplar: 1 519 60 
Tahsil senetleri cüzdanı 

1 ı:4 942 00 156 461 
Muh. Nazım hesaplar 

60 

Yekun 423 570 59 Yekun 423 570 59 

Ankara Halk Sandığı Türk Anonim Şirketil 1-12-1938 kar ve zarar hesabı 

ZİMMET 

Genel masraflar: 
l'Aaaş ve ücretler 
Vergi ve harçlar 
İdare masrafları 

Sair masraflar 

Verilen faizler: 

Verilen komisyonlar: 

Amortismanlar: 
Demirbaş eşya itfa payı 

Safi kar: 

z 848 50 
25 00 

905 69 
654 58 

Türk lirası Kr. 

4 433 77 

42 26 

57 

515 86 

130 68 

Yekun 5 123 14 

MATLUP 

Alınan faizler: 

Alınan komisyonlar: 

Muhtelif karlar: 

Yekfin 

Türk lirası K.r. 

5 116 98 

4 30 

1 86 

5 123 14 
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Ev iholei kotiyesi 
Ankara Defterdarlığından ı 

Kıymeti iradı 

Lira Nevi Mahalli Kimin üzerinde kayıtlı olduğu 

800 Ahşap bir ev İstiklal Osman oğlu Selahattin 
Mehmet kızları Sıdıka 

Sabahat 
Havra sokak 

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 

Ankara Valiliği 

Pavyon yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden: 

1 - Keşif bedeli (38.665) lira 28 
kuruştan ibaret olan Ankara müsta
kil Jandarma taburu piyade bölüğü 
için yapılacak olan pavyon inşaatı 
12. 4. 939 çarşamba günü saat 15.30 
da viiayet binası Nafıa komisy:onun 
da ihalesi yap ılamak üzere kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (2899) li· 
ra (90) kuruştur. 

3 - İstekliler teklif mektuplarını 
teminat mektubu veya makbuzu ti
caret odası vesikası ve eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün 
eve! referans ve diğer vesikalarını 
raptetmek suretiyle Ankara vilaye
tine istida ile müracaat ederek bu i
şe ait alacakları ehliyet vesikalariylc 
birlikte yukarda adı geçen saat 14. 
30 za .kadar komisyon reisliğine tev
di etmeleri. · 

4 - Sekiz gün eve! veskia talebin 
de bulunmiyanların eksiltmeye gi
remiyecekleri buna ait keşif evrakı 
ve şartnamenin nafıa müdürlüğün

de görebilecekleri. (1076) 11076 

Muhtelif olôt ve edevat 

alınacak 
Ankara Vilayetinden : 

1 - Tohum temizleme evleri ıçın 
mübayaa edilecek otuz beşer kalem ve 
14 takımdan ibaret olan alat ve ede -
vatrn pazarlikla satın alınması tekar
rür etmiştir. 

2 - Taliplerin 18. 4. 939 sah günü 
saat 15 te vilayet ziraat müdürlüğün • 
de teşekkül edecek komisyona müra -
caatları. 

3 - Şartname muhteviyatını gör_ 
mek arzu edenler her gün ziraat mü -
dürlüğüne müracaat etmeleri lüzumu 
ilan olunur. (1166) 11166 

Orman koruma 

Yazlık elbise ahnacak 
Orman Koruma Genel Komutan-

lık Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Orman koruma genel komutan 
lık kıtaları ihtiyacı için 25200 metre 
yazlık elbiselik bez kapalı zarf usulü 
ile ihalesi 25 Nisan 939 salı günü sa-
at 15 tc Ankarada Yenişehirde Ko-
mutanlık binasındpki satın alma ko-
misyonunda yapılacaktır. 

2 -Muhammen bedeli (13860) lira 
ve muvakkat teminatı (1030) liradır. 

3 - Şartnameler her gün parasız o-
!arak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya-
zılı vesikalarla beraber teklif mektup-
larını ihale saatinden bir saat evetine 
kadar komisyona vermeleri ilan olu-
nur. (1246) 11252 

2000 arka ~antası ahnacak 
Orman Koruma Genel Komutan• 

hk Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Orman koruma genel komu

tanlık kıtaları ihtiyacı için 2000 adet 
arka çantası kapalı zarf usulü ile iha
lesi 25. Nisan 939 salı günü saat 11 de 
Ankara'da Yenişehir'de Komutanlık 

binasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (9000) lira 
ve muvakkat teminatı (675) liradır. 

3 -Şartnameler her gün parasız o
larak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde yazı 
lı vesikalarla beraber teklif mektupla· 
rını ihale saatinden bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri ilan olu-
nur. (1245) 11251 

/ 
Kazalar 

Mustaf ak em al Paıa 

Belediyesince 500 adet Elektrik 

say1eısı ahnacak 
M. Kemalpaıa Belediyesinden: 

1 - Alınacak sayıcılar A.E.G. Sie
mens, Ganz, Landis, GYR, markalı sa
yıcılardan olacaktır. 

2 - Sayıcılar Nafıa Vekaleti ve öl
çüler ve ayar umum müdürlüğü tara
fından kabul ve umumi evsafa malik 
olacaktır. 

3 - Sayıcılar 400 adedi 5 amperlik 
100 adedi 10 amperlik olacaktır. 

220 voltluk devre üzerine çalışacak
tır. 

4 - Sayıcılarla beraber cereyan ça
lınmasına mani olacak tarzda tertip 
edilmiş çelik saçtan mamul bir muha
faza verecektir. 
Ayrıca bu muhafaza içine konacak

tır. 5 amperlik sayıcılarda 2 ve 10 am
perlik sayıcılarda 3 sigortalık yer bu
lunacaktır. Bu sigortalar dahili tesi
sat içindedir. 

5 - Sayıcılar ayar masasında ayar
lanmış olarak hazırlanmak ve M. Ke
malpaşada teslim alınacaktır. 

6 - Fiyatlar peşin para mukasse
ten olması esnayi ihalede görüşüle -
cektir. 

7 - Nakliye esnasında vuku bula
cak hatalar müteahhidine aittir. 

8 - !hale 10-4-939 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 14 de Musta
fa Kemal paşa belediye encümeninde 
yapılacaktır. 

9 - Taliplerin aynı gün ve saatte 
belediye encümeninde hazır bulunma
ları ilan olunur. (2210-1192) 11192 

Elektrik tesisatı 
Gerze Belediyesinden : 

1 - Gerze belediyesinin Nafıa ve
kaletinden musaddak projeleri muci
bince elektrik tesisatı kırk beş gün 
müddetle kapalı zarf usulü ile müna
kasaya konulmuştur. İş iki kısım üze
rinedir. 

2 -Bu işe ait münakasa şartnamesi, 
projeler ve evrakı sair Gerze beledi
yesinde ve İstanbul Galata Karaköy 
palas altıncı kat (13) numarada elek
trik mühendisi R. Şönmandan (250) 
kuru§ bedel mukabilinde görülüp alı
nıt. 

l'Auvakkat teminat birinci kısım i
çin (1311) lira (22) kuruş, ikinci kı

sım için (292) lira (50) kuruştur. 
3 - Eksiltme 4. 4. 939 tarihinden 

18. 5. 939 tarihine müsadif perşembe 
günü saat on beşte Gerze belediye en
cünıeninde yapılacaktır. 

Taliplerin teklif mektupların mu~ 

ayyen saatten bir saat evel encümene 
gelmesi şarttır. 

4 - Birinci kısmı teşkil eden ma
kine, ve elektrik kısmı (17483) lira
dır. 

İkinci kısmını teşkil eden santral 
binası, inşaat ve makine temeli, ahşap 
direkler i.ıe (3900) liradır. 

5 - Eksiltmeye girecekler (2490) 
sayılı kanunun tayin ettiği ve müna
kasa şartnamesinin (6 ve 7) inci mad
desindeki şeraiti haiz olmaları şart-
tır. (1286) 11264 

Mahkemeler 
Çorum icra Memurluğundan : 

Hüseyin karısı Şerifeye (350) lira 
itasına borçlu Hacı Nasrullah mahal
lesinden Erzurumlu oğlu İsmail kızı 
Ayşenin işbu borcunu vermediğinden 
namında mukayyet ol~p bu borcuna 
mukabil ipotek ettiği hacı Nasrullah 
mahallesinde kain 178 ada, 9 Parsel
de sağı ve arkası8, solu 10 No.lu par
seller, önü yol ile çevrili bulunan ha 
nenin satılmasına kara verilmiştir. 

Satış: 8. 5. 939 tarihine rastlıyan 
pazartesi günü saat 10 - 12 de Çorum 
icra dairesinde yapılacaktır. 

İşbu haneye (300) lira kıymet tak
dir edilmiş olup satış gününde kıy~ 
meti muharnmenesinin yüzde yetmiş ' 
beşini bulduğu takdirde en çok arttı
rana ihale edilecektir. Böyle bir bedel 
elde edilmez veya hiç talip bulunmaz-
sa satış 15 gün temdit edilerek 23. 5. 
939 tarihine rastlıyan salı günü aynı 
saatte dairemizde yapılacaktır. 

Arttırmıya iştirak edecek taliple
rin kıymeti muhammenesinin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini 
veya milli bir banka mektubunu tevdi 
etmeleri şarttır. 

İşbu hane üzerinde hakları olan 
kimseler 20 gün içinde evrakı müsbi
teleriyle dairemize müracaat etmel~ri 
aksi takdirde paylaşmadan hariç ka
lacaklardır. Bu işe ait artırma şartna
mesi her kesin görebilmesi için bu
günden itibaren dairemizde açık bu
lundurulmaktadır. Daha fazla malfı
mat almak isteyenlerin 426/ 939 nu
marayı hamilen dairemize müracaat-
ları ilan olunur. 1239 
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'.Aranıyor: 

Bir evde oda aranıyor - Bir kan 
koca yemekli veya yemeksiz yatmak 
üzere bir evde pansiyoner olmak isti
yorlar İsteklilerin şartlarını Ulust'a 
A. C. adresine bildirmeleri. 

Kiralık oda aranıyor - Möbleli ve
ya möblesiz bir oda 2 kişi için aranı
yor. Ankara posta kutusu 74 N. ya 
müracaat. 1161 

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-
si - Karaoğlan 1249 

Kiralık: 

Kiralık kalorı'ferlı' oda - 1 veya 
2 oda belediye sırası Rehber Ap. No: 
1 yazıhaneye elverişli. Müracaat Tl: 
3232 1071 

Kiralık Ap. - 4 oda 1 hol banyo 
mutbak Demirtepe Yaltmk Cad. As
falt köprünün başında No: 37 gör -
mek için içindekilere görüşmek için 
Tl: 1616 1128 

Kiralık Otel - Belediyenin göste
receği tamirat masrafı icar bedeline 
mahsup edilmek şartile, Kabaküllük
te kain Safrancı ham, üç sene müd
detle kiraya verileceğinden taliplerin 
Anafartalar caddesinde Memurin Ko
operatifi binasında Otel Aybara mü-
racaatları. 1130 

Kiralık oda - Aile nezdinde ban
yolu dairede bir oda bir bayan için -
dir. Işıklar cad. Öktü sokak yarbay 
Hüsnü Ap No. 1 e müracaat. 1152 

Kiralık - Yenişehirde Vekaletlere 
çok yakın gLizel manzara, su, elektrik 
havagazı ehven fiyatla üç oda ve hol 
müracaat. Telefon: 3629 1153 

Kiralık - 4 oda 1 salon kamilen 
parke döşeli tam konforlu bahçe için
de müstak 1 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 

Kiralık - Yenişehir Tuna caddesi 
Balk sokak ' N. apartmanın çatıkatı 
,(2 oda) kiral ktır. Ust kata müracaat. 

1159 
Kiralık konforlu daireler ve odalar 

- Çocuk sarayı caddesi Çocuk Esir
geme Kurumu apartmanında 4 ve 5 
odalı dairelerle banyolu tek odalar. 
Görmek ve görüşmek istiyenlerin Ku 
rum hesap işleri direktörlüğüne mü-
racaatları. Telefon 1465 1163 
Kiralık - 4 oda 1 hol ve teferrü

atlı yeni ve m ikemmel daireler Y. şe
hir İsmet İnönü cad. Su deposu yanın 
da Nuri Barlas Ap. Tl: 2146 1168 

Kiralık - 2 kat 7 oda 2 hol Neza
ret kalorifer Kavaklıdere Güven oto
büs durağı 3 numara. Muracaat Tele-
fon: 3645 1180 

Kiralık oda - Güzel manzaralı aile 
yanında rahat bir oda bir bay için ki
ralıktır. Yenişehir Lozan meydanı 

No. 71 1183 
Kiralık oda - Kalorifer yaz kış 

her gün sıcak su büyük taras möble 
veya möbles z 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 - 'Uçer oda, bir hol ve ban
yolu daireler. Sağlık Bakanlığı kar -
şısı Telgaza giden İlkiz sokak No: 20 
Mahir apartmana müracaat fırsattır. 

1201 

Kiralık - h:i oda banyo mutfak 
müşterek ve erkeksiz aile nezdinde. 
Yenişehir Tuna caddesi 19 numaraya 
müracaat. Aylığı 30 lira. 1202 

Kiralık daire - Yenişehir'de Ba
kanlık karşısı Konur sokak No: 9 
üst kat 5 oda 1 salon konforlu müsta
kil bir daire 60 lira Tl: 1265 1105 

Kiralık daire - Kooperatif arkasın 
da Necnti okulu karşısında Uğur a -
partmanında dört oda tam konfor alt 
kattakilere muracaat. 1208 

Kiralık üç daire - Yenişehir Ka -
ranfil sokağı No: 7 dört büyük bir kü
çük oda, bir hol kullanışlı, yeni ya • 
pılmıştır. 1209 

Kiralık - Yalnız bir bayan için : 
l{ooperatif arkasında müstakil bir o • 
da gayet ucuz fiyatla kiralıktır. Tele
fon No: 2673 Bay Necati 1213 

Kiralık - Sarıköşk karşısında Çan· 
kaya caddesınde 49 numaralı hanede 
aile nezdinde bahçeli, kaloriferli, ban
yolu ve doşemeli bir oda kiralıktır. 

1214 

Küçük iJôn şartları 
Dört satırhk küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuru, 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kurus 

Devamlı küçük ilanlardan her de· 
fası için 10 kuruş alınır. Mesela 10 
defa neşredilecek bir ilan için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala
rındaki bo§luklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört 'hurdan fazla her satır için 
beher seferine aynca on kuruş alı
nır. 

Ktlçük ilanların 120 harfi geçme
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen i
lanlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Kiralık - Yenişehir Sıhat Veka · 
leti karşısı elektrik şirketine gidm 
ilkiz sokak No: 3 Dr. Feyzi apart. 5 o 
da 1 holü havi daire Tel. 1764 1097 
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 

Kiralık ucuz daire - Maltepede 
iki oda bir hol, Maltepe bakkal Rami-
ze müracaat. 1227 

Acele devren kiralık Ap. - Tam 
konforlu 5 oda 2 hela, mutfak sıcak ve 
soğuk su kalorifer. Atatürk Bulv. Er
can Ap. Kat 2 (Kutlu yanında) Tl. 
2652 1232 
Kiralık - Bahçeli evler koopera

tifinde tip B. 4 No. 137 iki kat, beş 

ada, bütün konfor, Ziraat Bankası 
Merkez muhaberesinde Muharrem 
Kazıma müracaat. 1238 

Kiralık hane - Öncebeci Uğurlu 
sokak 18 No. lu üç odalı tam konfor
lu evin üst dairesi kiralıktır. Altında-
kilere müracat. 124 7 

Kiralık oda - Çarşı sokakta mo -
bilyalı bir oda kiraya verilecektir. Fi
yat 20 liradır. Vagon 1it yanındaki 
birahaneye müracaat. 1250 
Kiralık daire - Yenişehirde Ba

kanlıklar karşısı Konur sokak No: 9 
üst kat 5 oda 1 salon konforlu müsta-
kil bir daire 60 lira Tl: 1265 1105 

Satılık: ___ .............. 
Satıl.ık apartman - İstanbul, Lale

li Aksaray Cad. sağ köşe 6 daire 4-5 
oda nezaret güneş modern 2500 lira 
irad. Beyazit meydanı Benzinci B. 
Sun' at. 995 

Satılık Apartman - Mükemmel 
iratlı uygun fiyat elverişli şerait. K. 
oğlan Koç Ap. 4 Tl: 2181 1062 

Acele satılık arsalar - Jandarma 
okulu yanında asfalta 70 metre çok 
güzel manzaralı Karaoğlan Koç Ap. 
4 Tl: 2181 1063 

Satılık - Demirli bahçede hastane 
civarında 90-35-25 lira iratlı üç ev ve 
apartman toptan ve ayrı ayrı tel: 2406 
bayram caddesi No. 1 1064 

Satılık arsalar - Belediye civarın· 
da kınacı han arkasında köşe başı 
blok ufak arsalar tel 2406 bayram 
caddesi No. 1 • 1079 

Satılık - Yenişehirde Atatürk bul
varında 18,50 metre bina cepheli 819 
metre arsa uygun bedelle tel 2406 
bayram caddesi No. 1 1080 

Satılık arsa - Yenişehir'de Ismet 
İnönü caddesinde onar metre inşaat 
cepheli blok başı 380 ve 388 metre uy
gun bedelle tel 2406 bayram caddesi 
No. 1 1081 

Satılık Ev - Bahçeli evler 3 cü 
otobüs durağında 32 No lı 5 odalı ev 
500 m2 lik ağaçlı bahçe elektrik teç
hizatı tam, içindekilere müracaat. 

1088 

Satılık Arsa - Bakanlıklar kar
ŞJSlnda 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 · 
ratlr 7500 lira borçlu tel 2406 Bayram 
caddesi No. 1 1104 

Satılık apartıma!1 - Demirtepede 
600 metre bahçe ve meyvalı altı daire~ 
li 320 lira iratlı uygun bedelle tel 
l406 bayram caddesi No. 1 1109 

Satılrk apartımanlar - Yenişehir
de Atatürk bulvarında 8·3-6 daireli 
kaloriferli vt. kalorifersiz tel 2406 
Bayram caddesi No. 1 1110 

Satılık arsalar - Kocatepe'de Ba
kanlıklara ve yeni meclise çok yakın 
manzaralı ufak parselli acele tel 2406 
Bayram caddesi No. 1 1111 

Satılık arsafar - Maltepe'de ve 
istasyon arkasında istimlak haricin -
de kalmak şartiyle ufak ve büyük 
parselli tel 2406 Bayram C. No. 1 

1112 

ULUS 

Satılık arsalar - Çankaya Malte
pe ve Dikmen asfalt caddelerinde 
çok uygun fiyatla. K. oğlan Koç Ap. 
4 Tl: 2181 1061 

Satılık apartrmanlar -Yenişehir -
de ve Ankara dahilinde 500 ve 400 ve 
320 ve 250 lira iratlı tel 2406 1113 

Acele satılık apartıman - Karanfil 
sokağında 768 M inşaat 4 kat 12000 
lira borçlu ayrıca kolaylık tutarından 
dQn 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 

Devren Satılık - Hacıbayram çarşı 
sokak No. 40 bakkal dükkanı devren 
satılıktır. Mezkilr dükkana müracaat. 

1167 

Satılık - Hamamönü Gündoğdu 
mahallesi Dördüncü sokakta 8 numa
ralı ev acele satılıktır. Ev iki kat ü
zerinde üç oda bir salon bir matbah 
ve bahçeden mürekkeptir 

Gümrü ve İnhisarlar Vekaletinde 
müfettiş Sinan Onbulak'a müracaat: 
Telefon 3480 den 19 numarayı arayı-
nız. 1176 
Kiralık ve satılık - Orta Ayrancı

da Dikmen deresine giden cadenin ö
nünde (3) oda bir salon ve saireyi ha 
vi mamur bir bağ kiralık ve kısmen 

satılıktır. 

İsti yenler: Telefon 1556 Bay Sami-
ye müracaat. 1179 

Satılık eşya - Oda takımı, halı, 

büfe ve saire: her gün Yenişehir De -
mirtepe Yenigün sokak No. 2/1 Giip
güp Ap. müracaat. Tel: 3104 1184 

Satılık Otomobil - 934 modeli hu -
susi Ford uygun fiyatla acele satılık -
tır. Tel 2947 1199 

Satılık arsa - Kavaklıdere'de asfalt 
ve otobüs durağına çok yakın mesafe. 
dedir. 800 metredir. Şerait ehven ve 
müsaittir. Telefon: 5739 1204 

Ucuz ve acele satılık Arsa - Rus 
sefareti arkası köşe başında, çift ya -
pıya müsait 51 m cepheli 1056 m 2• D. 
D. Y. Malzeme dairesinde Affan'a 
müracaat. 1206 

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 Hali'.l.k. 1217 

Satılık arsa - Yenişehir'de Ko
nur sokak 18 ve 20 numaralı apartı
manların 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-
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 sağlam 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 balen· üçer yaşında iki 
ceylan Ankara'dan acele ayrılış dola
yısiyle satılıktır. İstiyenlerin gör
mek ve görüşmek üzere Cebeci De
mirlibahçe istasyon karşısı 8. No. mü-
racaatı. 1245 

Satılık arsa - Yenişehirde Şfirayi 
devlet ittisalinde üç tarafı açık, yüzü 
bahçeye nazır güzel bir arsa satılık • 
tır. 2988 telefon numarasına müraca -
atları. 1246 

lş verenle .. : 

Aranıyor - Bihakkın kasiyerlik 
yapmağa muktedir bir Bayana ihti
yaç vardır. Arzu edenlerin Bankalar 
caddesinde Yıldız Kırtasiye mağaza-
sına müracaatları. 1178 

Faal memur aranıyor - Ticaret iş 
terinde tecrübesi ve becerikli olması 
şarttır. İsteklilerin tercümei hallerini 
P. K. 75 Ankara adresine yazı ile bil -
dirmeleri. 1187 

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. l224 

Bayındırlık 8. · 

Daktilo aranıyor 
Nafıa Vekaletinden : 

Sular Umum Müdürlüğü kadrosun
da açık bulunan daktiloluk için aşa
ğıdaki şartları haiz olanlar arasında 

10. 4. 939 tarhine rastlıyan pazartesi 
günü saat 14 te Sular Umum müdür
lüğünde müsabaka imtihanı yapıla

cak ve göstereceği ehilyete göre 100 
liraya kadar ücret verilecektir. 

Şartlar: 

1 - En az orta mektep mezunu bu
lunmak, 

2 - Devlet hizmetlerinde daktilo
lukla çalışmış veya daktilo kursların
dan mezun olmak, 

3 - Askerlikle alakası bulunma
mak, 

İsteklilerin vesikalariyle birlikte 
Nafıa vekaletine müracaat etmeleri. 

(1218) 11217 

Betonarme köprü inşaatı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Muğla vilayeti dahilinde Muğ
la • Davas - Denizli yolu üzerindeki 
Diphan, Muratlar ve Akçay köprüle
rinin betonarme olarak yeniden inşa
atı (134.000) lira keşif bedeli üzerin
den kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme, 14-4-939 tarihine 
müsadif cuma günü saat (16) da Na
fıa Vekaletinde şose ve köprüler re
isliği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnlmesi ve buna 
mütefcrri diğer evrak (670) kuruş 
mukabilinde adı geçen reislikten a
lınabilir. 

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

5 - Eksiltmeye gireceklerin dör
düncü maddede bahsedilen vesika ile 
Ticaret odası vesikasını ve (7950) li
ralık muvakkat teminatlarını havi 
olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı 

dairesinde hazırlıyacakları kapalı 
zarflarını ikinci maddede yazılı va
kitten bir saat evveline kadar komis
yon reisliğine makbuz· mukabilinde 
vermeleri muktazidir. (1052) 11102 

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 
Jıyan çarşamba günü saat 14 te Sular 
Umum müdürlüğünde müsabaka im
tihanı yapılacaktır. 

Şartlar : 
1 - Kadastro ve muadili mektepler 

den mezun olmak, 
2 - Tapu veya Kadastro daireleri

nin fen kısımlarında laakal (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 

. .. 
Levazım Amirliği 

Mimar ve inıaat 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 memuru 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 bağlıyarak 
bu ilanı yapan komisyon veya bulun
dukları mahallin askerlik şube baş

kanları vasıtasiyle Kayseride askeri 
satınalma komisyonu başkanlığına 
göndermelidirler. 

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

4 adet bina yaphnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - lzmir tayyare alayının göste

receği yerde beheri 5371 lira 60 kuruş 
kıymetinde hepsinin tutarı 21486 li
ra 40 kuruş bedeli keşifli dört adet 
bina inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 10 nisan 939 paazrtesi 
günü saat 16 da kışlada İzmir leva
zım amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçasr 
1611 lira 48 kuruştur. 

4 - Şartname keşifname ve proje
si her gün komisyonda görülebilir. 

5 - İstekliler bu işi yapabilecekle
rine dair ihaleden laakal bir hafta e
vel İzmir Nafıa fen heyetinden ala
cakları vesikaları ve ticaret odasın
da kayıtlı olduklarma dair de vesika 
göstermek mecburiyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. üncü mad 
delerinde ve şartnamesinde yazılı ve
sikalariyle teminat ve teklif mektup
larını ihale saatinden en az bir saat 
evel komisyona vermiş bulunacaklar 
dı~ (1072) 11069 

Yünlü k1rpıntı sattşı 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Bir ve iki numaralı dikim evle 

rinde birikmiş olan 93 ton yünlü kır
pıntı 19. 4. 939 çarşamba günü saat 15 
te İstanbul'da Tophanede Lv. amirli
ği satınalma komisyonunda kapalı 

zarfla satılacaktır. 
2 - Tahmin bedeli 32550 lira ilk te 

minatı 2443 lira 23 kuruştur. 
3 - Şartnamesi komisyonda görü

lebilir. Kırpıntılar her iki dikim evin
de görülebilir. İsteklilerin kanuni ve
sikalariyle beraber teklif mektuplar
nı ihale saatinden bir saat evel komis-
yona vermeleri. (1211) 11208 

Çadır tômir ettirilecek 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyanundan : 
1 - Sarı kışla alayında mevcut 108 

adet mahruti çadır ecele pazarlıkla 
ta.mir ettirilecektir. 

2 - Taliplerin 12. 4. 939 çarşamba 
günü saat 9,30 da alay satınalma ko
misyonuna müracaatları ilan olunur. 

1229) 11223 

11 O ton sığır eti ahnacak 
Ankara Lev.ı.zım Amirliği Sabn 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tekirdağ satın alma komisyo . 

nu tarafından Tekirdağ tümen birlik -
leri için 110 ton sığır eti kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmu,tur. 

2 - Tahmin fiyatı beher kilosu 28 
kuruşta:ı tutarı 30800 ve muvakkat 
teminatı 231 O liradır. 

3 - İhale günü 14-4-939 cuma günü 
saat 11 dedir. 

4 - Şartnamesini her gün Tekir -
dağ tüm. satın alma komisyonunda 
görebilirler. 

5 - İsteklilerin belli gün ve saatte 
ve kanu:ıun istediği vesikalarla birlik 
te komisyonumuza müracaatları ve 
zarfların muayyen saatten bir saat e
veline kadar komisyona vermiş bulun-
maları ilan olunur. (1140) 11133 

Hayvan derisi sahlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

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 belli gün ve saatte An 
kara Lv. amirliği satın alma komisyo-
nuna müracaatları. (1271) 11259 

Nakliyat yaptmlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Boluya 48 ton un nakliyesi pazar

lıkla yapılacaktır. Bu unlar ihaleden 
itibaren 15 gün içinde nakledilmek 
üzere taliplerin teminatlariyle birlik· 
te 10 . 4. 939 pazartesi günü saat 1" 
de Ankara Lv. amirliği satınalma ko 
misyonuna gelmeleri. (1262) 11256 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kor birliklerinin sığır eti mü

teahhidi, taahhüdünü ifa edemediğin 
den mukavelesi fesh edilmiş ve tak
sit bakiyesi olan 87624 kilo sğır veya 
çepiç eti kanunun 51. inci maddesine 
göre müteahhit nam ve hesabına açık 
eksiltmiye konulmuştur. 
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2 - Eksiltme 28.4.939 cuma günü 
saat 14 de Diyarbakır Lv. amirliği sa
tınalma komisyonunda yapılacaktr. 

3 - Muhammen bedeli sığır etinin 
17524 lira 80 kuruş ve çepiç etinin 
21906 lira 36 kuruş olup ilk teminatı 

sığır etinin 1314 lira 36 kuruş ve çe· 
piç etinin 1642 lira 95 kuruştur. 

4 - Şartnamesi her gün iş zamanın· 
da komisyonda görülebilir. 

5 - Taliplerin tayin edilen gün ve 
saatte komisyona müracaatları ilan o-
lunur. (1242) 11250 

Binek hayvam safin ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Tümen ihtiyacı için binek hayvanı 

satın alınacaktır. Hayvanlar 1 - 8 ya§ 
arasında ve en aşağı 1.46 boy ve 1.64 
göğüs çevreli ve koyu donlarda ola
caktır. 

Bu evsafta hayvanı olupta satmak 
isteyenlerin haftanın pazartesi ve per 
şembe günleri öğleden evel Sarkışlada 
ki satınalma komisyanuna müracaat-
ları. (1272) 11260 

Milli Müdafaa B. 

400 kilo asetofenon ahnacak 
M. M. Vekaieti Satın Alma Ko • 

mİ&yonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 

(4900) dört bin dokul yüz lira olan 
( 400) kilo asetofenon açık eksiltme· 
ye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 17 nisan 939 pazar
tesi günü saat on birde yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı 367 lira 50 kuruş
tur. Şartnamesi her gün M. M. V. sa.. 
tın alma komisyonunda görülebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde 
yazılı belgeler ve ilk teminatları ile 
birlikte yukarıda yazılı gün ve saatte 
hazır bulu':lmaları. (1126) 11121 

Aleminyom kutu 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko • 

miayonundan ı 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 

(30.000) otuz bin li
0

ra olan 17 kalem 
aleminyon kutu kapalı larfla eksilt• 
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 17 nisan 939 pazar. 
tesi günü saat 15 tedir. 

3 - İlk teminatı iki bin iki yüz elli 
(2250) liradır. Şartnamesi 150 kuruş 
mukabilinde her gün M. M. V. satın 
alma komisyo'nundan alınabilir. 

4 - Eki>iltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerinde 
yazılı belgeleri ve teklif mektupları
nı ihale günündeki saatten en az bir 
saat eveline kadar satın alma komis. 
yonuna vermeleri. 

(1125) 11120 

2 mütercim alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
Milli Müdafaa Vekaleti tercüme şu· 

besine iki mütercim alnacaktır. Bun • 
larm almanca, fransızca ve ingilizce 
lisanlarına esaslı olarak vakıf olmala
rı ve aynı zamanda türkçeden bu dil. 
lere tercüme yapabilmeleri şarttır. 

Verilecek ücret 165 : 210 liradır. İm
tihan neticesinde iki dil bilenler ter • 
cih edilecektir. Memurin kanununa 
göre memur olmak evsaf ve şeraitini 

haiz bulunan taliplerin evelemirde hal 
tercümeleriyle ve referansları ile mü
racaatları ilan olunur. (1168) 11167 

1600 havlu alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - 1600 adet havlu satın alınacak

tır. Muhammen bedeli 512 lira olup 
ilk teminat mikdarı 37 lira 40 kuruş

tur. 
2 - Pazarlığı 17. 4. 939 pazartesi 

günü saat 11 de vekalet satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümunesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin ihale saatinde ilk 
teminat mektubu veya makbuzlariyle 
komisyonda bulunmaları. (1239 

11249 

Ankara Defterdarlığı 

Satılık eşya 
Ankara Defterdarlığından ı 

Yazıhane, masa, bisiklet, dikiş ma
makinesi, benzin tenekeleri ve sair 
muhtelif eşyalar satılacaktır. 

İsteklilerin 14. 4. 939 cuma günü sa
at 13 de Defterdarlıkta toplanacak ko 
misyona müracaatları ilan oulunur 

(1260) 11254 ... 
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Vilôyetler · : ..... 

Hôl binası yaptlnlacak 
İzmir Belediyesinden : 

İzmir'de Basmahane istasyonu civa
rında yaptırılacak sebze ve meyve ha 
li baş mühendislikten on sekiz lira 
kırk altı kuruş mukabilinde tedarik e
dilecek proje, fenni şartname, keşiL 

name ve vahidi fiyat cetveli ile mall 
şartnamesi mucibince yeniden kapalı 

zarflı eksiltmeye konulmuştur. Keşif 

bedeli üç yüz altmış dokuz bin yüz 
beş lira yirmi beş kuruştan ibaret olan 
bu işin ihalesi 21. 4. 939 cuma günü 
saat on yedidedir. 2490 sayılı kanu· 
nun tarifatı dairesinde hazırlanmış 

teklif mektuplan ihale günü azami sa 
at on altıda encümende riy asete veri. 
lir. Muvakkat teminatı O'n sekiz bin 
beş yüz on dört lira yirmi bir kurus. 
tur. !stanbul'da Cümhuriyet, Ankara'· 
da Ulus, !zmir'de Yeniasır gazeteleri
le bu işe dair evelce yapılmış ola n ilan 
lar hükümsüzdür. 

(767/ 849) 10856 

Kalörifer lesisah yaphnlacak 
Kastamonu Nafıa Müdürlüğün

den: 
1 - Kastamonu vilayet merkez 

kasabasında emanet suretiyle ve ko· 
misyonu mahsusu marifetiyle yeni
den inşa ettirilmekte otan kırk ya
taklı hastane binasının sıcak sulu 
kalorifer tesisatı icin Nafıa vekale· 
tince tanzim ediled umumi ve fen -
nı şartnamesine göre yapılan (16296) 
lira (35) kuruşluk evrakı keş
fiyesine göre yapılması kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliler bu işe ait evrakı 
keşfiye ve umumi, fenni şartnamesi 
ni ve mukavele suretiyle eksiltme 
şartnamesini Ankara, İstanbul ve 
ve Kastamonu nafıa müdürlüklerin
de görebilirler. 

3 - İhalesi 17. Nisan. 939 pazar
tesi günü saat 15 te Kastamonuda 
Nafına müdürlüğünde toplanacak 
eksiltme komisyonu tarafmdan ya· 
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
% 7.5 teminatı olan 1222 lira 23 ku
ruşluk verilecek teminatın 2490 sa
yılı kanunun 16 ve 17 inci maddesi
ne göre Kastamonu nafrası namına 

her hangi Ziraat bankasına yatırıla
rak makbuzunun komisyona gönde
rilmesi ve bu işi yapabileceğine dair 
ihale gününden bir hafta evci bu -
lunduklarr vilayete müracaat ederek 
alacakları ehliyet vesikası ile 339 si
cilli ticarette kayıtlı olduğuna dair 
vesikanın ihale gün ve saatinden la
akal bir saat evel Kastamonu nafıa 

dairesinde toplanacak komisyona 
gönderilmiş bulunması şarttır. 

5 -Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplariyle vesikalat'. iadeli teah
hütlil olması ve ihale saatine kadar 
komisyona gelmiş bulunması şart -
tır. Postaların gecikmesinden dolayı 
zamanında gelmiyen teklif mektup
ları nazarı itibare alınmaz. Bu hu • 
susa dair fazla tafsilii.t isteyenler 
bir mektupla Kastamonu Nafıa mü
dürlüğünden sorabilecekleri ilan o-
lunur. (1044) 11058 

Adliye binası 

yaptanlacak 
Kastamonu Nafıa Mü-dürlüğün

aen: 
1 - Kastamonu vilayet merkez ka-

sabasında pr~jesi mucibince yeniden 
inşa edilecek adliye binasının mayıs 
939 sonuna kadar bitecek ola_n b~to~-

··t k p kargır arme temel inşaatını mu ea ı . . 
dıvar ve çatı aksamına ait tanzım edı
len 26193 lira 26 kuruşluk evrakı keş
fiyeeine göre inşası kapalı zarf usu • 
tiyle eksiltmeye konulmuştur. 

· · b"tün ev-2 - İsteklilerin bu ışe aıt u 
rakı keşfiyesinin Ankara, İst~nbul ~e 
Kastamonu nafıa müdürlüklerınde go-

rebilirler. .::ı 
3 - İhalesi 17 nisan 939 pa :ı.a.rdte .. 

afra aı-
ünü saat 16 da Kastamonu n . 

g , ·ıt w koınısyo-
resinde toplanacak e;csı rr ' 
nu tarafından yapılacaktıt. . . % 

4 - Eksiltmeye gelebilmek ı~ın ~ 
7,5 dan 1964 lira 50 kuruşluk ver~ı;c~7 
teminatın 2490 sayılı kanunun ' 

k ·1t e ko -
inci maddelerine göre e sı m .. 

l r t onu nafıa mu-
misyonu l)amına ı..as am . t 
d .. l" ~ .. adresine her hangi bir zıraa 

ur ugu k kbu -
bankası veznesi.ne yatırılara ~a . 

. .. ..Jerilmesı ve na 
"unun komısyona gon<.ı . 
~ d"l rıne ve· 
fı 1 vekaletince evelce k~n ı e.

1 
"hale 

rilmiş müteahhitlik vesı~ası ı; ; bu· 
gününden bir hafta evelıne ka .. a aat 

·1~ esmen murac 
hındukları vı ayete r kl ·ne 
ederek bu inşaatı yapabilece en ve 

· esi kasının 
dair alacakları ehhyet v ·ı edilmiş 
939 yılı T. C. odasınca tescı d la-

. .. e saatın an 
vesikaların ıhale gun v nafıa 

. .. Kastamonu 
akal hır saat once . nuna 

. k komısyo 
dairesınde toplanaca 
gelmiş bulunması şarttır: k teklif 

S - Posta ile gönderıle.ce k . . ·ı n vesıka ve ma -
ı.1ektuplarıyle ıstenı ~. 1" "ndcrilıne· 
buzlar iadeli ve teahhut u go . na 
ıi ve ihale saatma kadar komısyo 
gelmiş bulunması lazımdır. 

6 - Postaların gecikmesinden dola
yı zamanında gelmiyen teklif mektup
ları ve evrakı müspiteler nazarı itibare 
alınmryarak sahibine reddolunur. Bu 
inşaata dair fazla tafsilat isti yenler bir 
mektupla Kastamonu nafıa müdürlü· 
ğünden sorabilecekleri ilan olunur. 

(1045) 11059 

Şoşe inşaatı 
Ordu Valiliğinden : 

1 - 24892 lira 18 kuruş bedeli ke
şifli Ünye - Terme yolunun 1 + 365 
- 11 + 680 kilometreleri arasında 
imalatı smaiye inşaatı, şose ferşiyat 
ve silindirajı ile 79775 lira 31 kuruş 
bedeli keşifli Ünye - Fatsa yolunun 
O + 000 - 14 + 750 kilometreleri a
rasında yaptırılacak imalatı smaiye 
inşaatı ki ceman 104667 lira 49 kuruş· 
luk iş 39 gün müdddetle kapalı zarf 
usuliyle toptan eksiltmeye çıkarıl

mıştır. 

2 - !hale 20. 4. 939 perşembe günü 
saat 15 de hükümet konağında vila
yet encümen odasında yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait evrak Ordu ve lstan 
bul nafıa dairesinde görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
(6483) lira 37 kuruş muvakkat temi
nat vermeleri ve ihale gününden ni
hayet sekiz gün eveline kadar vilayet 
makamına müracaatla alacaklarr ehli 
yet vesikasiyle 938 yıl·na ait ticaret 
odası vesikasını ibraz etmeleri lazım 
dır. (1927/ 1071) 11068 

Köprü İnşaatı 
Çankırı Vilayeti Daimi Encüme

ninden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş Çankırı 

vilayeti şehir içinde tatlı .çeşme köp· 
rüsü üst yapı betonarme inşaatıdır. 

Keşif bedeli (13533) lira 32 kuruş
tur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev-
rak şunlardır: 

A) Eksiltme ş<utnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
D) Tesviyei turabiye, şosa ve kar

gir inşaat ve betonarme büyük köprü 
ler inşaatı hakkındaki fenni şartna

me 
E) Hususi şartname 
F) Ölçü cetveli, silsilei fiyat cet· 

veli 
G) Proje 
Talipler bu şartname ve evrakı her 

gün Çankırı nafıa dairesinde ve nafıa 
vekaleti şosa ve köprüler reisliğinde 
görebilir. 

3 - Eksiltme 12. 4. 939 tarihine mil 
sadif çarşamba günil saat 16 da Çan
kırı vilciyet daimi encümeninde yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (1015) lira muvakkat te
minat vermesi bundan başka aşağıda
ki vesaiki havi olup göndermesi la
zımdır. (Ticaret odası vesikası ehli
yeti fenniye vesikası) 

6 - Teklif mektupları yukarıda 

3 üncü maddede yazılı saatten bir sa
at eveline kadar eksiltme komisyon
luğu reisliğine makbuz mukabili ve
rilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet üçüncü madde
de yazılı saate kadar gelmiş olması 
ve dış zarfının mühür mumu ile iyi
ce kapatılmış olması lazımdır. 

(1074) 11070 

Sosa tômiri .... 
Eskişehir Nafıa Müdürlüğün

den: 
Eskişehir - Sivrihisar yolunun 30 

-t 700 - 34 -t 400 kilometreleri ara -
sında 13735,59 lira keşif bedelli şose 
esaslı tamiratı 4-4-939 tarihinden 24-4 
939 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 15,15 ye kadar kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
vilayet dairesinde daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat :1030,17 liradır. 
Bu işe ait keşif, grafik, hususi, fen

ni şartname, eksiltme şartnamesi ve 
mukavele projesi her zaman Nafia 
müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin ihale tarihinden en az 
sekiz gün evel vilayete müracaatla a
lacakları ehliyetname ve senesi için -
de ticaret odasından alınmış vesikayı 

2490 numaralı kanunun tarifi dahilin
de teklif mektup1arına eklemeleri la
zımdır. Teklif mektupları 24. 4. 939 
pazartesi günü saat (14,15) e kadar 
makbuz mukabilinde daimi encümen 
reisliğine verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektuplar mühür mumu ile 
mühürlü ve teahhütlü olacaktır. Pos
tada olacak gecikmeler nazarı itibara 
alınmaz. (1178) 11179 

Sosa tômiri .... 
Eskişehir Nafıa Müdürlüğün

den: 
Eskişehir - Sivrihisar yolunun 34 

+ 400 - 38 + 140 kilometreleri ara
sında 13049, 39 lira keşif bedelli şose 

esaslı tamiratı 4-4-939 tarihinden 
24-4-939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15.30 a kadar kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. E k-

Muhtelif tômirat ya·ptaralocok 
latanbul Asarıatika Müzeleri Arttırma ve 

Keşif 

bedeli 
Yapılacak işin cinsi ve mahiyetl 

Kurşun döşenmesi badana ve siva
işleri çinko oluk ve vedere imali ah
şap çatı yapılması vesaire ..• 

Lira K. 

15042 82 

Eksiltme Komisyonu 
Muvakkat teminat 

miktarı 

Lira K. 

1128 25 

• 

Riyasetinden : 
Eksiltmenin nerede 
ve hangi tarih ve 

saatte yapılacağı 

.f!:ksiltme İstanbul Asarıatika mü -
zeleri umum müdürlüğünde 24-4-939 
tarihinde pazartesi günü saat 15 de 
yapılacaktır. 

Eksiltmeye girecek müteahhitler 
için aranacak evsaf 

Münakasaya girecek müteahhitle -
rin yüksek mühendis veya yüksek 
mimar olmaları ve yahut da ameli -
yatın fenni mesuliyetini noterde 
musaddak vekaletname ile deruhte 
eden bir yüksek mühendis veya 
yüksek mimarla teşriki mesai et -
meleri ve mukavelenameye birlikte 
imza eylemeler i1azımdır. 

!stanbul'da Topkapı sarayı müzesinde bermucibi keşif yaptırılacak olan tamirat işleri yukarıda yazılı gün ve saatte kapalı zarf usuliyle ihale edile
cektir. Ol baptaki keşif ve şartname Jeri görmek isti yenlerin İstanbul mü -eJeri umum müdürlüğüne tamirat yerlerini mahallen görmek arzusunda bu
lunanların Topkapı sarayı müzesi müdürlüğüne talip olanların da teklif mc lctuplarını ve en az 15000 liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dair Nafıa Ve
kaletinden ve yahut vilayet nafıa idaresinden almış oldukları müteahhitlik ve ticaret odası vesikalariyle muvakk '\t teminat makbuzlarını havi mühürlü 
zarflarını 24-4-939 tarihine müsadif p:ızartesi günü saat (13.30) za kadar ko:nisyon riyasetine tevdi etmeleri (2249 - 1209) 11248 

siltme vilayet dairesinde daimi encü
meninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat: 978, 70 liradır. 
Bu işe ait keşif, grafik, hususi, fen

ni şartname eksiltme şartnamesi ve 
mukavele projesi her zaman Nafia 
müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin ihale tarihinden en 
az sekiz gün evel vilayete müracaatla 
alacakları ehliyetname ve senesi için
de ticaret odasından alınmış vesikayı 
2490 numaralı kanunun tarifi dahilin
de teklif mektuplarına eklemeleri la -
zımdır. Teklif mektuplan 24-4-939 
pazartesi günil saat (14.30) a kadar 
makbuz mukabilinde daimi encümen 
reisliğine verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektuplar mühür mumu ile 
mühürlü ve teahhütlü olacaktır. 

Postada olacak gecikmeler nazarı 

itibara alınmaz. (1179) 11180 

Sosa tômiri .... 
Eski,ehir Nafıa Müdürlüğün

den : 
Eskişehir - Sivrihisar yolunun 13 

+ 000 - 21 -t 920 kilometreleri ara -
sında 19094,60 lira keşif bedelli şose 

esaslı tamiratı 4-4-1939 tarihinden 
24. 4. 939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14.45 e kadar kapalı zarf u· 
suliyle eksiltmeye konulmuştur. Ek -
siltme vilayet daire&inde daimi encü
meninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat: 1432,09 Jiradır. 
Bu işe ait keşif, grafik, hususi fen

ni şartname, eksiltme şartnamesi ve 
mukavele projesi her zaman Nafia mü 
düdüğünde görülebilir. 

İsteklilerin ihale tarihinden en az 
sekiz gün evel vilayete müracaatla a
lacakları ehliyetname ve senesi için 
ticaret odasından alınmış vesikayı 

2490 numaralı kanunun tarifi dahilin
de teklif mektuplarına eklemeleri la -
zımdır. 

Teklif mektupları 24-4-939 pazarte
si günü saat 13,45 e kadar makbuz 
mukabilinde daimi encümen reisliğine 
verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplar 
mühür mumu ile mühürlü ve teahhüt
lü olacaktır. Postada olacak gecikme -
ler nazarı itibara alınmaz. (1180) 

11181 

Sosa tômiri 
Eski~ehir Nafıa Müdürlüğün

d en : 
Eskişehir - S ivrihisar yolunun 27 

+ 000 - 30 t· 700 kilometreleri ara
sında 14779,44 lira keşif bedelli şose 

esaslı tamiratı 4.4.939 tarihinden 
24. 4. 939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 e kadar kapalı zarf usu • 
liyle eksiltmeye konulmuştur. Eksilt
me vilayet dairesinde daimi encüme -
ninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat: 1108,46 liradır. 
Bu işe ait keşif, grafik, hususi fen

ni şartname, eksiltme şartnamesi ve 
mukavele projesi her zaman nafia 
müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin ihale tarihinden en az 
sekiz gün evel viJayete müracaatla a -
lacakları ehliyetname ve senesi içinde 
ticaret odasından alınmış vesikayı 
2490 numaralı kanunun tarifi dahilin
de teklif mektuplarına eklemeleri la
ı:ımdır. 

Teklif mektupları 24. 4. 939 pazar
tesi günü saat (14) e kadar makbuz 
mukabilinde daimi encümen reisliği • 
ne verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektuplar mühür mumu ile mühürlü 
ve teahhütlü olacaktır. Postada olacak 
gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

(1181) 11182 

metre genişliğindeki kısmının paket 
taşlariyle ve diğer kısmının da işlet· 
tirilecek kesme taşlarla döşettirilme
si işi baş mühendislikten bir lira on 
kuruş mukabilinde tedarik edilecek 
keşifname veçhile kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 42612 lira 50 
kuruş olup ihalesi 21. 4. 939 cuma 
günü saat 1 7 dedir. 2490 numaralı ka
nunun tarifatı dahilinde hazırlanmış 
teklif mektupları ihale günii azami 
saat 16 ya kadar encümende riyasete 
verilir. 

Muvakkat teminat 3196 liradır. 
2 - Belediye havagazı fabrikasına 

lüzumu olan 5250 ton Zonguldak 0,10 
Zerodis Lave maden kömüri.ı havaga
zı direktörlüğünden 1 lira 25 kuruş 
mukabilinde tedarik edilecek şartna
mesi veçhile kaplı zarflı eksiltme su
retiyle satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 55387 lira 50 kuruş olup ihalesi 
21. 4. 939 cuma günü saat 17 dedir . 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
hazırlanacak teklif mektupları ihale 
günü azami saat 16 ya kadar encü
mende riyasete verilir. Muvakkat te
minatı 4019 lira 50 kuruştur. 

(1168/ 1253) 11247 

Kapalı zarf usulile batatthk 
ıslahı ve saire eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaleti Samsun Su itleri 
Sekizinci Şube Mühendisliğinden : 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Hamzalı bataklıkları ıslahı, ka

nalları ile Battal ırmağı ıslah kanalı 

üzerine yaptırılacak altı adet betonar
me köy yolu köprüsünün inşaatıdır. 

Keşif bedeli 35544 lira 77 kur.uştur. 
2 - Eksiltme vahidi fiyat üzerinden 

ve kapalı .zarf usulü ile yapılacaktır. 
3 - Eksiltme 24 nisan 1939 tarihi -

ne rastlıyan pazartesi günü saat 15 te 
Samsunda su işleri sekizinci şube 

mühendisliği binasında eksiltme ko -
misyonu odasında icra edilecektir. 

4 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, umum su işleri fen
ni şartnamesi, hususi fenni şartname 
ve projeleri 180 kuruş mukabilinde 
Samsunda su işleri sekizinci şube 

mühendisliğinden alabilirler. 
5 - Eksiltmiye girebilmek için is

teklilerin 2665 lira 86 kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve mümasil 
işleri yaptığını gösterir vesika ibraz 
etmesi ve eksiltmenin yapılacağı gün 
den en az sekiz gün evel ellerinde bu
lunan bütün vesikalarla birlikte bir 
istida ile idareye müracaat ederek 
hu işemahsus olmak üzere vesika al -
malan ve bu vesikayı ibraz etmeleri 
şarttır. Bu müddet içinde vesika tale
binde bu1unmıyanlar eksiltmiye işti -
rak edemezler. 

6 - İsteklilerin teklif mektupları -
nı üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar Samsunda su işle
ri sekizinci şube mühendisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil -
mez. (2400/1292) 11269 

Şose inşaatı 
lstanb u l Beled iyesinden : 

Keşif bedeli 18487 lira 20 kuruş o
lan Cihangirde Cihangir caddesinin 
katranlı şose inşası kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltme 21. 4. 
939 cuma günü saat 15 de daimi encü
mende yapılacaktır. Keşif evrakile 
şartnamesini isteyenler 92 kuruş mu
kabilinde alabilirler. İstekliler 2490 
sayılı kanunda yazlı vesikadan başka 
yollar şubesi müdürlüğünden alına-

MotÖ r ve saire ahnacak cak vesikayı fen işleri müdürlüğüne 
tasdik ettirdikten sonra 939 yılına ait 

Siirt Belediyesinde n : ticaret odası vesikasiyle 1386 lira 54 
75 beygirlik bir motör veya loko- kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

mobil ile buna muktazi 220 voltluk mektubiyle beraber teklif mektupları
bir dinamo ve 310000 metre ıo m/m nı havi kapalı zarflarını yukarıda ya
lik bakır tel ve 750 izalatoru alınacak zıh günde saat 14 de kadar Daimi en
tır. Talip olanların 24 nisan 939 günü-ıcümene vermelidirler. Bu saatten son
ne kadar şartlarını Siirt belediyesine ra verilecek zarflar kabul olunmaz. 
bildirmeleri. (1182) 11183 2303/1257) 11253 

Parke yol yaptırılacak Memur ahHnu~ucsı·yaekMu"-
l zmir Bele diyesinden : 

1 - İnönü caddesi umumi ceza evi 
önünden itibaren 1300 metreye kadar 
olan caddenin döşemesi sökülerek 6 

A fyon Muhuebei " 
dür)üğünden : 

Afyon muahesebei hususiyesinde 
otuz beş lira asli ma~şlı bir mahalli 
idareler rnüfetişliği ile otuz lira asli 

maaşlı ikinci sınıf bir mümeyyizlik 
münhal vardır. Bu memurirete alına· 
cak memurun : 

1 - Memurin kanununda yazılı va
sıflan tamamen haiz olmak, 

2 - Yol, bina, arazi, buhran vergi • 
leri anunlariyle, muhasebe, belediye 
ve köy kanunlarmı bilmek, 

(İkinci mümeyyizliğe bina, arazi, 
buhran vergileri tahakkuk memur
luklarında, müdürlüklerinde veya 
maliye meslek mektebinde tahsil gör
müş olanlar tercih olunacaktır.) 

3 - Talip olanların evrak ve vesaik 
suretlerini bu ayın on beşine kadar 
viJayet muhasebei hususiye müdürlü
ğüne göndermeleri ilan olunur. 
(1288) 11266 

Parke kaldırım 

yaptınlacak 
Çanakkale Belediyesinden : 

1 - Belediyece şehir dahilinde mü
ccddeden yaptırılacak olan 39358 lira 
91 kuruş bedeli keşifli parke taşile 
kaldırım inşaatı 5. 4. 1939 tarihinden 
5. 5. 9139 tarihine kadar 30 gün müd
detle ve kapalı zarf usuliyle eksiltrni
ye konulmuştur. 

2 - Talipler bu işe ait keşif vara
kasiyle şartnameyi ve sair evrakı pa
rasız olarak beJdiye fen dairesinden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 5. 5. 939 cuma günü 
saat 14 te belediye dairesinde ve en· 
cümen huzurunda yapılacaktır. 

4 ....- Muvakkat teminat miktarı 

2202 liradır. 
5 - Eksiltmiye girebilmek için 

kanuni evsaf ve şeraiti haiz bulun
mak. 

6 - Teklif mektuplarının uçuncü 
maddede yazılı eksiltme saatinden 
bir saat eveline kadar belediye encü -
menine getirerek makbuz mukabilin
de verilmesi ve posta ile gönderile
cek mektupların mezkur saate kadar 
yetiştirilmiş olması ve zarfların mü -
hür mumu ile mühürlenmiş olması ıa 
.;ı;ımdır. (1287) 11265 

Kap ah zarf usulile kalörif er 
1 

iesisafl eksillme ilana 
Isparta Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş. 
İsparta vilayet merkezi hükümet 

konağında yaptırılacak 16036 lira 20 
kuruş keşif bedelli kalorifer tesisatı 
olup 938 mali yılı içinde (5000) lirası 

ve 939 mali yılında (11036) lira (20 ku 
rusu) tediye edilecektir. (5000 liralık 
işin 25. 5. 939 tarihine kadar ikmali 
şarttır. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartnameler 
A - Bayındırlık işleri genel şart

namesi, 
B - Yapı işleri umumi ve fenni 

şartnamesi, 

C - Sıcak sulu kalorifer tesisatı 
için umumi ve fenni şartname, 

E - Eksiltme şartnamesi, 
F - Mukavele projesi, 
G - Keşif ve vahidi kıyasii fiyat

lar, 
H - Projeler, 
İsteyenler bu evrakı İsparta Nafıa 

müdürlüğünde görebilirler. 3 - 5. 4. 
939 tarihinden itibaren 15 gün müd
detle eksiltmeye konulan bu iş 20. 4. 
939 perşembe günü saat 15 te, nafıa 

müdürliiğünde teşekkül edecek ko
misyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile ya 
pılp.caktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (1202) lira (75) kuruşluk 

muvakat teminat ve bundan başka aşa 
ğıdaki vesikları ibraz etmeleri lazım
dır. 

A - İhaleden en az sekiz gün evel 
vilayete müracaatla alınacak ehliyet 
vesikası, 

B - 939 yılına ait ticaret odası ve
sikası, 

6 - Teklif mektupları üçüncü mad
dede yazlı saatten bir saat evetine ka 
dar yukarıda sözü geçen komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde vere
ceklerdir. Posta ile gönderilecek mek 
tupların nihayet saat 15 e kadar gel
miş olması ve dış zarfların mühür mu
mu ile kapatılmış bulunması lazım
dır. Postada vuku bulacak teahhürler 
nazarı itibare alınmıyacaktır. 

(1285) 11263 

Soğuk hava deposu yaphnlacak 
Edirne Belediye RiyasetinJen: 
Edirne belediye mezbahasında ya

pılacak olan 71832 lira 61 kuruş bede
li keşifli soğuk hava deposu ve buz 
fabrikası 45 gün müddetle kaplı zarf 
usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 

Talipler, şartname, proje ve keşif
nameyi İstanbul ve Edirne belediye -
sinde görebilirler. Ve 360 kuruş mu -
kabilinde Edirne belediysinden teda
rik edebilirler. 

İhale 25 nisan 1939 tarihine müsa -
dif salı günü saat 15 te Edirne bele -
diye encümeninde yapılacaktır. 

Talipler 2490 sayılı kanuna göre 
hazırlahmış teklif mektuplarını 24 
nisan 1939 pazartesi günü saat 17 ye 
kadar belediye encümenine makbuz 
mukabili tevdi etmiş olacaklardır. Bu 
saatten sonraki teklifler ve posta ge
cikmeleri muteber değildir. 

(1291/2390) 11268 

D. Demiryollara 

Ankara - Zonguldak 

arasındaki tren saa tleri 
Devlet Demiryollan ikinci ltlet

me Müdürlüğünden : 
Ankara - Zonguldak arasında her 

gün işlemekte bulunan yolcu katarı -
nın kalkış ve varış saatleri 15.4.939 
tarih cumartesi gününden itibaren a
şağıda gösterildiği veçhile değiştiril
miştir. 

Varış 

Ankara 
Kalecik 20.50 
Çankırı 23.12 
Kurşunlu 2.11 
Çerkeş 3.11 
İsmetpaşa 4.00 
Eskipazar 4.46 
Karabük 5.58 
Cebeciler 7.06 
Çaycuma 8.10 

Kalkıt 
17.08 
20.54 
23.30 

2.13 
3.21 
4.lZ 
4.52 
6.13 
7.12 
8.14 

Zonguldak 9.48 
Zonguldak - Ankara arasındaki 

yolcu treni eski tarifesi mucibince 
seyrü sefer edecektir. (1287) 

11261 

Jandarma 
Telefon bağ leli ve saire ah nacak 

J a ndarma Genel Komutanlığı Aıi 
kar a Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Vasıflarına uygun ve tamamı
na sekiz bin dokuz yüz doksan altı li
ra yirmi altı kuruş kıymet biçilen 
üç milimetre kahnlılında galvanizli al.. 
tı yüz kilometre telefon teli ve bir bu 
çuk milimetre kalınlığında galvanizli. 
on bir kilometre bağ teli ile fenni şart 
nameleri dairesinde yekdiğerine kay
natılmış deve boyunlu üç numara on 
iki bin porslen fincan kapah zarftan 
pazarlığa tahvil en 17. 4. 939 pazartesi 
günü saat onda satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek bu pazarlığa girmek 
istiyenlerin (675) liralık ilk teminat 
verne makbuzu veya banka mektubu 
ve şartnamede yazılı belgelerle belli 
gün ve saatte komisyona baş vurmala-
rı. (1094) 11113 

Karyola alınacak 
Jandarma Genel 

Ankara Satın Alma 
dan: 

Komutanlığı 
Komisyonun· 

1 - Bir çiftine yirmi lira kıymet 
biçilen vasıf örneğine uygun altlı üst
lü "somyalı demir karyoladan iki bin 
beşyüz lira degerinde yüz on çiftten 
yüz elli çifte kadar açık eksiltme usu 
lü ile 25. 4. 939 salı günü saat dokuz 
buçukta satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak ko
misyondan alınabilecek olan bu ek
siltmeye girmek isteyenlerin 188 li
ralık ilk teminat ve şartnamede yazı
lı belgelerle eksiltme saatimle komis-
yonda bulunmaları. (1284) 11263 



u~us 9. 4. 1939 

Son pişmanlık fayda vermez! 

Diş Doktoru 
diyor ki : 

"'Dişler: çürümiye batlamadan çok 
evel itina görür, her gün ve hatti 
günde birkaç defa fırçalanarak mik
roplar, zararlı salyalar ve ifrazat te -
mizlenirse sağlam ve güzel olarak 
muhafaza edilebilir. Ditler çürüdük -
ten sonra artık it itten geçmiıtir. Bu
nun içindir ki ditlerin "RADYO
LİN" diş macuniyle her sabah, öğle 
ve akşam, her yemekten aonra günde 
3 defa bol bol fırçalanmaıını ıırarla 
tavsiye ediyoruz. 

DAi MA RADYOLİ N 
7168 

Sütçüler ôleminde bir hôdise ... 

Süt makineleri 
1939 modelleri gelmiıtir 

M 1 ELE 
Dünyanın en sağlam ve en ucuz 

SUT MAK1NELER1DlR. 
Paalanmaz, lekelenmez ve bo
zulmaz. Yedek aksamı daima 
mevcuttur. 

Taıra satıı yerleri: 
Konyada Kaşıkçı Necati, Erzu

rumda Neıet Solakoğlu 

Ankara satış yerleri: 

~· Daktilo kursu ı~ --E 57 inci devresine kayda başla- E 
: mıştır. 2 ayda diploma verilir. : 
E Tahsil aranmaksızın herkes alı- E 
E nır. Memurlar Kooperatifi üs- : 
: tünde kat (1) Tel: 3714 1138 : -.,11111111111111111111111111111111111111,. 

Hava Kurumu 

4900 metre amortisör alınacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüiün -

den: 
1 - 3. 4. 1939 da kapalı zarfla eksilt 

miye konan 4900 metre amortisörün 
eksiltmesi, 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
vci 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. aatınalma amir-
liğine müracaatları. 11~2 

Alüminum halitası 
Türkkuıu Gent:l Direktörlü

iünden : 
1 - 7-4-1939 da açık eksiltmeye ko

nulmu§ olan Alüminyum halitası için 
teklif edilen bedel Iayık hadde bu -
lunmadığından ihtiyacın pazarlıkla 
teminine karar verilmiştir. 

2 - Halitanın muhammen bedeli 
sif Ankara 2.100.- Liradır. 

3 - Pazarlık 18-4-1939 salı günü 
saat 16.30 da Kurum Binasında yapı
lacaktır. 

4 - Şartnamesi parasızdır. 
5 - lstiyenlerin Türkkuşu satınal-

masına müracaatları. 1243 

~11111111111111111111111111111111111111~ 

Makinist aranıyor 
Büyük bir maden işletmesinde mev 

cut Beggerlerde (Ekskavatör) çalı

şacak ve idare edecek kuvctli bünye
li ve tecrübeli makinistlere ihtiyaç 
vardır. Talip olanların muhtasar ter
cümei hallerini ve istedikleri aylık 

mıktarını gösterir bir mektupla An
kara'da 498 numaralı posta kutusu ad-
resine müracaat etmeleri. 1162 

~111111111111111111111111111111111111111.. -- Satıhk hayvan -- -- -- -- -- -- -- pancarı -- -- -- -- -E Çiftlik mahsulü hayvan E 
E pancarı müsait fiyatlarla sa- E 
E tılıktır. Taliplerin Orman : 
5 Çiftliği Direktörlüğüne mü- : 
E racaatlan. 1146 E -"111111111111111111111111111111111111111,. 

Katı alôka 

111111111 ... ~1111111111 KUT L U'da --------
---------- Meşhur LANTOŞ orkestrasını dinleyiniz -----~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;: 

Ayakkabıahnacak 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör·lüiüne : 
Kurumumuz talebeleri için aşağıda isimleri yazılı iki kaicm syakkabı 

14. 2. 939 tarihinde ihale edilmişti. Görülen lüzum üzerine ihale feshedil
diğinden yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 10. 4. 939 pazartesi günü saat 11 de rektörlük binasında 
müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 3575, muvakkat teminat (268) liradır. Daha faz. 
la izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü daire müdürlüğü-
ne müracaatları. (105} 11063 

Cinsi Miktarı Muhammen fiyat Tutarı 
Erkek talebe 415 çift 8 lira 3320,00 
Kız talebe 34 çift 7,5 lira 255,00 

3575,00 

Değerli Sanatkar 

Münir Nureddin 
SELÇUK'un 

Yüksek kudretinin beste halindeki taheseri olan 

FERYAT 
Bizzat kendisi tarkfmdan 1 

ODEON 
plaklarına okunmuştur. Yepyeni bir tarzda bulunan bu eseri müte
addid konserlerinde okumuş ve mümtaz halkın takdir ve alkışları
na mazhar olmuştur. 

270911 No FERYAT Birinci kısım 
• FERYAT lkinc.i kısım 

Muvaffakiyetlc plaka kaydedilmiı, sayın ve takdirkar halkımız için 
ideal bir plak olarak satışa çıkarılmıştır. 7169 

!!1111111111111 Y E N i D E N A Ç 1 L D l 1111111111111~ -- -- -
M. NEDİM lRENGUN Yeni hal No: 1-59 Tl: 2246 : 12 Nisan Çarıamba Aktaını E Seyfullah Kardat ve Necip 

E BUYUK CAZ E Kardaı Kollektif Şirketinden: 

-- ---Viyana Lokantası - -- -YUSUF ESENDEMİR ve OÖULLARI Anafartalar Cad. N: 105 
Ti: 2454 1011 E Yeni Sinemada 5 Şirketimiz sigorta ve tahsil-

~l lllllllll lll llll il lll lll lllll il lllll I~ d~rlığınd~ ~btm•t. ~ay lsmail 

----- --

~·111111111111111111111 E S K i N A Z i 111uıuuıu1111111utıl 
- -- = § Müeueeesi A'ft"Upa'dan ıetirttiii en 10n model E 

Gümrük ve İ. B. 

Köprü tômiri - -E K A D 1 N Ş A P K A L A R 1 E Ankara lnhiaarlar Baımüdürlü-
: : iünden: 
5 Serıiıini açacaktır. Ziyaret ediniz. 1235 5 Çankırı tuzlasiyle şehir arasındaki 
':iı11t1Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ yol üzeri:ıde mevcut Keçit köprüsü • 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~nün 141lira99 kuru~uk ke~f vara

.aıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ - -
§ MONTECATINI ~ - -- -- -: '(ltalya) FLORENCE yakınında : - -§ Menimi: 1 Nisan • 30 IOD teırin : - -
: Cih'azı hazmı ve teıaddi butalrklan için metbur kaplıca E 
= -: MiDE - KARACICER - BARSAK - ŞiŞMANLIK E 
: SICAK iKLiMLER HASTALIKLARI • ROMATiZMA E - -- -i İllç - banyo • çamur ile tedavi § - -- -- -: Pbysiotherapie ve lnhalationa'un bütün vesaiti : - -- -- -E 250 otel ve pansiyon E -- -- -E Her mevsimde 120.000 den fazla kiti Banyo alır. E 
= -: 400.000 m 2 hacminde parklar ve bahçeler. 5 
= -E EN BÜYÜK SU ŞEHiRLERiNiN BÜTÜN ECLENCELERI E -: Şimendifer ücretlerinde tenzilat : 

- = E Tafsilat için: lıtanbul - Tepebqı 67 No. da ENIT lstanbul E 
5 Deleraıyonuna veya qaiıdaki adrese müracaat: : - -- -E Aıencea de 'V'OJaıe et Ufficio Proparanda, E 
E Montecatini Terme (Piıtoia) ltalie 7170 : 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;: 

Halk maskeleri sahşı 
Türkiye lııllıy Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

Cemiyetimiz tarafmdan ıaym halkımızı zehirli ıazlar
dan korumak için yaptırılan halk maakereleri t. 12. 1938 
tarihinden ıtibaren aatııa arzedilmittir. 

Kafi malCimatı havi proıpektüılerile birlikte ayn ayn 
kutular içinde bulunan bu maıkelerden edinmek iıtiyen
lerin Ankara'da Umumi Merkezimize, lıtanbul'da Yeni 
Poıtahane civannda Kızılay hanmcla Depomuz Direktör
lüğüne müracaatlan rica olunur. 

Yukarda yazılı 1&bf yerlerinden perakende veya toptan 
ya bizzat müracaat ederek aatm almak iatiyenlere veya 
memlektimizin herhan.ıi bir yerinden paraıım göndermek 
suretiyle siparİf yapacaklara anbalaj ve poıta masarifi 
Cemiyetimize aid olmak üzere; beher maske altı liraya 
verilir. 1078 

kasına göre tamiri işinin 20. 4. 939 ta 
rihinde saat 16 da bat müdürlüğümüz 
bina11nda toplanacak komisyonda a • 
çık eksiltme ile talibine ihalesi icra e
dileceğinden taliplerin 10 lira 65 ku. 
ruş ilk teminat parasiyle komisyona 
gelmeleri ilin olunur. 0160) 11165 

Davet 
Veteriner fakültesi talebe cemiye

ti 18 inci kurultayı 9. 4. 939 pazar gü
nü saat 9 da enstitü konferans salo -
nunda toplanacaktır. Mezun veteri
ner ve talebelere saygı ile bildirlir. 

DOKTOR--•· 

Asaf Koryak 
Deri, Saç, Tenasül hastalıkları 

ütehassıaı. Belediye sırasında 

REHBER apartmanı saat 15 - 19 

Satıhk ve kirahk 
evli bağ 

Çocuk Esirgeme Kurumundan: 
Kurtini mevkiinde içinde dört o

dalı evi muhtelif meyva ağaçları ve 
akar suyu bulunan 9190 metre murab
baındaki bağ satılık ve kiralıktır.Gör 
mek iatiyenlcrin Kurtini bekçisi Ali· 
ye görüşmek istiyenlerin Çocuk Esir
geme kurumu hesap illeri direktörlü
ğüne müracaat etmeleri. Telefon 1465 

1164 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6350 

imtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basmıefi ANKARA 

Matbaa müdürll : Ali Rıza BASKAN 

Nıtas vazıfesınden ıstıfa ederek 
l Nisan 1939 tarihinden itibaren 
şirketimizle alakasını kesmil bu-
lunduiu ilin olunur. 1203 

------------

Emil Şönig 

Taze ve haliı 

Ankara Birası 
E Wapolit acentesi yanmda 

---------------12S1! Vestiyer Ye saire yapltn1atak -"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;:: 
Radyo Evi Müdürlüğünden : 
1 - Radyo evi ıçin yaptırılacak 

vestiyer, şef kürsüsü ve kütüpane do
lapları açık eksiltmiye konmuştur. 

2 - Eksiltme 24. 4. 939 pazarteıU 
saat 11 de radyo evi binasında müte -
şekkil komisyon tarafından yapıla

caktır . 
3 - Muhammen bedel 2361 lira 52 

kuruştur. Teminat 177 lira 11 kuruş 
olup fazla izahat almak ve şartname 
ile resim ve projeyi görmek istiyen -
ler radyo evi müdürlüğüne müracaat 
ecebilirler. (1289) 11267 

Yapı sahiplerine 
Ankara ikliminde en büyük mukavemet kuvetini haiz yapı kirecinin 

(Özgenel fenni Kireci) olduğu on dört senedenberi Ankaranın yüzlerce 
resmi ve hususi yapılarında sabit olmuıtur. (Özgcnel fenni Kireci) gayet 
sıkı, sağlam ve çok mukavemetli bir kireç harcı yapar. Beyazlığa ve sair 
gösterişlere bakarak yapılarda kof ve az muka\temetli kireçler kullanmak 
tan içtinap edilmeli ve her yapıda ancak (Özgenel fenni Kireci) kullanma
lıdır. Kirecimiz sağlam olduğu kadar da ucuzdur. Yüzde üçten fazla fire 
vermez. Besim Özgenel 

Telefon: 2568 Posta Caddesi No. 26 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroblarını 
kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

HELMOBLÖ 
Böbreklerin çalışmak kudctrini artırır, kadın, erkek idrar zorluklarını, es
ki ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını bel ağrısını, sık sık idrar boz

mak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

İdrarda kumun, mesanede taşların 
teşekkülüne môni olur 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 
DİKKAT: HELMOBLÖ, idrarınızı temizliycrck mavilcıtirir. 

PASTiL KATRAN HAKKI Öksürükleri kö • 
künden keser tec

rübelidir 

YENi 
Bu Gün Bu Gece 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
Bu Gün Bu Gece 

Deniz zabit namzetleri 
Bat Rollerde: 

Florence Rice - James Steward 

Robert Young - Lionel Barrymore 
Aık .. His.. Heyecan .. Arkadaşlık 
hisleriyle dolu olgun bir eser 

Seanslar: 

10 ve 12 de Ucuz Matineler 

Normal seanslar: 14.45. 16.45 -
18.45 - Gece : 21 de 

Bu Gece 21 den itibaren 
2 film birden 

1 - BEN BiR CANIYIM 
2 - GÜRLEYEN KURŞUN 

Gündüz Matinelerde 

son defa olarak Türkçe Sözlü 
RACANIN HAZiNELERi 
Baş rolde: RAMON NOV ARRO 
Seanslar: 

Ucuz Matineler: 10 ve 12 de 
Normal seanslar: 

14.30 - 16.30 - 18.30 - 21 de 

Münavebeli seanslarla iki film 

1 - Bülbüller öterken 
(MARTHA EGGERTH) 

12 Ucuz Matinede ve 16 - 20.30 da 

2 - Şen haydut 
10 ucuz Matinede ve 14-18 de 

12 - 18 ve 20.30 da bir film 
gösterilir 

Yeni Sinemada Geceleri filmden evv~I 21 de Yeni Varyete numaralan 


