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5 ICURUŞ GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Endişeler Artıyor Gaf en k o Gitti 
ltalya, Yunanistanda 50!1 ~idiseler~ Onün· 

T 
. . Eden ışler Konuşuldu 

esısıne Hazırlanıyor . "a·· .. b. 1 . .,. . oruş ır ıgı 

Fransız ve lngiliz Milli 
Müdafaa Meclisleri 

Ayrı Ayrı Toplandılar 
Halifax, Son Hc1disenin Vehametini ltalyan 
Sefirine Kati Bir Lisanla Bildirdi, işgalin 

Oraya inhisar Edeceği Temina+.nı Aldı 

ahenkli olarak 
devam edigor,, 
Dost, Müttefik Milletlerin Emniyet 

ve istiklalini Takviye Siyasetine 

Azimle Devam Olunacakhr 
Romanya Hariciye Nazın Gafenko ile 

Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu, dün de 

Londra, 9 (Hususi) - Arnavutluğun İtalyan kuvvetle- öğleden evvel ve sonra görüşmelere devam 
ri ~rafmdan cebren işgali hadisesi, Avrupanın bir çok mer- etmişlerdir. Akşam üzeri Şükrü Saracoğlu An 
kezlerinde, bilhassa Londra ve Pariste yeni ve mühim siyasi karaya, Gafenko da Bükreşe hareket etmiştir. 
temaslara yol açmıştır. Öğleden evvel görüşmelere Perapalas o-

Bir kaç günlük tatil yapmak üzere İskoçyaya giden Baş- telinde saat 10.30 da başlanmış ve fasılasız 
vekil :Mister Chamberlain, bugün geri dönmüş ve Lort Hali- olarak 13.30 a kadar sürmüştür. 
fax ile görüşmüştür. Kabine yarın toplanmağa davet olun- Bu esnada Bükreş elçimiz Hamdullah Suphi Tan-

Milli miiJaltMJ lıoınif.ine muştur. LOrt Hali:fax Başvekil ile göıüştükten sonra bq .mü- rıönr, Roman,-aııuı Ankara elçisi Stayka da hazır 
• • W ;t lit , ~ıi'f1~·-;;r1nına~'re o r:~i" .. ~;:ı r ı s· t : • ı : 11 Qli l : ll' liimii!jiijii·iil]l··-----1. b\ll'Vmlu§larchr. Mi••fir Nazır ve 

Arnavutlukl'.::'~~;:~::~~ye reis muavbıi Ar n av ot 1 u g'V on Resmi ~-=:::..::-:~~~ ~ 
Halılax la miilakatt.an sonra ~er ve öjle yemeğini burada ye -

~:1u~:ıı~;::~:~ıan~r;: Başlıca Şebı·rl.erı· Tebliğ ~::;.~-:~.::.:-k:.,u:::~ 
::ı::t:za~~Y:;:etıo'fdu~alihak'~ saatlik uzun bir mülakat daha yapıl-

eo... e İstanbul, 9 (A.A.) - Türkiye Ha- mıştır. Bütün bu görüşmeler sonunda 

::~ ~;::;~t=~~~eK:~ ~~: 1 ş g a 1 E d ı· ı d ı· ~~~::aek~~ri~~rQNaz~ac~~:ı~: ~ :,~;un:~:~~~z bir res-
~ da teminat verdiği anlaşılıyor. arasında yapılan mülAkat neticesin- G 

az:an: M. Zekeriya SERTEL Lort Halifaxın İtalyan maslahat- de aşağıdaki teblii neşredilmiştir: alenlıonun beyanatı 
Türkiye ve Romanya Hariciye Na- +._ 

işgali Neler 
Doğurabilir? 

A mavutluğun İtalya ta-
rafından işgali pek ani 

olduğu için Avrupayı şaşırt -
tı. Demokrasiler, İtalya ile 
yapılan anlaşmalara, Musso
lininin verdiği sözlere inana
rak: böyle bir işgali varit gör
müyorlardı. Hatta Mussolini
nin Fransaya karşı ileri sür
düğü talepleri hafifletmesi. 
demokrasileri bu ihtilafın sulh 
yolu ile halledileceği ümidine 
düşürmüştü. 

Onlar daha ziyade Hitlerin yeni 
bir hareketini bekliyor ve diplo
matik faaliyetler bu hareketi ön
lemiye inhisar ediyordu. 

Halbuki Italya Hitlerin muvaf
fakryetinden sonra bir ileri hare
ket yapın.ağa mecburdu. Bu adımı 
Tunusu işgal suretile atmayı dü
şündü. Fakat Fransadan gördüğü 
§iddetli mukabeleden sonra böyle 
bir tecavüzün kendisine pahalıya 
ınal olacağını anlayınca, daha ko
lay bir muvaffakıyet yolu aradı. 
Zaten Almanyanın Adriyatiğe in
mesinden kuşkulanıyordu. Bir taş
la iki kuş vurmuş olmak için silah· 
sız, müdafaa vasıtalarından mah
rum Arnavutluğu ortadan kaldır
ınağa karar verdi. 

* A mavutluğun işgali ne gibi 
neticeler doğurabifır? Bu

gün efkarıumumiyeyi işgal eden 
sual budur. 
Arnavutluğun işgalinden ilk te

llşa düşenler komşuları Yugoslav
ya ve Yunanistan oldu. Yugoslav
Yada kabine derhal fevkalade bir 
toplantı yaptı ve alınması li.zım 

(Sonu: Sa. 101 sü. 6) 

güzarı ile yaptığı konuşmalar neti _ zırlan lstanbuldald telAkilerlnden .ud devlet adamı, saat 18 de Türk 
cesinde aşağıdaki tebliğ verilmiştir: lsWade ederek son htdiselerin ışıtı ve ecnebi matbuat mümessillerini 

"İtalyanın Arnavutlukta~ hare • Bütün Hükumet Erkam, Yunanistana ilticaya altında. memleketlerinin Balkan an- kabul etmişlerdir. Misafir Nazır Ga-
keti neticesinde hasıl olan umumi tantının çerçevesi içınde müşterek fenko, gazetecilere şu beyanatta bu-

.. -' b K ld 1 A k ve mütesanit menfaatlerini tetkik 1 
vaziyete dair alınan endişe verici ba- rvıec ur a ı ar, s eri Harekat Devam Ediyor etmı,ıerdır. unmuştur. 
zı haberler dolayrsiyle hariciye Na- İ1li Hariciye Nazın, Balkan antan- "Tebliği gördünüz. Buna ilave e-
zm Lord Balifax bugün İtalyan Roma, 9 (Hususi) - Arnavutluğun işgali devam etmek- tımn, hedefi dost ve müttefik: mil- decek hiç bir şey yoktur. Amerikalı 
maslahatgüzan ile ilç defa ıörüş - tedir. Yugoslavya hududuna yakın olan İşkodra ile diğer hu- ıetıerin emniyet ve iatiklAlini takvi- bir meslekdaşınıza da söylediğim gi-
milı ve büyük Britanya hük6metlnin dut noktalarının i~rralinden sonra Elbasan da sukut etmiş ve ye etmek ve komşu milletlerle olan bi, Tiirkiye Hariciye Vekili ile be _ 

'!ICI!. . balları Selltıik paktı. zihniyeti içinde nim aramda m.. k 1 lm 
mezk6r hareketi çok vahim bir tarz- bu suretle Arnavutluğun . en belli- sıkılaştırmak olan sulhcu ve azlmkAr uza ere er 

0 amış • 
da telakki ettiğini ve bu hususta İn- başlı şehirleri Italyanlara geçmiştir. siyasetinin azimle devamı IAzım gel- tır. Çünkü müzakere, birbirine ayla-
...ııteredeki azimkir duygulan hiçbir Kral dili hUSU8Unda mutabık kalmı§lar- n veya hiç değilse birbirine benze • 
ıP Zogodan başka hük1lmet erkanı 
şüpheye mahal bırakmıyacak tarzda da Yunanistana iltica etmişlerdir. Ti- ~d!!!!ıri!!!.!!!i!!~'!!!!!!!!!!!!!!i!i!i!!!!!~~~!!!!!!!ii!!!!!ill! meyen menfaatlerin telifi yolunda 
ifade eylemi,tir. •-= (Sonu: Sa.. 10, sü. 4) 

ranın işgali üzerine tayyare ile ora-
İtalyan maıslahatgüzan İtalyanın ya giden Kont Ciano bugün geri dön-

Arnavutluktaki hareketinin katiyen müş ve Duçe taraf mdan kabul oluna-
oraya inhisar edeceğini mutlak bir rak vaziyet hakkında raporunu ver-
•urette temin eylemiştir. 
Lord Ballfax bu teminatı senet itti- miştir. Sinyor Mussolininin bugün 
hu ...._,_ ve keyfiyeti İngilterenln Tirana gidip gitmiyeceği henüz belli 
"~ değildir. -

Boma büyük elçisine de bildirmiştir. 
Y unani.tan ve Korlu Mııvıakkat bir laiilıiimet 

Diğer taraftan, Paristeki İngiliz lrurulmUf 
1büyük elçisi bu akşam Daladier ve 
Bonnet ile yaptığı miılakat esnasın
da Lord Halifax'm bugün Ipndrada 
İtalya maslahatgüzarı ile yaptığı 
konuşmalar hakkında izahat vermiş
tir. 

İtalyan maslahatgüzarı, Italyanm 
Arnavutluğun istiklaline dokunmak 
fikrinde olmadığına, Akdeniz statü
kosuna riayet edeceğine ve şimdiki 
hAdiselerin Italyan hükumeti ile 
Kral Zogo arasındaki münasebetler 
çerçevesini geçmiyen bir ihtilaftan i
baret bulunduğuna dair teminat 
vermiştir. 

Lord Halifaks, Ingiltere hükftme
tinin Akdeniz statükosunun ve bil
hassa Yunanistan ve Korfu adası ba
kunmdan muhafaza edildiğini gör
mek hususundaki azmini kati birli
sanla tasrih eylemiştir. 

(Soa· Scı. 10. Sü. l de) 
.... 

ArnaıJutluğun ilk ve son 
Kralı Ahmet Zop 

Bugün Tirandan neşrolunan İ -
talyan resmi tebliğlerinin birinde en 
belli başlı Amavut ricalinden mu -

-------------. vakkat bir hükUınet teşkil olundu -
1 ğu bildirilmekte ve İtalyanların fev
kali hüsnü kabul gördükleri ilive 
edilmektedir. Fenerbahçe 

Beşiktaşa 

3 ·O Yenildi 

Tiranın işgali üzerine ilk yapılan 
iş, radyo, sinema ve matbuatı kon -
trol edecek İtalyan sansürlerin iş 
başına geçmeleridir. 

Kral Zogo 'AtinGJa 

Milıt küme müsabakalannın en Atinadan bilcllrildillJıe göre, Ar-
mühimlerinden olan Beşiktaş - Fe- navutluk kralı Zogo ile maiyeti bu
nerbahçe maçı dün Şeref stadında gfin öğleden sonra Sellniğe gelmiş
yapıldı ve Fenerbahçenin 3 - O lerdir. Arnavutluk başvekili ile na
mağlubiyeti ile neticelendi. Şild ma. ztrlan Larissa istikametinde yolla • 
çında da Vefa - Hilll takımlan be- nna devam etmişlerdir•. Bunlann 
rabere kaldılar. Dünkü spor harekefr Atmaya Ye oradan da ecnebi bir 
lerine ait tafsilit spor sayfamızdadır. memlekete gidecekleri zannediliyor. 

Koca Sinanın 351 nci 
.... 

Yıl Ihtif ali Y apı!dı 

Bir ~' Sinanı ••J'OI' '(Y aznı 2 nci ayfumzda); 
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PENCEREMDEN 

Haritadan 
Tarihe 

SUAL CEVAP? 

mar Koca Sinanın 351 inci 

Konyacla Bir Eleklı • 
KQZCISI Oldu Denldtank Bir Çocalc Kaza 

ile Ölcllrlllclii 

S - Korla .,,_ neretl«llr. 
Mfllltlluuı ve nliluu ne ,_. 
dartlır1 

C - Yunanlatanm garp sahlll ~ 
sında Yuua ct.nildae 8e1'piU adal8l'o 
dan biridir. au ... Korta 1luıak Ya

man cllıan,, bk payesDe halk ta "Ko- 11tulyte Arnavutluk' sa1dllerlnclell 
ca Sinan,, adıyla hükmünü vermiştir. ayrılnuftır. Uzun11ilu kırk, genifliil 
Bugün onun mezan baprıda ihtifali- ild b'llt'* ddt kadardır. M'•ham 
ni yapmakla bUIÜJlÜD bübıünü de fH9 kilometm murabbaı, nilfulu 122 
biz tekrar etmtı olv.yorQS;. demiptr. illdir. Bu illa Y~ Wr • -

Budan sonra edebiyat faldtltest, 7alltiıd tel1dl eder. 
tarih şubesinden Ekrem Uçyiğit, Si- • 
nanın deh881Dl ve tnldpf eıtijl mu- 8 - Mlıntır filMnın laıı..,., 
hittn kıymetini - • · ,_ .,,.... ve ,.,.,..,.1 
tarak kiinilye plen Bele4'Je Salar c-ıı ~ - ıdlt meaclt, 81 
ldaretl direktöril Yulaf Z\M .......... T ~ 17 mıant. 3 
Sinanın dehasını ve eserlerinin ma- iautahaDe, 1 b61ük bmerll sa yo
hiyetini tetkik etmif, büyük mima- lu, 8 büyilk köprü, 18 tervansarq, 
nn 334 parça azametli eser vQaa.. e ma•-. il _,-, a lı-wm. 11 
de a-tirdiğini ve her 4ll81"lncle dalat- t8Jbe ve 4hlne1etll ,,..... tilııl1, 
nin azametli va h....t .-ki 7qada- ı.a ft lllr&. 

' D 

Karaga Oturan 

ltflaia Mlflalt 
llr Fırh•a 
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I BUGüNI 
Arnavutluğun 
istilası 

Yazan: Ômer Rıza DOCRU L 

A rnavutluğun en belli başlı ~e
hirleri.nin İtalyan askerleri 

tarafından işgali ile, mihver devlet
leri üç hafta içinde üç hamle yapmış 
\'e üçünde de kuvvet ve tehdit siya
setini tatbik ederek iiç zafer kazan
nuşlardır. Bunlann birincisi Çekos
lovakyanın ortadan kaldırılması, i
kincisi Mernelin geri alınması ve Lit
vanyanm tehlikeye dü.,ınesi; üçün
eüsü Arnavutluğun istSJasrdır. 

Bütün bu hadiselerin en b üyük 
tesiri, ortalıkta emniyet namına ne 
kalmışsa onu da silip süpürmcktir. 

İtalya, Arnavutluğu işgal etmekle 
Balkan devletleri yeni bir kuvvetli 
komşu ile yanyana gelmişlerdir. 

Bu yeni korn§U, Yugoslavya ne 
fimalden ve cenuptan hemhuduttur. 

Yoroslavyanrn diğer bir komşusu, 
Ahnanyadır. Diğer bir komşusu, mu
kadderatım Almanyanın mukadde
ratına bağlryan Macaristandır. Yu
goslavyanın, kendisini dört yandan 
kucaklıyan bu iiç komşu arasında 

alacağı vaziyet nedir? Ve takip cde
cefl siyaset ne mahiyette olabilir? 

İtalyan mahafillne göre Sinyor 
Mussofini, Yugoslavya1ım İtalyaya 
kaJ'11 takip ettiği hattı hareketi tak
dir De anmı~ ve bunun iki memleket 
arasmdaki bağlan kuvvetlendirue
ğlnl anlatmı~ 

Buna mukabft Bükreften verilen 
maltimata röre Bükreş mah afili 'Yu
goslavyanrn mihver devletlerinin blr 
ınahbusu haline geldiğini söylüyor
larmı~ 

• 
İtalya, Amavutluğıı k tfll etmek· 

le Yunanistanın kapı komşusu ol
muştur. Parfs mahafllt tarafından 

anlatıldığına göre hadise Yunanis
tanda derin endişel<tt uyandırmı~ 

bulunuyOT ve Parisin anlayışnıa ba
kılırsa, Arnavutluğun işgalini, cenu
bu şarkiye doğru sarkmak için bir 
baslan~ç aymak lıizım ı:elir. 

bllı;UUAU 1 Un&n rejimine muhalif 
olup memleket haricinde bulunan 
Yunanhl&T, bugünkü beynelmilel 
vaziyetin doğuracağı tehlikeler kar· 
ıısında milli Yunan birll2ioi saıl'
Iamlamaktan ba ka bir şey düşün
mediklerini ve bütiin parti davala
nndan feragat ettiklerini bildirmiş
lerdir. Bu da vaziyetin Yunanlılar 
üzerinde yaptıi't tesiri tebarüz ettir
ıneğe kafidir. 

• 
Arnavutluğun İtalya tarafmd:ın 

Jşgallle Balkan müvazenesinln muh· 
tel olduğu apaşikirdır. İtalyanın Ar. 
ııavutluğu İ§e"alden ne kasdettii!i 
'riizuh ile anlaşılmadıkça ve Balkan
larda yeni bir müvaz«:ne kurulma
dıkça burada emniyet ve itimat ha
.,.sının teessüs etmiyecefi ıüphe 
rötürmez. 

Fakat mesele, yalnız bir Balkan 
ıneselest defildir. 

Mesele, bütün ' Avrupayı, bOtün 
Akdeniz emniyetini alakadar ediyor. 
Bu yüzden Londra ve Fransada ınü
hiın bir siyasi faaliyet başlamıştır. 
Bu ı;lyasi faaliyetten bir netice ~·· 
kacak mı? Henüz bilmiyoruz ve o
rıun için hadisenin doğuracağı inki
§aflan beklemek lazım geliyor. 

Gönende Bir Aşık 
iki Kişiyi Öldürdü 

Gönen, (TAN) - Kurudeğirmen 
köyünde feci iki cinayet olmuştur. 
1'1ezunen köyüne gelen jancfarma Ib
l"ahim, sevdiği Fatmanın başkasına 
\'~rileceğini haber almış, Fatmaya 
gıtıniş, ve beraberce kaçmak tekli· 
f • ınde bulunmuştur. Ret cevabı alın· 
ca mavzerile ateş etmiş. bir kurşun
~a kızı öldürmüştür. Buna rağmen 
lizerine ateşe devam eylemiştir. 

Silah sesleri üzerine köylü heye· 
cana kapılmış, herkes vaka mahalli· 
~~ doğru koşmağa başlamıştır. Ibra-
ırn kendisine doğru ilk gelen köy l 

tnuhtarını da vurup öldürmüştür. 
Mavzerinde kurşun kalmayınca ta
~ancasını çekmiş, rastgele ateşe baş-
arnıştır. Bir taraftnn da kaçmak ;s· 
~ediğ!nden ayağı takılarak düşmüş, 
k endısi de yaralanmıştır. Böylece ya

alanabilen lbrahim, Bandırma has
\anesine kaldırılmıştır. 
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Almanyanın Zırhlı 
Fırkalarının Holandaya 
Yaklaştıkları Bildiriliyor 

Son Vaziyetin 
Amerikadaki 

Tesirleri 

Amerika nın Emniyet ve 

Huzuru Zaafa Uğramış 

Manevi 
Silahlanma 

Yazan: B. FELEK 

s on zamanlarda İngilterenin ne.. 
resinde bir büyiil' maç olup 

ta 40 • 50 bin kişi toplansa, miisaba
ka başlamadan hemen C\'\'el yahut 
yarı oyun tatilinde memleketin en 
tanınmı bir şampiyonu mikrofonun 
önüne geçip halka beş dakika laf e
diyor. 

Londra, 9 (Hususi ) - Sunday 
Dispatch gazetesinin bildirdiğine 
göre Lord Halifax, İnterlligen -
ce Service'in Almanya ve Ho -
landadaki ajanlarının gönderdiği 
mallımata istinad ederek İtalyan ce
bir hareketinin bir "gösteriş ve al
datma hareketi" olduğunu ve dikta
törlüklerin hakiki maksadlarının Ho 
landaya bir taarruz olduğunu bugün 
arkadaşlarına bildirecektir. 

Pariı gazetelerinin verdikleri 
malumat 

Paris, 9 (A. A.) - Bir çok gazete

ler, Almanyanm askeri hazırlıkları 

hakkında endişelerini izhar ediyor
lar. 

Figaro şu malumatı vermekte -
dir: 

"- Wippertal ve Oberfeld AI -
man zırhlı fırkaları kısmen Rur va
disini terkederek Holanda Limbur
guna doğru yaklaşmaktadır. 

Alman erkanıharbiyesi Crefeld'e 
gelmiştir. Bundan başka Stuttgart'
daki beşinci kolordu ile Munsterdeki 
altıncı kolordu Francfurt'daki ikinci 
ordu kıtaatı ile takviye edilerek ka
ra ormanda bazı harekatta bulun -
maktadır. Constance gölü civarında-

ki yeraltı garajlarına son günlerde 
mühim mıktarda yeni kamyonlar 
gelmiştir. 

İkinci ordunun bütün bu hareket-
leri, Münihteki yedinci kolordunun 

ve Salzburg'taki Alp kıtaatının se
ferber edilmesiyle tamamlanmıştır. 

Asker sevkiyatı dolayısiyle dün 

Berlinin bir çok mahalleleri geçil

mez bir hale gelmiştir. 

Varmsprings, 9 (A.A.) - Beyaz 
sarayın fikirlerine makes olan bir 
zat, bazı milletler tarafından müte
madiyen yapılan askeri taarruzların 
Amerikanın emniyet ve huzurunu 
zaafa uğrattığını beyan etmiştir. 

Ayni membadan öğrenildiğine gö
re, mütecavizler tarafından kurban
larına tahmil edilen mübadele usu-

Bel~ikada alınan tedbirler 
Brüksel, 9 (A.A.) - Moniteur ga. 

zetesi, bugün Kralın bir emirname
sini neşretmiştir. Bu emirname, si
vil makamatın vaz'yet hakkının der
hal tesisini natık bulunmaktadır. Bu 

lünü Roosevelt, Amerikayı aşağıda

ki üç şekilden birini kabul etmek 
emirname, bu makamatın harp ha- mecburiyetinde bırakan bir tehdit 
linde seferberlik ve himaye tedbir- mahiyetinde telakki etemekt edir; 
lerini almalan için zaruri olan vaz'ı- l -Amerikann etrafında ticari bir 
yet salahiyetlerine malik olmaları- ( Çin Seddi) tesis ederek kendi mem-
nın çok mühim olduğunu tasrih et-
mektedir. balarile yaşamağa uğraşmak. 

Bu sözlerin huinsa ı udur: 
"Hayat mücadeleden ibarettir. Bu 

cidal fertler için olduğu kadar ce-
miyetler, devletler için de daimidır. 

Her tarafın silahlandığını görüyoruz. 
Kimisi gemi yaptırıyor, kimisi tav
yare satın alıyor, ve h erkes süratle 
silahlanıyor. H arp ve cidal yalnız 
silahla, cephane ile, tep ve tayyare 
ile yapıhnaz. Milletler manen silah
lanmalıdırlar. Spor cidalinde tecrti
be görmüş şampiyonlar bu manevi 
silıihlanmamn manasını başkaların
dan daha iyi anlamışlardır. İngiliz
ler! Manen silahlanınız. Kendinizi 
cidale ve c idalin her türlü cilvele
rine hazırlayınız. ManE;n siUı.hlannı 

teslim etmiş m illetler, ne kadar si
lahlansalar mücadele edemezler." 

Zon9uldakta 
Yeni Bir Kömür 
Ocağı Açlldı 

Zonguldak, (TAN) - Buradan on 
iki kilometre uzakta olup yirmi beş 
senedenberi kapatılmış olan Kara
don kömürü ocakları Etibank tarafın
dan yine açılmıştır. 

Nevyork Sergisindeki 
Pavyonumuzun inşaatı 

inkişaf Ediyor 

2 - Hayat standardını indirmek 
ve yevmiyeleri azaltıp iş saatlerini 
çoğaltarak bunları mübadele sistemi 
ni tatbik eden memleketlerdeki sevi
yeye getirmek suretile dünya piyasa
larında rekabet yapmağa çalışmak. 

3 - Milli mahsulat için t ahsisat a
yırmak ve bu usulü sistematik bir 
şekilde tatbik etmek. 

Beynelmilel vaziyetin Amerikan 
milletine bildirilmesi lazım gelen 
ilk safhası budur. Çünkü bu vaziyet 

Amerikan endüstrisini, amelesini ve 

çiftçilerini mutazarnr etmektedir. 

Spor sahasında tecriiLe görmüş bir 
idareci sıfatile ben de bu sözlerjn 
pek doğru ' 'e yerinde olduğunu tak
dire mecburum. 

Çok defa i~i hazırlanmış bir mü
sabık manen zayıf vazi~·ette ise mii
sabakayı kaybeder. Buna mukabil 
manen iyi hazırlanmı bir müsabıkın 
fizik vaziyeti eksik te olsa müca
deleyi ekseriya kazanır. 

Banka, ocakta bir çok yeni tesisat, 
civarında da mühendis, usta ve ame
leler için büyük pavyonlar ve on ka
dar bina yaptırmıştır. 

Bu ocakların kömürleri hususi bir 
dekovil hattı ile Çatalağzı istasy~

nuna indirilecek, burada Etibank ta
rafından yaptırılmakta olan altmış 

metre boyundaki kömür silosuna dol-

Vinçler ve el kuvvetile yapılmıya

caktrr. Her vagon silonun altındaki 
oluklara yanaşacak ve beş dakika
da kömürle doldunılacakbr. 

Devlet demiryolları idaresi. Ça
talağzı istasyonundan, bu yapı1mak
ta olan kömür silosuna kadar 745 
metrelik bir demiryolu yaptırmıştır. 
40 metrelik demir köprü de dah il o
larak bu yol geceli gündüzlü çalışı
larak iki ayda bitirilmiştir. 

İki aya kadar, ocaklardan siloya 
kömür getirilmiye başlanılacaktır. 

Bir Kızcağız 

Yanarak Öldü 

Nevyork, (A.A.) - Anadolu Ajan
sının hususi m uhabirinden· 

Nevyork sergisi Türk heyeti reisi 
Vedat Nedim Tör ve arkadaşları ge
çen perşembe günü Queen Mary va
puru ile Nevyorka gelmişler ve Nev
yorkta bulunan Türkler tarafından 
karşılanmışlardır. 

Sergi, harici şubesi şeflerinden 

Conson. sergi idaresi adına Türk he
vati r.oid Vedat N1>dim T,;,:..._ ı..os sol. 
diniz, demiştir. 

Vedat Nedim Tör, vapurdan çıkar 
çıkmaz doğruca sergiye gitmiş ve 
Türk pavyonlarını gözden geçirmiş
tir. Şimdi artık orijinal hatlarile ta
mamile meydana çıkmış bulunan pav 
yonlanmızın inşaatı, pek çokların -
dan sonra işe giriştiğimiz halde bü
yük bir hızla inkişaf ederek progra
ma uygun bir safhaya varmış bulun
maktadır. Bizim önümüzde giderken 
geride kalan memleketlerin sayısı ye
di, sekizi bulmaktadır. Türk sergisi
nin, 30 nisanda altmış millet arasın
da Nevyorkta vukubulacak şeref mü
sabakasında pavyonumuzun üstün 
bir yer alacağını ve umumun dikka-

Adapazarı (TAN) - Söğütlü na- p I d S f b 1• hiyesinde Şükrü k121 Kadriyeden doğ 0 onya a e er er lk 
ma beş yaşlarında Muhsine yaramaz
lığı neticesinde son zamanlarda üç Tedbirleri 
defa, evleri önünde, su arkına düşe- Varşova, 9 (A.A.) _ Bir emir
rek muhakkak bir ölümden kurtarıl- mede, hiıkümete bir seferberlik veya 
mış, fakat bu defa ete~le~~ ~~aktan I müsta~el. zaruret. ~alinde milli mü: 
tutuşmuş ve yanarak olmuştur. dafaa ıhtıyaçları ıçın her türlü hususı 

nakliye vasıtalarına ve altmış yaşına 
3 Hatayh Boğuldu kadar bütün nakliyat memurlrına 

Ceyhan, (TAN) - Ayas civarında" vaziyet için salahiyet verilmektedir. 
balık avlamıya gelen Iskendenınlu 
sekiz kişinin bindiği kayık, Gôlovası 
sahillerinde batmıştır. Uç kişi boğul
muştur. Diğerleri bin müşktil8.tla 

kurtarılabilmiştir. 

Bahkesir Halkevi Reisliği 
Balıkesir, (TAN) - Hallcevi reis

liğine belediye reisi Naci Kodanaz 
getirilmiştir. 

tini üzerine toplayacağını kuvvetle 
tahmin etmekteyiz. 

Serginin harici şube reisleri Ro
osvelt ve Holmes Vedat Nedim Tör 
şerefine serginin klübünde çok sa -
mimi bir hava içinde geçen bir öğle 
ziyafeti vermişlerdir. Holmes sene -
!erce İzmirde Amerikanın baş kon -
solosu olarak bulunmuştur. Sergiye 
ait işlerimizde diğer arkadaşları Ro
oevt:lt \-,: Qon30n ile beraber daima 
büyük bir yakınlık ve alaka göster
mektedir. 

Nevyorktaki bu ilk temaslardan 
sonra Vedat Nedim Tör, tayyare ile 
Vaşingtona giderek sefirimizi ziya -
ret etmiş ve bu münasebetle sefa . 
rette verilen öğle yemeğinde kıymet
li Türk dostu amiral Bristol ile eşi 
hazır bulunmuşlardır. 

Amiral Bristol, Nevyork sergi • 

sinden istifade ederek iki memleke

ti birbirine bir kat daha tanıtacak ve 
yaklaştıracak mahiyette hareket ve 
faaliyetlerde faal bir rol almayı bü
yük bir memnuniyetle kabul etmiş
tir. 

Sofyada 289 

MahkUın Affedildi 
Sofya, 9 (Hususi) - Paskalya 

bayramı münasebetile Kral Boris, 

Bulgaristanda 211 siyasi mahkum 

ile cürüm suçile mahkfım bulunan 

78 mahbusu affetmiştir. 

Bedia F;°;diHastalandı 
Konya, 9 (TAN) - İstanbul Şehir 

tiyatrosu artistlerinden Bedia Fer.:li 
rahatsızlanmış, ameliyal yapılmıştır. 
Sıhhati düzelmektedir. 

• • 
1.. 

Ayni zat, Arnavutluğun istilasının 

Avrupadaki askeri tecavüzlerin ikin

ci safhasını teşkil ettiğini, bu halin 

dünya ticaretinin vaziyetini daha va

him bir şekle soktuğunu ve nazi ve 

faşist milletler tarafından tatbik e-
dilen mübadele usulünün nüfuzunu 

arttırdığını ilave etmiştir. 

• 
Bitaraflık kanununun tadili hakkın-

da ayan meclisinin Hariciye encüme
ninde cereyan eden müzakereler a
yandan Borach'ın itirazını mucip ol
muştur. Borach , Amerikan devlet a
damlarını Avrupa münakaşalarınn 

iştirak ederek memleket i harbe sü
r üklemek tehlikesine maruz bırak-
makla itham etmiştir. 

Hitlerin Ellinci 

Doğum Yıh 
Budapeşte, 9 (A.A.) - Alınan hn

berlere göro, Başvekil Teleki ile Ha
riciye Nazın Csa!ky, Berline yapa
cakları ziyareti Bitlerin ellinci do
ğum yıldönümü şenliklerine tesadüf 
ettireceklerdir. 

• 
Sofya, 9 (A.A.) - Bitlerin doğ'..ı

munun 50 nci yıldönürnü münasebc
tile Berline gidecek olan Bulgar he
yeti, şu zevattan mürc:kkeptir: 
Maliye Nazın, İktısat Nazın, Erku
nıharbiye Reisi , Hava K:ıvvetleri ~e

f i, Donanma Şefi, Sofya Belediye 
Reisi. 

937 senesinde Pcştedeki Avrupa 
giire · şampiyonasına Çoban l\feh
mcdi götiirmiiştiim. Daha Avrupaya 
birinci çıkışı ve milli takımda Tür
kiyeyi ilk temsil edişi idi. ;\Jchmedin 
askerliği dolayısile imi geciktiği için 
ben onu kafileden iki gün sonra gü
reşe yetiştirmiştim. Peşte istasyonu· 
na indii,rimiz zaman saat aksam do· 
kuza geliyordu. A \'rupa giircş şam
piyonası o akşam başlamıştı. Valiz
lerimizi otele bıraktık \"e yüzümü-
zü yıkamadan müsabaka yerine git
tik. l\lehmedin C\' \'elcc i mi ,·erildi~ 
için kura ı çekilmiş ve Adam ismin
de bir Fransı:za dii miiştii. Kabul et
mek lazımdır ki o :zaman daha alb 
aylık hir Greko - Ronwn gürescisi ... 
olan 1\lehmet bu adamdan fersah 
fersah acemi idi. Lfıkin bu Fransızın 
arkadaşları yarı ciddi, lan latife he
rife: 

- Seninkine bak! Bu herif :ieni 
yiyecek! 

Diye mutta ıl sntaşhlar. Bu sözle 
ri biz de bir taraftan Mehmede ter
cüme ettik. Güreşe çıktıktan zaman 
herif çoktan yenilmiş gibi idi. Nite. 
kim biraz itiştikten sonra l\lchınedin 
bir göğiis çaprazı tcş<'bbüsü karşı

sında l.90 boyunda bir pehlivan olan 
Fran 17. boylu boyuna minderin üze
rine seriliverdi. Ve Mehmet yedi da
kikada galip geldi. 

.. Yalnız siliı.hlanma işe yarasaydı, 
dunyanın silfıh \'e cephane fahrika
törlüğiinü yapmakta olan Çekoslo
vakya o mükemmel ordu \'e techiz:ı
tile Almanlara karşı koymayı düşü
nürdii. 

Bugünlerde Avrupnnm iki totali
ter devleti öniine gelen yere saldır
makta ve civarındaki küçük mem
leketleri zaptetmektedirler. Bu mem 
lemckler de bu büyük kuvvetlere 

1 1 mukavemet etmemekte veya edemc-

...., 

J mektcdlr. İş yalnız bunlarm muk:t
. \'emetlne kalsa zaten <lava çoktan 

i
l kaybolmuş demektir. Şimdi ortaJa 

hergiin biraz daha sönen bir ümit 
ışıi:rı \ar: Dcmokra i memleketleri 

~ ismini alan ve dUnyadn hak ve ada
l letin kuvvete mağlCıp olmama ı da
! vasmı giiden A'·rupanın garp dcv-

1
1 letleri var. Bunlar. adlarile sö~·liye
Jim Almanya \ e İtalyanın kuvvetle 

1 

istilii tc chbiislerine hula maddi hir 
mukavemet \'e mukabele gö teremi
yorlar. Kabul etmemiz lazımdır ki· , 

1 

bugiin küçü~ler; • yiiklenen bu kuv
vet, yakın hır ntıde onlara da nm

' sallat oJabilJr ve olacaktır. 

İtalyan tersaneleri Sovyet Birliği namına Taşkend adını taşıyan 3500 
tonluk bir kruvazör yapmışlardır. Tecrübelerde kruvazörün saatte 40 

mil süratle hareket ettiği görülmüştür. Yukarıld resimde Taşkend, sü
rat tecrübeleri yapılırken görülmektedir. 

j . T~hlik~~·i bizden daha iyi sez • 
dıklerınc suphe edilmeyen bu dev
letler : onlan da söyliyclim-, Fransa 
\ '-e İngıltere giiniin birinde. u hak ve 
adalet davası için olmasa bile kendi 
paçalarını kurtarmak için silaha sa-

(LUtf en sayfayı çetıiriniz) 
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iki Küçük Huv~rda 
Ortalığı Altüst Etti 
Fatihte Fevzipaşa ceddesinde 24 I evi açtıracağız, demiş ve memura 

numaralı evde oturan 14 yaşında 1 küfretmeğe başlanuştır. 

~, 

Bir Kız Sokakta Bulduğu 

120 Lirayı Karakola 

Teslim Etti 
Osmanbeyde Kır sokafında 

oturan Ohaneain kızı Berjuhi 
sokakta giderken 120 Ura para 
bulmuştur. Kızcafız paraları 

~oğruca Pangaltı merkezine gö -
türilp teslim etmiştir. Paranın ki 

me ait olduğu araştırılmaktadır. 
Mustafa ile arkadaşı ayni yaşta Bi- Bundan sonra memurla Mustafa 
181, evvelki gece sarhoş bir halde A- arasında bir çekişme olmuş, netice
banoz sokağına gitmişlerdir. Vakıt de Mustafa yere düşerek ıburnundan ~--iiiiiiiii--~!iii'!!iiiliiiiiii!iiiiiiiiiiiii!iıiiiiiiiii~!!!!J!i..J 
gece yansını geçmiş olduğundan u- yaralanmıştır. Nihayet v~ka mahal
muıni evlerin kapılarının kapandığı- line gelen birkaç memur ve inzfıbat

lann yardımı ile çocuklar yakalan BirKöpekÖlüsü 
Tıbbı Adliye 
Gönderildi 

mışlardır. 

Dün zabıtaya hakarei; suçundan 

m gören iki arkadaş bunlardan biri
sini zorla açtırmak istemi§lerdir. Bu 
sırada devriye gezen Beyoğlu polis 

asliye dördüncü ceza mahkemesine 
merkezi mürettebatından Recep jşe verilen Mustafa ve Bilalin yaşları-
müdahale etmiş, saat 12 den sonra nın küçük olduğu heniız belli olma
evlerin açılmasına imkan olmadığı- dığmdan ille duruşmaları alenen ya
nı söylemiş ise de, bunlardan Mus- pılmış ise de karar gizli olarak tef
tafa: ıhim edilmiştir. Her ikısi de yaşça 

- Sen ne karışıyorsun be? Biz küçük olduklarından cezalan tecil 
mademki buraya kadat geldik, bu edilmiş ve serbest bırakılmışlardır. 

Müddeiumumilik dün şimdiye ka
dar adliye tarihimizde pek az rastla
nan bır kopek zehirleme iddiasını tet 
kik etti ve bir köpek cesedini morga 
gondcrdi. 
Davacı Divanyolunda 97 numaralı 

kunduracı Refik Ozerdir. Şikayetna
ınesinde iddiasını şöyle izah etmiş
tir: 500 lira değerinde bir bolduk kö
peğim vardı. Dün köpek nasılsa ev
den kaçmış, boynunda tasması da 
vardır. Belediyenin temizlik işleri 

memurlarından birisi köpeğime zehir 
atarak öldürmüştür. Bu memur zehir 
atarken komşular kendisine seslen
mişler ve: 

iki Sarhoş 
Mahkum Oldular 

Sirkecide oturan Mustafa ile ar
kadaşı Ali evvelki gece: kendilerini 
bilmiyecek derecede sarhoş olar1tk 
Hocapaşa caddesinden geçerken Sa
im isminde birisine taarruz etmişlu
dir. Bu sırada oradan geçen Bedros 
işe müdahale edip Saimi himaye et
mek istemiş ise de sarhoşlar onu da 
dövmiye başlamışlardır. Biraz sonra 
polisler tarafından yakalanan iki ar
kadaş dün nöl>etçi olan üçüncü sullı 
ceza mahkemesine verilmişlerdir. 

Yapılan duruşma neticesinde suçl3-
rı sabit görüldüğünden her ikisi de 
üçer gı.in hapse mahkıim edilmişler
dir. 

HükOmet Konağı 
?ti. Kemalpaşa, (TAN) - Nafıa 

fen memurluğu, kazamızın ahşap o
lan hükumet konağının harap ve i
çinde bir seneden fazla oturulması 
tehlikeli olduğuna dair rapor ver
miştir. Bunun vek!lete bıldirllmesl 

üzerine, şimdilik binanın ikinci ka
tındaki ağır eşyanın alt tarafa indi
rilmesi ve bir taraftan da kiralık mü
nasip binalar tutularak dairelerin 
nakledilmesi emrolunmuştur. Bun
dan sonra hükumet konagı yıktırıla
rak enkazı satılacak ve yeni bir hü
k1lmet konağı yaptırılacaktır. 

nlacaklardır. Bu silaha sarılmanın 

yalnız nevmidane bir kapııma olma
yıp müsbet netice vermesi için de, 
bu badirede zarar görmesi muhte -
mel olanlann kuvvetlerini bir a.ra
ya toplayarak bir tek cephe yapmak 
istemeleri de pek tabiidir. 

Şimdi bu böyle olmakla beraber 
henüz bunların fiili harekete ıeçme
diklerini görünce daha maddeten ve 
manen silihlanmamıı olduklarını 

kabul etmek icabediyor. Almanya ve 
İtalyanın da işlerini çabuk bitirmek 
için acele ettiklerini gösterir alimet
ler var. 

Şimdi mesele ıudur: 
İki boksör var. 
Bunlardan biri sıkı vuruyor. 

Lakin nefes tahammülü yok. Öteki 
de mütehammil. 

E~er sıkı vuran ilk üç dört dev • 
rede hasmını yere indirebilirse o da
vayı kazanacak. Yapamazsa zaman 
uzadıkça öteki üste çıkacak ve so -
nwıda o kazanacak. 

Şu söylediklerim hemen hemen 
hepinizin bildiiiniz şeylerdir. Yalnız 
bilemediğimiz ıudur: 

Hadisat kar11 tarafın hazırlan -
masına vakit bırakacak mı? Bırak· 
mıyacak mı? 

Bütün malumata malik olmadan 
buna dair bir hüküm vermek müm
kün değil. 

O malllmatı da sisin, benim elde 
etmemiz kabil değil. Muhakkak olan 
bir şey varsa, İngiltere ve Fransanın 
Arnavutluktaki istila haerketinl de, 
Çekoslovakya istilası cibi daha ev • 
velden bilmekte olmalandır. 

Bir SarlJoş _. 

Çocukları Korkuttu 
Şehremininde oturan Ali isminde 

bir arabacı sarhoş olarak sokaklarda 
dolaşırken Hasan ve Mehmet ismin
de iki çocuğa çatmış ve onları kor
kutmuştur. Çocukların vakı sikayet
]eri uzerine yakalanan Ali, dün gön
derildiğı üçüncü sulh ceza mahkeme
sinde 3 gün hapis cezasına mahkum 
edilmiştir. 

lzmirin Turistik 
Yolları Yapılıyor 

İzmir {TAN) - İzmirde ilk par
tide inşa edilecek türistik yollar, vi
layet daimi encumeni tarafından pa
zarlıkla bir Fransız şirkeüne ihale 
edilmiştir. İnşaat, yollann keşüna -
meşine göre 1,194,000 liraya ihale 
olunmuştur. İlk partideki yollar İz
mir - Karşıyaka, Halkapınar - Bur
nova, Güzelyalı - Ağamemnun Ilıca
sı ve İnclraltı plAJı, Tepeköy - Sel -
çuk yollarıdır. 

Turistik yollar, dokuz metre ge
nişliğinde olacaktır. İnşaat 1941 yı -
lında tamamlanacaktır. 

- Oldıirmeyf nizı sahibi vardır, de
mişlerdir. Buna rağmen memur köpe
ği öldürmüştt.ir. Memur hakkında ta
kibat yapılmakla beraber köpeğin be
delinin de kendisinden alınmasını is
terim. 

Müddeiumumilik, Alemdar polisi 
vasıtasile köpeğin ölüsünü veteriner

liğe göndererek muayene ettirmiştir. 

Veterinerlik cesedin morgta tetkiki
ne lüzum göstermiştir. Köpek ölü

sü adli tıp illeri müesseaesine gön
derilmiştir. Morgun vereceği rapor, 

beklenmektedir. 

POLiSTE:~~ 

Bir Taksi Otomobi& 
Tutuştu 

Şoför Muhsin tarafından idare o
Bursada Halk Hatipler) lunan 1843 numaralı otomobil Tepe
Bursa, (TAN) - Halk Pnrtisi, hak- başı taksi mahallinde dururken mii.ş

kındaki talimatnameye tevfikan halk teri oturacak mahal birdenbire tu
hatipliği yapacak olanların isimleri- tuşup yanmağa başlamıştır. Ateş, 

ni tesbit etmiştir. Sayısı 39 a varan Beyoğlu itfaiyesi tarafından sön
hatipler, Partide bir toplantı yap- dürülmüştür. Yangın hakkında tah
mışlar ve vazüelerini almışlardır. kikat yapılmaktadır. 
Bunlar, muallim ve avukatlardan 1- • Tramvayl K 
barettir. a amyon 

'~~; 
Yabancı Kayıtll 

Yoklama Kaçakları 
Beyoiilu Y•bancı Aıkerllk Şubesinden: 
1 - Beyoğlu yabancı a kerlik şubesin

de yabııncı kayıtlı yoklama kaçağı ola
rak muamele g8rmüş ve tekemmül etmiş 
316 (Dahil) 334 (Dahil) doğumlu deniz 
eratı askere sevkolunacaktır. Nakdi be
delleri 14 nisan 939 cuma günü ak amına 
kadar kabul olunacaktır. Toplanma ve 

sevk günü 15 nisan 939 cumartesi saat 9 
dadır. 

2 - Yine şubemizde yabancı kayıUı 

yoklama kaçağı olarak muamele görmüş 
ve tekemmül etmiş 316 (Dahil) 333 (Da
hil) doğumlu harp sanayii ve gümrük ~ 
ratı ve 316 (Dahll) 331 (Dahil) gayri ls
lAm erat askere sevkolunacaktır. Nakdi 
bedelleri 25 nisan 939 salı g{lnO akşamına 
kadar kabul olunacaktır. Toplanma ve 
sevk günO 26 nisan 939 çarşamba günü 
saat 9 dadır. 

Şubeye Davet 
Betlktat Aakerllk l)ubealndın: 
Emsalleri askere sevkedlldiğl halde her 

hangi bir sebeple sevkedllmlyerek geri 
bırakılmış veya icabet etmlyerek bakaya
da kalmış veya emsallerlr.ln sevkinden 
sonra müracaat ederek muayenesi yaptı
rılmış ve henOz sevkedllmemlı 316 do
ğumundan 334 dahil doğumuna kadar de
niz ve 316 doğumundan 333 dahil dolu
muna kadar gQmrOk ve harp sanayii 316 
doğumundan 331 dahil dofumuna kadar 
gayri isllm Al1am erat ukere aevkedl
leceklerdlr. 

Çarpı§tı 
Vatman Ademin idaresindeki 

tramvay arabası ile şoför Haçik ta
rafından kullanılan 3450 numaralı 

kamyon arasırt'a İstiklal caddesinde 
bir çarpışma olmuştur. Neticede her 

ikisi de hasara uğramış. nüfusça za
yiat olmamıştır. 

Bal ile Zehirlendi 
Üşküdarda Bostan sokağında otu

ran Allahverdi, Üsküdar iskelesinde 

teneke bir kutu içinde bulduğu balı 

yiyerek zehirlenmiştir. Allahverdi, 

cankurtaranla N ümune hastanesine 

kaldırılmıştır. 

Safranbolunun Yeri 
Değiıtlrlliyor 

Safranbolu (TAN) - Kasabamızın 

şimdi bulunduğu dere içınden Bağ
lar civarına nakli katiyet kesbetmlş
tir. Dahiliye Vekaletinden verilen e
mire göre bu iş en çok on senede bi
tirilmiş olacaktır. llkin resmi daire
lerle umumt pazarın nakli bekleni
yor. Bu göç için belediyece evvel
den hazırlanmış bir plan bulunduğu 
cihetle bu karar. Safranboluda mül
kü olanlardan bazılannın memnuni
yetsizliğine sebep olmupa da umu
miyetle Safranbolulan memnun ey
lemi§ilr. 

Buna Kiılerlnln 
Muhterlan 

TAN 10-, _ 939 

OKUYUCU MEKTUPLARI RADYO 

ilk Mektep işini 
Halledecek Çareler 

'ANKARA RADYOSU 
Türkiye Baclyodlfüzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosa 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 K•· 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 KW0 

T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 K\9'· 
İlkmektep muallimlerin! sıkıntıdan 

duşllnüyo kurtarmak için şu çareleri 
rum: 

İlle öğretim işini ve muallimlerin! hu
susi muhasebeden ayırmak Ulzımdır. 

Beş sınıru koy mektepleri için şehir 

mekteplerinin müfredat programından 

ayrı bir milfrcdat programı hazırlanma
lıdır. 

Köy mekteplerinin derı:ı levnzımı ve 
mefruşat işi köy bütçesine bırakılma

malıdır. Şehir mckteplerlrde olduğu gibi 
bunlara da tahsisat verlll"l"elidir. 

Bugün eldeki tedrisatı lptldal:ve kanu
nu köy mekteplerinin dev m işini te
min edecek mahlvette değildir. Yeni bir 
kanun ynpılma ı l" zımdır. 

Köy muıılllml köy kanununun keondl
slnden lstroığl vazifeyi ynp:ımamnktn
dır. Bunun fcin köy kanunu dellstlril
mezse köy kalkınması bir hayalden iba
ret kalacaktır. 

Koy okumn oclıılan tam men köv mu
allimlerinin l'll!'rlne teslım olunmalı \'e 
Hnlkevlerl köy('illük kolunn ba{?lı zira
atçı, baytar, doktor ve her sınıf mUte
hassıslar sık sık kövlerl ziyaret ederek 
'konferanslar vermelidir .. 

Köy öğretmenini de okutmak Hlzım
dır. Bunun için pnralı parcı~ız her tiirlü 
gazete, mecmua \'e kltnplann da temin 
ed lmesl lfızımdır. 

f dare ftmirlcri her hususta oğretmene 
destek olmalı ve onu her znm, n iş baııın

da bulmalıdır. 
Yeni Maarlf Vekili bize c:ok ümit ver

miştir. Yakında toıılnnacak olan Mnari! 
Şı'.'ırnsının faydnlı işler göreceğine inan
cmuz vardır. 

lzmlr Beklrbaıı 
K. YAŞAR 

• Takaim - Har1'iye yolu: 

Abideden Harbiyeye kadar o en gilzel 
yolun ortası bir çamur deryası kesildi. 
Aksine de tramvaya o taraftan binilip 
iniliyor. 

Her nedense fyl yapmak sevdııslle ola
cak, geçen sene dikilip tutan yeşl1llği çı
kardılar; yerlerini tebdil ettiler; ortasını 
kazdılar; lltl aydır yavaş yavaş bununla 
oynayıp duruyorlar. Keşfı on iki bin lira 

-------, 
MAKSiMde 

Zafer - Muvaff akiyet ! 

TANASE -ISTANBUL 
Revüsü, Dekorlarile göz ;l{a
maştırıyor ve Tarzı temsili iti
barile seyredenlere zevk veri. 
yor. Her Akşam saat 21 de 
SUARE Cumartesi ve Pazar 
günleri saat 16.30 da MAT1NE 

Vardır. 

Temsilden sonra 
SUPE • DANSAN 

Konaomaayon ihtiyaridir. 

ı-----------~ 
Keşif Alayı 

Tarihden bir altın sayfa, 

en kudretli qk, en büyük 

hareket kaynağıdır. Milyon

lann hazırladıiı san'atın 

yarattığı bir f&heıer, tarih

de parlayan Zafer destanı 

kalplerde gizlenen bir qk 

hasreti, yıldızların yarattıfı 

bir san'at eseridir 

imiş. GOya etrafına şimşir dikecekler
miş. Hanlya şu blzlm bahçelerde hergün 
sulayıp ta tutturamadığımız şlmııirler .. 

Her ne hal l!e bir an evvel ne yapa
caklarsa yapsınlar da yağmurlu gOnler
de tramvaya binebilmek için çamurlara 
batmasak! Hele yazın tozdan nasıl konı

nacaiız?" 
1. TEKiNER 

• 
Tak•im •taJyomunclan 

şikayet: 

n:ılma kn~ılnstıl!ım c:ok <:irkin bir 
manznrnvı slkllvet edece/tim Epeydenbe
ri bir vanınn vPrinnen farkınz olan Tak
ı::!m stadvomuna ~tmemlstlm. 28 Mart 
Pflznr e(lnü maclan l!Örnıek Ozere ırO

n" 11 2'l kuru luk kısmını tercih e(lerek 
blll't aldım. Turnikelere ,·armııdan evvel 
icinden ıı:e~lcn tonelvarl yolun hl"!' iki 
tarafında ırnyet pis pacavra, otomobn 
lcınntılnrı ve çok fena bir koku var<lı. 

Rakımsızlık, lntb:ıım"ızlık, pahıılılık gi
bi kuı:urların, halkın her günkü slkA
veti oldui!u malOm: hiç olma7.sa ızeçlle

t'<'k bu yoll:ırın t.<-mlz tutulmnsını bu işle 

ıılftkııdıır ol•"ılıırın nazarı itlbare ahnala
rını temenni ederim. 

Rlfat PEYiN 

• 
N alıa Vekiline tqelılrür: 

SllAhtar elektrik santralına 10 da'ld -
ka mesafede bulunan köyOmüz sencler
denberl medeniyetin nurundan m11hrum 
kalmıştı. Şirkf't zamanında vAkl olan bir 
cok mllracaatlarımı7. şirketin ağır şarUa
n nnlayısiyle yepılamıımıstı. 

Diğer ecnebi şirketler lfbl elektrik 
şirketi de hükO.mete geçti.· 

Sayın Nafıa Vekilimiz Bay Ali Cetln
kayaya köyOmfü:On dileğin' arzettlk. Bu 
maru7.atımız kabul buyruldu ve bir çok 
maııranar ihtiyar edilerek en ııon ıılstem 

teçhizatla köy{lmtlziln Elektrik tesisatı 

ikmal olundu. Bugün Alibey k1'ylülerl 
köyllmOze medeniyetin nurunun ulaşma
sını tes'it ediyoruz. Bu me-sut g(lnU bize 
~österen sayın Nafıa Vekilimiz Bay Ali 
Cetlnknyaya sonsuz ııaygı ve şükran 

borçlarımızı arzederken onun kıymetli 
yardımcılan olan htanbul Nafıa elektrik ·-· samıtkAr lşcll,.rine sonsuz minnet ve şük
ranlarımızı ibl~ğ ederiz. 

Allbey KISy Halkı 

• 
Emirgan nhtunı: 

EmlrgAn vapur Llkelesinln bulundutu 
rıhtım çok yakın bir tehlıke arzetmekte· 
dir, birkaç sene evvel olduğu gibi yine, 
günün birinde, birdenbire çökecek, fakat 
bu çöküntü esnasında oralarda bulunan 
kimseleri de beraber sürükllyecektlr. 
Böyle bir vaziyet olursa bundan kim me
sul olacaktır? Niçin bu görilnilr tehlike
nin evvelden önOne ıeçllmiyor? Hes- şey 
olup bittikten sonra mı mesul aranacak? 
Yol açılacak diye bunu ııfmdl bu vaziyet
te bırakmak çok büyük h&ta olur. Rıhtı· 
mın mUmkün olan en yakın zamanda ta
miri hakkında alAkadarların dikkat ııa-

I zannı çekmeniz! dllerim. 

Pazartesi, 1 O. 4. 1939 

12,30 - Program. 12,35 - Türk mO
zJği - Pl. 13,00 - Memleket saat ayarı. 
ajans ve meteoroloji haberleri. 13,15-14 
- MOzlk (Eğlenceli pll\klar). 
18,30 - ProlO'am. 18,35 - Müzik (Dans 
müzlif - Pl.) 19,00 - Konuşma (Dok
tonın saati). 19,15 - Türk muziğl (Fa
sıl heyeti - Kanşık program) Hakkı 

Derman. Esref Kadri. Hatıan Gür. Bas
rl Uner. Hamdi Tokay. 19.45 - TOrk 
milzJği (Bavan Feyha Talay - Tanbur 
solo) l - Tanburt Cemil (Hlcazkllr peş• 
revi) 2 - Tanburt Cemil (Hteazkftr a-ı 
"emalsi). 3 - Tanburl Cemil (Suzidl· 
lA .. a sa7. ııem11lsl). 20 00 Ajanıı, meteoro
loji haberleri. zfrnat bnrsaın (fiyat) 20,15 
- Tilrk mÜ7.lfl (KlAsik progr11m) İdare 
eden· Mesut Cemil, Ankara radyosu kü
me heyeti. 1 - Neyzen 6sman dedenin 
<Muhayyer st!nhOle p"51'evl). 2 - Vard:ı 

Kosta Ahmet danın (Muhayyer s\Jnbü
le sarkı) Ey nihal stve. 3 - nt. Selim 
(Muhayyer stlnbOle ıarkı) Ey ıoncal na· 
zik. 4 - Nikoğos alanın (Muhayyer şnr
'kı) Var mı hacet. 5 - R hm! beyin (Mu• 
hayyer kOrdlll şarkı) Yetmez mi sana. 
6 - Reşnt Erer (Keman takslmJ). '1 -
Sevki beyin <Uşşak şarkı) Gülzara na• 
zar kıl. 8 - Rahmi beyin (BeyaU şarkı) 
liOl hazin silnbill perfsan. 9 - Mustafa 
Cııvus (Beyntl şarkıl Sebep ne bııkma
'YO!'. 10 - Divan (Ok ~bj huplar beni). 
21,00 - Memleket saat ayan. 21,00 -
Konusma. 21,15 - E!ham. tehvilAt, kam
biyo-nukut borsası (fiyat). 21 25 - Ne
cıell pl~klar-R. 21,30 - Folklor (Ham 
Bedi Yönetken. 21.45 - Mfü:lk (KE"man 
reslhılt - Profesllr ~ecdet Atak) t -
KorelU (La folla) Varyaııyanlar. t -
MRth .. ııon (Arle). 3 - Korsakov-Krelsler 
<r:khehera7.ade) Balesinden bir parça. 
Piyanoda refakat eden : l11vl Cemal Er
kin. 22.05 - MOzlk (KOçük orkestra -
Sef : Necip Aşkın) 1 - Paul Llncke(Dıı
nlma) Fantezi. 2 - Brahmm (Macar 
dansı No. 8). 3 - Recktenvald (Viyana 
milzJklerl) Potpuri. 4 - Gerhard V!nk• 
ler) İspanyol bvertOrQ. 5 - Mlchell (Co
ruk ovunlan). 8 - Kutsch (Cı~an fante
zisi. 23.05 - Müzik (Cazbant-Pi.) 23 45 
24 - Son ajana haberleri ve yarınki 
program. 

Pazar Yerinde Bir 
Çocuk er edUcu 

ızmir, (TAN) - Ödemişte Pey -
nir pazanna bir aylık bir kız çocuğu 
terkedilmiştir. Çocuk himaye altına 

alınmış, suclu anne aranmab baş -
lamıştır. 

ÖL ÜM 
Tüccar lsmail Recep Erdenin bare

mi Bayan Güzide Erden dün saat 10 
d& mii.ptela olduğu kanserden kurtu
lamıyarak vefat etmiştir. Cenazesi bu 
gün saat 11 de Tarlabaşında, Tirşe 
sokağında Makedonya apertmanın

dan kaldırılarak Feriköy alle mezar
lığına defnedilecektir. Allah rahmet 
eylesin. AlLESI 

lstanbul Belediyesi llanl~rı 

Tahrir neticeleri doğrudan dotm· 
ya tebliğ edilemiyen arazilerin 

bulunduiu mahalle. 

A. Kavak 

Muhataptan adreslerinin öğrenile
memesine binaen dotrudan dojnı· 
ya tebliğ edilemiyen tahrir neti
celerini havi varakanın asıldıiı 

yer 

A. Kavak iskelesi 

Mirşah n " 
Yalıköy Yalıköy camii meydanı 
Beykoz Beykoz iskelesi 
İncir köy İncir köy canıil meydanı 
Paşa bahçe Paşabahçe iskelesi 
Çı:buklu Çubuklu lskeleısi 
Kanlıca Kanlıca iskelesi 
Anadolu Hisar Anadolu Hisar iskelesi 
Göksu Anadolu Hisar iskelesi 

Beykoz kazasının yukarda yazılı mahallatı içinden tahrir edilip sa
hiplerinin adreslerinin öğrenilmemesine binaen doğrudan doğruya teb
liğ edilemiyen tahrir neticelerini ihtiva eden birer varakanın hizalann
da yazılı mahallere asılarak bugün kazada ilin olunduğu 2901 sayılı 
arazi tahrir • kanunun 8 inci maddesi mucibince ilin tarihinden itlba· 
ren bir ay !cinde vaki tahrire itiraz edebilecekleri allkadarlaı'a tebll~ 
olunur. (B) (2380) 

Bu Çarıamba Akıamı 
SPOR • GENÇLiK • 

Z enain ve 

M E L E K Sinemasında 
A$K • NE$'1 • HAFiF MUSiKi 
muhtetem uhneler 

Biz hadiseleri ohırken görüp mü 
teessir oluyoruz. Hükikmetler olma
dan evvel haber alıyorlar. Ve tabii 
ona göre tedbirlerini ittihaza çalııı· 
yorlar. 

Bizim için yani halk için yeglne 
vazife hükllmetler bir taraftan mad
deten silahlanırken bizim de manen 
silahlı ve kuvvetli olmak ve her ıö
rii,tüjümüze bu kuvveti aplamak
hr 

Bunlardan deniz eratımn ıubede top
lanma gQnil 15 nisan 939, S(lmrllk ve harp 
sanayii ve gayri lallm eratın 25 nJsan 939 
günüdilr. 

Bunlardan bedel vermek isteyenlerden 
deniz eratının 14, gümrük ve harp sana
yii sınıfiarile gayri fslAınlann 24 nisan 
939 gUnO akşamına kadar bedellerini ver
-1erı llAn olunur. 

KUTUP YILDIZ I Bursa. (TAN) - Köy mubtartan 
villyette bir toplantı yapmışlardır. 
Muhtarlara, Ankaradan gelen yeni 
tamimler hakkında izahat ve b!.lhas- S Q N y A H E N N Y 
sa köy meskenlerine dl\lr direktifler l'-.••••m•••••••••••••••••••••••••••••••••-
verilmiştir. ·• 
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T.A..N 
Gündelik Gozete 

=--o--: 
TAN'ın hedef1: Haber· 
de, fikirde, herıeyde 
temiz, dOrUlt, aamlmt 
olmak, karlln gazetesi 
olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 .. 6 Ay 1500 .. 
400 .. 3 Ay 800 .. 
150 

" 
1 Ay 300 " MilleUerarası posta ittihadına dahil 

olmıyan memlekeUer için abone 
bedeli müddet sıraslyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir· 

Adres değiştirmek 25 kunıştur. 

Cevap için mektuplar 10 kuruş
luk pul lltıvesl lAzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

ispanya 
Berlin • Roma 
Mihverine Girdi 
V aktile yine bu slitunlarda, İs

panya harbinin bitmesile is
panya meselesinin kapanmış olmıya. 
cağını söylemiştik. 

Hadisat bu tahminimizin doğrulu
ğunu çabuk isbat etti. 

Münihte Hitlerin, 1935 anlaşmn
sında l\lussolini'nin sö7üne kanan 
İngiliz Başvekili, bir ay evvel Gene
ral Frankonun sözüne inanmıştı. Ilu 
üç devlet adamı da İspanya harbi bi
ter bitmez İspanyanın istiklalini ilan 
edeceklerini ve bu memlekete mii
dahale kabul etmiyeceklerini söyle
mişlerdi. 

İngiltere bir taraftan da para ile 
Frankoyu satın alabileceğini um
muştu. Onun için de General Fran· 
koyu bir an evvel ta01makta isticnl 
etmiş, hatta son muvaffakıyetleriDllc 
ona yardım bile etmişti. 

Fakat ne Bitler söziinü tuttu, ne 
Mussolini vaadini yerine getirdi, ne 
de Franko İngilterenin önünde diz 
çökmeğe lüzum gördü. 

Harp bitti, fakat İtal;ran askerlc-

Ru~~W ittkG:&~W ora~:: 
şebbiisüne de Kont Ciano artık n
demi miidahale komitesinin mevcut 
olmadığı, binaenaleyh böyle bir kay
da riayete Jiizum kalmadığı cevabını 
verdi. Bununla da kalmadı, İspan
yaya yeniden asker se,·ketti. İspan
yol ordusunun boşluklannı doldur
mayı üzerine aldı. İspanyadan çekil
mesi lazım gelen Almanya da bura
ya mühimmat, tayyare ve mühendis 
göndermekte devam etti. 

Ve nihayet General Frankoyu :ın
tikomintern paktı lmzalamağa mec· 
bur ettiler. Bu suretle İspanya ta
mamen Berlin - Roma mihverine il
tihak etmiş oldu, İ~ltere ve Fran 
sa da İspanyayı tamamen kaybetmiş 
oldular. 

f ngilterenln yatıştırmr. ve para ne 
satın alma siyasetinin bu acı iflası, 
neticeleri bakımından çok mühim
dir. 

Bir defa Fransa cenuptan bir düş
man daha kazanmış oluyor. Bu o
nun için müthiş bir zaaf sebebidir. 

Sonra İtalya ve Almanya General 
Frankoyu emperyalist bir siyaset ta
kibine sevketmektedirler. Şimdiden 
İngllterenhı Cebelitarık'ta hiçbir 
hakkı olmadığını, buranın İspanyu
)'a alt oldul'unu iddiaya başladılar. 
General Franko bununla da kalmı
)'arak müstemleke btemeğ'e ve me
sel& Fransız Fasını işgal hazırlığına 
başlamış bulunuyor. 

bpanyanın Berlin • Roma mihve
rine girmesi zaten bizatihi Akdeniz 
nıtıvazenesini bozmuştur. İngiltere 
bu bakımdan hayll mü~kül vaziyete 
düşmüştür. 

Binaenaleyh demokrasilerin İs· 
panyada Frankonun galebesine göz 
Yllmmalan onlara pek pahalıya ınal 
olmuştur. 

Mersinde Hayvan 
Sağhk Enstitüsü 

Mersin, ( 'l'AN) - Ziraat VekA leti, 
burada bir hayvan sağlık enstitusü 
açmağa karar vermiştir Bunun için, 
vekaletin geçen sene açtıitJ havvan 
tahaffuzhanesi yanında on beş dekar
lık arazi istimlak edilmektedir. * Mersin - Mebusluğa seçilen 
Mansur Bozdoğanın yerine Halkevi 
riyasetine Fuat Mörel intihap edil
nıiştir. 

TAN 

Muharrir, bugünkü yazısında sanayi faaliyetine hakim olan rasyonalizasyon prensi pini 

terbiye ve maarif sahasına tatbik etmek mümkün olup olmadığını araştırıyor: 

o o o 

Rasyonalizasyon Ve 
Sanayii yüksek bir inkişafa e

rişmiş olan memleketl~rde 

rasyonalizasyon, faaliyete hakim 
olan esas prensiptir. 

Rasyonalizasyon, beşeri faaliyet
leri anpirik surette, göreneğe göre 
yapmaktan kurtararak ilmi esas -
lara göre tanzim etmektir. 
Geniş ve tam manasiyle r~syona

lizasyondan gaye, lfızm olan mik -
tarda ham madde kullanarak, la • 
zım olan emek, zaman ve parayı 
sarfederek, kemiyet itibariyle çok, 
keyfiyet itibariyle iyi mahsul al
maktır. 

Faaliyetin rasyonal bir tarzda 
tanzim edildiği müesseselerde is -
raf kalkar, verim çoğalır, mahsu
latın gelir fiyatı azalır. 

Sanayide rnsyonalizasyonu ta
hakkuk ettiren teknik me -

todlar şunlardır: 
1. - Niimune birliği teminidir. 

Yani, ayni bir iş için kullanılan 

muhtclü tipteki masnuatın yerine, 
onların tatmin ettikleri ihtiyacı tat
min eden ve bu suretle onların ye
rini tutabilecek olan ve normal is
mi verilen tek bir tip kabul et -
mektir. Buna standarisation yahut 
normalisation ismi veriliyor. 

Bu on binlerce amele çalıştıran 
büyük sanayi müesseselerinde eş
yanın seri halinde imalini zaruri 
ve mümkün kılmaktadır. 

Ayni bir esası ifade etmek mak
sadiyle kullanılan bu iki kelimenin 

ifade ettikleri meflıumlar arasın

daki farkı tebarüz ettirmek fayda

lıdır. 

Standardizasyon, metodların ve 

prosedelerin tevhididir. Bir iş stan-
o •• d. hir. ha.u•' _ _. __ ... _ _.._ ..;ı~;ö; 

miz zaman bunu anlıyoruz. 
Halbuki nonnalizasyon, daha zi

yade, eşyenın, maddesine, büyük
lüğüne ve vasıflarına göre tevhi -
didir. Normalize bir iskemle veya 
otomobil, muayyen bir müddet için 
kat'i bir suretle tesbit edilmiş tek 
bir modele göre yapılmış bir .iskem
le veya otomobil demektir. 

2. - Mesainin ilmi bir surette 
tanzimi,ikinci esastır. Buna (tay -
lorisation) ismi de verilmektedir. 
Bu, ilmi metodun sanayie tatbiki
nin tabii ve zaruri neticesidir .. 

Bu esası ilk defa sanayie tatbik 
eden Amerikalı mühendis Taylor 
müsbet tecrübelerle isbat etmiştir 
ki, amele gelişi güzel değil, ilmi u
sullerle yapılan tetkikler neticesi 
tesbit edilen muayyen hareketleri 
muayyen esaslara göre yaptığı tak
dirde birçok lüzumsuz hareketler
den kurtulacak ve binnetice cehit
ten, ham maddeden ve zamandan 
tasarruf edecektir. 

Filhakika, kendi bildiği gibi 
çalıştığı zaman günde ancak 

12,5 ton demir yükliycbilen bir a
mele, bu iş için zaruri olan hare -
ketleri yaparak çalıştığı takdirde, 
ayni zaman içinde, 47 ton demir 
yüklemeğe muvaffak olmuştur. 

Bundan başka, amelelerin -is
tidat ve kabiliyetleri nazarı dikkate 
alınarak- seçilmeleri ve ihtisasi
leşmcleri, kullanılan aletlerin ve 
makinelerin de işin mahiyetine uy
gun olması, muvafiakıyeti temin 
eden iunillcrdendir. 
Diğer cihetten, bir sanayi mües

sesesinin muhtelif kısımları arasın
daki münasebetlerin de ilmi bir su
rette tanzimi lazımdır. Filhakika 
binlerce makine ve on binlerce a -
mele çalıştıran ve yüzlerce depart
manlara ayrılan mesela Ford mü
essesesinde. herhangi bir serviste 
birkaç dnkikalık bir aksaklık yüz
lerce iş saati kaybettirebilir: kil -
çük bir ihmal ve lakaydi veya dik
katsizlik yüzlerce insanın hayatı
na ve yüz binlerce liraya mal ola
bilir, işte böyle müesseselerin ta -
mamiyle ilmi bir surette organize 
edilmeleri, muhtelif servislerinin 
birbirlerine sıkı bir surette bağlı 

olarak saat ltibi islemesi zaruridir. 

Maarif 
.................... Yazan: .................... . 

Sadrettin Celal Antel 
...................................................... 

3. - İstihsal milessseselerinin 
toplanması, üçüncü esastır. Çünkü 
standardizasyondan ve taylorizas
yondan, ancak büyük istihsal ka -
biliyetine malik olan ve mükemmel 
surette organize edilmiş bulunan 
sanayi müesseselerinde azami isti
fade edilebilir .. 

Ticari ve sınai faaliyetin en mü
tekamil ve mükemmel şekli olan 
trust lar sayesinde bu esası tahak
kuk ettirmek mümkün olmuştur. 

Filhakika, ham madde ve mu -
harrik kuvvet menbalarından u
zakta, iptidai vasıtalarla ve eski 
makinelerle işliyen birçok fabrika
lan kapatarak bütün kuvveti, en 
müsait şartlar içinde işliyen birkaç 
fabrikada teksü etmek, gelir fiya
tını azaltmak ve verimi çoğaltmak 
için alınması icabeden en uulı 
tedbirdir. 

4. - Piyasımm tanzimi de dör 
düncü esastır. Standardizas

yon, taylorizasyon ve bütün kuv -
vetin yalnız iyi randımanla işliyen 
müesseselere verilmesi, verimi ço
ğaltan ve gelir fiyatını azaltan ted
birlerdir. Fakat ayni zamanda, çok 
miktarda çıkarılan bu mallan sa· 
~ıu aııııci:lll: ı11uşu:1 ııe'rTn de bulun-
ması lazımdır. Aksi takdirde bütün 
bu rasyonalizasyon faaliyeti, libe
ral iktısatçıların yanlış olarak (faz
la istihsal buhranı) ismini verdik
leri tehlikeli buhranlara sebep o
lur. 

Buna mAni olmak için, kati mik
tarda alıcı temin etmek, müşteri
lerin satın alma kabiliyetlerini ço
ğaltmak, bilhassa piyasayı tanzim 
etmek ve genişletmek, yani yeni 
mahreçler aramak ve icabında te
sis etmek lazımdır. 

Otomobil kralı Ford, bizzat ame
leyi başlıca müstehlik, yani otomo
billerinin alıcısı yapmak suretiyle 
bunu temin edeceği kanaatinde i -
di. Fakat bu kadar umumi ve geniş 
bir meselenin halline, böyle basit 
ve kısmi bir tedbirin kafi gelemi -
yeceği muhakkaktır. (Az istihlak) 
demek daha doğru olan bu (fazla 
istihsal buhranları) nın, büyük sa
nayii inkişaf etmiş olan memleket
leri, müstemleke ve emperyalizm 
siyasetine ve binnetice harplere sü
rüklediğini söylemeğe lüzum var 
mıdır?. 

Yalnız istihsal faaliyetine hakiın 
ve ucuz ve çok mal teminine mün
cer olan bu rasyonalizasyonun, tev
zi ve istihlak sahalarına da teşmil 
edilmemesi, istihsali istihlak ihti
yaçlarına göre ayarlamak husu -
sunda umumi bir planın bulunma
sı, herkese esaslı ihtiyaçlarını tat
min etmesi imkanlarının temin e
dilmemesi, son zamanlarda şidetle 
kendini gösteren büyük iktısadi 

buhranlan tevlit etmekte ve istik
bal hakkındaki endişelerimizi art
tırmaktadır. 

Bu vaziyete nihayet vermek an
cak, daha geniş ve tam ve daha in
sani bir şekilde tasavvur edilecek 
olan rasyonalizasyonu, iktısadi fa. 
aliyetlerin bütün şekiller\ne. bütün 
içtimai hayata teşmil etmekle m~ 
kün olacaktır. 

sanayi f aallyetine hakim olan 
bu rasyonalizasyon prensi

bini tebriye ve maarif sahasına tat
bik etmek mümkün ve doğru mu
dur? 
Şimdi bu rasyonalizasyon metodla
rmın tebriye faaliyetlerine ne de -

receye kadar tatbik edilebileceğini 
ayn ayn tetkik edelim: 

1. - Normalizasyon esan. Hiç 
şüphesiz, mekteplerimizi, muayyen 
bir tipte, bir nümuneye göre insan 
yetiştiren, seri halinde insan imal 
eden fabrikalar yapamayız. 

Terbiye ve tedris metodlarının, 
çocukların ruhi tenevvulerine gö
re ayarlanmak, ferdileştirilmek is
tendiği bir devirde, bir kalıptan 
çıkmış insanlar yetiştirmek fikrini 
müdafaa eden hiçbir terbiyeci -to· 
taliter devletler müstesna- Ame
rlkada dahi bulunamaz. 

Zeka, hususi istidat, mizaç ve 
seciye farklarıyle esaslı bir surette 
birbirlerinden ayrılan çocukların 

istidatlarını ve şahsiyetlerini kör
letmek, onları mutavassıt bir ta -
lebe tipine g6re yeti§tirmek, eski 
mektebin hakim endişesi idi. Bil -
hassa son yirmi otuz senede ferdi 
ruhiyatın ve çocuk ruhiyatının 

meydana çıkardığı hakikatlerin ay
dınlığı altında, çocukları kendi is
tidatları, ruhi hususiyetleri isti -
kametinde inkişaf ettirmenin bir 
ruhi zaruret olduğu anlaşılmıştır. 
Diğer cihetten gittikçe derinleşen 
içtimai iş bölümü, muhtelif mizaç, 
,:zokô, istidat :ve seciyede insanlar 
istediği için insanların kendi isti -
datlan istikametinde inkişafları 
içtimai bir zaruret haline gelmiştir. 

Fakat biz mekteplerde, bu zaru
retlere istinat ederek, her çocuğa 
diğerinden başka olmak hakkını ta
nırken ve onlan bu suretle yetişti
rirken, ayni zamanda onları bazı 

cihetlerden birbirlerine benzctme
ğe mecbur olduğumuzu da unut
mamalıyız. Çünkü, bir milleti teş
kil eden ve birçok sebeplerden do
layı birbirlerinden ayrılan fertler 
arasında asgari bir tecaniisün, ben
zeyişin bulunması zaruridir. 

Milli terbiyenin vazifesi. vatan
daşlann bazı esaslı ve büyük fikir, 
his ve kanaatlerle birbirlerine bağ
lanmalannı, milli ideal etrafında 

toplanmalarını temin etmektir. 

Diğer cihetten, meslek ve san-
ati ne olursa olsun, her va

tandaşın muhakkak suertte kazan
mağa mecbur olduğu esas bilgiler 
vardır. Okuma, yazma, hesap bun
lardahdır. 

Bunlardan başka, asgari bir fen 
oilgisi .fikir terbiyesi için, tarih, 
coğrafya ve yurt bilgisi de vatan· 
daşlık terbiyesi için zaruridir. 

Verdiğimiz izahatten anlaşılı -
yor ki, normalizasyon esası, terbiye 
ve tedris sahasında ancak kısmen 
tatbik edilebilir. 

2 - Mesainin ilmi eıııaslara gö
re tanzimi prensibi - İş bütün 
mektep faaliyetine tamamile ha -
kim olmalıdır. Muallimin ve tale
benin cehitlerinin ve zamanlarının 
israf edilmemesi ve azami verim te
min edilmesi ancak bu suretle 
mümkün olacaktır . 

İlmi esaslara göre tanzim edile
cek terbiyevi faaliyet sahaları pek 
çoktur. Bunlardan birkaç tanesini 
söyliyelim · Maarif ve mektep teş
kilatı -programların tertibi- ted
ris tekniği- tahsil veriminin kon
trolu ilah . 

Bütün bu terbiyevi faaliyetleri 
ilmi esaslara göre tanz:im ettiğimiz 
takdirde, bugünkü ile kıyas edile
miyecek derecede muvaffakıyetli 

neticeler alacağımız muhakkaktır. 
Öyle çalışkan, vazifeşinas, hüs

nüniyet sahibi muallimler tanıyo
ruz ki, derslerini cazip kılmak ve 

çocuklann zeka ve muhakemeleri
ni inkişaf ettirmek endişesi ile ken
dilerini boş yere yıpratmakta ve 
derslere suni ve muvakkat bir ala
ka vermekten başka bir terbiyevi 
kıymeti olmayan tedris vasıtalan 
temin etmek için zati paralarını ve 
vazife harici zamanlarını sarfet -
mektedirler. 

Decroly'nin: 
(Tayloriser l'instruction pour va

loriser l'education) "Terbiyeyi kıy· 
metlendirmek için tahsili taylorize 
etmek" formülü bu endişeyi akset
tirmektedir. Yani, okuma, yazma ve 
hesap tekniklerini, ilmi metodlarla 
zaman ve cehit israfına meydan 
vermeksizin kazandırmak neticesi 
tasarruf edilen zamandan, çocuk
ların zekalannın, istidat ve şahsi-
yetlerin in inkişafı ve içtimai ter -
biyeleri için istifade edilecektir. 

3- İyi randımanla tşliyen mii
esseıııeleri kuvvetlendirmek

prensibi, maarifte de ehemmiyetle 
nazarı dikkate alınması lilzımgelen 
esaslardan biridir. 

Rasyonel bir maarif teşkilatın
da, ayni vazüeyi gören muhtelü 
müesseseleri birleştirmek, kafi ran
dımanla çalışmayan müesseseleri 
kapatarak, iyi randımanla işliyen 
müesseseleri kuvvetlendirmek la
zımdır. 

Birçok liselerimiz ve muallim 
mekteplerimiz vardır ki, bina va • 
ziyetleri, muallim unsuru ve tedris 
vasıtaları bakımlarından çok za -
yıftırlar. Bunları kapatarak kıy -
metli unsurları müsait şartlara ma
lik müesseselerde toplamak sure -
tile yüksek verim temini mümkün 
olacaktır. 

4 - Piyasanın tanzimi- Pren
sibi de maarif teşkilatında düşü -
nülmesi icap eden bir esastır. 

Cemiyetin muhtelif sahalardaki 
ihtiyaçları ve istekleri düşünül -
meksizin ve hesaba katılmaksızın 
gelişi güzel insan yetiştirmenin 

mahzurları, hatta tehlikeleri var
dır. 

Rasyonel esaslara uygun olarak 
işliyen bir devlet teşkilatında nasıl 
iktısat ve ticaret vekaletleri, her 
sene ne miktar buğday, pamuk ve 
tütüne ihtiyaç olduğunu -milli ve 
enternasyonal piyasa vaziyetini 
tetkik ederek- tesbit etmek mec
buriyetinde ise, maarif vekaleti de 
memleketin muhtelif sahalardaki 
ihtiyaçlarını tetkik ve tesbit ede -
rek, muhtelif mekteplerle buna gÖ

re talebe almak, bazı mekteplere 
daha ziyade bir inkişaf vermek, ye
ni mektepler açmak veya kapamak, 
hulasa faaliyetini bu ihtiyaçlara 
göre ayarlamak mecburiyetinde • 
dir. Ancak böyle hareket ettiği 
takdirdedir ki bugün - az çok bü
tün mekteplerde olduğu gibi- ba
zı iş sahaları ihtiyaçtan fazla mü _ 
tehassıslarla dolu olduğu halde di
ğer sahaların lazım olduğu kadar 
mütehassıs bulamamlan gibi, milli 
iktısadiyat bakımından zararlı va
ziyetler hasıl olmıyacaktır. 

ı-
Mersin Liman 
Şirketinde 

Yeni Tayinler 
. Mersi~, (TAN) - Mebusluğı:ı in
tıhap edıldikleri için dok!or Muh
~r . Berker le Mansur Bozdoğandan 
ınhılil eden liman inhisar şirketi i
dare meclisi reisliği ve umumi mü
~ürlüğü makamına yenilerini seçmek 
uzete. bu şirketin umumi heyeti top
l~nmıştır idare m~lisi reisliğine Ne
cıp Mecit Ergun umumı mudürlu~e 
dr Tnrc:usun eski helecflve reisi Mu
vaffak Uygur !leçilmişlc>rdır. 

66 Aİl-M~kOm 
Hursa, (TAN) - Araba yatağı kö

yünde Yusuf adında birinin evinden 
bir yatak ve bir yastık çalmış olan 
66 namile maruf Ali, sabıkalarına 

binaen dört sene hapse mahkum e
dilmlstlr. 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

A rnavutlar ümitsiz dahi olsalar 
dövüşüyorlar. Bu dağ başın-

da taarruza uğrayan tek adamın, 
haysiyet ve şerefini müdafaa için 
başına indirilen yumruklara, yum
rukla mukabelesind-en başka bir şey 
değildir. Milstakil yaşamak için a -
sırlarca isyanlar yapmış bir mille
tin, hiç bir giln müstakil olamama
sının azabı, belki bu son dövüşme-

lerde Hadesini buluyor. Osmanlı sal
tanatından aynldıktan sonra, İtal -
yan boyunduruğu altına giren Ar -
navutluk, hiç bir gün tam manasilc 
müstakil bir devlet olamamıştı. Za
ten olamazdı. 

Tarihi mebdei, ve tarihi netice
si ne olursa olsun, bugün Arnavut
lar, tamamıyle esir bir vaziyete 
düşmemek için çırpınıyorlar. İtal

yaya karşı mukavemet karan ve -
ren milli meclistir. Bütün milletin 
ve hükumetin reyi ıle ''erilen bu 
karar, kral Zogonun tasdikinden 
geçmemiş midir? 

Eğer kralrn reyi hılifına bu 
millet dö' iişiiyorsa, krah teslim ta
raftarı idiyse, kaçacağı yer Yuna -
nistan değil, İtalyadır. İtalyaya 
kaçmadığına göre, milletin muka -
vemet kararında kendi reyi de var
dır. O halde niye kaçıyor? 

Kral, devletin idare makamına 

en geniş salahiyetle oturduğu za -
man, en büyük mesuliyeti de üze
rine almış bir adamdır. Krallar ha
la, Allahın gölgesi sıfatiyle millet
lerin başına geçecek, en büyük 
darat ve ihtişam içinde, aç millet
lerden sızdırdıkları paralarla sal • 

tanat süre~ekler, vatan ve millet 
tehlikeye girdiği zaman nefsi ne
fisi hümayunlarını kurtarmak için 
firara kadem basacaklar öyle mi? 

Başından tacı, altından tahtı a
lındıktan, vatan topraklarından bir 
sınır öte~·c geçtikten sonra kral Zo
gonun, alelade bir fertten ne farkı 
vardır? Vatandaş Zogo, Arnavut 
milletinin mukadderatı üzerinde 
rol oynayan bir kral sıfatiyle değil
se bile, alellde bir Arnavut va
tandaşı sıfatiyle, milletinin başın -
da dö\•iişemez miydi? 

Dövüşemezdi. Çünkü, o, mille -
tin başına, milleti sevk ve idare e
den, milletin refah ve selametine 
yol çizen bir lider gibi değil, kral 
ismi ve sıfatı altında milletine nis
beten muhteşem bir sarayda, altın 
ve gümüş tabaklarda yemek ;)eme
ğe, milletin tepesinde saltanat sür
mele memur edilmiş bir gölge) di 
Kral diye hu gölgeye tapan, kral • 
lıktan memlekete saadet bekleyen 
vatandaslara düşen vazife. muhte • 
rem gölgeyi bir hudut öte;) e aşır • 
mak, 'atan toprakları için kendi 
kanlarını akıtmaktır. 

1914 harbinden sonra nice taht
lar, taçlar yıkıldı. MHletler, kral -
)arın, bu tufeyli mahlUkların şer -
rlnden ancak, kendi milli idarele -
rını, cilmhuriyetlerini kurmakla 

kurtuluşun sırrına \•ardılar. Millet
lere artık gölge kral değil, milletin 
iradesini temsil eden milletin öz 
çocukları lazım. Krallara, krallık

lara bunun için düşmanız ... Büyük 
vatanperverler, toprak hücuma ui
radığı -ıaman, dostlar sefere, biz e
ve, hamiyet nidasiyle, soluğu ya
bancı topraklarda almasllll ne &il· 
zel biliyorlar .... 

Bursada Tutulan 

Bir Sabıkalı 
Bursa, (TAN) - Bir müddetten

beri Izmir taraflarında dolaşan sabı
kalılardan Muammer, buraya gelir 
gelmez bir cürüm işlemiştir. 

Muammer, kaplıcalardan birinde 
yıkanıp temizlendikten, bır şişe is
pirto ile de kafasını tiıtsülecikten 

sonra Orhan camii şadırvanında ab
dest almış ve camiye gırmistir. 
Muammerı tanıyan bır polis me

muru. kendısını beklemış ve çıkınca 
tE;vkıf etmıştir Muammer aya7rın!'fa

kı Sahhe aıt avakknbıları polise tes

lim etmiş. paltosu ıçınriekı kE'ndi a
yakkabılarını çıkarıp gıymıştır. 

* Bursa, (TAN) - Doğancı köyün-
den Sadettin oğlu Huseyin Sevim, 
bir tarla meselesinden kavga ettiği 
Ali Emiri, bıçağı ile sırtından ağır su
rette yaralamış ve yakalanmıştır 
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Son Hafta içinde 
Çıkan Kitaplar 

SULARA GiDEN KÖPRÜ 

"1 azan : Halit Fahri 
Ozansoy 

Ba&an: ikbal Kitapha11esi 

Halit Fahri bizde pek melut 
olarak tanılan kıymetli şair-

lerdendir. Bir dü
zineden fazla 
manzum eseri, a
dapte suretile çe
virdiği bir çok da 
piyesi vardır. Fa
kat kıymet ve şöh 

ret bakıınmdan kemal seviyesine 
çoktan ermiş bulunan sayın şair, 

şimdiye kadar romancılığa imren
miyor ve ya rağbet etmiyordu. Hal 
bu.ki bizde şiirle yazı hayatına gi
renlerin yüzde sekseni o yoldan 
sapmak, romancılıkta veya şiire 

nisbetle daha kolay bir işte karar 
kılmak zorunu duymuşlardır. Ha
yatını şiirle kazanan birtek şairi
miz yok gibidir. Halit Fahri, şürin 
dolduramadığı hayat açıklarını mu 
allimlikle kapamağa savaşmakla 

beraber bugüne kadar şüre ihanet 
etmiş değildi, düşüncelerini ve 
duygularını mevzun olarak tesbit 
ve tamim etmeyi tercih ediyordu. 

"Sulara Giden Köprü" şiir pren
sibine kırkından sonra da sadık 
kalabilen bu üstad şairin o müm
taz sadaka tinden artık ayrılmaya 
karar verdiğini, kafiyeyi ve vezni 
bir yana bırakarak bir müddet de 
sazsız terennüm tecrübeleri yap -
mak istediğini haber veren bir ve
sika oldu. Onu yirmi yedi yıldan
beri seve seve okumağa alışkm ol
duğum için bu değişi.klik tabiatiy
le dikkatimi çekti ve beni "Sulara 
Giden Köprü" ye götürdü. 

Bu, nagfun bir aşkın hikayesi -
dir. Muharrir, Adnan isminde bir 
avukatın buhranlarla dolu hasta 
ruhunu tahlil ediyor ve bu işi ya
parken naşad kalmış bir aşkın ız
tıraplarını da tebarüz ettiriyor. 
Adnan, babadan kalma dolgunca 
bir servetin sahibidir. Avukattır. 
Fakat kırk dört yaşına kadar ava
re yaşamıştır, iğreti ve satın alın
mış aşklardan bıkmıştır. Bu gına 

onda her zevke, her fani ve riyalı 
eğlenceye karşı tiksinti de uyan -
dırmıştır. Bazan eski sevgililerini 
arıyor, fakat onlarda eski hazzı 

bulamıyor. İşte bu adam, daha on 
üç yaşındayken kendisine hayva
ni aşkların baş döndürücü hırçın 
tadlarıru hissettirmiş olan bir ka
dının on beş yaşına henüz ayak 
basmış Mahmure adlı kızını görü
yor ve seviyor. 

Mahmurenin anası, otuz yıl ev
vel Adnana bir dilim aşk sunmuş 
olmasına rağmen hizmetçi mevki
indedir ve onun yalısında bekçi -
dir. Mahmure de nihayet bir hiz
metçi çocuğudur. Fakat düzine -
lede kadın görmüş, yüksek tahsil 
nıerhaleleri aşmış olan avukat Ad
nan, mantıki düşüncelerden kaçı
yor, marazi bir aşkın kuca.ı?ına a
tılıyor. 

ı şte eser, Halit Fahri Ozanso-
yun kalemine yakışacak re

van bir üslup i -
çinde bu aşkı hi
~aye ve tahlil e
diyor, kokaine de 
müptela olduğu an 
laşılan aşık Ad
nana bir çok ıztı
raplar çektirdik

ten sonra onu bir balo dönüşünde 
ve bir araba içinde - sevgilisi Mah
mureye ilk sarih "itirafı aşk" ı mü 
teakip - öldürüyor. 

Halit Fahri, yenilik olsun di -
Ye mi, bilmem, bu romanda iki 
tahkiye tarzını birleştirmiş. Bazan 
ruzname usuliyle hikaye yürütü -
yor, yani vakıaları roman kahra -
tnanının kendine naklettiriyor. Ba-

Yazan: 

M. Turhan 
TAN 

.............................. 
zan muharrir srfatiyle kendisi ha
diselerin na.kili oluyor. Bu ikilik, 
üslup farkı göstermemekle bera -
ber, benim hoşuma gitmedi. Eser, 
ya baştan başa ruzname vari ol -
malıydı, yahut muharrırin kendi. 
si tarafından nakledilmeliydi. 

Sonra eserde hakikate uygun 
olmayan sahneler var: Mesela 936 
yılı içinde Üsküdardan Kadıköyü
ne giden arabalara şurada burada 
laf ve hatta taş atanlar görüyo -
ruz. Bu, benim zannıma göre, o -
tuz yıl evvelki zihniyeti üç yıl ev
vele mal etmek demektir ki bir ro
mancı için güç affolunur tegafül -
lerdendir. Netice de fazlaca roman
tik. Dikkate değer buhranlar ge -
çirmesine rağmen henüz elli yaşı
na varmayan bir erkeğin - üç beş 
kadeh şampanya içtikten sonra 
sevgilisinin dizleri dibinde çıldı -
rıvermesi ve akabinde ölmesi, bil
mem ki, ne dereceye kadar tabü -
dir? 

Bu noktalar bir yana bırakılır
sa Halit Fahri Ozansoy, rüyada 
veya Baykuşta olduğu kadar bu 
romanda da muvaffak olmuş sayı ~ 
la bilir. -

MARI VALEVSK,( 

Tercüme eden: 
Mebrure Sami 

Ba&an: / kbal Kitaphanesi 

A Aşk ile Napolyon, hele o da-
ha kıvılcımının Avrupada 

yangınlar çıka -
rıp durduğu yıl-

larda, mütera 
dü sayılan keli -
melerdi. Zaten 
Napolyon biraz 
da aşkın yarat

tığı dahidir. Eğer o, Fransız büyük 
ihtilalinin kafalarını kestiği adam
lardan biri olan Vikont de Bean -
harnais'nin dul kansı Josephine'i 
çıldırasıya sevmeseydi ve onun sa
lonuna sık sık devam etmeseydi 
Sieyes'i tanımayacak, ondan hima
ye görmiyecek, İtalyaya kuman -
dan olmayacak ve dehasını işlet -
mek imkanını bulamıyacaktı. 

Evet. Napolyonu ileri doğru iten 
amillerin başında Josephinin aşkı 
da vardır. Fakat bu aşk, Napolyon 
için şereili bir yol açmışsa da me
sut bir hayat temin etmemiştir. 

Çünkü Josephin, kendisinden altı 
yaş küçük olan dahi Napolyonu -
izdivacından önce de, sonra da
aldatmaktan ve bütün Fransayı 

kendine meclup eden büyük dahi
yi - aşk entri.kalariyle - maskara -
ya çevirmekten geri kalmamıştır. 

Napolyonun nasibi mi böyley
di, bilinmez. Lakin Josephini bo
şamak suretiyle daha sonraları ni
kahladığı Avusturya Arşidüşesi 

Mari Lüiz de, Napolyon Sent He -
lende kıvrım kıvrım kıvranırken, 
bir zabitten piçlenecek kadar ona 
vefasızlık göstermiştir. 

B unula beraber Napolyon aşk 
tan aşka, daha doğrusu kucak 

tan kucağa dolaş 
maktan geri kal
mamış ve en ho
varda dahilerden 
biri olmak şöhre
tini kazrı.nmıştır. 

Ona, bütün Avru 
payı tir tir titret

mesine rağmen, yüz vermeyen tek 
bir kadın vardır, o da Prusya kra
liçesi Lfözdir ki Louise de Meck -

lembourg - Strelitz diye meşhur -
dur. Napolyon, inhizamdan inhi
zama uğrattığı Prusyanın bu pek 
latif kraliçesini de rnağllıp etme -
ğe çok çalıştı, fakat muvaffak ola
madı. 

Onun, her sevdiği kadına iha
net etmekle meşhur olmasına rağ
men de, aşkına bütün benliğini 

veren ve Napolyon ölünceye ka -
dar bu aşkta sebat eden tek bir ka
dın vardır, o da Mari Valevskadır. 
Üçe bölünüp her bölüğü bir muh -
teris dev le tin ağzında kalan Lehis
tana istiklalini kazandırmak ve 
bu ülkü uğrunda Napolyonu kul -
lanmak kaygusu ile ilkin bedenini 
feda eden Mari Valevska, gitgide 
aşkının esiri olmuş ve Napolyon 
piyesinin son perdesi Sent Helen
de kapanıncaya kadar bu esirliği 

taşımıştır. 

İşte Mebrure Sami bize bu 
meşhur kadının - sinemalarda da 
gösterilen - hayatını tatlı tatlı hi
kaye ediyor. Okuyucularımın ese -
re alaka göstermelerini tavsiye e
derim. 

CENGiZ HAN 

Türkçeye çeviren: 
Rasim Göknel 

Basan: Adanacla 
Seyhan Basıme1Ji 

N e yalan söyl!yeyim, adıma 
gönderilen bu kitabı görün 
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ce ilkin canım sı
kıldı. Çünkü be
nim de ''Cengiz 
Han" adlı bir ro
manım vardır ve 
dört beş ay ev -
vel kitap halin

de çıkmıştır. Bu sebeple şu eseri. 
romanıma rakip saydım, ayni isim 
altında basılmasını da - kendimce
nfilıoş buldum. Fakat kitabı oku -
mağa başlayınca, çatılı kaşlarım 

açıldı , içime de bir merak yayıldı. 
Çünkü eser, çok ciddi görünüyor
du ve daha başından dikkat uyan
dırıyordu. 

Şimdi, kitabı okuyup bitirmiş 
olduğum i~in, söyliyebilirim: 

Ralph Fox adlı bir İngilizin ka
leminden çıkıp Rasim Göknelin 
himmetiyle dilimize çevrilen bu e
ser, Cengiz için bizde yazılmış o
lan kitapların en mükemmelidir, 
en ilmisidir. Çünkü düzinelerce 
maheze müracaatle ve mukayese -
li inceleme usuliyle yazılmıştır. 
Büyük Cihangirin hayatını ve fü
tühatını - mevsuk bir şekilde - o
kumak isteyenlerin bu eserden bi
rer tane edinmeleri yerinde bir ha 
reket olur. 

1 Haritadan 
Tarihe 

(Başı 2 ncide) 

ğundan kurtulur kurtulmaz ayak po
litikacılarının nüfuzu altında kalmış
lar ve bir hayli kargaşalıklar yarat -
mışlnrdır. Hat.ta birinci ve sonuncu 
kral Ahmet Zogo, ilkin cümhurreisi 
olarak iş başına gelmişken bu kar -
gaşalıkların birinde yurt dışına kaç
mağa mecbur kaldı ve ancak yaban
cı yardımlarla geri gelerek kendini 
kaçıranları kaçırttı, bir krallık kur
du. Haritadan tarihe bakarken şu 
hakikati görüyoruz: Şarktan garbe 
ve garpten ~arka giden ezeli fütühat 
yolları vardır. Asyada veya Avrupa
da tekevvün edip inkişafa ve istila
ya istid.at taşıyan her hangi bir kuv
vet mutlaka o yolların birine, yahut 
ikisine düşer, takatsizlcşinceye ka -
dar yürür. Bu yiirüyüş sırasında o 
müstevli kuvvetin öntine çıkan kil -
çük milletlerin, kiiçük devletlerin 
hepsine bire~ Arnavutluk akibeti 
mukadder olmuştur ve olacaktır. 

HAFTAN iN RESİMLERi 

Birkaç gün önce Vaşington civarındaki 

. 
!ngiltcrenln Anavatan ordusu iki misline 

çıkarılmıştır. Orduda yardımcı olarak 
hiz.met edecek kadınlar için bu üniforma-

lar kabul olunmustur. 

Tayyare hücumlarına karşı kutlanılan 

balonlardan biri seyirciler karııısında 
havaya yükseliyor. 

' .ı 

• 1 

• 1 
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İngiliz Arnwatım müdafaa ordusunun ikl 

misline çıkarılması karan üzerine yeni 
göniıllüler toplamak için sokaklara 

asılan ilanlaı 

Adler'e bir Amerikan tayyaresi düşmüş ve tayyarede bulunan 10 kişi ölmüştor. 

L<?hislan, müdafaasını takviye ıçm milli bir istikraz açb. ~fareiaı Smygll Rydz ile 
Cümhurreisi istikraz vesikasını imzalıyorlar. 

Filistinde dövüsme1er devem etmektedir. Bir Yahudi şehri olan Tdavivde balku 
sokağa çıkması menolunduğu için şehir bombo:> kalmıstır. 

;ek muhacirleri içinde lııgiltereye iltica edenlerin bir kısmı :ı:abıta tarafından 
yakalanarak tayyarelerle geldikleri yere iade olunmuslardır. 

Fransa ile Romanya blr ticaret muahedesi imzaladılar. Muahede Romanya sefiri 
Tataresko ile M. Bonnet arasında imzalllNrultır. ' 
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J ürk Safosunun Hayatı TEFRiKA No. 8 

Aslanla Şakalaşılmaz 
Elçi, Türk Sarayında Don Mikezin Bir At Uşağından 

~ Farkı Olmadığını Anlattı ve Sözlerini Bitirdi 
=- Şevketlu efendimin ahırında 

bir kaç bin at, bahçesinde üç beş 
bin it bulunduğu gibi çeşit çeşit 

hizmetlerini görmek için beslenen 
sayısız uşakları vardır. O atların, 
o itlerin şevketlu efendime bir fi
kir aşılamaları, haşa ve haşa yol 
göstermeleri nasıl hatıra gelmez
se, o uşaklardan her hangi birinin 
padişahımıza akıl öğretmesi de 
hatıra gelmemek lazım gelir. Hiç 
yerin göğe ışık saldığı görülmüş 
müdür? Kulun da mevlfısına fi -
kir vermesi mümkün değildir. 

Halbuki Venedikte garip garip ri
vayetler dolaşıyor. Guya Don Mi
kez adlı bir yahudi U'Şak, şevke:t
lCı efendimin zihnine girmiş ve 
padişahı Venediğin aleyhine kış
kırtmaktayrnış. 

Birden sesini yükseltti: 
Re11amı: MUnlf Fehim Resimlerin her h•kkı mahfuzdur 

- Bunlar yalan, tamamiyle 
yalandı.. Şimdi Jozef Nasi diye 
adlanan Don Mikezi tanırım. Bir 
at uşağı, bir sayis neyse, o da 
şevketlıl efendimin hizmetkarları 

arasında öyledir. Devlet işlerinde 
yol göstermek onun değil, eğer 

sağ olsa Musa peygamberin bile 
haddi değildir. Zaten Venedikli 

ile aramızda bugün bir tatsızlık 
ta yok. Zanta için beş yüz, Kıbrıs 
için sekiz bin duka vergi veriyor
sunuz. Arnavutluk gibi, Dalmaç
yadaki hudutlarımıza saygı gös-

- Ben, Duçe cenaplarına rica edeyim, •İz de babanızı 
Balyozluğu kabul i~in kandınnız. 

teriyorsunuz. Balyozlanruz nazik 
adamlar. Nabza göre şerbet ver -
meyi biliyorlur. Şevketlü efendim 
size neden incinsin, neden kızsın? 
Jozef Nasi'yi Kıbnsa kral mı ya
pacağız? Rodos gibi, Sakız gibi 
Kıbnstan hiç te aşağı olmıyan a
dalara kral koymadık ta, bizim ol
mıyan Kıbrıs için mi kral seçece
ğiz ... Böyle sözlerin konuşulma -
sı çirkin, yayılıp duyulması da 
tehlikelidir. Arslanla şakalaşıl

maz. Bunu da unutmamalıyız. 

mekle biiyük bir siyaset gösteri -
yor, ayni zamanda o kiirne küme 
kadına verilen vazifeyi kıymetten 
düşürüyordu. Zeki Çavuş, Duçe -

den en küçük rütbeli Venedikli
ye, Bafadan en çirkin kadına ka
dar herkesin bu Don Mikez işiyle 
ilgili olduğunu, kendisini tuzağa 
düşürüp söyletmek istediklerini 
kavramıştı. İşret aleminde sinir
lenerek bir veya bir kaç kadının 
kalbini kırmamak için meseleyi 
kökünden söküp atmak istiyordu 
(1). 

nin bu şekilde neticelenmesinden 
bilhassa memnun olmuşlardı. Çün
kü hükumet hesabına değil, ken
di hesaplarına hareket etmek ve 
heybetli elçiden bir hatıra uğrıla
mıya çalışmak imkanına kavuş • 
muş oluyorlardı. 

Fakat Kubat Çavuş, h~disel~rln 
dizginini kendi elinde tutuyordu. 
Kimseye hamle fırsatı vermiyor
du. Nitekim siyasi nutkunu bitir
dikten sonra şu veya bu taraftan 
mukabele edilmesine veya bir tek
lifte bulunulmasına da imkan bı ... 
rakmadı. Yüzünil deli Cafere çe-

Kubat Çavuş, Osmanlı sarayın

da dönüp dolaşan dedikoduları 

Venediklilerin omuzuna yükle • 

Bu açık sözler, Don Mikez hi

kayesi üzerinde ısrarı manasızlaş

tırmakla beraber altın kitaba gir

mek ümitlerini de silip süpürdü

ğünden kadınlardan bir kısmı ne

şesizlenmişti. Fakat Venedik mil

li hazinesindeki altın kitaptan da
ha kıymetli olan bir kitapta, elçi 
Kubat Çavuşun yüreğinde bir sa
tır, bir cümle, hatta bir kelime 
veya bir nokta olmak iştiyakını 
taşıyan madamlar, Don Mikez işi-

virdi: 

- Ammi, dedi, izin · verirsen 
bir ricada bulunacağım. 

Ve onun tavrım bozmadan: 
"Söyle evlat!,, demesi üzerine şu 
dileği ileri sürdü: 

- Rahmetli Turgut Reisle hile 
Cerbe çemberinden nasıl kurtul
dunuzdu? .. Zahmete katlanıp hi
kaye edersen bu hanımlar, bu e
f endiler sayende, tatlı bir kaside 
dinlemiş olurlar. 

Ben<dle mü? 
•• .... Yazan: Kerime Nadir 
Bu macera, günden güne tehlikeli bir safhaya 

dökülmeğe başlamıştı. Korkmuyor değildim. Fakat 
bu kadar iyi bir fırsatı da kaçırmak istemiyordum. 
Vakıa Lidaya karşı hissiyatım bir hevesten ibarP.tti. 
Gönlümde daima, evet daima o kanıyan, sızlıyan 

yarayı taşıyordum .. Böyle olmakla beraber görüş

melerimiz o derece sıklaşmış ve Rus kızının bana 
merbutiyeti, o kadar artmıştı ki, neticede bir zaaf 
uçurumuna yuvarlanacağımız muhakkak görünü
yordu. Bazı geceler ormanda uzun gezintiler yapı
yorduk. o kadar uzaklara gidiyorduk ki, adeta 
memleketin dışına çıkıyorduk. 

Yine böyle bir geceydi. Ormana dalmış, ağır 

adımlarla ilerliyorduk. Lida koluma girmiş, hafif
çe omuzuma abanıyor ve hiç konuşmuyordu. Bir 
müddet yürüdükten sonra, küçük bir meydanlığa 
çıktık. Burada yere devrilmiş kalın bir ağaç göv
desi vardı. Lida onu işaret ederek: 

- Biraz oturalım. dedi. 
Oturduk. Bu gece rüzgar biraz sert esiyordu. 

Gökte bir kaç bulut süratle koşuyor, yarısı kopmuş 
olan ay, zemine hafif bir aydınlık serpiyordu. 

Lidanın mutadı hilafına hiç konuşmaması nazan 
dikkatimi celbetti. Sordum: 

- Niçin susuyorsunuz? .. Ne düşünüyorsunuz Li
da? _ 

Başını kaldırdı. Bakışlarında bile büyük bir dal· 
gınlık vardı. Gülümsiyerek: 

- Hiç! dedi. Siz de konuşmuyorsunuz.: 
- Ben cesaret alamadığım için susuyorum.. Yok· 

sa, söyliyecek çok sözüm var ..• 
- Ya!. Bunlar neye dair?_ 
- Aşkımıza!.. 

Dudak büktü. Dk defa bezgin bir eda ile dedi ki: 
- Aramızda bir aşk bulunduğuna inanıyor mu-

sunuz? .. 
- Şüphesiz!.; 

TEFRiKA No. 20 ...... 
- Halbuki ben inanmıyorum Haliık Bey .. 
- Niçin Lida! .. 
- Çünkü siz daima düşünüyorsunuz .. : 
- Bundan ne çıkar. Hem sizden başka neyi dü. 

şünebilirim? .. 
- Benim yanımda beni düşündüğünüzü iddia et

mekle ne derece yanıldığınızı bilmiyorsunuz... Bir 
insan bir diğerini daima ondan uzak kaldığı zaman
lar düşünür .. 

- Ne demek istediğinizi anlıyamıyorum Lida?~ 
- Anlatmamı arzu eder misiniz? .. 
- Elbette! .. 
- O halde dinleyin: Siz genç ve güzel bir erkek-

siniz.. Şimdiye kadar hiç bir gönül macerası geçir
mediğinize beni nasıl inandırabilirsiniz? .. Sakın bu 
sözleri kıskançlığımdan söylüyorum sanmayın .. Pek 
tabii olan bir meseleden bahsediyorum .. Eminim ki 
memleketinizde ... 

Birdenbire sözünü kesmek istedim: 
- Ufak tefek maceralar geçirmiş olabilirim. Fa· 

kat onların hiç bir zaman hatırasiyle meşgul olma
dığıma inanmanızı rica ederim .. · 

- Beni nasıl temin edebilirsiniz? •• 
- Namusumla! .. 
Bir an düşündü. Gözlerime bakıyordu. Fısıltı ha. 

tinde: 
- O halde inanıyorum.. Çünkü siz cidden na 

muslu bir askersiniz! .. dedi. 
Bu anda göğsümün üzerine bir şey saplandı san

dım. Güç nefes alıyordum. Gözlerim ormanın ka
ranlıklarına dalıyor ve bu karanlıklardan daha ka
ranlık olan hayatımı düşünüyordum .• 

Lida biraz sükuttan sonra dedi ki: 
- Mademki bizi birbirimize bağlıyan bir aşk 

vardır .. O halde bunu feda etmemeliyiz.. 
- Ne suretle? .• 
;._ Her seyi ben mi sövlivevlm! .. Hal~ maksadı.;· 

Deli Cafer, naz etmedi. Fakat 
gurura da kapılmadı. Sanki her -
kesin elinden gelir bir işten bah
sediyormuş gibi gösterişsiz bir li
sanla meşhur Cebre menkıbesini 
anlattı. Malılm olduğu üzere bu 
menkıbe, Türk denizcilik tarihin
de, hatta bütün dünya denizcili
ği tarihinde yegane sayılan va
kıalardandır, bir deha hamlesidir 
ve şu suretıe tekevvün etmiştir: 

Turgut Reis henüz korsanlık ha
yatı yaşarken Tunus civarındaki 
Mehdiye limanını ele geçirmişti. 
Oradan İspanya, Sicilya ve Napo
li sahillerini tehdit ediyordu. İm
parator Şarlken, Krallar Kralı ve 
taçtarlar taçtarı vaziyetini takı
nan, tam manasiyle el kıran ve 
baş koparan kesilip koca Akdenizi 
avucu içine alan bu meşhur Tür
kü o limandan çıkarmak istedi, 
uzun hazırlıklar yaptı ve bütün 
hıristiyan aleminin güneşi sayılan 
Anderya Dorya kumandasında bir 
donanma yollıyarak Mehdiyycyi 
ansızın muhasara ettirdi. 

Turgut Reis o sırada İspanya sa

hillerinden vergi topluyordu. Bale. 
ara adalarına da ayni salgını tat
tırarak Mehdiyyeye döndüğü va -
kit şehrin ve limanın ateşten bir 
çember içine alındığını gördü, Cer
be adasına çekildi. 

NEDEN 
Bütün mütehassıs diş• tabibleri 

RADYO LİN 
dit macununu tavsiye ediyorlar? Çünkü: 

R ADYOL İ N 
Dişleri beyazlatır .. Dit etlerini 

kuvvetlendirir. Dlşlerln . 
çürümesine mCinl o lur. 

A9ız kokularını 

defeder 

Sabah, Öğle ve Aktam lier 
yemekten ıonra günde 
üç defa f ırçaJayınız. 

Muhtelif sergilerden 
diplomat 24 altın 

madalya 
kazanmıftır 

(Devamı var) daima kullanınız. 

(1) Kubat Çavuşun hlk11ye etmekte 
olduğumuz elçiliği 1566 yılının sonla
rına doğru vuku bulmuş olc;a gerektir. 
Çünkü İkinci Sultan Selim. babasının 
ölümü üzerine 24 eyllıl: 1566 da istan
bula gelip tahtı ve saltanatı tesellüm 
etmişti. Fakat Kubat Çavuşun 1569 yı
lı sonunda da Venediğe gittiğini bili
yoruz. O vakit Duçeye ve Venedlk Cüm
huriyetine Osmanll sarayının bir takım 
şikayetlerini tebliğe memur edilmiş bu
lunuyordu ki bunların içinde Dalmaçya 
hududundaki sarkıntılıklar, birkaç Türk 
korsanına yapılan işkenceler ve Kıbns 
adasının Hıristlyan korsanlara sığmak 
yapılması birinci plfoda geliyordu. Ku
bat Çavuş, bir efendinin uşağına karşı 
dahi kullanmakta tereddüt edeceği de
recede küçültiicü bir lisan ile yazılan 
cNamei Hümayun11 u, Ser.atonun toplu 
olduğu bir sırada Duçeye verdi ve oku
nurken de hazır bulundu. Frenk tarih
leri bu hadiseyi naklederken: cBu ka
dar 11rttirane bir surette yapılan talep
lerin Senato<fa müzakeresi caiz olmadı
ğından red ile cevap verildi. Halk, o 
kadar heyecan g:österiyoıdu k.I Çavu
ŞUn hayatı tehlikede kalmamak için 
sarayın arka kapı~ından çıkarılmasına 
mecburiyet geldin diyorlar. Fakat bu, 
hakikate uygun değildir. Çünkü Vene
diklllerin Türk elçilerine, yürekleri tit
remeden, bakmolnrına bile imkftn yok
tu. Nerde kaldı ki her biri bir ejdere 
benziyen o elçilere hücum etmeği zi
hinlerinden geçirebilsinler!. 

_ __ .... __ 
~ .... . 

NEVROZiN 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma:; 
Nevralii, kırıkhk ve bütün ağrllarınııt derhal l<eser. 
- icabında CJÜnde 3 kaşe a hnabilir. -

Sultana hmet Böl9e Sanğat Okulu Sahnalma 
Komisyonu Başkanh9ından : 

Nevi Miktar Mu. Bedel Eksiltme. T.G.S. tık T. Şekil 

Çaket; pantul 250 3 Li 75 Ku 20/ 4/ 39 perşemoe 70 Li 31 k açık 
Saat 14. 

İstanbul Bölge Sanğat okulu parasız yatılı talebesi için mektep için
de giymek üzere pantalon ve ceketten ibaret elbise yaptırılacaktır. 

Yine tekrar edelim ki Kıbrısın alın

ması meselesi bu romanın çerçevesi da

hilinde değildir. Yalnız (Ba!a) yla ta
nışma sırasında o meseleye de temas 

edilmek zarureti hissedildlğinden bu 
notları kaydediyoruz. 

Miktar ve muhammen bedeli yukarıda gösterilmiştir. Eksiltme Cağa

loğlunda Yüksek mektepler muhasebeciliği binasında toplanacak ko

misyonunda yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı kanu

nun istediği şartlan haiz olmaları ve Ticaret odasının belgesini taşıma
lan lazımdır. 

İstekliler belli gün ve saatte sözü geçen muhasebecilikte bulunma_ 

ları ve ticarethane namına girecekler vekaletnameyi ibraz etmeleri 

gerektir. Şartnameyi ı?Örmek istivenler mektebe baş vurmalan ilan 
M. T. T. olunur. (2251) 

mı anlıyamadınız mı? .. 
. - Size ihanet mi ediyorum? 

- Canım böyle şeyleri nereden ortaya çıkım· 
yorsunuz?.. Bir aşkı feda etmek mutlaka ihanete 
mi bağlıdır? .. 

- O halde ne demek istiyorsunuz? .. 
- Bir gün beni terketmeniz muhtemel değil mi? 

- Niçin sustunuz? .. Işte ben bu noktayı sağlama 
bağlamak istiyorum .. 

- Yani evlenelim mi diyorsunuz?. 
- Evet! .. 
Kollarım yana dü~üverdi. Bir kahkaha savurmaı 

için kendimi güç tuttum. Fakat o dikkatle yüzi.imi 
seyrediyordu: 

- Mütereddit görünüyorsunuz .. dedi. 
Derhal kendimi toplıyarak doğruldum: 
- Size söz veriyorum .. Şu harp bir bitsin!.. 
- Harp mi? .. Zaten benim korktuğum nokta. bu 

harbin sonu değil mi? .. O zaman bir gün buralarda 
kalmıyacağınıza ve derhal memleketinize döneceği
nize yemin ederim .. 

- Yanılıyorsunuz Lida!.. Bana itimat etmiyor 
musunuz? .. 

- O başka mesele!. Mademki benimle evlenmek 
fikindesiniz. Araya niçin zaman katıyorsunuz? .. 

- Işte söylüyorum.. Ben bir esirim .. Vaziyetim 
malUm .. 

- Her şeye rağmen evlenebilirsiniz .. Bu müm· 
kündür ... 

- Yok .. Beni dinleyiniz .. Biraz sabır lazım .. Biı 
fikri derhal icra etmek doğru olmaz. Hem bana dü· 
şünmek için biraz zaman bırakın .. 

- O halde daima ne düşündüğünüzü tekrar so-
rabilir miyim? .. 

- Bu cihet hiç hatırıma gelmemişti.. 
;__ Beni çocuk gibi oyalıyacaksınız .. Sonra da.:-:: 
Bu sırada kulağıma bir tayyare sesi geldi. Birdel\ 

vaktin pek ziyade ilerlemiş olduğunu hatırlıyaralı 
yerimden fırladım: 

- Sabah yaklaşıyor .. Yar:ım saate kadar nöbetçi 
değişir •. Derhal dönmem lazım .. Haydi gidelim Li
da! ..• 

Bana itaat etmeğe mecbur oldu. Ve J?avet süratll 

adımlarla ormandan ayrıldık ... 

• Aradan on beş gün geçtiği halde Lidayı bir daha 
~örmemiştim. Bir gün arkadaşlarla birlikte ve ya
nımızda süngülü muhafızlar bulunduğu halde ka
sabaya indik. Hamama girdiğimiz r.aman Lida vez
nede yoktu. Derhal kulaktan kulağa onun hasta ol
duğu haberi yayıldı. 

Fakat arkadaşlar.ım bana kin güdüyorlardı. Mü
nasebetimiz, bütün gayretime rağmen duyulmuştu. 
Hatta benim kışladan kaçış tarzımı bir çoklan tak
lit etmeğe başlamışlardı. O gün de bu hastalık ha
beri üzerine adeta şüpheli nazarlarla beni süzerek 
''Ne oldu?., gibilerde işaretler etmeğe başladılar. 

Ben kayıtsız duruyordum. Garnizona döndüğü
müz zaman iki Alman zabiti yanıma gelerek bağıra 
çağıra almanca bir şeyler söylediler. Fakat tabii hiç 
birini anlıyamadım. 

Bir sürü rakibin içinde rahat yaşaınak kabil ol
mıyacağını görüyordum. Bu maceraya nihayet ver-ı 
meyi düşündüm. Zaten Lidanın teklifi be.ni müşkül 
mevkie düşürmüştü. 

Ben bu karmakanşık şeyleri hesaplarken akşam 
yemeği vakti yaklaşmıştı. Birdenbire salonun kapı
sından Piyer Voronikof göründü. Süratle yanıma 
gelerek elimi sıktı ve: 

- Sizin için izin aldım, benimle birlikte gelecek-
siniz, dedi. 

Gayri ihtiyart 
- Nereye?. diye sordum.: 
Güldü: 
- Sizi babamın yanına götüreceğim.. Yolda an

latırım .. 
Ve fazla bir şey ilAve etmeden yürümek istedi. 

Hazırlanmam için bir kaç dakika beklemesini rica 
ettim. 

- Kalpağmızı alıp böylece yürüyünüz .. ünifor-
manız sırtınızda, dedi. 

- Lakin sivil giyinsem daha iyi olmaz mı?_ 
- Ne lüzumu var? .. 
Garnizondan çıktık.. Piyer cidden yakışıklı ve 

oenim dikkatimden kaçan pek ziyade bir güzelliğe 
malik bir adamdı. Yaşı benden küçük görünüyor
du. Biraz ilerledikten sonra dedi ki: (Devamı var) 

' 
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Damat F eridin Çenesi Açılmıştı 

HiKAY E 
ORSA KAPT AN! 

Yazan : Halikarnas Bahkçısı 

Sadrazam Olunca Yapacağı lıleri Anlatıyordu, 
Effiği Misafirlerini de Unutmuıtu Yemeğe Davet 

Hizmet devam ettlj'i müddet
çe pohpohlamak, açıkça 

ıöyliyey1m, iki yüzlü çehresine bi
raz da gülüvermek elbette lhımdır. 
Teveccüh ve iltifatunızı çok gören 
dostlanmız bunu da hof görsünler, 
gönüllerini ferah tutsunlar iki gö-
züm. · 

Zeki Bey tltizlenmif, başını sallı
yarak acı acı gülmüştü ve: 

- Anladım pap hazretleri. de 
mifti. Bu adamı da pmartacak ve 
bapımza ikinci bir Ltıtfi Simavi da
ha çıkartacalwnu: bu gidişle. 

8 u söz Damat l'eridi, Ali Ih
san Beyi kahkahalarla gül

dOnnüttü. Elindeki bir lngiliz mec
muuını yüzüne tutan Ali Ihsan 
Bey hem gülüyor, hem de: 
-Aman kimseler ifitmesin, diyol'l

du. Demek bizim Zeki ~endi 
de "Ldtfi Simavi Beyden ürlmıüt
Ben-

Zeki, birden Ali Ihsan Beyin sö
zflnfi k~ ve: 

- Yalan mı canım, demlftl. LQt
ft Simavi bqmabeynci delil, sanki 
88l'aJUl elinde sopası, mtmda IA
tası eJadk bir bat hocuJ, O ne bii
yüklük, o ne bilgiçlik efendim. Hiç 
bir feYl belenmez, hiç kimseyi 
dinlemed vara yola bnpr, önüne 
gelene çıkıpr. Dopu mabeyn 
halkı arkadaşlar çok sabırh lıısan
lar. taaccflp ediyorum şevketlfml
ze. Bu adamın nesini bejeniyor, ne 
diye bapnabeyncilijinde tutuyor. 

Damat clddilepnifti ve: 
- Evet Zeki Bey, demiftl Za

man, vaziyet icabı pmarık1ık ft 

tafkınlıklara göz yumulanlardan 
biri .de iltf~ Kud1•n1 .ı.. ap
nuında gören bu adam lffbtll
mizin ittihatçılara karp kullandıjı 
bir stperdi. Onun da azat günleri 
yaklqtı. lpttiniz mi bilmem, bu be
yefendi birkaç gün evvel izzet pa
pyı, ve küstahça hareket eden ka
bineyi, padiphımıza karp himaye
ye kalkıpnak ınıretile haddini q
Dnf. Bundan duydulu büyük tees
süre ratnıen, 19Vketllmtz de itidal 
ve metanetlerini muhafaza buyur
mak suretile cidden phaıie bir bii
yilklük ptermlş. Hiç mukabelede 
bulunmamıf. Pek yakında Yaver 
papnın bq mabeyncilijinl tebrik 
edebfilrtz, bu kaıvlaştınlmıftır 
beyler. Şuna emin olmalmnz ki, ge
rek sarayda, gerekse hOkillnette bu
lunan bu gibi pi1rilzler birer birer 
ve sırası aeldlkçe ayıklanacaktır. 

Damat l'erldin hiddeti pçmif. 
tenlill yerine gehrdft1. Sa

atlerce çene çalmıf, sadarete ı~ 
tij'i zaman ;yapacajı iflerden uzun 
uzadıya bahia ile muhataplarına a
lız bile açtırmamıştı. Söylemlf, 
aöylemiftl Bu uzun ve saçma 
aapan icraat proçammı dinlemek
ten, Ali Ihsan ve Zeki Beylerin yü
reklerine ajırlıklar basJnıt. safra
ları bulanmıt ve bayağı gözleri ka
l'armlfb. Bu saçma tufan ve tul
Janından kurtulmak lçln yGz yüze 
baıapp durmuşlardı. O aaada Ali 
Ihsan Bey saatine bakmıı, ıerçek· 
ten tellflı bir tavırla: 

- Aman Pap hazretleri, demif
tl. Vakit yaklqtl. Davetlileriniz ne
rede ise 19llrler. Böyle ıecelik kı
Jafetlle mi kabul edeceksiniz onla
n? 

Ferit, hızla kalkmlf, p.l sabahlı
luwı eteklerini toplamlf ve: 

- Haklıam moDf8r. Memleket 
kaygısı akıl bınkıyor mu başta 
ki .. Ben onları unutmuş gltmiftim. 

Demif, süratll adımlarla harem 
dairesine gitmifti. 

Damat l'erit bofbolazlığıııdan 
davetlilerini gerçekten unutmuttu. 
Ayan azuından, eski dostlarından 
Azaryan Efendlnin Wufbrdılı A. 
Cenazyan ve K. Mallyan, o gün i
çin yabsuıa, yemeğe çatırmı§tı. Ce
nazyan Fransu: tstibbarat zabiU 
kaplten Halide çatıp, Galatada Tü
nel hanında açılan fesat 7UftSUUl 
10ku1an nankörlerdendi. Matlyan 

de bapna topladıjı soysuzlardandı. tan, biraz da siyasi kehanetler sa
lltisi de kıpkızıl bırer Türk düşma- vurduktan sonra Cenazyana dön .. 
nı, memleket haini idL müı ve: 

Damat Ferit çok aeviştiii Azar· - Eh .. Müsyö Cenazyan, demit-
yan Efendiden, htanbula gelen ti. Ne haber var bakalım. Verdiğim 
Fransız zabitleri ile kendi arasında direktif dahillnde kapiten Halitle 
münasebet teali edebilecek iki a- görütebtldin mi? 
dam iateniifti. O da, bu iki yüzlü- - Evet pap hazretleri.. Evveli 
leri bulmUf, her hallerine de kefil fUDU söyllyeyim ki, bpitenimtztn 
olmuştu. size karşı bir hürmeti vardır. Bir-

Birkaç gün evvel bu kara yüzlü kaç defalar zatı devletiniz, Ayan 
casusları Damat Feride, birer Türk reisi Ahmet Rıza Beyi gıyabınızda 
dostu diye, Unyon Fransezde tanıt- tanıchjını, ziyaretinizde bulunmak 
mıştL Sırma palanlı bu koca eşek istediğini söylemiftlr. Fakat esefle 
te verdiği yüzer lira ile, her ikisi- sölüyorum ki, bu ziyaret şimdi-
nin de gönüllerini aldığını. kendile- lik kabil olamıyacaktır. 
rini avladıjını sanmıştı. Bu yılan- - Tuhaf şey. Bunun sebebi? 
lar yanlannda çalıştıkları Fransız - Sebebi şu ki, kapitenler, he-
zabitlerini Damat paşaya yaklaştır- nüz Osmanlı büyükleri ile görüt-
mağa çalıpcaklardı. Bulundukları mek emrini alml§ dejillerdir. Kim-
c:lairelerden gizlice, enteresan, ma- lerle görüşülmek icap edeceğini 
l'limat tapyacaklardı ve ışte bugün Pari7.den ve yahut ta yakında Is-
de ilk ziyaretlerini yapacak, ilk tanbula teşrifleri beklenen Ceneral 
haberlerini getireceklerdi. (Frante Desper)e tarafından tayin 

Hain Ferit giyinirken, hep ala- edilecelmıif. Şimdilik kap!ten De
cajı haberleri düfÜDÜyor, kapiten lor ile Halit dostluklanndan tati
Halltle Delori avucu içine aldıiı fade edebilecek büyük Osmanlı a
takdlrde, kazanacatı l'ransız dost- damlarını ayınp, haklarında malu
luğwıdan toplıymcatı menfaatleri mat alıp bir liste hazırlamaktadır
beaap ediyordu. Koca ahmak, tuza- lar. 
ima düfiirdüğünü 18Ddllı iki Er- Ahmak ll'erlt, Cenazyanm alzmda 
meniyi çılu'tkan gibi kullanıp Fran dolapn ve htasettlrilmek istenilen 
m sabitlerini avlıyacağım, bu za- asıl maksat ve manayı bir türlü 
bltleıin deWett ile de Fransız hü- kavrayamamlflı. Zeki ve Ali Thsan ı 
JWmet ve milletini kapancasına dil- Beylere ciddi bir tavırla bakmıı ve: 
şürecejini umuyordu. Halbuki tu- - Beyler, pek mühimdir bu, de-
zaja düşenin kendisi olduğunun, mişti. Kapitenlerin devlet adamla-
pek yakında kapiten Halidin ağına nıruz hakkında bir anket yaptıkla-
IİJ'ip dolapcajının farkında bile n anlaplıyor bu sözlerden. 
dellldi. Daha fimdlden umduğuna Bu anlayq Zeki Beyi düJiindür-
UVU§IDUf, muradına ermiı insanlar müt, Ali Dısan Beyi de bıyık altın
~bi övünmek iJıP.yacııu duyu,Yor- dan güldürmiiftü Bu IU'ada Ferit 
du. Bu •beple, giyindikten sonra te yine Cenazyana dönmüştü. Te-
karısı Mediha sultanın odasına uğ- 1"la: (Devamı var) 
ramqtı. Fransız dostlujunun anah-

Köy bakkah Hacı Mehmet bir 
gün balıkçı Mahmuda "Sa

na büyücek ve yepyeni bir al la
zım. Ben sana at )'&pacak ipliği, 

mantarı ve kUl'fUDU vereyim. Sen 
tutacağın balıklan hep bana geti
rirsin. İster bolluk ister kesatlık ol
sun ben balıklan satm alınm. Ağın 
iplijini §Ulunu busunu da çarça
buk ödemif olunun,, dedi. M8:hmut 
çam yarması gibi bir delikanlı idi 
Göğsü bir Gabya yelkeni kadar ge
nifti, akcilerleri de, içine o yel
ken kadar hava alırdı. Pazılan çe
lik gibi idi. İki ay evvel köyünün 
sıhhat topuzu, genç bir kızı ile ev
lenmifti. Mahmut, Hacı Mehmedin 
bu teklifine aevüıdi etekleri ziller 
çala çala kanıma koftu. Emineye 
müjdeledi. İkisi de tek odalı kulil
belerintn içinde hoplqtılar. Sonra 
epğfn üzerine çömeldiler. Denize 
bakıyorlardı. Guruptu. Büyük ril
yalar görüyorlardı. Mahmut demir 
gibi sert ve nasırlı avucunu tat gi
bi sert dizine vurarak ''biliyor mu
sun Emine zengin olacajız, yapa
cajım bu yeni ağla kıyametler ka
dar bahklar tutacajım. Ben yaza 
kadar ajları öreyim,, dedi. Emine 
sevindi. 
Bahkçı Mahmut, Haoı Mehmede 

yüz on lira borçlandı .. Mahmut ge
ceyi gOndilze katarak tam alb ay 
at ördü. Kendhn yapayım ki sağ
lam olsun diyordu. Yaz geldi. Mah
mut, yüreği heyecandan çarpa çar
pa denize açıldı. Fakat bir bora es
ti. Mahmudun kayığını kıyıya sür
dü. Ağa varmak için Mahmut üç 
gül\ ujraştı. On kere denize açıldı. 
Bir keresinde, ağın flllnandırasına 
hemen dokunacak kadar yanaştı. 
Fakat küreli kırıldı. Uçüncü gün 
rüzgir döndü. Kıyıdan esti. Mah
mut alı denl7.den kaldırdı. Yen-

geçlerle kaplumbajaların ajı par
ça parça etmlf olduklarını gördü. 
Ağın deliklerini onarmak için ka
n koca tam iki ay mekik oynattı
lar. 

Mahmut ağlarla yine denize a· 
çılcb. F.akat bin türlü ufak 

tefek aksiliklere çattı. Tuttuğu ba
lık pek kıttı. Hacı Mehmede olan 
borcu kabarmıftı. Mahmut yine 
İlkbahan bekledi. 

Bir Pil yine, karı koca kulübe
lertnbı önilnc:le yan gelerek; mas
mavi denize bakakalmışlardı. Mah 
mut artık önümüzdeki yaz bin ok
ka tutarım ... Hacı Mehmede bor
cu öder, sana da yeni şalvar ve 
mintan yaptırınm,, diyordu. Em.i
ne sevindi "sahi mi?,, dedi. ''Öde
riz ;ya!,, diye illve etti. Gönülle
rinden arzular estikçe onları ha
yalleriyle tatmin ediyorlar, ve böy 
lece her iatedlklerine malllc olu
yorlardı. O laf bir de minimini 
yaVruları ohnuttu. 

tarlarını pmdi ayajına getirecek- r-= 
lerin1, pek yakında bapna zeynetll i L 1 o f 

Yaz pldl. Havalar iyi gitti, fa-

bir muvaffakıyet çelengi takılaca
luıı gurur ve iftiharla söylemiftl 
aultanına. Keyif ve zevkinden bat" 
ta düf(incesl olmıyan Sultan ha
nım, oturma odumdald salon ~
çeklerini sulattJrmak için pencere
nin önOnden geçen dinç ve gürbüz 
bahçıvanı çağırmıf ve o esnada ko
casına dönmilftil. Adeta haftan sa
var gibi sinirli bir tavırla: 

k M AN•=· ::t:...::.kı:pk==.: 
M • Iİ ı M N· ibaretti. İçinde canlı namına bir iz-

"' marit bile yoktu. Bütün köy darlık 

G 1111 T L ~ ~ • ve yoksulluk çekti. Ertesi kıt has-

- Hadi bakayım benim arslan 
papcığım. Göreyim 1e11L Osmanlı 
tarihinde kazanacalm nam w mev
kiln, ceddim Kanuninin Damat Ib
rahlm papsından daha yÜksek ve 
ıeref1l olsun e mi? 

Demi§, kıymetli papsını llellm
lık dairesine selim.etleyivermift1. 

Misafirler 19lmi§ti. Perapalas o
teliııln cadde üzerindeki salonun
dan bafka, - onu caddeden gelip ge
çerken uzaktan bakarak - ömürle
rinde salon gormiyen bu abbarlara, 
hatırlı ağır nıisafiltler gibi, yalının 
en mükellef ve ze) uetli büyük sa
lonu açılmlftı. Yir.e Feridin emri 
De m ... ftrler, bq1u uıda klhya bey 
bulundutu bir a' ılar kafilesi 
tarafından, c:ht kapıda karplanmı 
lardı. iç kapıda di"V'tn duran ha
rem •laları da yerden temenna
larla ajırhyarak ..ıona alm.Iflardı. 

Cenazyan ile Mailyan, kendileri
ne ;yapılan bu görillmedik hürmet 
ten Pfll'llllflardı. Hele salona gi
rince, gördükleri bunea .yııet ve 
ihtipm karpsmda abdall•pmılar, 
yüz yüze baklflDlflardı. Tam bu es
nada arka taral1anndan ansızın 

yübellveren, pınendifer düdillü 
gibi tiz bir ses ile yerleıinden mç
raDllflardı. Tepilatçı barem ajuı 

- ŞevketJQ padlphımmn da
madı devletl11 Ferit Pqa. 
Nlruını basmıf, usul ve ldet 6-

zere pqayı misafirlere tamtmıftı. 
Damat Paşa da arkasında Zeki ve 
Ali Ihsan Beyler bulundıılu halde, 
devletlilere yakıpn bir RU1'1U' ve 
azametle salona glrmlfti. l'erit. mi
safirlerin kadirlerini yükseltecek 
sözlerle gönüllerini almlf, ellerini 
sıJan1fb. Misafirlerle Zeki ve Ali 
Jhsan Beyleri birlbirlerine takdim 
De tamtmJtb. Bal .,. hatır IOl'dak-

"-' 1::: ~ 1 talık ta oldu. Bir kaç kadın, bir 

••••·············· kaç çocuk, ve bir kaç erkek öldü. 

ÇOK su IÇIREN HASTALIK 
Cok ıa i ... daha ... halta

llklar vaNır ama, lpofb ımWesl
nln arka taratt.ld ......._. ltosa-
lanık Jıonnon "**"w--'an 
Deri plen •a "tatm .ıpW" ka
dar ıa 1çiren ve onan kadar ~ 
idrar edwian bQb ~bir hasta
hk yoktur. Gllnde ı.e., altı titre 
ıa elbrauıık, ond• bira daha 
ful-.r l•ek ba hHtaJıkta -
hafif olanıdır. rmn1 dlrt saatte 
lmk bet Utn ıa Çlbru la•ta 'bi
le 1r&illm8'ttlr. 

Ea .. ,. ... ıenelere 111aaaDat .. 
im: KhnlllMe ltlr llteelf h..tahk· 
tan yahat Wr korkadan 18111'8 Wr
denbire ba lar, kimisinde de yav .. 
Y•Va9 yerl9'1r. 

tikin eok .. iemek mi. yolma 
eok sa db1anek mi ı...ıar. iyi lti
Umneae de eok s11 lmıek blru da 
keyifli oldaian41an lteld nh•tm
hk verir de .ıu,.et onunla Nt
hlr. 

ı. ... nonn.ı h.We I~ ..,,._ 
ytbde ye~ e*aftl', halbald 
ba la•talıkta ytbde ~ --· idili 111 nomaal mlriarda olsa 
'&8yle ~ on fadaldr. taNI, 
ehentmlJ'etah kalır. Bal1Nlld lçtlll 
ıa at• pek eok oNulant• ,et-
mi'*8 onlar Wrlb .... .. da .... ........ ...tamı ld'tlrlr. 
V...tl olarak vflcat ~m 
yedhle ltlrl bdar .. Jlnnl dirt 
... tte -.. 

811 .... ~ sala 1411111111 ..... 
.. de el'bette ..-~ • .a.t .. 
Jar. Zatea laft Bletl de Hyair 
ıadan pek a fadae •.. Bava ... 
lak olana, IDlan bir koıb p(l
rlne, bir de ·~ ........ hM
tahP tatahına -- l1l)'1lll ..... 
tlll'ı daha art.r-

Cok .. -· lf9llnee, ba, ke
yifli bir '8Y oı.. blle bkhn mem-
lekette ıwmm pahab 'bir mal o1da
la d8'8ntiltble IEtuadl 'Wmndaa 
ehemmiyetli Wr mMnfllr ....... 
mesell, ıfbıde y1nnt litre • ıeer 
de ltana Hrdatı 1mk paraya te
mele mee•v olana ahde yahm 
kendWne I~ n pansa o1anık 
.... lnmle. terbi ~ ..,. 
yapmaktan .... ,... .... 

aa lememell teertllte etmete hiç 
phnes. Sa lpaeylnee derhal •· 
Jantı ltmr, a._. ytikaelir, nefes 
daralır, y8Joeiln earpmtm ~ 
br.tn.aBnaaslaldankeHlba
dlaial •hlrler demeldlr. 

Zaten, matı• l)'I aa temele 
ltlmm yoktur. Sa veva sala oban 
da ne olana olsan. Su verine yir
mi litre '8ft9 yahat alkol tenler 
de vanlır. Pakat, .-... prledr 
ki. o b4ar eok alkoUtl n tetlldeıl 
halde sarhOR olmalar. KeYlf te 
phnes, elnldl ıayan ~ al
kol de dannadan peer ... 

Ba hutabk. '9ker hastahlr sl
W. eok SU lelrlD ~ 111 ~
elan adına tatsu cltvaıbet denilmlt 
İM de ondan b•1'fltftn 1'.U bir 
aeydlr. Buna twtalattlardan bnl
lUllUll id"•rmda bend seker 1ta
lanv. Fllkat en planda Mlker 
yoktar. Pek fasla ~ vedlkleıl 
halde 'hUe şeker çlbrdlklan pek 
nAdlr olar. 

Rut•lık ln•IUll ı6tlnnes. Jl'a
kat kendi kendine prmes de. Ta
tulan insan 'hl? tanftan eok .. 
leerek. bir tanftttn da eok n a
bnrak nwan mtlddet ,...ar. An
eak, atetlt h•11talddara ve ba
brra U.... makaftlftett nahr. Ka
dın olana pbe kalnuıh ..,._.. 
mas. Teh•e Rnludadır. 

Cok .. iemek ................ .. 
ark• lntmUHlaa oba 1'onnonan 
ebfkllltnden 1181'1 pWll' leln •a 
hormon hntahlm Rleı da olm. 
Ronnondan 'hly •ela 9'ftll«ll Ml
llnee yirmi d•ldka aoma. daha ln
ee ıaınnloktan kapkara eı.. dil 
kendi kendine ıslantr. nmslak P-
••idrar aahr. Selrls. • ... t 
tema tekrn ............... 0-
- ldn ............ .W. Bç defa 
,.. .. rı •. 
ŞmnpDID .......... nllatm 

olanlar lele nflye ... , 1nmmdan 
eeldleeek ...._.. ton da vardır. 
Aaeak, buaa - ı5renleri lftinaha 
ao1an ... a1ı ._ • Ul'kesbı latlnde 
c:eluwmek ..ntır· Girenler •a
•- ...,.. ı..rmona oldalana ltD
...... de ..,. veılcl todaNa 
1lbl ....mana-

Ne ertesi yaz, ne de ertesi yudan 
sonra gelip geçen kırk yaz esna-
11nda Mabmudun yüzü bir türlü 
gülemedi. Çocuiu, altıncı yqında 
öldü. 

Sarsılmaz metanet, tükenmez 
sabır, inanç, ümit, C88al'et, kuvvet, 

ve çahpna iateli itibariyle Mah
mut iman ciminin kule gibi dim· 

dik ve pn1ı bir nfimuneel idi Ne 
var ki bin okka balık tutamıyordu. 

Fırtınuına, •calma sotutuna, 
kurulUna YaAma ıölül geriyor
du. Tuttutu babjı hem Hacı Meh
mecle veriyordu. Hacı Mehmet na
muslu, haysiyetli, aözfinün eri bir 
adamdı. Mahmutla karısına ancak 
açlıktan ölmiyecek kadar kuman
ya veriyordu. Aj1ann yamana ya

mana, onarıla onanla, ilertutar yer 
lert kalmamıftı. Borçsa iJd yüzü 

apnıfb 

A Jtmıf]1k balıkçı Mahmutla E-
mine yine kulübelerinin ö

önüne oturmuflar • ıpl ıpl ıpldıyan 
denbe bakakalmıılardı. Mahmut 
Emlneye "'Hacı Mehmet insanlar 
aç gözlülülderinden ve ·~le geçir
dikleri paralan çarçur ettiklerin
den dolayı onmadıklarını, söylü
yor. Ölen çocutumuza "altı senede 
dört liralık akide tekeri yedirml· 
tiz meaell. Hacı Mehmet defterin
den bulup çıbrdı,, dedi. Emine içi
ni çekti. Ölen çocuğunun hasreti 
111reiinl burktu. 

Ondan IODl'a yirmi tene daha 
geçti. Balıkçı Mahmut doldQ do
lalı on bin kere denlz.e aç:ıtmq 

dört Jilz bin mil kürek çekmif, flç 
bin fırtına ft kasırgayı karpla
llllf, ve dentdn o taniyelt saiılye
line 11JIDIJ'&n hırçın huyunun mil
J.Ulaıauma .-a.lyle muJraMle 
etmt.tl. ~"* --Uk bir lhtlftr-

dı. Beli bükük, kolları sıska, gözle
ri bulanıktı. 

Boy ölçmüş olduğu fırtınaları. 

kasırgaları, şimşekleri, aşmıı ol
duğu yüz binlerce mil uzaklıklan 
birlbirt üzerine yıjmak mümkün 
olaydı, feliket yıjını göklere va
rırdı. Mahmudun bunlarla güleşip 

bunlan yenen acı efor ve enerjisi

nin yekunu ise, kara bulutları a

şan Everest tepesi gibi, matemen
giz feliketler yığınını deler, ve ba

p yıldızlara varan bir dev şeklin
de tecessüm ederdi. Ne var ki bin 
okka balığı tutamamıştı. Hacı Meh 

medin defterindeyse borç yüz kırk 

lirayı bile aşmıştı. 

Yine yaz geldi. Yine mahmut 
küreklere sarıldı. Neden oldujunu 
bilmiyordu. Fakat deniz ODU hep 
kendine çağırmış he_p kendine çek· 
miftl. O liln rüzgir sertti. Mah
mut lll'Slk1am oldu. 

Dojru tltrlyen bacak, ve zayıf 
kollarla kürek çekti. Rüzglr sert 
lemlftl. Deniz kaynadı. Mahmut 
sırsıklam oldu. Kulübeye dönünce 
zatürree ile yatağa yıkıldı. Uçüncü 
gün idi. Sayıklıyordu. Bakışları pı
rıl pırıl parhyan hayallere dal
gındı. Uzerine eğilen ak saçlı Emi
neye deni7.den bize dojru yakla
fllll o beyaz yelkenli kimin gemi
si?,, diye sordu. 

Emine başını döndürdü, pence
reden deniz gözüküyordu. Fakat 
hiç bir gemi görünmüyordu. Emi
ne ses çıkarmadı. Mahmut baba
na bastonunun üzerinde yıldızlar 
var. Dlrejinin ucunda da yedi ill
kerler var. Ne güzel gemi. Bak vol 
ta vuruyor. Çardaktaki yapraklar 
lupldıyor. Rüzglr meltemde de
mek. Beni almıya geliyor. Emlnel 
Bana hesap sorarlarsa hesabım te
miz. Hem iyi yaşadık be Emine. 
Bir çocuğumuz oldu. Onu altı sene 
sevdik. Hiç çocukları olmıyanlar
dan iyi ya! Elhamdülilllh açlıktan 
da ölmedik. Bazan içine banacak 
kadar pekmezimiz oldu. Kayıtı
mız da var Radosa gittij'im zaman 
kaç kere şu kulübenin onüne ek
mek için benden dört bet teftall 
çekirdelf getirmemi iatemiftin bir 
türlü nasip olup getiremedim. İt
te yalnız bir ona yanıyorum.,, di
yordu. 

Emine hıçkınyordu. "Ah kara 
oğ~n gkllyomm! Cennetin kapısı
m görüyor musun bari!,, 

Mahmut devam ediyordu. "İfte 
kayık yanapyor. Artık bir volta 
da buraya varır. Amma da güzel 
rüzglra çıkıyor.,, 

Biraz durakladı. Bütün kuvveti
ni toplıyarak, yatakta irkildi. 

"Emine iyi kl şu dünyadaki he
sabım temiz! Orsa! Kaptan orsa!" 
diye batırdı. 

Mahmudun pek hasta olduğunu 
duyarak kofUp gelmış olan Hacı 
Mehmet o sırada açık kapıdan içe
ri dalıyordu. Mahmudun söyledi
jlnl işitmişti. "'Hesabın temiz mt• 
O nasıl lif? Defterde daha blll 
altmış sekiz lira on iki kurut -. 
CUD yazıll.,, diye haykırdı. .... 
mut camız q1arak, kura ot -..... 
nln 8zerinıt ,.mJdı. 
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Endişeler Artıyar 

. ltalya, Yunanistanda da 
Himaye idaresi 

Tesisine Hazırlanıyor 
(Baıı 1 incide ) J t~liğ ediyor: 

İngiltere büyük elçisinin Daladier \'unanistanın sabık siyaset adam-
ve Bonnet ile yaptığı mülakat Fran- !arından Şiliman, Argiropulo ve Ve
sız ve Ingiliz hükumetlerinin bu me- nizelos, Yunanistanın Paris elçisine 
seledeki görüş birliklerini bir kere müracaat ederek gerek kendi nam!a
daha tamamiyle tebarüz ettirmiştir. rına gerek general Plistras namına 

San - Remo açıklannda demirli enternasyonal vaziyet ve bu vaziyet
bulunan ve salı gününe kadar bura- ten Yunanistan için çıkabilecek teh
da kalması beklenen İngilterenin likeler karşısında Yunan hükumetine 
Warstide zırhlısı ile Aberdeen kru - karşı her türlü muhalefetten vazgeç
vazörü gece yansından biraz sonra ndş olduklannı bildirmişlerdir. 

Beşiktaş 
Fener bahçeyi 
Mağlup Etti 

fBC!fl 6 ıncıda) 
reti arasındaFenerbahçe muavini kor 
ner yaptı. 

Beşiktaş açığı korneri pek düzgün 
ve tam kale ağzına çekti. Ortada Na
zım kafa ile ilk golü yaptı. 

Bu golden sonra Beşiktaşlılar ka
naatkar ve hızını kaybetmiş bir tarz
da bütün birinci devreyi şöyle böyle 
oynıy~rak geçirdiler. 

Fenerliler de yukarda anlatığım 
şekildeki arpa boyu oyunlarına mü
teaddit fırsatlarda bir golü dahi _tela
fi edemeden devreyi 1 - O mağlUp bi
tirdiler. 

ikinci cleuretle 
ayrılmışlar ır. d Bu deklArasyona sebep, hükUmetin On beş dakika müsavi geçti. Bir 

Franaız milli müclalaa her türlü dahili kaygulardan izade tehlike atlatan Beşiktaş hızlandı. Bir 
olarak harici tehllkelere.1r ....... koya- gol farkla öyle bir maçın sigortala-komitaincle .......... ~ f il 
bilmesi ftoin takviyesidir. namıyacağını arkett er. Paris, 9 (Hususi) - Milıt müda- Y o d ık d kl d F 

y .. ~-'--- _..; teıninaf rta an s ıştır ı an sıra a e-
faa komitesi bu akşam saat 17 de ve UtJV9MA#',-,_ ,,.-·· ner müdafaası topu uzun iade ede-
Daladier'nin riyaseti altında Harbi- so:ınit:ı ~~v!ı~r 4~~~ medi. Beşiktaş sol. muavini Feyzi kap 
ye nezaretinde toplanmıştır. Bu iç- • Y ~ta- tL Sol açığa verdı. Sol açık merkeze 
timadaki müzakerata Bahriye nazın s~as~~-:uhagoslavyaharek~ tak.a=- il geçirdi, Merkeze kaymış olan sol iç 
Campinchi, Hava nazırı La Chambre, kip O.ruıuuı ttı ıı;w Ul.I"" e Hakıya verdL Hakkı kend:nden da
Genel kurmay başkanı general Gam- anarak bu vaziyetin ik~ memleket a- ha müsait vaziyette kaleye akan Na
lln, Visamiral Darlan, general Vllle- rasındald bağJ,an takvıyeye yardım zıma aktardL Nazım kalecinin hare-
min ve Müstemleke ordusu umumi edeceğini söyl~. ketini kontrol ederek köşeden bir 
müfettişi general Bufrer iştirak et- Paris mahafılı ıse Yı:goslavyanın §1 B şiktaşm ikinci golünü yap-
mişlerdir. vaziyetini tehlikede görmektedir: ;::ru a e 

Hariciye nazırı Bonnet, beraberin- Madam Genevieve Tabouis "Oe-
de Hariciye nezareti umu:ınt katibi uvre" gazetesinde yazıyor: 
AJexis Leger olduğu halde (açılışın- Komada dolaşan bazı şayialara ;ıö
dan bir kaç dakika sonra) bu müza- re, Arnavutluğun işgali tamamlanır 
kerata iltihak etmiştir. tamamlanmaz Belgrad hükianu~ti 

Reisicümhur M. Lebrun, bu sabah Komadan ve Berllnden ayni zaman-
Hariciye nazırını kabul etmiştir. da birer ültimatom alacaktır. Yn-

ltaly.an - Alman plGnı goslavya tıpla Macaristan gibi hiç 
Diğer taraftan Havas Ajansı, Bet'- değilse Almanya ve ltaJyaya inkıyat 

Hnden şu malumatı veriyor: ettirilecektir. Eğer mukavemet gös-
Hitlerin Wilhelmshaven'de söyle- terlrse, mesul faşist mnhafilinde irl

diği nutukta nasyonal sosyalist par- dia olunduğu üzere, iki nüfuz mm
tisinin Nuremberg'de yapacağı kon- takasına ayrılacak ve belki de par
grenin bir "Sulh kongresi,, olacağı- çalanacaktır. 

na dair geçen sözler hakkında Al - Israrla dola,an diler bazı habar
man siyasi mahafilinde beyan olun- lere göre, Yunanistan da ciddi suret
duğuna göre, "Eylule kadar her şey te isilhdaf edilmektedir. Birkaç gii-
bitmi 1 aktır ne kadar Arnavutluk sahillerinde f o ac .,, 
Müşahitlerin kanaati şudur ki, bü- bulunan Yunanlstana ait Korfo ada

türi etrafiyle düşftni\lerek söylenmtı suım da lial'faıı tieaetı üıırafuıdtuı 
olan bu nutuk, Cermen sulhünitlı i•H pek muhtemeldir. 
kat't olarak tesisine mani olan bü • Petit Journ~ diyor ki: 
.tD.n meselelerl Almanyamn eyluld.?n "İtalyanın Yapmak ıstecİiği veya 
evvel halledip bitirmek azminde bu- yapabileceği zehabmda bulunduğu 
lunduğunu gösterir. şey, Yugoslavyayı parçalamak, Se-

Oyunun bitmesine on altı dakika 
kala Beşiktaş üçüncü golü şu şekilde 
yaptı: 

Sol muavin hattından çıkan topu 
Şeref aldı. Onündeki Fenerliyi bir vü 
cut çalımı ile atladı. Hakkıya verdi. 
Hakkı biraz sürdükten sonra tekrar 
Şerefe, Şeref te Hakkının müsait va
ziyetini görerek tekrar ona iade et
ti. Hakkı, sağ ayağı ile çekeceği bek
lenen şütü ayağının _dışı ile vurarak 
güzel bir sayı daha ilave etmiş ol
du. 

Bu golden sonra maçın nihayetine 
kadar vaziyet değişmedi. Be§iktaş
lılar taraftarlarının sürekll alkışları 
arasında sahadan 3 - O galip olarak 
çıktılar. 

* ~ - 11'.eaerbahçe -m•çmdan 
evvel Kasımpaşa, Galataspor ınul).
teliti He Topkapı, Arnavutköy muh
telitinin yaptığı müsabakayı Topka
pı Arnavutköy muhteliti kazandılar. 

Zannedildiğine göre, Almanya ile Ianiğe doğru kendisine bir yol aç-
İtalya arasında müştereken tesbit mak ve Makedonya ile Dobrucayı ıs-. Babkeslrde Daimf Encümen 
edilmiş bir pllnm tatbiki mevzuu- tiyen Bulgaristana yaklaşmaktır." 
ıbahistir. Şimdilik hareket İtalyaya Jour şöyle diyor: 
aittir. Fakat Almanyanm İtalyaja "Mussolininin Hitlet" kadar şansı 
lbarp levazımı ve askerı mütehassıs- yok. Hitler henüz kana bulanmamış 
1ar göndererek yardımda bulundu- bir el gösterebilir. Halbuki Mussoli

Balıkesir, (TANl - Umumi mec
lis dağılmıştır. Daimi encümen aza
lıklarına Hamdi Arabacıoğl~, Hasan 
Kaptanoğlu, tbrahim Çaylak, Musta

ğuna dair uzun zaınandanberi verı- ni kendi hesabına mukaddes bir '!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!!9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 

len haberler te~yyüt etmektedir. günde yaptığı bir kasaplığı kaydet- ri bildiriyor: 

fa Kınık seçtlmişlerd?'. 

Bu plim mucibince, Avrupa şu su- miştir. İtalya Berlin tarafından kan- "ltalyanın hakiki maksatları ne-
retle iki memleket arasında taksim dine gösterilen m.mtakada Balkan - dir? Bunun burada heniız malüm ol
edilmektedir. Arnavutluk ıle Yuna- larda yer alınış bulunuyor. İtalya- madığı ve Arnavutlukta kurulacak o
Distan doğrudan doğruya ltalyan nü- nın yeni komşulan olan Yunanlılar lan rejimin henüz tesbit edilmediği 
fuz mıntakası ve hatta İtalyanın hi- ve Yugoslavlar üzerinde derhal şid- muhakkaktır. Faşist hükiımetinin 
maye idaresi olarak ayrılmıştır. Yu- detli bir tazyike girişeceğine şüphe şimdiki hedefi her şeyden evvel Ad
goslavya ile ispanya yine Italyanın yoktur. Diğer taraftan İtalya Rodos riyatiğin kapıiı olan Otrente kanalı
myasi nüfuzuna tabi olacaksa da e- ve 12 adalara da hummalı hazırlı\:- na kati surette hakim olmaktır. Ro
konomik sahada Almanya faik bir !arda bulunmaktadır. ma hükitmetinin Arnavutluk sahille
vaziyette olacaktır. Paris ve Londrayı alakadar eden rine hinibacette İtalyan hareketinin 

Almanya Cermenliğiıi'"bin seneden vaziyete gelince, totaliter memle- yeni inkişafian!la hizmet edecek sağ
beri besledikleri şarka doğru geniş- ketler tarafnıdan imza edilmiş olan lam bir köprübaşı kurmak istediğine 
leme siyasetini tekrar ele alacaktır. bütün anlaşmalar, ya sakit olmuş şüphe yoktur.,, 
Almanya 1939 eylülüne kadar ken- \'eyahut ta ~akit olmakta bulunmut". Amerikaya wöre Aonıpa 
disini Sovyetler Birliğinden ayıran tur. Bizim vazifemiz, kuvvetli olmak Vaşington, 9 (A.A.) - Amerika-
bütün memleketleri boyunduruk al- ve öyle gözükmektir" nın siyasi mahafili, Avrupa vaziyeti-
tına alacağını ümit ediyor. inal laUuai karpnnJa nin son günlerde fazlasile vahimleş-

Polonya bu sahada birinci nmna- FrtuU1% matbuatı tiği mütaleasnıdadır. Bu mRhafil, Ar 
rayı teşkil etmektedir ve siyasi Al- Paris gazeteleri, Arnavutluk hu- navutluğa yapılan tecavüzün küçük 
man mahafili, Polonyanın ili iki ŞJk- diseleri münasebetile geniş nepiyat milletlere yapılacak yardıma mani 
tan birini intihap mecburiyetinde ol- yapmaktadır. olmak için tertip edildiğini ve bu 
duğunu açıkça söylemektedir. Ya si- Figaro diyor ki: hu.susta Bedin ile Romanın tamami-
yasetini Roma - Bertin mihv~e "Ingiltere artık hakikate göz yu- le mutabık olarak hareket ettiği ka-
uyduracak yahut ta Avrupa harıta- mamaz. Arnavutluğa indirilen darbe, naatindedir. 
sından silinecektir. Almanlar mak- 12 adada ve Trablusta yapılan tah- Siyasi mahafll, tspanyanm da anti 
satlanna harbetmeden varacaklarını fidat ve ltalyan kuvvetlerinin lspan- komintern paktına iltihakının cen'u
ümit ediyorlar: Polonyada ekalliyet- yada ipkası Akdeniz statük<>Sunu bi Amerikada aksülimeller yapma -

Çankırıda Köycülük 
işlerine Hız ·Veriliyor 

Köylü l~in Pulluk Getirilerek Uzun 
Vadelerle . Köylüye Dağıtllacak 

Çankırı köylüleri Vali ile beraber 

Çankırı (Tan Muhabirinden)- Çan 1 gönderilecektir. 
kırıda bu yıl köy kalkınmasına e - Çankın bölgesinde kıvırcık ko -
hemmiyet verilmektedir. yun maalesef yoktur. 

Vilayetin bütün köylerinde her Bunun bu iklimde üremek imka-
sahada iJeri bir inkişaf yolunda la • nı olup olmadığı araştırılacak ve 
zım gelen tedbirler alınıyor. Çankı- tcerübelerle tetkiklerde bulunula -
n köylülerinin yansından fazla - caktır. 

sı zürradır. Şabanözü ve Kızdırmak Kızılırmak. köyleri 
nahiyeleri münhasıran ziraatçilikle Kızılırmak havzası haftan başa 
meşgul olmaktadır. bir ziraat bölgesidir. Her mahsul y~ 

Fakat ziraat hala karasapan, dü- tişir. Buğday ekiminden sonra pa -
ven, orak ve tırpanla yapılmaktadır. muk ikinciye gelir. Fakat pamuk ıs
Şimdiye kadar bu sahalarda fenni e- lah edilmemiş eski tohumlarla da 
kim yapılmamıştır. Böyleyken mah- yıllık istihsalatı hayli bir yekWıa ba
sul hayli güzel yetişmektedir. liğ olan pamuk ekimi maalesef 

Fakat köylü pulluğa hasrettir. şimdiye kadar ve §imdi bile gözden 
Çünkü onun toprağı derin kazdığını geçirilmemektedir. Halbuki bu hav
anlamıştır. zada elliden fazla köyde yetiştirilen 

Bu istek karşısında vilayet bu yıl bu mahsul vilayetin ihraç mallan a
beş bin liralık bir sermaye koyarak rasmda olduğu gibi bu havalide tez
pulluk getirtecek ve köylüye müsa - gihlarla giyeceklerini köylü kendisi 
it u,..ksitle verecektir. pamuktan dokumaktadır. 

Köylünün ikinci isteğini teşkil e- Bu havzada köyler mektepsizdir. 
den dört tekerlekli arabalardan da Kızılırmak nahiyesi köyleri yol-
öbür yıl g~tirtilecek ve uzun vade - suzluk yiisünden tkndiye kadar mek 
!erle dağıtılacaktır. tepüz kalmıftır. 8ıdld. bin çoeuık bu-

H ayvanatın ıslahı gün mektep istemektedir. 
ç.ihkın zirai bir memleket ol - Köyler blrWrine telefonla bai-

duğu kadar da hayvan yetiştirmek - lanmıştır. 

tedlr. Nahiye merkezi olan Hüseyinli 
Bazı köylerde münhasıran at ye _ köyünde bir karakol binası yapıl-

tiştiriliyor. mıştır. Bir de nahiye müdürlüğü evi 
Bu ciheti de nazarı dikkate alan yapılacaktır. 

villyet hayvan neslinin ıslahı yolun- İlk defa olarak bir pazar kurula. 
da faaliyetlere pişmiştir. caktır. Bu havalide hiç bir köyde pa-

Bu yıl damızlık boğalar getirtile- zıtr bulunmaması köylünün büyük 
rek \tlllyetin üç noktasında kurula - bir derdi iken bu arhk sona erecek
cak olan depolara dağıtılacaktır. Bu tir. Köylü bu pazarda ihtiyaçlanm 
sıfat mevsiminde de Ilgaz, Çerkeş alacak mahsullerini satabilecektir. 
kazaları ile bazı köylere damızlıklar Kadri KORMAN 

Gafenko 
Gitti 

Gemlikte Havalar 
ve Sivrisinekler 

(Başı 1 itıcide) Gemlik (TAN) - Birkaç gün de-
bir gayreti tazammun eder. Siz ara- vam eden şiddetli soğuklardan son
mızda asla böyle bir aykırılık müşa- ra hava, ılık bahar devresine girmiş

tir. hede etmedik. Dostum Saracoğlu ve 
ben karşılıklı malumat almak ve is- Kııın bu sene hafif geçişi, odun 
tişarelerde bulunmak için buluşuruz tedarikinde güçlük çeken fukarayı 
Ve tam fikir ve duygu mutabakatini sevindirmiştir, Fakat zeytin müstah
müşahede ederek de bu antantı kuv- silleri, mahsulün az olacağı endi§eSi
vetle birbirimizin elini sıkarak mü- le, bundan memnun olmamışlardır. 
hürleriz. Sizi temin edebilirim ki bu Havaların biraz düzelmesi, sivrisi
seferki el sıkışımız bilhassa kuvvet- nekleri canlandırmıştır. Bu haşaratın 

yegane intişar membaı olan İlıca el-
li olmuştur.,, 1 il.ki rin b k 

Saracoflrmun sözleri varındaki gö c .. e u sene apa-
tılması pek hayırlı bir İ§ olacaktır. Hariciye Vekilimiz Saracoğlu da * 

apjıdald beyanatta bulunmuştur: Gemlik, (TAN) _ Havalann dü-
''Dost ve müttefik Romanyanın zelmesi üzerine sunt ipek fabrikası

Hariciye Nazın ile memleketlerimi- na mensup gençlerden bir grup Tuz
zi ve Balkanları alakadar eden me- lo çiftliğine, diğer bir qrup ta Dıca 
seleler etrafında çok faydalı görüş - suyu başına kadar birer yürüyüş yap 
meler yaptık. Bu görüşmeler bir ke- mışlardır. 

ler arasında bir hareket uyandırıla- tarsin edecek hareketler değildir. in- sından enc:lite ediliyor. 
cak ve Polonya hudutlannda da da- giltere faşist devle!lerden giriştikle-

re daha gösterdi ki iki memleket ri- --------------
calinin bu meseleler üstü~ekl gö - direktörü, konsoloslar ve kalabalık 

. • rüş birliği tam bir ahenkle devam et- bir halk kitlesi tarafından teşyi edil-tmı huzursuzluk ve endişe yaratı.la.. ri hareketlerin neyi istihdaf ettigini 
caktır. artık açıkça sorabilir. Bunların göze 

Arnavutluğun Amerik; sef: Faık mektedir. Bu ahengi, bir kere daha miştir. Gafenko, rıhtımda Vali Lutfi 
Koniça, "radyo ile. ne~ı ~ .. yana- müşahede etmek fırsatım vermiş o- Suphi de Gafenko ile beraber Bük

Ekonomik muahedelerle Alman- batar sebebi şudur ve birdir: Askeri 
yaya bağlı bulunan Romanya daha ve bahri menfaatleri.,, 

tı~da hukum~tln1!1 ~ozle g~ğ~ lan arkadaşım Gafenkodan aynlır - reşe gitmiştir. 

18-4-939 

Arnavutluk 
işgali Neler 
Doğurabilir? 

(BCZ§tarafı l inciJe) 
gelen tedbirleri tetkik etti. Halbu
ki İtalyanın bedeli Yugoslavya de
ğildir. Bilakis onun gayesi Alman 
istilAsı ihtimali karşısında Yugos
lavyanın bitaraflığını temin et
mektir. Buna Almanyayı da şim
dilik kandırmış görünüyor. Ken
disi de Yugoslavyanın istiklallne 
riayet edeceği hakkında teminat 
vermiş bulunuyor. Yalnız Italya
nın Adriyatikte mutlak hakimiye
ti şimdiden sonra Yugoslavyanm 
ltalyaya daha ziyade bağlı bulun
masını intaç edecektir. ltalya her 
vakit Yugoslavyanın denizlerini 
kapayabileceği için Yugoslavya 
bu komşusuna karşı daha müsama· 
bakar olmağa ve onunl' daha kuv
vetli dostluk bağlan tesisine mec
bur olacaktır. 

Yunanlstana gelince, ttalya Ad
riyatikten sonra Akdenizde hikim 
olmak davasındadır. Akdeniz ha
kbniyeti için Yunanistanın ona bü
yük ihtiyacı vardır. Çünkü Yuna
nistan sahilleri her vaklt lngillz 
donanması için kuvvetli bir üs va
zifesini görebilir ve buradan ltal
yan dohanmasını Adriyatilde hap
sedebilir. Binaenaleyh ltalya, Yu
nanistan meselesini ergeç hallet
miye mecburdur. Bugün belki ba
fll18 beli çıkarmamak için Yuna
nistanı istilaya teşebbüs etmiye
oektir. Çünkü o vakit mutlaka In
giltereyi kJl!luında bulacaktır. Fa
kat zaman ile Yunanistan üzerinde 
işliyerek, Almanyamn da yardımı
m temin ederek bu memleketi Ber
lln - Roma mihverine sokmağa ça
lıpcaktır. Bu bakımdan Yunan 
koD1§Umuzwı vaziyeti nazikleımi§
tır. .. 
Demokrasiler. pmdiden son

ra, herhangi bir Avrupa 
memlekeüne vlki olacak istill ha
reketini önlemek için yapmakta ol
dukları müzakereleri -henüz bitlr
meınişlerdir .. Bu bakımdan Arna
vutlutmı igali karşısında henüz 
cephe alabilecek vaziyette değil
dirler. 

Bundan maada Arnavutluk ln
gilterenin hayat damarlarından bi
ri dejildir. Çekoslovakya için kan 
dökmiye razı olmıyan Ingillz, Ar
navutluk için hiçbir zaman böyle 
bir fedakirlığa razı olamaz. Bina
enaleyh büyük demokrasilerin Ar
navutluğun işgali karşısında kati 
bir harekete geçmeleri beklene
mez. 

Yalnız Arnavutluğun ifgali lle 
beraber ispanya da antikomintem 
pakta girmiştir. ispanyanın bu va
ziyeti Akdenizde statükoyu boza
cak bir hidisedir. 

Bu sebeple bu iki hldise, İngil
tere ve Fransayı totaliter devlet
lere karşı hazırlamakta bulunduk
ları çevirme hareketini bir an ev
\"el tamamlamıya mecbur edecektir 

Bu iki hadise, geçen her günün 
demokrasiler aleyhine yeni inki
pflara imkb verdiğini göstermek
tedir. Demokrasiler bu bati yürü
yüşle totaliter devletleri önllye
mezler. Onun için Paris ve Lon
dradaki diplomatik faaliyetler sık

.lqtırılımf, müzakereler sürat kes-
betmittir. Ingiltere zaten fimdiye 
kadar takip ettiği yatıştırma siya
setinin iflb ettiiini görerek siya
setini değiştirmiş ve totaliter dev· 
Jetlerin harıcinde kalan bütün 
memleketlerle el birliği yapmaja 
karar vermiştir. 
Arnavutluğun işgali 1*ı kararın 

bir an evvel tahakkukudU temine 
yarayan bir lmU olacaktır. 

sıkı bir tarzda Almanyaya tabi kılı- Populaire de şöyle yazıyor: 
nacak ve Romanya üzerinde tazyik "Tek bir ümit kalmıştır. Tek bir 
yapmak için de Macaristan kullanı- baraj mümkündür: Sulbü korumak 
lacaktır. Alman zihniyetine göre, istiyen kurtarmağa azmetmiş olan 
Orta Avrupada eli silah tutar yegane bütün devletlerin derhal ve samimi 
mille t Almanlar olacak ve oniarın olarak birleşmesi ve Polonya, Sov -
etrafında askerlikten tecrit edilmiş yetler birliği ve Ingiltere arasında
ziraat memleketleri bulunacaktır. ki müşküllerin derhal halli, diğer ta
Bu memleketlerin vazifesi Almanya- raftan Ingiltere ve Fransaclaki dahi
ya iptidai maddeler yetiştirmek ola- 1i meselelerin de btr milli enerji kal-

bile mevcut o maaa evam ece mı ken bu ahengin devam edeceğine ka H i • y k•lim• 
söylemiş ve demiştir ki: naat etmekte olduğumu söyliyebili - ar cıye e 1 iZ 

"'Ne h~mettm. ne de milletimin · " Konyada Bir Çocuğun 
zihniyeti ortadan kaldırılabilir. " rım. Galenko laarelıet etti Tahrana Gi•ror Feci Ölümü 

işte o kadar. Yoksa Artia'Vhtlu
ğun yeryüzünden kald~ şlın
dilik dünya efkArıumuDıiyeoıinde 
nefret ve istikrah uyandırmaktan 
ba§ka bir netice vermiyecektir. 

caktır. lonması ile kesilip atılması icap e-
Yanan elfillfinin İeblifl der.,. 

Paris, 9 (A.A.) - Yunan elçillğl Journal gazetesinin Roma muhabi-

Sefir Arnavutluğun Vaşingtondaki Şükrü Saracoğlu dün akşam saat Ankara, 9 (Tan' Muhabirinden) - Konya, (TAN) - Boşhan mahal· 
elçiliğini muhafaza edeceğini ilave 16,40 ta Perapalastan ayrılmış ve Dost İran Veliahdinin dülfuı mera· lesinden taş yükü ile gayet süratıe 
eyleIX11ftir. Haydarpaşaya geçerek trenle Ank:ı- siminde bulunacak olan Hariciye Ve. geçmekte olan fOför Mustafa Ozsarı-* raya dönmü§tür. MJeafir NBZU' Ga- kili Şükrü Sa:f&COilunun riyuetln. nın idaresindeki kamyondan sakın· 

Londra, 9 (A.A.) - İngiliz bahri- fenlı:o, Hariciye Vekilimizi Haydar- deklheyetlıniz, yarm aJqam ~{lt mak lstiyen seglz ya§larında Nazmi· 
ye askerlriin Korfo adasına çıktığına pafa istasyonunda teşyi etmiştir. 11.30 da hususi trenle Irak yoliie ye, babasının elinden kurtularak, 1"' 
dair Bertin ve Romadan çıkanlan Gafenko da saat 20.30 da Daçya Tahrana har&ket edecektir. lun karp tarafına geçmek tstemtşı 
haberlerin tamamiyle uılsıZ oldu- vapuru ile Romanyaya hareket et - Heyetimiz Tel:köçeye kacür trenle kamyonun 18demesine uj:rayıp kafa· 
ğunu Reuter Ajansı tebliğ etmekte. miftir. Gafenko, ırhtımda Vali Ldtfl oradan Tabnna otomobille gideeek· tan parçalanmak IUl'etile ölmüştür. 
dJr. Kırdar, İstanbul komutam, F.mniyet tir. Şoför tevkif edllmittlr. 
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Tabletten. Her eczanede arayınız. 1 

il~ (Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, lıtanbul~ l 

Giresun Nafıa Müdürlüğünden : 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Vilayet Merkezinde kargir ve betonarme 

kısımlarile çatısı yapılmış olan on dershaneli ilk okul binasının ahşap 
sıva boya vesair kısımlannın inşasıdır. Keşü bedeli 20153 lira Beş ku
ruştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardıt . 
A - Eksiltme şartnamesi, mukavelename, Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi, 

B - Fenni hususi şartnamelerle proje. İsteyenler bu evrak ve şartna
meleri bedelsiz olarak Gireson Nafıa Dairesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 20/4/939 Perşembe günü saat 15 de Hususi Muhasebe 
Müdürlüğü binasında toplanacak olan Vilayet Daimi Encümeninde ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1511 lira 48 1~ttnış muvak

kat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gös
terilmesi lazımdır. 

A - Cari seneye aid Ticaret odası vesikası 
B - Ehliyet vesikası. 
Ehliyet vesikası alabilmek i~in isteklinin elindeki referanslarla ihale 

gününden en az sekiz gün evvel istida ile Vilayet Makamına müracaat 
etmesi lazımdır. 

11 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü lla~ı~~- ;-~:--
1 - Şartname ve nümunesi mucibince idare ihtiyacı için 20x25 

ebadında olmak üzere (20) milyon mantar kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konacaktır. 

II - Eksiltme 26.4.939 çarşamba günü saat 14 de Kabataşta leva
zım subesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Muhammen bedeli 74.000 lira muvakkat teminatı (5550) lira
dır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden ve İzmir Ankara 
baş müdfalüklerindı.m (370) kuruş bedel mukabilinde alınabileceği gibi 
nümuneler de görülebilir. 

V - İsteklilerin kanuni. vesaikle yüzde 7 ,5 güvenme parası veya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek zarflar ihale günü eksiltme sa
atinden bir saat evveline kadar mazkur komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmesi lazımdır. (2135) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
26.4.939 Çarşamba günü saat 15 de Istanbulda Nafia Müdürlüğü ek

siltme komisyonu odasında (27428.61) lira keşif bedelli Bakırköy Em. 
razı Akliye Hastahanesi Mutbak inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Mukavele eksiltme, Bayındırlık işleri Genel, hususi ve fenni şartna
meleri, proje keşü hulasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde 
görülecektir. 

Muvakkat teminat (2058) liradır. 
İsteklilerin teklü mektupları ve en az (20.000) liralık bu işe benzer 

iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden J.s. 
tanbul Vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 
939 yılına ait Ticaret Odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 26.4.939 
Çarşamba günü saat 14 e kadar Istanbul Nafia Müdürlüğüne vermeleri. 

(2323) 

~ Devlet Oemiryolları ·ve~timanları işletme U. idaresi jlariları 
""·'" ~ - ·- ~ -- "•1,,,. •~ __ , r .. ..,. ...... -r_..._ .--. --.. • SiYATiK 

ve bütün 
ağrılara 

karıp 

6 - Teklif mektuplan yukarda üçüncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar Vilayet Daimi Encümeni Reisliğine makbuz mukapi
Jinde verilecektir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c'2298" 

Türkiye Kızılay Cemiyetinden: 

18/10/1937 tarihinde eksiltmesi yapılıp ihale edilen ve müteahhidi 
tarafından adi ocak tuğlaları hariç teslim edilemiyen Lokomotif ocağı 
tuğlaları ilk müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme usulü ile Anka
rada İdare binasında satın alınacaktır. Takriben 239 ton olan tuğlaların 
beher tonunun muhammen bedeli 52,50 lira olup açık eksiltme 26/5/ 
1939 Cuma günü saat 15,30 da yapılacaktır. · 

SATILIK 2 HANE 
Büyükderede Hançerli ve Bostan sokaklarında kain eski 9 

ve yeni 1, 5, 1 1 numaralı iki bab hane bu kerre açık arttırma 
suretiyle Kızılay Cemiyeti taraf ın'"dan satılacağından talip 
olanların% 15 pey akçesiyle birlikte Nisanın 12 sine müsadif 

Bu işe girmek istiyenlerin 940,30 liralık muvakkat teminatı ile ka
nunun tayin ettiği vesikalan ve tekllilerini ayni gün saat 14,30 a kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde, Haydarpaşada Tesel-
lüm ve Sevk Şefliğinde görülebilir. (2403) 

merh"emi ile masai yapınız. 
Çartamba günü saat 10 da lstanbulda Yeni Postane kar~ısmda Üniversite Rektörlüğünden : 
Kızılay hanında satış deposu Direktörlüğünde hazır bulun- Tıp Fakültesi Çocuk hastalıkları ve bakımı kliniği asistanlığı açıktır. 

SANCILARI DAIM1 ve ÇABUK GEÇiRiR malan. lAsistanlık talimatnamesinde gösterilen şartları haiz olanların Tıp Fakül-

-----------··--------------- •••••••-•••••••••••••••••••... tesi Dekanlığına müracaatları. (2369) 

Miniminı yavrunuzun sıh-
hatini düşününüz. Onlara ço
cuk arabalarının kraliçesi olan 
ve en iyi imal edilmiş, en fazla 
tekemmül ettirilmiş en sıhhi 
arabayı alınız. Yeni gelen 1939 
modelinin 50 den fazla çeşidi 
vardır. Her yerden ucuz fiat 
ve müsait şartlarla yalnız 

BAKER l\'IAGAZAI,ARINDA 
bulabilirsiniz. 

11 Bana inanınız .. 

Bu Süt kreması 
usulü sayesinde 

50 ya§ındaki birgok 
kadınlar ancak 30 yaş· 
farında görüneceklerdir. 

Oklarla İ§aret edilen 
yerlere tatbik ediniz. 

Sonra da büttln yüz 
ve boynunuza sürünüz. 

SAÇ EKSİRİ 

KOMOJEN 
Saçtan besler, köklerini kuvvet

lendirir, dökülmcs~ önler, kepek
leri giderir. 

INGtt .. tz KANZUK 
ECZAHANESI 

Beyoğlu - Istanbul 

"'~ ....................................... ~ 
MAKİNİST ARANIYOR 
Büyük bir maden işletmesinde mevcut Beggerlerde (Ekskavatör) 

çalışacak ve idare edecek kuvvetli bünyeli ve tecrübeli makinistlere 

ihtiyaç vardır. Talip olanların muhtasar tercümei hallerini ve istedik

leri aylık miktarını gösterir bir mektupla Ankarada 498 numaralı pos~ 

ta kutusu adresine müracaat etmeleri. 

Buruşmuş, solmuş ve gevşemiş 
bir cildi tazeleyip gençleştirmek için p• iZM İ R PAMUK MEN SUCA Tr •• 
işte size basit bir sual: Takim ve tas- T. A. Ş. TARAFINDAN 
fiye edilmiş bir miktar süt kreması- Ötedenberi sağlamlığı ile tanınmış ve halkımızın rağbetini 
nı bir miktar saf zeytinyağile karış- kazanmış olan mamulatımız KABOT BEZLERiNiN 
tırınız. Sonra hepsini iki kısım en Pamuk Fiatlarının yükselmesinden dolayı yeni Satış fiatlarıınıza 

Vapurların Haftalık Hareket Tarifesi 
, 

1 O Nisandan 17 Nisana liadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların isimleri, İ<alkış CJÜn ve 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeniz hattına Salı 12 de (Ege), Perşembe 12 de (Cürnhu

riyet), Pazar 16 da (Aksu}. Galata rıhtımın
dan. 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

Mudanya .hattına 

Bandırma hattına 

Karabiga hattına 

İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Ul
gen). Sirkeci Rıhtımından. 
Salı, Perşembe ve pazar 9.30 da {Uğur) 
Tophane rıhtımından. 

- Her gün saat 9 da (Sus) sistemi vapurlar-
dan biri, ayrıca Cumartesi 13.30 da (Trak). 
Tophane rıhtımından. (15 Nisandan itibaren 
sabah postalan saat 8.45 de kalkacaklar
dır). 

Pazartesi, Çar~ba ve Cuma 8. 15 de (Trak), 
ayrıca Çarşamba saat 20 de (Ülgen), Cu. 
martesi saat 20 de (Antalya). Tophane rıh
tımından. 

Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane rıh
tımından. 

Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
- Çarşamba 15 te (Saadet), cumartesi 15 te 

tBartın). Sirkeci rıhtımından. 
İzmir Surrat hattına - Pazar 11 de (Ankara), Galata nhtıınından. 
Mersin hattına Salı 10 da (Etrüsk), Cuma 10 da (Dumlu

pınar). Sirkeci rıhtımından. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda tele
fon numaralan yazılı acentelerden öğrenilir. 
Kara.köy Acenteliği Karaköy, Köprü başı TeJ: 42362 
Galata Acenteliği Galata, Deniz ticareti 

Sirkeci Accnte1iği 
Müd. binası altında Tel: 40133 

:;_ Sirkeci Yolcu salonu Teh 22740 

iyi krema ile karıştırınız. Bu halita, Mart 3 den itibaren tatbik olmak üzere aşağıda gösterilmiştir: 
cildinizi besleyip tazeleştirecek ve ·- -~ --. 

1 • KURU SiSTEMLE 
inanılmaz bir güzellik temin edecek- 4 No. Tip Atlı 85 S. En 36 Metrelik 715 Krş. 
t• 4 " ,, " 75 " ,, " " 645 " 
ırB. 5 ,, ,, Değirmenli 90 ,, ,, " " 810 ,, 

ir aktris gençlik manzarasını mu-
h 1.. 5 " ,, " 85 ,, ,, " " 770 ,, afaza ve idame için bu basit usu u 

k 8 ,, ,, Geyikli 85 n ,. ,, ,, 765 ,, 
tatbik etmiş ve 70 yaşında genç a-

1 
d d 8 ,, " 75 .. .. ,. .. 695 " 
ın rollerini oynamıştır. Eczacmız a 

1 

"· 

b Fak t 9 ,. _ Tayyareli 85 ., ,. ,. ,. 695 " 
u halitayı size ihzar edebilir. a " 

lm kl 9 - - ,, 75 .. ,, ,. ,. 630 ,, 
tnuhteviyatı az miktarda o a a ~ .. 
beraber pahalıya mal olur. (Yağsız) 11 ., ~ · Köpekli 85 " " ,. • 670 ,. 
beyaz rengindeki Tokalon kreminin 11 ,, " Leylekli Astar 90 " " ,; " 630 ,, 
terkibinde saf zeytinyağile ihzar ı - Satışımız İzmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Yuka-
edilmiş süt kreması mevcuttur. Cil- rıdaki satış fiyatlarımız asgari bir balya içindir. Ambalaj masarifi 
dinizi beslemek için en mükemmel müşteriye aittir. 3 - Yukarıdaki satış fiyatlarına % 2 zam edilmek 
ve hakiki bir cild unsurudur. Her suretile fabrikada teslim asgari olarak bir top satış yapılır. 4- İs- j 
halde memnuniyetbahş semeresi ga- tanbul satış mahalli: Fincancılarda Mahmudiye hanında 12 numara- 1 

KURU $ İ $TEM yapılan KELEBEK marka 

.g.\ v,OHTQ»ı.c, 
~ D~D .. ~ 

\ 

Kontr • PICiklar 
Çarprlma, Çatlama, Kabarma ve 

saire ıibl hiçbir arıza 
aöstennez. 

Kontr PlAklar bu gibi Arızalara karşı 
earantl ile satılır. 

Kızd, Kayın, Karaağa~'dan 
mamul Kontr Plaklar stok 
olarak her zaman mevcuttar 

HER YERDE SATIŞ YERLERi VARDIR. 
rantilidir. Aksi halde paranız iade l' dadır. - ~ J •--iiiiiiiiiiiiiiiiii Yazıhane adresi: Sirkeci Mühi.i.rdarznde Han No. 5 
edilebilir. 1 

:!111111 TAN Gazetesi - -- --.. 
---ı ~ ilan Fiyatları 
--13 

l ~ 1 inci sayfa santimi 
1§2 1 1 1 

400 = 
250 § 

= 3 1 1 1 200 = 
§ 4 , , , 100 § 
3 iç sayfalarda , 60 : 
j§ S~n sayfa , 40 ~ 
,: Dıkkat: S 

1§1 -1 santim; gazetenin lnce ~ 
: yazısile 2 satırdır. : 
E 2 - İlanların fiyatı gazetenin = 

ı _ -
: tek sütunu üzerine hesap- : - -: lanmıştır. : -: 3 - Kalın yazılar da gazetede : 
: kapladığı yere göre santim- 5 
: le ölçülür !; 
i ı ı u 11111111111111111111111 m r11111111'5 

Telefon: 

Santral Memuresi 

Büyük müesseselerin telefon 
santralini tdare etmiş iktidarı 
tecrübe ile ve elindeki vesika
larla sabit bir bayan iş ara-
maktadır. İcabında tstanbul
dan hariç şehirlerde de çalışa
bilir. İdaremizden sorulması. 



BAHAR KOKULARI 
Ciğerlerimizi nasıl yıliar, ne§'emizi arttırır, zevkimizi tazelerse 

Nefis· .ve Mükemmel Bir Gıda da 
~mrümüze ömür, kuvvetimize kuvvet liatar. 

1 

1 
'~!!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!~~~~~~, 

Pirinç ve hububat unlan 

Sıhhat ve neş'e kaynağıdır 
Kurulut tarihi : 1915 M. Nuri Çapa Betikta, Kdıcali ÇAPAMARKA Tel: 40337 

~-............................ _____ l_ ............... . 
10.00.0 
LE RCE ICIŞi MEMNUNiYETLE 

uzu 
Son derece teksif edilmif bir toz olup yerini tutamryan 

mümasil müstahzarlardan daha çabuk, daha kolav 
ve daha kat'i bir tesir icra eder. 

1 

1 

1 
= .. ,,,,. ,,,,.,,,,. ,,,,. ,,,,. ,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,, ,,,,.,,,,.,,,,. ,,,,.= 

-----------------------..----------~~~~--~--~~-

KAN, KUVVET, IŞTIHA ŞURUBU 
Umum doktorların müttefikan takdir ve 

milyonlarca vatandaşa itimatla tavsiye et
tikleri en mükemmel bir kuvvet şurubu
dur. Daima kanı tazeleyip çoğalbr. Tatlı 
bir iştiha temln eder. Her zaman gençlik, 
dinı;-lik verir, zekA ve hafıza kudretini 
yükseltir, Sinirleri, adaleleri kuvvetlen
direrek, uykusuzluk, halsizlik, fena dü
şünceleri giderir, vücut makinesine I~m 
olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek 
daima azim, irade, neş'e sahibi eder. Mide 
barsak tembelliğinden ileri gelen muan~ 
nit inkıbazlarda, bel gevşekliği ve ademi 
iktidarda ~ayanı hayret faydalar temin 
eder. 

FOSFARSOL 'u 
Diğer bütün liuvvet ilciçlarından 

Ayıran başhca hassa 
Devamlı bir surette kan, kuvvet, iştiha 
yaratması ve ilk kullananlarda bile mu

cize tesirini derhal göstermektedir. Tifo, 

Grip, Zatürree, Sıtma ve umum kansızlık

la neticelenen tehlikeli hastalıkların ne

kahat devrelerinde en mükemmeı bir 

derman şurubudur. Sıhhat Vekfileti

nln resmi müsaadesini haizdir. 

H ER ECZANE DE BULUNUR. 

Bütün ağrı ve sızılara karşı en müessir ve mütekamil kaşe 
DERMAN Kaşeleridir. Lüzumunda cünde 1-3 

kaşeye kadar ahnır. 

TAN 

Şarapları 

Sıhhat ve Neşe 

Kaynağıdır 

~ .................. , 
Dr. HAFIZ CEMAL 

Dahiliye Mütehassısı 
Pazardan maada saat ( 14,30 dan 13 e, 

Salı, Cumartesi 12 ye kadar fıkaraya. Di
vanyolu No. 104. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil 
Lutfü DÖRDÜNCÜ Gazetecilik ve 

Neşriyat T. L . Ş. Basıldığı yer 
TAN Matbaası 

Bütün 

1 
1 

acı, ağrı, 
yegane 

10. 4 - 939 

sızı ve ızhrablarda 
cankurtaran 

HAKKJ 
! VAR 

Soğuk' algınhğından 

'mütevellid nezle, g r ip 
ve bronşiti hem önler, 
hem tedavi eder. Boş, diş , mafsal, adale ve sinlr 
ağrdarını geçirir. Aldanmayınız. Rağbet gören her 
şeyin takiN ve benzeri vardır. G R 1 P 1 N yerine 
başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

Samsun Belediyesinden : 

130 lira aylık ücretli bir inşaat Fen memuru alınacaktır. İstek1ile
rin bulunduğu yerlere ait bonservis, diploma vesair evraklariyle boy fo

toğraflı istida ile belediyemize müracaatları. (2211) 

dti_nyanın 

is~'bü görüıen &evaz ıncı gi&i dişleri Gıaas 

macunu sayesinde elde ettim. Onu daima 

emniyetle ahr seve seve kullanırım. Çünkü : 

İki asırhk bir tecrübeye malik olan G 1 B B S 

Diş macunu Londrada muazzam laborat:uar

ıarda mütehassısların daimi ve ciddi neza

reti altında imal edilir. 

GIBBS 
Diş Macunu 
Yemekıerın 

vac;)t ı maddeıerın ı 

erıtır 

Ağzın asltlerını 

gec;: ı rır 

Dişleri inci g ib i 

t:>eva2' tatır 

Dış et.erin i 
kuvvetı,r.nd i rır 

N e te ı;e 
· c:ıerın lik ' erir 

' Ovuk a rdan 
a ş a ğ • y e 

f ı ıçal a v ı n ı z 

i ç 
ta r afı rıd an 

tırçaı avınız 

4İ}s a ö dan 
5 0 lb 

f ır~a ı avınız 


