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Muallimlerin ve mektep talebesinJn en etli yar. 

duncısı, çocuğun en zengin kütüphanesidir. Cocuğunu se· 

ven her babanın yavnısuna verebileceği en güzel hediye. 
dir. Müessesemiz tarafından neşredilmiştir. Evinizde blr 
tane bulundurunuz. • 

Azami Teyekkuz Halindeyiz 
Başvekil Nutkunda Dedi ki: 

Türk Ordusu, Her 
Tecavüzü Bertaraf 
Etmeğe Kadirdir 

Başvekil Relik SAYDAM 

Acaba 
Geç Kalmış 
Değil miyiz 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

B ir buçuk ay evvel Bük
reşte Balkan konseyi 

toplandığı zaman Balkan dev 
Jetleri arasında bir f ederas
yon vücuda getirilniesi lüzu
munu ortaya atmış, ve bu 
konseyin toplanmasından is
tifade ederek bu Federasyo
nun fiil sahasına çıkanlma
sını istemiştik. 
Bu fikri ortaya atarken de ileri 
sürdüğümüz sebepler şunlardı: 

1 - Orta Avrupadan bir silin
dir gibi ~ağı doğru inen büyük 
tehlike karşısında Balkan millet
leri münferiden tutunamazlar. Bu
günkü Balkan ittifakı da onları bu 
tehlike karşısında mü~tereken ha
rekete sevketmeğe kafi değildir. 
Bu tehlikeyi önlemek için 70 mil
yonluk bir Balkan bloku vücude 
getirmek lazımdır. Bu da ancak 
federasyonla mümkündür. 

2 - Tecrübeler gösteriyor ki kü
çük milletlerin tek başlarına yaşa
maları imkanı kalmamıştır. Büyük 
balıklar, küçük balıkları yuttuğu 
gibi, büyük devletler de küçük dev
letleri yutuveriy1Jrlar. Büyük kuv
vetleri ancak yine büyük kuvvet
ler karşılıyabilir. Onun için küçük 
Balkan devletleri aralarındaki hu
dutları kaldırarak büyük bir dev
let vücude getirmelidirler. Büyük 
devletlerin dostlukları aranır, düş
manlıklarından korkulur, itibarı 
fazla olur. 

3 - Balkan devletleri arasında 
iktısadi ve siyasi bir menfaat işti
raki vardır. Son zamanların ha
diseleri bu menfaat iştirakini daha 

(Sou Sa. 10. Sii.. 1 de) 

R. SagdamHükUmeti 
Mecliste itti/ akla 
ltimad Kazandı 

"Bütün Devletlere Karşı Beslediğimiz Bitaraflık 

ihlal Edilmek Teşebbüsüne Maruz Kalmadıkça 

Meçhul bir istikamete hareket e1'nrini alan lngüterenin Akdeniz Filosu gemileri seyir halinde .. 

Hayat ve Refah mı Tehlikeye 

• 
Ingiltere, Türkiye ve Memleketimizin 

Atabilecek Hareketler Sadir Olmıyacaktır" 

Ankara, 10 (Tan Muhabirinden) - Büyük Millet Mec-
1isinin bugünkü toplantısında, Başvekil Dr. Refik Saydam, 
sürekli alkışlar arasında kürsüye gelerek yeni kabinenin pro
gramını okumuştur. Başvekil, nutkunda bilhassa, harici siya
set mevzuu üzerinde durmuş, dünya vaziyetinin baş döndürü
cü bir 8iiratle her aıı değişiklikler gösteren inkişafı karşısında, 

·Yunanistana da Kat'i 
Teminat Vermeğe Hazır 

rf.!!~!i!l!i!!!~~iiiiiiiii!!!!!!i!i!!ii!!!!!~!!!!i!i!~ii!=ı harici siyasetimiz bakımından 
11 ·ıJlher zamankinden ziyade müte-

1 Roosevelt ı ya.kkız bulunmamız icahettiğini 
tebarüz ettirmiştir. 

Akdenizde Askeri 
Tedbirler Alındı 

Harbi Yakın ı 

Görüyor. 
· - -

"Eğer Harp O~mazsa 
Sonbahara 

Tekrar Gelirim" 

Başvekil, bu beyanatında 
demiştir ki: 

"Aziz Arkadaşlanm, 
Büyük Millet Meclisinin intihabı

nın yenilenmesi dolayısıyle kabine -
nin istilasını Reisicürnhurumuza tak 
elim ettim. Kabul ve yeni kabinenin 
teşkilini tekrar bana tevdi buyur -
dular. Bugün, yeni kabineyi yüksek 
huzurunuza getiriyorum. 

Türkiye ve Yunanistanla Akdi Muhtemel 

Anlaşmalar Şimdilik Gizli Tutulaca k, Romanya, 

ingiltere ile Anlaşmayı imzalamakta Mütereddit 

Yeni Vekaletler 

Nevyork 10 (A. A .) - Reisi - Bu kabine de, şimdiye kadar ol -
cümhur Roosevelti Warmsprin- duğu gibi mensup olduğuğumz Cüm 

i.ondra, 10 (Hususi) - İngiltere hükumeti, bugün Mal
ta tahkimatını takviye etmiş ve Fransa hükumeti de Akdeniz
de asker~ tedbirler almıştır. İngilterenin Akdeniz donanması 
toplammş ve meçhul bir semte doğru hareket etmiştir. Başve
kilin avdeti üzerine başlayan siyasi faaliyet bugün, büyük bir 
ehemmiyet kazanmış, kabinenin iki saatten fazla devam eden 

gden Nevyorka götürmekte o - ! huriyet Hallt Partisinin programını 
ı lan hususi trendeki Nevyork Ti tahakkuk ettirmek için çalışacaktır. 

çtimaından sonra parlamentonun 
perşembeye toplanması karar laştırıl- rf!!i!! .. ~~~~-~_!!~~!!!!!i!!iiıii!~i!!-~~!iiii!!!i-~--~-ijiiiiiifl 

1
' mes gazetesi muhabiri, Roose- ı.: Kabinenin iş bölümü noktasın -
1 veltin t ren hareket ederken dan eskisine nazaran farkı, Nafia ve 

Yugoslavya B~vekili 

ZVETKOVIÇ 

mıştır. Kabine toplantımda Lord 
Halifax'ın Arnavutluk işgali mesele-

kendisini seiamlamağa gelenle- İktısat Vekaletlerinin ikişer Vekale- sini ve Yunanistanın vaziyetini anlat
' re son söz olarak şunu söylemiş te ayrılmış olmasıdır. Seneler geç - ---, tığı bildiriliyor. 
olduğunu bildiriyor: "Eğer harp f tikçe vazüeleri artan b u iki Vekale
olmazsa, son bahara tekrar ge· 1 tin, gördükleri amme hizmetler.ine İtalya . Ye-ft ! I 1 İngiltere hükumeti, Yunanista _ 

nın vaziyetine ehemmiyet vermekte 
lirim." nazaran bir taksime tabi tutulması ve bu vaziyetin güçlüğünü takdir et

mektedir. Henüz teeyyüt etmeyen 
bir rivayete göre, İngiltere hükume
ti Lehistana verdiği teminatın tıpkı
sını Yunanistana verecek ve İtalya
ya karşı zecri tedbirler tatbiki sıra
sında olduğu gibi Yunan limanların-

Reisiciimhur bu sözler hak- ihtiyacı hissolunuyordu. Bu suretle, 

Kuvvetler kında hiç bir tasrihte bulun - ı ; şimdiye kadar, inşa, nakliyat ve mu- ' 
m ak ist~memiştir. 1 habere işlerini gören Nafia VekAle-

Gizli Bir Askeri 

ittifak Y apllmış ! 

ti, yalnız inşaatla meşgul bir Vekalet 
haline getirilmiş münakale ve muha
bereye ait olan hizmetlerle İktısat 

Gönderiyor 
• dan istüade edecektir. 

Vekaletine bağlı deniz nakliyat işle
ri alınarak "Münakale ve Muhabere 
Vekaleti" ihdas olunmuştur. Keza Kral Zogo, Türkiyeye 
ticaret ve sanayi işlerini gören tktı-· d d 

Londra, 10 (Hususi) - Antiko- sat Vekaleti, yalnız sanayi ve maa - Gelmek Tasavvurun a ır 
mintern pakt devletlerinin lngilterc din işleriyle meşgul olmak üzere bı- İ 

1 
k 

İngiltere ile Fransa hükumeti, 
Şarki Akdenizde takip olunacak si
yaset üzerinde tam mutabakat ha -
!indedir. Yunanistana müşterek te-

F k k • b" "ttifak . . Ro 10 (H ·) - ta yan uv- m'n t ·ım · ·· · d d ik" h .. ve ransaya arşı as en ır ı rakılmış, ıç ve dış tıcarete ait vazi _ ma, ususı .. . _ı a verı esı uzerın e e ı u-
hazırladıklan teeyyüt etmektedir. feler toplanarak "Ticaret Vekaleti ,., vetleri _Arn~v.u~lukta ~orıc~ ~:n B: kumet ~.irleşiktir. 

Oeuvre gazetesinin bir haberine teşkil edilmiştir. Bu veçhile vücude rat şehırlerını 1.§ga~ ettıler. fır .. d. Bugun Lort Halifax Romanya, 

göre, 7 nisan tarihinde Burgosta Ja
ponya, Almanya, !talya ve lspanya 

arasında gizli bir askeri anlaşma 

imza edilmiştir. Bu askeri misak, ko

mintern aleyhindeki paktın tevsii 

mahiyetindedir. 
Diğer taraftan lspanya, bütün üs

lerini 18 ay müddetle mihverin em

rine amade kılmıştır. Mihver dev

letl<1ri, Ispanyol ordusunu talim et

mek itini üzerlerine almışlardır. .. 

gelen Vekaletlerle, idare ve teknik yüksek rütbeli zabıtler~en v~ ~u:~- Yunanistan elçilerini kabul etmiş -
( Sonıı: Sa. ıo sii. 5) met memurlarından ~uteşekkı ır tir. Yunanistan gibi Yugoslavyaya 

=======::::ıı:===·==-=== 1 komite hükumet işlerınc vazıyet et- teminat verilmesi bahsinin konuşul-
Milli Şefimiz 600 J miş ve Duçeye sad~a: telgrç:fı ke- duğu anlaşılıyor. 

b B
• şide ederek adalet, ıntızam ve barı- Y • l db' l 

Tale eye ır Çay t ... b kled·w·ni bildirmiştir enı a rnan te rr er 
şın esısını e ıgı · 

Ziyafeti Verecekler Siyasi mahfillerin öğrendiğine 
Ankara, 10 (TAN) - Cumhurrei· Mussolini Tirana Gitmiyor _ göre, Yunanistan ve Yugoslavyaya 

simiz Jsmet Inönü, 23 nisan çocuk Sinyor Mussolininin bugün Tirana karşı İtalyan tehdidi İngiliz kabine-
bayramı münasebetile halkevinde i- gitmesi beklendiği halde gitmemiştir. sinin yeni bir İtalyan hareketi ha.
ki yüzü orta ve dört yüzü ilk mek - Kendisinin orada büyük bir nutuk linde bilhassa Yunanistıma ve Kor
teplerden olmak üzere 600 talebeye söylemesi de bekleniyordu, fakat bu fuya yapılacak yardım için alınma-
bir çay ziyafeti ve!eceklerdir. (S<mu: Sa. 10, sü.. 4) rSonu Sa~ 10, Sil.: 2) 

Son Vaziyetin 
Kısa Hulasası: 

1 - İngiltere hükümeti, Yuna
nistana da, Polonyaya verdiği temi- j 
natın tıpkıSlnı vermeği dlişünmekte

dir. Diğer taraftan, İngiltere hükıl
metl. Malta tahkimatını takviye et
miş ve Fransa ile birl;kte Akdeniz
de müşterek askerl tedbirler alınış
tır. İtlayan - İngiliz itil!ıfının feshi 
ihtimali vardır. 

İngiliz kabinesi, İngiliz garantisi-
' nin Türkiyeye teşmili işini de ıtörliş
müştür. Fakat, Türkiye ve Yuna
nistanla akdi muhtemel anlaşmala
rın şimdilik gizli tutulacağı bildiril
mektedir. Romanya, İngiltere ile , 
karşılıklı yardım anlaşması akdinde 
hlıllı mütereddittir. 

2 - Yunanistanda hlı::solunan en
dl~eler kar§ısında, Ba~vekil Metak
sasın memleket istiklM ve emniye
tinin müemmen olduğuna dair ı::öy

ledlği nutuk heyecanı blr hayli ya
tıstırmıştır. 

3 - İtalyanın Yugoslavya m"'rı
faatlerini emniyet altına alacq/tın, 

dair verdiği teminat, bu memln' · et 
te efkftrı umumiyeyi tatmin e m -
miştlr. İngilterenin, Yurtn~lavyav 
da teminat vermesi b<"klenmektedlr. 

4 - Arnavutluğun lsgall tamıım
lanmaktadır. Tirana giderek bir nu
tuk söylemesi beklenen Sinyor Huı:o

solini, şimdllik bundan vazgeçmiştir. 
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PENCEREMDEN 

Tarihte Şaşıhklar 
Yazan: M. Turhan TAN 

TAN • 

Balkanların bir köşesinde ansı -
zın yiiz g()steriveren yan -

gın, mevzii mi kalacak? Yoksa kol 
kol bii) üyiip medeniyet atemi için 
bir afet mi olacak? .. Londradaki İtal
yan ma lahntgiizarının Lort Halifaxa 
verdiği teminata göre yangın - Ar -
navutluğu yakarak - sönecek. l\fönih
te verilıp alınan sözlerin sonunu bi
lenh~rin kanaatine göre ise yangın bil 
yüm~k ve bütün Avrupayı sarmak 
istidadındadır. Büyük demokrasiler, 
bükülmeyen elin öpülmesi lazım ge
leceğini siyasetlerine temel yapmak
ta ısrar eyledikleri takdirde yangının 
umumileşmesi ihtimali ortadan kal
kacaksa da Avrupa haritası acıklı ta
havvüller geçirecektir. 

Bir Hacı Delili 
Suriyeden Gizli 
Kumaş Getirmiş 

!P-!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~~~111 Feshane 

Gürültü Mücadelesine Fabrikasında 
Ehemmiyet Veriliyor Bir Cinayet 

Kaçakçının Evinde de 

Kumaş Bulundu 

1 

1Belediye 

Yeni 

Reisi Dün 

Bir Tamim 

Şubelere Bu Hususta 

Daha Gönderdi 1 

Bir işçi 

Takunya 

Arkadaşını 

ile Öldürdü 
Hamza Ali adında Beyrutlu bir ka

çakçının gümrük salonunda eşyası 
muayene edilirken külliyetli miktar
da kaçak ipekli kumaş yakalandığını 
yazmıştık. 

Hacca gidenlere delillik yapan 
Hamza Ali, bu sanatle muhtelif za
manlarda mem1e1cetimize gelirken 
külliyetli ipek kumaş getirmiş ve pi- ı 

yasaya sürmuştür. Kaçakçı delilin 
evinde yapılan araştırmalarda da 
bundan evvel mühim miktarda g~ 
tirmiş olduğu kaçak eşyadan bir kıs
mı meydana çıkarılmış ve bunlan 
sattığı yerler tesbit edilmiştir. 

Dahiliye Vekiletin1n b1r sene 
evvel verdiği emir ile şehir da
hilinde gürültü ile mücadeleye 
başlanılmı§ ve seyyar satıcılarm 
lüzumlu lüzumsuz bağırmaları-

1, nın önüne geçilmesi belediye şu
ı ., beterine timim edilmişti. Son 

zamanlarda bu timim icaplarının 
yerine ıetirllmedlği müteaddit 
şikayetlerden anlaşılmıştır. Bu

nun için belediye şubelerine ye

niden bir tamim gönderilerek 

prültil ile ciddi sut"ette müca· 

dele edilmsei bildirilmiştir. Bu 
timhne eöre mahalleleri dola-

Dün öğleden sonra Feshane fnbri
at 8 den akşamları saat 20 ye kasında bir cinayet olmuş ve işçi
kadar, sattıkları eş~ ıt \"eyahut ı lerden Omer, Rızayı öldürmüştür. "ö
gıda maddelerinin is!mlerini. ha- 1 merle Rıza bir ağız kavgası yapmış
ğırma derecesinde olmıyan bir il lar. Omer ayağındaki takunyayı çı
sesle ilan edebileceklerdir. 

1 

karınca arkadaşının kafasına atmış, 
Belediye riyaseti hu maksatla 

1 

ve onu cansız yere sermiştir Müddei 

Ben, bu çapraşık vaziyeti mera -
mıma uygun bir şekle sokmak imka
nını bulamadığım ''e bil~ ük bir yan
gın görmeğe namz.et olduğumuzu 

kendi kendime düşünmekten bir tür
lü kurtulamadığım için selameti ki
tap okumakta arıyorum. Fakat Ar -
navutluk faciası iliğime kadar beni 
elemlendirmiş ve iradem de bu elem 
den geniş mıkyasta müteessir olmalı 
ki okumak için seçtiğim kitaplar hep 
Arnavutluğa dair! 

şubelere gönderdiği tamimde umumi muavinlerinden Orhan tahki-
şöyle demektedir: j kata el koymuş ve geç vakit Omer 

"Verilen bir emrin bütün kap- hakkında tevkif kararı almıştır. 
)arının yerine getirilmesi için Bir yaralama daha 
mütemadiyen tamim yapmağa Cibalide Tepebaşı çıkm:.ızında ~8 

Hamza Alinin gümrük ulonurıda 

yakalanan kumaşları müsadere edil

miş ve evinde bulunan eşyalarla da 

kaçakçıiık yaptığı tesbit edilerek ad
liyeye verilmiştir. 

lüzum yoktur. Bir <'mir \'erilirsc ı , numaralı evde oturan Zihni ile Hay
aksi tamim edilinceye kadar o- 1 dar caddesinde 41 sayıda oturan bo
nunla amel olunur. Bundan son-

1 
yacı Sami arasında kavga c,;ıkmış ve 

ra herhangi belediye mıntaka- , il Sami Zihniyi bıçakla başından sırtın-
sından şikayet gelirse mes'ul :.- dan ve sol memesi altından hafıfçe 
mirler tecziye edilecektir." , yaralamıştır. Yaralı Cerrahpasa has-

~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~.-~.-~~~~--~~- ~-~-~~~~~~. tane~nekaldrrtlmı~ su~u y~~an
pn seyyar satıcılar s11.bahlan sa-

Şimdi de lşkodranın İtalyanlar 
tarafından zaptolunduğunu yazan 
gazeteler bir yanımda, ayni şehrin 

1478 - 1479 da Türkler tarafından 

zaptını hikaye eden bir kaç eser de 
bir yanımda. Gazetelere bakıyorum, 
enikonu utanıyorum. Çünkü işkod -
ranın Arnavutlardan alınması ıçın 

ortada hiç bir makul sebep yok. La
kin Tiirklerin 460 yıl önce o şehri 
Venediklilcrden almalarında yiizler
ce hukuki sebep \'ar. Biz Tiirkler, 
Arnavutlardan değil, yine italyan o
lup Arnavutlara nazaran gasıp mev
kiindc bulunan Venediklilerdr.m seh
ri alıyoruz, İskodralı Mustafa pa;a -
nın is~anınn kadar da orayı Arnavut 
beylerin eJinde bıraloyoruz! 

DENlZ ve LiMANDA : 

Trak Vapuru Dün de 
Kurtardamadı 

BELEDlYEDE : 

Mahalli idareler Spor 

için Tahsisat Ayıracak 
Beden terbiyesi kanunu, mahalli 

idarelere, mahalli mükellefiyetler 
Mudanya seferini yaparken Trilya tahmil etmektedir. Bu kanuna göre, 

sahillerinde sis yüzünden karaya o

turan Trak vapuru dün de kurtan
lamamıştır. Tahlisiye idaresinin Ho-

valiler köy bütçelerine ve vilayet 
meclisi kararile vilayet bütçesine 
münasip miktarda spor tahsisatı koy
mıya mecburdurlar. Köy idarelerinin 

ra ve Alemdar gemileri vapuru kur- spor işlerine iştirak nisbetleri imkan 
tarmağa çalışmaktadırlar. Trak va- ve gelir esaslarına istinat ettirilecek
puru tamamen kayalıklara vurdu- tir. Şehir ve köy gençliğinin sıhhi 

ğundan bodoslamanın alt tarafı par- fnkişaflarına ait tedbirlerde, mahalli 

çalanmış içerisine su dolmuştur. idarelere kanunla tevdi edilen vazi
felerin ifasında azami hassasiyet 

Kurtarma ameliyesinin daha iki gösterilecektir. 
gün kadar uzayacağı anlaşılmakta-

UNIVERSlTEDE : 

Profesör Pittard Dün 

ilk Konferansını Verdi 
Memleketimizde konferanslar ver

mek üzere Maarif Vekaleti tarafın
dan dnvct edilen profesör Pittard, 
şehrimizdeki ilk konferasını dün saat 
18,15 te Universite konferans salo
nunda kalabalık bir dinleyici kütlesi 
huzurunda vermiştir. Profesörün ilk 
konferansının mevzuu (Göl havzala
rında yaşıyan ilk insanların medeni
yeti ve merkezi Avrupada cilalı taş 
devri) idi. 

Pittard, bu mevzu etrafında izahat 
verirken lsvi.çrcdeki ilk göl medeni
yetini kuran ve Cenubi Fransadaki 
mağaralarda rastlanan ilk sanat eser-

Gazetelerle kitapları nöbetle göz
den geçirerek böyle diişliniip durur
ken Barletyu adlı hir tarihçinin İş
kod.ra harpleri ve Arnavutluğun dır. Çünkü, geminin fazla has:ıra 

Tiirklere intikali münasebetiyle uy- uğramadan kurtarılması icin, kaya-

lstimlali Müdürlüğü 
Kadrosu 

• )erini meydana getiren insanların ne 
gibi saikler altında Karpatları geçe
rek Orta A vrupaya indiklerini, ora
dan da Cenubi Frnnsaya kadar ya
yıldıklarını izah eylemiştir. 

durup İskender Beyin hayatı ve ef- ların dinamitle parçalanmasına lü- Yeni teşkil edilen belediye istim-
ali ismindeki esere sokuşturduğu bir zum görülmüştür. l&k müdürlüğüne ait kadro dün teb-
hikay.e dikkatimi celbetti. Bu hika- liğ edilmiştir. Yeni müdürlüğün kad-Dün Mudanya seferini Konya va-
yeyc göre Tiirk ordusu iskender Be- rosu bir müdür. 3 mimar. 7 memur, 

. puru yapm1ştır. lstinye tezgahların- bır" avukattan ı"barettir. yın gömülü olduğu Alesyo (Leş) şeh-
rine girdikleri vakit göğlislerini ka- da boyanmakta olan Mnrakaz vapu-
vuştura kavuştura, nefeslerini kese runun boya işi yarım bırakıfarak Kooperatif Hesapları 
kese meşhur mezarın yanına gitmiş- Trak vapuru yerine Mudanva seferi- Belediye kooperatifi hesaplannın 
ler. ölü~ ü mezardan çıkararak bü _ ne çıkarılacaktır. tetkikine memur edilen heyet, tet-
yük bir saygı ile uzun uzun temaşa kiklerini bitirmiş ve bir rapor hazır-
etmişlcr ve sonra kemiklerini payla- 400 Seyyah Geliyor lamıştır. Rapor kooperatifin yarınki 
şıp ayrılmışlarmış. Alman bandıralı General von Stcu- kongresinde okunacaktır. 

Profesör Pittard, ikinci konferan
sını da perşembe günü akşamı ayni 
saatte verecektir. 

POLiSTE: 

Bir Hiç Yüzünden 

Arkadaşını Yaraladı 
Barletyus c-cnapları hu kemikle- ben transatlantiği 400 Alman seyya- * Yol parasını vermeden vefat e-

rin - kuvvet ve şecaat temin eden hile yarın limanımıza gelecektir. Al- denlerin bıraktıkları yol mükellefi- Çarşıkapıda oturan seyyar hamnl Ab-
yetinin varislerinden tahsil edilme- dullah ile Yusuf arasında m11ngal yakma 

muskalar gibi - altın .,,.e gümüş mah- man seyyahlar bir gün şehrimizde •1 beled" yüziinden kavga çıkmı:ı ve Yusuf bir de-
fazaıar l·,.1·ndc bo .. ·unlara takıldığını k ldıkt p· .d kl d. mesi Dahiliye Veka etinden ıye :. ,, a an sonra ıreye gı ece er ır .1 1 mirle Abdullahın sağ bileğini kırmıştır. 
da ilave ediyor. riyasetiııe bı diri miştir. Yaralı hastaneye kaldınlmış, suçlu tutul-* Yarın, vilayete tabi bütün kaza muştur. 

Arnavutluk a kı ile ilme karsı ir- MUTEFERRIK : kaymakamlarile vali muavinlerı,· va-
k • • e Küçukpazrırda oturan Neşet ile kom-

ti ap ettiği ihanetlerden dolayı Allah ------- lı ve belediye reisi doktor Lutfi Kır- şusu İhsan ve Cemil arasında alacak yO-

Klınahını bağışlasın. Büyiik alim Şem Beynelmilel Vagon dann riyasetinde toplanarak vilayet zilnden kavga çıkmıştır. Biraz sonra poli-
settin Sami bey de bu masala kıy - Mübadelesi Kongresi işleri hakkında görüşeceklerdir. se muracaat eden Neşet İhsanla Cemil ta-
md ''ermı"ş \'"e Kamu"s··ı·ı· · rafından dövOldiığunlı ve jiletle yuznn-u a ama geçır- Nisanın on üçüncü günü Yugos- * Belediye röiyasetinden şubelere 

· t" F k t T'" k' d · den yaralandığını iddia ettiğinden her i-mış ı. a a ur ıye e hır Türk me- lavyanın Split şehrinde beynelmilel gönderilen bir tamimle sokaklara tü- kisi de yakelenmı~. tahkikata başlan-
muru tarafından Türkçe olarak ya- vagon mübadelesine ait bir kongre kürme yasağının tatbik edilip edil- mıştır. 
zılan bir esere bu masalın olduğu gi- toplanacaktır. Türkiyeyi bu kongre- mediği ve bugüne kadar kaç kişinin e Şehremininde İbrahim Çavuş ma
bl geçirilme i - herhangi devirde o- de temsil etmek üzere Devlet de- bu suçla tecziye edildiği sorulmuştur. hellesinde oturan Emin ile arkadaşı Cemal 
lurs 1 t hl"k ]' b" •· ı arasında sarhnsluk yüzünden çıkan bir a 0 sun - e ı e 1 ır e.ıret o a- miryolları 9 uncu işletme müdürü * Bebekle İstinye yolunun asfalt 

v d • kavgada Cemal bıçnkln Emini sol kaburga-
cagın an Şemsettın Sami hey mer - Nüzhet Keyder ile D. D. Y. ticaret ve cılarak inşası münasebetile Bebekte smdan hafifçe yaralamıştır Yaralı tedavJ 
hum, kemiklerin paylaşılması işini hasılat dairesi reis muavinı Cemal kırmızı yalıdan Rumelihisarına ka- altına alınmış, suçlu yakalanmıştır. 
Arnavutlar tarafından yapılmı! gi- bugün YugosJavyaya hareket edecek- dar uzanan mezarlık önündeki kısım, • Şehremininde oturan Mesut ismin•i göstermişti. • lerdir. Heyetimiz ayni zamanda va- bugünden itibaren nisanın 26 sına de birisi Samatyadan geçerken Hnygano-

şun köpeği tarafından ısırılınıştır. KHpck 
"Karadağa Tarihi ve Siyasi bir gon mübadelesine ait olan hesabat kadar nakil vasıtalarına kapatılmış- ve Mesut kuduz hastanesine gbnderllmiş-

dyaret" adlı eserde de iskender be- ile de meşgul olacaktır. tır. 1 lerdir. 

yin mezarını açtıran Fatih Sultan 
Mehmedin ölüye bakamadığı v.a göz
lerinin dolu dolu olduğu yazılıdır. 

Bunlar tarihte şaşı1ıklar ve şeşi 
lteş gören kabilinden şaşkınlıklardır. 
Bakalım, Arnavutluğun fethi tamam 
oldukatn sonra ne biçim rivayetler 
Ye hikiyetler duyacağız ve okuyaca
tız?. 

Yalova Köylerinde 
Mektepler 

GUNUN RESiMLERi: 

mıştır. 

GOMROKTE: 

Kçakçllar Hakkında 

Tahkikat Yapıllyor 
Ford müessesesinden külliyetli 

miktarda makine, boru gibi hurda 
malzeme alarak borular ve makine
ler arasında otomobil lastiği ve da
ha bazı maddeler kcıçırırkcn gümrük 
başmüdürlüğüne yapılan ihbar üze
rine yakalanan iki komisyoncu hak
kında tahkikata devam edilmektedir. 

Batmüdür Geldi 
Gi.imrüklere ait işler üzerinde Ve

kBletle temas etmek üzere Ankaraya 
giden gümrük başmildüril Mı!thi teh 
rimize dönmüştür. 

----'"40,_ __ _ 

MAARiFTE: 

iki Mektebin lnıaatı 

Tamamlandı 
Aksarayda 45 inci ilk mektep ile 

Karagümrükte Karagümnik orta 
mektebi ıçin yapılan binaların inşaa
tı bitmiş, her iki mektebin de bütün 
noksanları ikmal edilmiştir. Yeni 
mektep binaları dün nafıa müdürlü
ğü tarafından tesellüm edilerek maa
rif idaresine devredilmiştir. 

Maarif Müdürü Geldi 
Istanhul maarif işleri hakkında 

\Tekalete izahat vermek üzere dört 
gün evvel Ankaraya giden maarif 
müdürü Tevfik Kut, şehrimize dön-
mü~ü~ , 

-0--- .. 
Ölürken Mallarını 

Tayyare Cemiyetine Verdi 
Aydın (TAN) - Germencikte Fa

dime Hacı Ali Erıbay isminde bir ka
dın ölürken, evini ve tarlasını Tay
yare Cemiyetine bıraktığını söyle
miştir. 

Aydın Tayyare Cemiyeti, bu va
tanperver kadının ruhu için Ger
mencik camiinde mevlıit okuttur
muş. mevll.ıtte bulunan Aydın Tay
yare Cemiyeti müdürü bir nutuk 
soylemiştir. 

Pittard'ın Konferansı 

Yalova (TAN) - Köylerimızde 
mektep ihtiyacının tamamlanması
na çalışılıyor. Kirazlıda halkın ve 
İstanbul Maarü Müdür ... üğünün him
metile güzel bir mektep binası, yanı
na da muallim evi yaptırılmıştır. Çı
narcık nahiyesine bağlı Koruköy ile 
Aşağıkocadere köyünde de beş sınıf
lı birer mektep ve muallim evi ya
pılmış bulunuyor. 

Prol. Pittard. dün Vniverrite konleranı ıalonunda ilk lıonleranıını vermiıtir. Yukarıki resimde Proleıörü konuşurken ve 
dinleyicilerini görüyona. 
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SUAL CEVAP? 

Arnavutluk Ne 
Zamandanberi 
Mevcuttur? 

S - Arnavutluk ne zaman • 
danberi mevcuttur ı•e Arna • 
vutların menşeleri nedir? 
C - Arnavutluk eski Yunan de

virlerine kadar çıkar. Hatta Büyük 
İskenderin Arnavut olduğunu iddia 
ederler. 

Roma imparatorluğunun şarki ve 
garbi Roma imparatorluğu olarak i
kiye ayrılması üzerine şimali ve ce
nubi Arnavutluk Bizans hududu için 
de kalmıştı. Drdüncü ve beşinci aşır
larda Arnavutluk Gotların istilasına 
uğradı. 335 te Jüstinyen Arnavut -
luğu tekrar istirdat etti. 640 da Ar
navutluğun şimalini Sırplar, cenu
bunu Bulgarlar istila ettiler. Fakat 
1014 te tekrar Bizansın eline geçti ve 
1204 tarihine kadar Arnavutluk Bi
zansa tabi kaldı. 

Ondan sonra Venedikliler bura • 
!arını aldılar. Osmanlı imparatorlu -
ğu Arnavutluğu zaptettiği zaman 
burada derebeyleri hakimdi ve o ta
rihten itibaren Arnavutluk Osmanlı 
devleti içinde kaldı. 

Arnavutların menşei Balkan ya-
nmadasının en eski sakinleri olan. 
Platz'lardır. 

• S - Dünyada ne kadar Ar • 
navut vardır? 
C - Arnavutluğun bir milyon nü• 

!usunun ekseriyetini Arnavutlar teş. 
kil eder. Cenupta bir mıktar Ulah, 
ve dahilde dağınık bir halde bir mık 
tar Bulgar ve Sırp vardır. Arnavut
luğun haricinde İtalyada 90 bin ka
dar Arnavut vardır. Amerika Birle
şik Devletleri dahilinde de elli bin 
kadar Arnavut mevcuttur. Epirin 
Yunanlstana kalan kısmında ve Ma
kedonyada da bir mıktar Arnavut 
yaşamaktadır. 

• 
S - Arnavutların lu!pal müs-
lüman mıdırlar'! 
C - ArnıvuUaıı iki büyük ıkısma 

aynlırlar. İşkwnbi nehri bu jki sıın
fı birbirinden ayıran hattır. Nehrin 
şimalinde bulunanlara Kiga, cenu -
bundakllere Toska derler. Bunlar -
dan Kigalar hıristiyan kalm1slar. 
Toskalar Osmanlı istilasına uğradık
tan sonra isliım olmuşlardır. 

• 
S - işgalden evvel ltalya ile 
Arnavutluk araaında bir mü
zakere cereyan ettiğinden 
bahsediyorlar. ltalya bu mü
zakerede Arnavutluğa neler 
teklif ediyordu? 
C - İtalya Arnavutluğun gerek 

harici bir taarruza, gerekse dahilde 
bir isyana karşı koymak üzere Ama4 
vutluğu askeri bakımdan i~gal etme
yi ve Arnavutluk idaresine iştirak 
etmeyi teklif ediyordu. Arnavutluk 
bu teklifi reddeti . .Bunun üzerine iş
gal başladı. 

Babasının Gözü 
Önünde Boğuldu 

Aydın (TAN) - Sultanhisann 
Malkaç köyünden Şakir oğlu Meh
medi. merkebin arkasına bindirerek 
çaydan geçirmek istemiş.Fakat Meh
met çaym ortasında merkepten dü,
müştür. Çocuk babasının gözü önün· 
de sular tarafından alınıp götürül
müş ve boğulmuştur. 

11 
s 

Nisan 
A L 

4 Qncil ay Gün: 30 
Arabt: 1358 
Se!er: 21 
GUneş: 5.27 - ÖAle: 
İkindi: 15.56 - Aksam: 
Yatsı: 20.19 - İmsilk: 

1939 
1 

Kasım: 1115 
Rumt: 1355 

Mart: 29 
12.15 
18.43 

3.43 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Yeşllköy meteoroloji istasyonundan alı

nan malumata göre, hava yurdun Kara
deniz kıyılannda kapalı, cenup ve cenubu 
şark! Anadolu bölgelerinde az bulutlu, 
diler bölgelerinde umumıyetle bulutlu 
ııeçmlş, rüzıArlar Karadeniz kıyıları ve 
Egede cenubi, diğer yerlerde slmali isti
kametten hafif kuvvette esmiştir. 

Diln fstnnbulda hava bulutlu geçmls, 
rOzgtlr şimalden sanivede 3 • !5 metre hız
la esmiştir. Saat 14 te hava tazyikı 1009,2 
milibar idi. Silhunet en y\lksek 17.7 ve 
en düşük 5.8 santigrat olarak kaydedil-
mı.ttr. 
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1 BUGÜN 
işgalden Sonra 
Te~inat 

Yazan: Ômer Rıza DOCRU L 

L ondradan gelen haberlere göre 
İtalyan maslahatgüzarı in -

giltere hariciye nazırına Arnavutlu
ğun işgali dolayısıyle kati teminat 
vermiş ve bu işgalin Arnavutluk hu
dudunu aşmıyacağını bildirmiş, İn -
giltere hariciyesi de bu teminatı kay 
de değer görmüş. 

İngiltere hükQmeti, geçen cuma 
günü yapılan askeri işgalden bir gün 
ev\·el de Arnavutluğun işgaline ve 
blitünlüğüne dokunulmıyncağına da
ir ayni mercilerden teminat alınıştı. 

Bir kaç günlük ara ile verilen bu 
teminatın İngilterece nasıl telakki e
dildiğini ve ne derece itimadla telak
ki olunduğunu bilmiyoruz. 

Çünkü devrimizde hiç bir kıyme
ti kalmayan bir şey varsa, bu biçim 
teminattır. Nitekim bahs mevzuu et
tiğimiz teminatın birbirini nakzet -
nıesi de bu gibi taahhütlerin hiç bir 
kıymeti kalmadığını apaçık göster -
ınektedir. 

Ve bunun içindir ki, bütün Bal
kanlar endi~e altındadır. 

Yunanistan da bu endişeyi his -
settiğinden hükümet şefi, halkı tat
min ihtiyacını hissetmiş ve Yunan 
istiklal ve bütünlüğünün kati suret
te miiemmen olduğunu bildirmiştir. 

Yugoslavyaya da menfaatlerinin 
gözetileceğine dair teminat verildiği 
halde bu memlekette de endişenin 

hüküm sürdüğü bildiriliyor. 
Hulasa bütün Balkan tam mana • 

:siyle huzursuzluk içindedir. Bunun 
sebebi Arnavutluk işgalinin mahdut 
mahiyette olup olmaması değildir. 
Balkana, Balkanlı olmayan yabancı 
bir devletin girmesidir. 

Bütün Balkanlıların istemediği 

bir şey varsa budur. Ve bu hadise, 
bertaraf edilmedikçe Balkan millet -
lerinin sükunet bulmasına, imkan 
yoktur. Teminat, ve bunlara benzer 
ameli kıymeti olmayan taahhüdat, 
bu sükuneti temin edemez. 
Çünkü bütün teminat ve taahhüda
tın dakika başında yeni tefsirlere ve 
yeni \•azlyetlerin teviline tabi oldu
ğu ve bu tefsirlerle tevillerin ani ha
reketlere sebebiyet verdiği adım ba
şında göze çarpmaktadır. 

Yani mesele yabancı bir devletin 
Balkana girmesi ve Balkanın bir kö
şesinde yerle~erek Balkanın mukad
deratı ile oynaması meselesidir. Ha
disenin Balanlarda, Balkan birliği 

şuurunun uyanması sırasında vukuu, 
onun tesirini kat kat arttırmıştır. 

Bugün Balkanlarda hakim olan fikir, 
Balkanın Balkanlılara ait olduğu -
dur. Onun için Balkanların bir vah -
det teşkil etmek üzere yürüdiikleri
ni görüyoruz. Bu yolda atılan adım -
larm tam manasiyle müsbet ve kati 
bir netice vereceği sırada yabancı 

bir büyük devletinin muvazeneyi al
tüst etmesi ve "Balkan Balkanlıla -
rındır" esasını darbelemesl en derin 
hoşnutsuzluğu uyandırmı tır. 

Bu hoşnutsuzluk, gelip geçici bir 
his değildir. Öyle olsaydı, uyuşturu
cu bir takım teminat ile sükunet hft
stl olurdu. Fakat böyle olmadığı ve 
Balkanların en samimi ideali en a
ğrr darbeyi yediği, Balkanh bir mil
letin yurdu tecavüz ve istilaya uğrR
dığı için bütiin Balkan milletleri en 
derin teessür içindedir. 

Bu samimi teessiirün her halde 
Balkan birliği şuurunu takviye ede· 
ceğine, Balkan ittihadınr sağlamlı
yacağına inanmak isteıiz. Çünkü an
cak bu sayede Balkanları kurtarma
ğa ve teca'\'Üz siyasetini durdunnağa 
imkan hasıl olur. 

Vaziyet son derece sarihtir. Bal
kanların önünde, yakalanması ve 
katiyen kaçırılmaması icap eden 
bir fırsat vardır. Bu fırsat kaçırıl
mazsa, belki de Balkanların mukad
deartı kurtulur. 

Yok!la, hiçbir teminat, 
çaresaz olamaz. 

bu derde 

Kenterbury Piskaposu 

Şehrimize Geliyor 
Anglikan kilisesi ruhani reim er 

lan Kentenbury piskoposu, perşem
be günü bir yatla şehrimize gelecek
tir. Piskopos, halen Yunanistan::la -
dır ve gezinti maksadiyle seyahat et
mektedir. Burada bir kaç gün kala
cak ve patrikhaneyi de bu arada zi
'.faret edecektir. 

HADiSELERiN IÇYÜZÜ 

Almanyada Umumi Harp 
için Hummalı Hazırlık Var 

Avrupa gazetelerinde tesadüf e-
dilen malümata göre Alman

yada umumi harp için hummalı bir 
hazırlık vardır. Polonya ile İngiltere 
arasında husule gelen anlaşma üze
rine Führer lazım gelenlere şu emir
leri vermiştir: 

1 - Fransa hududunda Sigfrid 

müdafaa hattında bulunan Alman 
kuvvetleri en kısa bir zamanda iki 
misline çıkarılacaktır. 

2 - Koridoru işgai için Şarki 
Prusya ile Garbi Prusyada ordular 
hazır bulunacaktır ve bu işgal iki 
taraftan biroen vaki olacak hücum 
ile 24 saat içinde tamamlanacaktır. 

3 - Polonya ve Romanya hudut
ları boyunca tahşidat yapılacaktır. 

4 - Holandaya vaki olacak bir 
hücumla birlikte Akdenizde İngilte
reye karşı taarruza g~ilecektir. 

Hitleri bu kararlara sevkcden a
mil, demokrasiler etrafında Avrupa 
devletlerinin birleşmesinden evvel 
harekete geçmek ve ilk darbeyi vur
maktır. Çünkü Hitlere göre artık si
lahsız ve hari>siz istila devri geçmiş.
tir. Şimdi artık silaha sarılmak za
manı gelmiştir. 

• Göbelı niçin J.~laşıyor? 

Almanya yeni bir cihan haI'blni 
pek yakın görüyor. Hitlerin kanaati
ne göre yeni harpte en büyük silah 
propaganda olacaktır. Bilhassa ce
nubu şarki Avrupasmda ve Yakın 

Şarkta bulunan milletleri kazanmak 
için kuvvetli bir propı::gandaya ih
tiyaç vardır. 

Balkanlarda dolaştrktan sonra Mı
sıra giden ve şimdi İstanbul ve An
karaya geleceği bildirilen Alman 
Propaganda Nazın Goebels'in hakiki 
seyahat maksadı, bu memleketlerde 
propaganda teşkilatı yapmak, ve 
müessir bir propaganda için tetkik
ler icra etmektir. Goebelsin yanında 

Çin Kuvvetleri 
Japonları Ağır 
Zayiata Uğrattı 
Hong Kong, 10 (A.A.J - Çin a

jansı bildiriyor: 
Çin kıtaları Ta Ifon Şan'ın cenu

bunda düşmanı mağlüp etmişlerdir. 
Düşman yüzlerce ölü vermiştir. 

Anhuei vilayetinde Tsinpu demir
yolu üzerinde mu~1rebeler tekrar 
başlamıştır. 

Anhueı'deki Çin kuvvetleri Huçeu 
şehrine mukabil taarruz yapmışlar
dır, Vilayetin diğer cephelerinde ve 
Honan cephesinde nisbi bir sükunet 
vardır. 

Hainan adasındaki Çin müfrez~le
ri düşmana karşı gittikçe daha şidd!?t 
li bir mukavemet gösteriyorlar. Ja
ponlar adanın şimalinde yalnız kü -
çük bir kısmı işgal etmekte ve diğer 
kısımlar hala Çinlilerin elinde bu -
lunmaktadır. 

Hitlerle Mussolininin 

Heykelleri Y aklldı 
Meksiko, 10 (A. A.) - Paskalya

nın arifesinde, İsayı sattığından do
layı bir mumyasının yakılması mu -
tad olan Yahudanın yerine bu sene 
Hitlerle Mussolininin mumdan hey
kelleri yakılmıştır. 

Filistinde Tethiş 

Hareketi Çoğahyor 
Kudüs, 10 .A.A.) - Silahlı Arap

lar Yafadaki Arap bankasına tııarruz 
ederek 2860 lngiliz lirasını alarak 
kaçmak istemişlerdir. Fakat hadise 
mahalline yetişen polislerden kurtu
Iabil n •k için paraları bırakıp kaç

ınışlardır. 

ita/yan ve Almanlar, ispanyayı 
Akdenizde Yeni Bir Kara ve 

•• 
Deniz Ussü Haline Getirdiler 

Bu harita, Arnavutluğu i,gal eden ltalyanın Yugoslavyayı ve 
Yunanistanı ncuıl tazyik altına aldığını açıkça ifade ediyor 

senelerdenberi bu işle meşgul 20 
kadar mütehassıs bulunmaktadır. 

• 
Erkanı Harbiye içtimaları 

Bir haftadanberi Almanyada 1ns
burg şehrinde Alman, İtalyan, is
panyol ve Japon erkanıharbiyeleri 

içtima halindedirler. Bu heyet t:>
taliter devletlerin müşterek hareket 
planlarını tanzim He meşguldür. 

Verilen malCımata göre, şimdiye 
kadar bu heyet üç meseleyi müzake
re etmiştir. 

1 - Harp esnasında İtalya ve At,. 
man ordularırun müşterek hareket 
planları. 

2 - Alman - İtalyan askeri ittifa
kının İngilterenin kendisine bağla
mak istediği devletlere karşı takip 
edeceği hattı hareket. 

3 - Yugoslavyanm vaziyeti. Al
manlar Hırvatlarla Slovenleri Sırp-

lardan ayırmak niyetindedirler. Fa
kat, ilk hedef Yugoslavyarun, İngil
terenin kurmak istediği kombinezo
na girmesine mani olmaktır 

• 
Romanyanın vaziyeti 

Polonya ile İngiltere, Romanya ile 
ayrı ayn anlaşmalar yapmak fikrin
dedir. Romanyaya, Macaristanı ren
cide etmiyecek bir teklü şekli aran
maktadır. Romanya, henüz İngilte
renin beraber yürümek hususunda 
sorduğu suale cevap vermemiştir. 

Fakat Romanya son zamanlarda 
Bulgarların DobrucayI istemek için 
harekete geçeceklerinden endişedc
dir. Macaristanm da Transilvanyayı 
istemesi ihtimali vardır. Bulgaristan, 
Alman ve f talyanlann Balkanlara 
inmesinden cesaret alarak Dobruca
yı istemek sevdasına diişmüştür. Al
manya Berline Bulgar Başvekilini 

Tahrandaki Düğün 
Rana Tarhan'ın Reisliğindeki 

Heyetimiz, Hareket Etti 
Ankara, 10 (Tan Muhabirinden) - İran Veliahtinin düğün merasi

minde bulunacak heyetimiz, Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali Rana 

Tarhnnın reısliğinde hu ıece saat 23 te kalkan hususi trenle Musula 

mütevecdht>n hareket etmiştir. Heyette, Meclis Reis Vekili Bursa mebu

su Refet Canıtez, General Kazım Urbay, Riyaseticümhur Ser yaveri 
Celfıl, Hariciye Umumi Katip Mua,·ini Nebil Batı ve Hususi Kalem Mü

dürü bulunmaktadır. Ayrıca, gazetecilerden mürekkep bir heyet de re

fakat etmektedir. 

Muhafız alayından bir bölük asker, kurmay yarbay Fahri Kaya
balinin kumandasında olmak üzere ayni trenle hareket etmiştir. 87 tay
yare ile 21 uçucudan mürekkep bir hava filomuz ayrıca hareket edecek 
ve heyetle ayni zamanda Tahranda bulunacaktır. 

Düğün Hazırlığı 
Tahran, 10 (Hususi) - Bütün Tah

ran dı.iğün hazırhklarile meşguldür. 
Bütün ana caddelerde zafer takları 
kurulmaktadır. Kurulan taklar gelip 
geçici mahiyette değildir. Bilakis be
ton kaıdeler üzerine miıhim yapılar 
yapılıyor. 

Bu ytizden bir çok asfalt caddeler 
bozulmuş, asfaltla döşenmiş cad -
deler asfaltla doşenmiş, Veliaht ile 
refikasının geçeceği bütün caddeler
deki eder yeniden boyanmış, şehir 
şimdiye kadar görünmiyen bır şe -
kilde temizlenmiştir. Veliaht He re
fikası ayın 16 ıncı günü Tahrana var
mış olacaklardır. Merasime bütün I
ran büyükleri iştirak edecek, Şehin
şah Hazretleri oğlunu ve gelinini is
tasyonda karşılıyacak ve burada mı
zıka .M:sır ve Iran marşlarını teren
nüm edecektir. 17 nisandan 20 nisana 
kadar merasim yapılmıyacak, gelin 
ile güveyi yol yorgunluğunu gidere
cek ve daha sonra dört günlük düğün 

yapılacaktır. Ayın 21 ind~ imparato
riçe ile Kraliçe Nazlı, Gülüstan sara
yında tebrikleri kabul edecekler, Na
zırlarla meclis reısi, mcbusan mü -
messilleri ve her vilayeti temsil eden 
bir heyet bu tebriklere iştirak ede
ceklerdir. 
Akşamleyin kordiplomatik ile ya

bancı heyetler kraliçe Nazlıya ve 
Prenses Fevziyeye takdim olunacak
lar, gece Şehinşah hazretleri bir zi. 
yafet verecek ve bu ziyafete iki ta
raf hanedanı, hususi heyet reisleri. 
sefirler, elçiler ve büyük kumandan
lar iştirak edecekler, daha sonra bir 
resmi kabul yapılacaktır. 

23 nisan günü meclis reisi bir çay 
ziyafeti, akşamleyin Hariciye nazırı 
bir ziyafet verecektir. 

24 nı an günü Mısır sefareti b\r zi. 
yafet verecek ve bütün heyetler bu 
ziyafete iştirak edeceklerdir. 

Ayni gün Ordu resmi geçit yapa
cak ve kraliçe Nazlı Gülüstan kas-

davet etmiştir. Romanya Hariciye 
Nazırı da Berline gidecektir. 

• 
Alman ve ltalyanların 

lıpanyadaki hazırlıkları 

Ispanyadaki vaziyet Ingılizleri si
nirlendirecek bir şekil almıştır. ltal
yan Hariciye Nazırının teminatına 

rağmen Ispanyaya yeniden Italyan 
kuvvetleri gönderilmekte olduğuna 

şüphe kalmamıştır. 

Ingiliz kabinesi Alman ve Italyan
ların Cebelitarıka hücum etmeleri 
ihtimalini bile müzakereye mecbur 
olmuştur. ispanyanın cenubundan ln
giliz Entellicens servisinin aldığı ma
IUmata göre, ltalyanlar Cebelitarık 
Boğazının iki tarafında Alcezirastan 
Geuta, Tarifa, Azilaya kadar, Alman
ya da Kadiz, Malaga, Tetuan ve Mc
lillada zigzak müstahkem hatlar vü
cude getirmişlerdir. 

Cebelitarıkın arkasına, boğazdan 

geçen gemiler. döğebilecek büyük 
toplar yerleştirilmiştir . 

Fransızların istihbaratına göre ls
panyanın şimalinde de Alman faali
yeti müşahade edilmektedir. Sara
gosa Kastejon demiryolu boyuncaı 

en bir tayyare istasyonu vücude ge
tirmişlerfür. Bu istasyonlar F'ransız 

hududuna muvazi bir istikamettedir

ler. 

Keza Vicodan üç mil mesafede Les 
Havandors'da Almanlar yeni bir tay
yare istasyonu yapmışlardır. Sivil 
ahalinin buraya girmesi menedilmiş· 
tir. 

Fransız hududuna yakın Navar 
şehrinde mühim miktarda hnrp mal
zemesi biriktirilmcktedir. 

Bu suretle Almanlar ve Italyanlar 
ispanyayı Akdenizde yeni ve mühim 
bir kara ve deniz i.ıssü haline getir
mişlerdir. 

1 Suriyede Bütün 
JYatanilerin Evleri 
ı Araştırıhyor 

Halep, 9 (Hususi) - İki günden
beri polis ve jandarma tarafından 

Vatani kitleye mensup faal azanın 

evleri taharri edilmektedir. Bu a -
raştırmalar, hiç bir netice vermemiş
tir. Ali komiser, son kararnamesiyle, 
Suriye asayişinin temini için, Suri· 
ye ve Lübnanın herhangi tarafına 
gidecek askeri kuvvetlerin istedik -
leri mahalde kendilerine lüzumlu er 
lan evleri işgal etmek hakkını haiz 
olduklarını ilan etmiştir. 

Suriye meclisinin yakında feshe· 
dileceği hakkında kuvvetli bir şayia 
vardır. Şaında ve bütün Suriyede 
dükkanlar açılmıştır. 

Berline Bir 

Heyeti 
Bulgar 

Gidiyor 
Bükreş 10 (A. A.) - Röyter: 
Hitlerin doğumunun ellinci yıl _ 

dönümü şenliklerine iştirak etmek 
için ayın 18 inde Berline mühim bir 
Bulgar heyeti gidecektir. 

Zannedildiğine göre, bu heyet 
başvekil Köseivanof ile harbiye. ma
liye. ticaret nazırlarından ve yüksek 
rütbeli zabitlerden mürekkep ola -
caktır. 

rında bir ziyafet verecek ve o gece 
bütün bayanlar beyaz ipekten tuvalet 
giyeceklerdir. 

Gece yarısından sonra şehinşah, 

imparatorice. İran hanedanı. Prenses 
Fevziyeyı Mermer saraydalci yeni ko
nağına götüreceklerdir. 

Balayının ilk kısmını Mazendıran 
da, ve bir kısmını Tajriç sarayında 

geçireceklerdir. 

3 

flEK 
Bir Mühim 
Mesele! 

ELMA NEDEN ÇÜRÜMÜŞ? 

Yazan: 8. FELEK 

A ilah ömrünü, ilmini ve malını 
arttırsın! Dün üstadımız Sa • 

lih Muradın tam zemin ve zamana 
uygun bir makalesini okudum. 

Bu makale insanı A'\•rupanın bu
günkü yangın tehlikesine düşmliş 

ahşap mahalle manzarasından uzak
laştırıp mnnav dükkanının rengn • 
renk, a ude, kaygusuz \'e mis koku
lu havası içerisine atıyor. 

A.rasıra ~aka yaptığım bu sütun· 
da üstadın makale ini tahlil edişimi 
sakın işi hafiften aldığıma hamlet • 
me~iniz! 

Tahliline girj eceğim bu makale 
elmaların neden ve nasıl çürüdüğü 
hakkındadır. Bu ilmi bahis için iki 
enfes sütun harcamış olan üstadın 

verdiği malumata göre clmnlar içe
riden çlirürmüş ... İnsanlar gibi. 

Yine bu mali'tmata göre elmalar 
nefes alırlarmış ... O da in anlar gi • 
bi! Ve elmalar soğuktan donarlar • 
mış ... Bu da insanlar gibi! Elmalar 
havasız yerde boğulurlarmıı:... Yine 
insanlar gibi!. 

Elmalar sıcaktan da mUteessir o
lurlarmış ... insanlar gibi!. 

Elmalar ncfe alırken asit kar -
bonik çıkarırlarmış ... hı anlar gibi!. 

Elmalar dalgadan hoşlanırlar -
mı~ .. Onlar da insanlar gibi!.. 

Üstadın ,·erdiği mal(ımnta ben de 
bazı şeyler ila'\'C edeceğim: 

Elmalar soyulurlar ... İnsanlar gi
bi!. 

Elmaların dışı içine uymaz ... İn -
sanlar gibi!. 

Elmalar renk renktir ..• 
gibi ... 

İnsanlar 

Elmaların kimi tatlı kimi ekşi • 
dir. Bu dn insanlar gibi! .. 

Diğer meyveleri bırakıp da elma 
hakkında bir "ilmi makale" yazma ı 
üstadın mc~ -ı-ei memnuaya olan te
veccühiindcn midir, ora mı kestire -
mcdiğim için kendi ine bir şey di e
miyeccğinı. Lakin ~emişler üzerine 
düştüğüne göre üstatdan "armut" 
lar, "şeftali" ler, "knysı" lar, "incir" 
ler hakkında da makaleler bekledi
ğimizi ve hepimizin hu rnhnt günler
de bö~ le güzel, eğlenceli, cidden en
teresan men:ulara karşı büyük bir a
lfıka beslediğimizi hürmetlerimle 
söylemek isterim. 

Sonra üstadın eli değer de bu il
mi me\ zulnr arasına zerza\ atları da 
sokarsa kabak, ıspanak, ıurasa, Ay
ekadm fasulye i '\ e semizotu hak -
kında dn bizi tem ir etme ini dilerim 

Latife bertaraf efendim! Seneler -
denberi elma yiyoruz. Hangimizin 
hu meyve hakkında csa 1ı malümatı 

mız vardı. 

Şimdi gördiiğümiiz armutlar 
hakkında da kimbilir üstat bize ne 
malimıatlar verecektir! Böylece bh 
onların ne olduklarını öğreniriz. On· 
lar da - içlerinde ü tat gibi bir hayıı 
ahibi bulursa - bizim ne oldukları· 
mızı öğrenirler. 

l\1cshur meseldir. Bir eyin bilin 
mesi bilinmemesinden evliidır. 

Sygı, evgi ve tnzimlerimizlc .. 

Dahiliye Vekilinin 
Teşekkürü 

Ankara, 10 (A.A.) - Dahiliye Ve
kili Faik Oztrak, tekrar Dahiliye Ve
kaletine tayini münasebetile gerek 
bizzat ve gerek telgraf ve mektupla 
tebrikte bulunmak suretile kendile
rini taltif eden arkadaşlarına teşek
kürlerinin iblağına Anadolu Ajansı· 
nı tavsit buyurmuşlardır. 

! 
........................... ·ı 

KISA HABERLER 
~ ................................. . 
e Dr. Şaht Bombaya, Mareşal Gorlng 

Trablusn varmışlardır. 

e Bir Alman tayyare şirketinin idare 
Amirlerinden 20 kişi 11 - 19 nl an arasında 
İtalyan tayyare şirketini ve İtalyanın .,ı. 
malindeki bazı tayyare f brlkalannı zi
yaret edeceklerdir. 

e Oran'da fa ılnl rla zelzeleler olmı<k
tadır. İki gün içinde 30 zelzele kaydedıl
ml(itır. (İkimem<') dı rilen d dan ke
sif dumanlar çıkm kt d r Burtıd:ı orta) 
bir yanardalhn cıkmnkta olduğu zannedi
liyor. 
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Bir Suiistimal Muhakemesi 
Belediyenin Eski 

iş Üzerinde 
Müdürü Nusret 

HCikim Huzurunda 

Makine Şubesi 

Üç Suçla 

Ayni 

Dün asliye birinci ceza mahke
mesinde suiistimal yaptığı iddia o
lunarak işten el çektirilen belediye 
makine şubesi müdürü ve temizlik 
işleri müdür vekili Nusretiıı du
ruşmasına başlandı. !VIahkemede 
suçlu ve avukat Sadi Rıza bulun
dular. lddia şu idi: Belediye altı 
cöp kamyonu satın almak için bir 
eksiltme ilan etmiş. Müteahhit 
şartnameye göre kamyonları vak
tinde teslim edememiş, aradan 60 
gün geçtiği halde Nusret bu kam
yonları teslim almış. Müfettişler 

bunu suiistimal olarak tesbit et
mişler. Tahkikatı idare eden mü
fettişler Nusretin kendisinin kul
landığı 1454 numaralı otomobili. 
de çöp kamyonlarını taahhüt eden 
Kadri Yaman şirketinden almış ol
masını da manalı bulmuşlar. Nus
retin bu otomobili müteahhit şir
kete göz yumma hakkı olarak al
dığından şüphe etmişler. Nusret be
lediye muhasebesinden usulsüz o
larak 377 lira 52 kuruş ta almıştır. 

Reis kararnameyi okuttuktan son 
ra suçluya suallerini sormağa baş
ladı. Nusret altı çöp kamyonu hak
kında sorulan sualleri şöyle kar
şıladı: 

- Şartnamede hiçbir yolsuzluk 
ve binaenaleyh ortada bir suç yok
tur. Ben bunları takdirp ettiğim 
müdafaamda bütün tafsilatile izah 
ettim. Matbu şartnamelerde ve ar
tırma, eksiltme kanununda vaktin
de teslim edilm.iyen şeyleri teslim 
almakta belediye muhayyerdir. !s
terse mukaveleyi fesheder, bunla-· 
rı teslim almaz, isterse cezasile be
raber müteahhidin teslimahnı ka
bul eder. Müteahhit Kadri Yaman 
~irketi kamyonları altmış gün son
ra teslim etti. Ben belediye riY.a
setine bu kamyonların cez:.ısile be
raber teslim alınmasını yazdım. 

Daimi encümen 1200 lira ceza ile 
bu kamyonların teslim alınmasına 
karar verdi. Bizim çöp arabasına 

Sarhoşlukla 

Bekçiyi 
~ 

fevkalade ihtiyacımız vardı. Sene
lerce hariçten kira ile çöp kamyo
nu tuttuk. Ben bu hareketimi mü
fettişlerin iddia ettikleri gibi be
lediye riyasetinden saklamış deği
lim.. 

1454 numaralı kullandığım oto
mobile gelince ben makine şubesi 
müdürüyüm. 2,5 senedir ıie fahri
yen temizlik işleri müdür veka
letini yapıyorum. Makine şubesi

nin işleri gibi temizlik işleri de 
mütemadiyen arttı. Bu iki şubenin 
işlerini birden yapabilmem için sa
bahtan akşama kadar emrime a
made bir otomobil bulunmak la
zımdı. Çünkü çöpleri karaya dök
mek icap ediyordu. Floryadaki in
şaata nezaret eden inşaat şubesi 

müdürü Sadettinin emrine günlüğü 
6 liradan otomobil kiralanmıştı. 

Bu otomobil bir seneden fazla kul
lanıldı. Belediye ayda ~50 lira ka
dar para harcıyordu. Ben valiye 
müracaat ettim ve şöyle bir teklif 
yaptım: 

- Ben kendi paramla bir oto
mobil alırsam. Beklediği zamanlar 
hariç olmak şartile taksiye vere
ceğiniz parayı bana verir misiniz? 

Vali Muhittin üstündaj! bu tek
lifime doğrudan doğruya cevap ve
remedi ve muhasebe ile görüşeyim 
de öyle, dedi. Görüşmüş, muvafa
kat cevabı verdi. Ben de 935 se
nesinde Avrupada tetkikat yapar
ken en ziyade beğendiğim Benz -
Mersedes markalı bir otomobil al
mıya karar verdim. Bu marka da 
tesadüfen Kadri Yaman şirketinde 
bulunuyordu. Taksitle 2100 liraya 
bu arabayı aldım. Gümrük b edeli 
olan 700 lirayı derhal ödedim. Tak
sitler gelmeden şirket müdürü 
Kadri Yaman öldü. 

Şirket tasfiye edilerek alacakları 
lş Bankasına devred ildi. Şimdi 

1685 lira daha borçluyum. Bu oto
mobil bana 2300 liraya mal oldu. 
Halbuki ayni markayı başkalanna 

\Adamın Yüzünü 
Jiletle Kesip 
Kaçmışlar 

Yaralamış K üçükpazarda oturan Neşet, ev
velki gece saat 23 te karısı Adaletle 

Ayasofyada 44 i.incü ilk mektebin beraber misafirlikten evlerine dönü
arsasındaki bir kulübede oturan Er-

zurumlu Osman oğlu hamal Halim 
Nadir evvelki gece bekçi Mehmedi 

vazife halinde döğmüş, yaralamış. 

soğmüş. Polis dün kendisini meşhut 
suçlar müddeiumumiliğine verdi. 

Sultanahmet sulh birinci ceza ha
kim sorgusunu yaptı. Hakim ken
disini görür görmez: 

- Oğlum sen yine akıJlanmadm. 
Bak altı tane sabıkan var. Yine bek
ciyi yaralamışsıru dedi. 

Halim Nadir, pervasız bir dille ce
vap verdi: 

- Bize ilişmeyince biz •lişmeyiz, 
ilişeni de bırakmayız. 

- Pek iyi Mehmetli neye yarala
dın anlat bakalım-

- Bay hakim benim masum ve 
sedık bir karım var. Bakkala gider, 
dükkanda Sami kendisine Ulf atar ve: 

"Gel beni gör,, dermiş. Karım ba-
na anlattı. Ben d endisinden he-

yorlarmış, yanlarmda da akrabala
rından küçük bir çocuk varmış. 

Bir köşe başında zilzurna sarhoş, 
beş altı kişi çıkmış. İkisi Neşetin ya
kasından tutarak sarsmı~lar ve sor-
nıuşlar: 

- Bu kadın kimdir? 

-Karım. 

- Artık senin kullandığın yetişir. 
Şimdi onu biraz da bize ver, bize bir 
kadın lazım. 

Mütecavizler, Adaleti kolundan tu
tarak kaçırmak istemişler, Neşet bu
na mani olunca jiletle yüzünü kes· 
mişler ve kasmışlar. 

Polis biraz sonra İhsanla Cemil is-

mesela Karasuya 1800 ir:ıya , bir 
başkasına 1920 liraya satmışlar. 

Yani otomobili ben başkalarınC!ı.an 
çok pahalı aldım. 

377 lira 12 kuruş meselesine ge
lince bu parayı bana amiri ita sı
fa tile Belediye reisi Muhittin Us
tündağ verdi. Eğer tediyt>de usul
süzlük varsa onlara racidir. Ben o
tomobilim için sarfettiğiın parayıı 
istihkakımı aldım. Daha a1acağım 
var. 

Suçlu, bundan sonra bu paranın 
verilmesi için vali Muhittin Ustün
dağın tasvibini gösteren bir mü -
zekkereyi. 26 sayfalık mil~afaasıiı4-

çöp kamyonları mukaveİenamesi
nin suretlerini mahkemeye verdi. 

Bundan sonra da Müddeiumumi 
Ihsan söz alarak isteklerini şöylece 
sıraladı: 

- Müdafaaya göre kaydı açııt 

kalan ve şahsi talebi havi evrak 
sahiplerinin hüviyetler inin, adres
ler inin ve hıfza kaldırılan evrakın 
b.ulunup bulunmadığının beledi -
yeden sorulmasını ve bu adamla
rın şahit olarak çağınlmalarmı, 

hadisede mahimatlan olan itfaiye 
müdürü Ihsanla fezlekeyi yapan 
iki müfettişin de çağırılarak şahit 
sıfatile dinlenmelerini, altı çöp 
kamyonu hakkında Dahiliye Ve
kaletinden bir telgraf gelmişse, be
lediyeden ~tirtilmesi, bu kamyon
ların 1200 lira ceza ile teslim alın
ması hakkındaki emrin snretinin 
istenmesi, eski belediye reisi Mu
hittin üstündağın kendisine şifahi 
emir verdiğini söylediği icin Mu
hittin Ustündağın da şahit sıfatile 
celbedilerek bu hususların sorul
masını ve Muhit tin üstündağdan 
suçlu için otomobil alması hakkın

da bir emir verilip verilmediğinin 

tesbiti ve bunlara ait kağıtların tas
d ikli suretlerinin celbini iı;terim. 

Muhakeme şahitlerin cağmlma
sı için 22 mayıs saat on dö.rde talik 
edildi. 

Teyzesinin 
Altınlarını 

Çalmış 

TAN 

Trakya Eski Eserleri 
Sevenler Kurumu Kongresi 

1 

Kongrede bulunanlar &Je Umum i Müfettiş Kazım DIRIK 

Edirne, (TAN) - Edirne ve yöresi clürlüğüniin ve kuruma para yardı

eski eserleri sevenler kurumu,, mm mında bulunan bölge vilayetleri umu 

kongresi general Kazını Dirikin baş- mi meclis ve belediyelerinin bu ya

kanlığı altında toplandt. kın alakaları sükranla karşılanmış-

Toplantıda okunan icraat ve hesap tır. 

raporları ittifakla kabul edilmiş ve Müzakereler sırasında müzenin il-

12 kişilik yeni idare heyeti seçUmiş- mi bir surette tasnüine. Edh:ncde a

tir. Bundan sonra kurumun üç sene- ~ık bir müze kurulmasına, buıılar i

de Trakyudaki tarihi eserlerin imar çin gereken bir mütehassmn getiril

ve ihyasına delalet ettiğini büyük ve mesine ve Turing Klüple beraber ça

küçük antikitelerin, kurulmuş olan lışmağa karar verilmiş ve gelecek 3 

eserlerle donanmış Etnografya müze- yılın çalışmaları üzerinde konuşma

sinin kıymeti tebarüz etiirilmiş ve lar yapılarak yeni idare hevetine di

Maarif Vekaletile Vakıflar umum mü rektifler verilmiştir. 

Yarın ak~am T U R A N Tiyatrosunda 

Ertuğrul Sadi Gecesi 
Halk Opereti Z OZO DALMAS birlikte iki 
oyun birden. M İÇE PE NÇEF Varyetesi, 
s. AT i L LA Revıisü, Var;} ete bu geceye 

mahsus Büyük Sürprizler. Fiatlarda 
Zam Yoktur. 

•ı- 50 Seneden~eri dünyaya eşi gelmeyen film ... 

- Beşerin hayaline sığmayacak bir harika ... 

- San' atın göklerine çıkacak şaheserler şaheseri. 

KESiF 
"lııll • 

ALAYI 
ERROL FL YNN • OLIVIA de HAVILLAND 

Pek Yakında LALE Sinemasında 

FERNANDEL'in 
IGNACE'i ile Güldüler ..• 
SAHTE KONT'u ile keza 
güldüler •.• 
ve en son temsili 
Büyük Kahkaha Tufanı .• ise 

Gaby Morlay 
ile beraber çevirdiği 

HERKOL 
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RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodifüzyon Postaları 

T ürkiye Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 K w. 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 K es. 20 K"''· 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Sah, 11. 4. 1939 

12.30 - Program. 12,35 - Türk müziği 

Pi. 13.00 - Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 13,15 - Müzik 
(Karışık program - PL) 13,45-14 - Ko
nusma (Kadın saati - Ev hayabn::ı. dalr) 

18,30 - Program. 18,35 - Müzik (Dans 
müziği - Pl.) 19,00 - Konuşma (Tür
kiye postası). 19,15 - Tlirk milziği (FJ
sıl heyeti) Çalanlar: Hakkı Dennan, E ;i
ref Kadri. Hıısan Gür, Halük Recııi, Bas
ri Üfler, Hamdi Tokay. Okuyan: Tahsin 
Karakuş. 20,00 - Ajans, meteoroloji h a
berleri, ziraat borsası (fiyat). 20,15 -
Türk mfü:igi. Çalanlar: Yecihe, Reşat E
re?', Ce\•det Kozan, Kemal Niyazi Sey • 
hun. Okuyanlar: Sadi Hosses, Mezeyyen 
Senar. 1 - Tahir ımselik pesrevi. 2 -
Dedenin (Tahir puselik yürük semaisı) 

O gül endam. 3 - Kazım Us (Tahir pu
selik şarkı) Görmesem gül yüzünil. 4 -
Rahmi beyin (Tahir puı<elik şarkı) Geç 
ti o gamlı eyyamı. 5 - Kazım Us (Tahir 
puselik ııarkı) Ben sana mecbur. 6 - Ta
hir puselik saz semaisı. "! - Osman Nı 

hadın (Niha\·ent şarkı) Körfezdeki dal
gın suya bir bak. 8 - Şevki beyin (Hi
caz şarkı) Bağlamp zülfü heuıran. 9 -
Şrtkrümin (Hicaz şarkı) Bir bakışta be
ni mest etti. 10 - Türkü (Alnrerln bağ
lamamı. 21,00 - Mamleket snat ayarı. 

21,00 - Konuşma (Hukuk ilmi yayma 
kurumu) 21,15 - Esham. tahvillıt, kam
biyo- nukut borsası (fiyat) 21,25 - Ne
şeli plaklar-R. 21,30 - l\füzik Senfonik 
plaklar. 22,30 - Müzik (Romanslar ve 
saire - PL) 23,45-24 - Son ajans h a
berleri ve yarınki program. 

Parti Genel Sekreteri 

Tejekkürlerini Bildirdi 
Halk Partisi Genel Sekreteri, Er

zurum Mebusu Fikri Tüzer, İstanbul 
Basın Kurumu Başkancğına ~u me1c 
tubu gönderıniştir: 
«Basın Kurumu Başkanlığınn 

İki aydanberi devanı eden intihııbat fa
aliyeti esnasında matbuatımızın, her mll
U meselede olduğu sdbi, ııuurlu ve de\'amlı 

teşriki mesaisi cıdden memnuniyeti mu
cip olmuştur. 

Cümhuriyet matbuatının milli irade ve 
hakimiyetin tecellisi gibı büyiik ödevdeki 
olgun c;alışmıılarını şUkranla anmayı ye
rırde vazife ııayarJm. Mııtbuatımızın sa
yın erkanına bu teşekkürlerimin iblilğıııı 

bilhassa rica eder, saygılarımı sunarım .,, 

Çin Sefarethanesinde 
Ankara, 10 (TAN} - Bu akşam 

20.30 da Çin sefaretinde Ankaradaki 
gazeteciler şerefine bir çay ziyafeti 
verilmiş ve geç vakte kadar neşe i
çinde devam etmiştir. 

I ~ 
GEÇ KALANLARA: 

Bugün ve Yarın 

SAKARYA 
Sinemasında gösterilmekte olan 

Olimpiyat Gençleri 

Olimpiyat il 
Büyük ve Güzel Spor ve en 

Filminde ise gülmekten katılacak.. ve Hoş 2 saat geçirilecektiı güzel zaferler filminin: 

yarın Akşam s u·. M E R Sinemasmda son günleridir. 
İstifade ediniz. ır• , ...................................... _, ı ..................... . 

YA RI N AK ŞAM 

MELEK 
Si n e m asın d a 

GENÇLiK - GOZELLIK - AŞK - DANS 
SPOR - HAFJF MUSJKJ - NEŞ'ELI DANS ve ŞARKI FILMJ 

F ramızca sözlü 

KUTUP VILDIZI 
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TAN 
Gündelik Gazete 

TAN'ın hedefi: Haber· 
de, fikirde, herıeyde 

temiz, dürliet. samimi 
olmak, karlln aazeteal 
olmıya ~aııımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Seno 2800 Kr. 
750 ,, 6 Ay 1500 ,, 
400 " 3 Ay 800 ,, 
150 ,, 1 Ay 300 ,, 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler tçin abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16. 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir: 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplar 10 kuruş

luk pul ilavesi IAzımdır. 

-GUNUN MESELELERİ 

Hariçten 
Görünen 
Türkiye 
Milli Şefin Cümhurriyasetine 

geldiği gündenberi bütün nu· 
tuldannda ısrarla üzerinde durduğu 
noktalardan biri de milli birliğin 

kuvvetlenmesidir. O, bu birliği tesis 
için eskiden şu veya bu vesile ile 
hizmetlerinden istifadeye lüzuın his
sedilmeyen bütün vatandaşlan da 
vazife başına çağırmış, elbirliği il 
çalışılmasını istemiştir. 

Milli Şefin bu daveti, bütün mil
leti onun etrafına toplamıştır. Görü
nen manzara bütün dünya milletle
rini kıskandıracak kadar yüksek ve 
güzeldir. 

Bu manzaranın hariçten nasıl gö
ründüğüne bir misal isterseniz, ya • 
kın şark memleketleriyle meşgul o
lan "İngiltere ve Şark" mecmuasın
dan aldığımız şu parçayı okuyunuz: 

"Türkiyede ayrılık yoktur. Ge -
rek harici ve gerek dahili siyaset
te millet müttehit ve kuvvetli . 
dir. Gerek dahili inkişafta, gerek 
harici siyasette Türk milleti müt
tehit bir cephe arzetmektedir. 
Türkiyede ayrılık vücuda getir
mek isteyecek herhangi bir dev
let için muvaffakıyet ümidi yok • 
tur. Çünkü, Türk milleti ne iste
diğini müdriktir, ve istediğine 

doğru yoldan şaşmadan yürüye -
cektir. Atatürkün ölümündenbe • 
ri, bazı ecnebilerin tahminlerine 
rağmen, Türk milletinin iradesin
de küçük bir z~af hissedilmemiş -
tir .. Bilakis Türk milleti yeni Şe
fi etrafında bir kaya gibi kuvvet
lenmiştir." 

Memleketimizin hariçten bu görü
nlişii göğüslerimizi iftiharla kabart· 
sa yeridir. Hele dUnyanın bu keş· 

mckeşinde, bu herciimerç devrinde 
Türkiyenin bütün milletfore örnek o
lacak bir birlik manzarası gösterme
si bizim için övünülecek bir hadise -
dir. 

* Harp Geliyor 

Her taraftan gelen haberler, har
bin süratle yaklaşmakta olduğunu 

bildiriyor. 
İnsburgda Alman, İtalyan, İs • 

panyol ve Japon erkanıharbiyeleri 
bir haftadanberi başlamak üzere o • 
lan cihan harbinde totaliter devlet • 
lerin takip edeceği askeri planları 
hazırlıyorlar. 

Almanya bütün hudutlarında tah
~idat yapıyor. 

Koridoru, Romanyayı ve Yugos
lavyayı istila için mütemadi surette 
asker sevkediyor. Göbels şark mem· 
leketlerinde propaganda teşkilatı 
yapmakla meşgul. 

İtalya, bir Akdeniz harbine h:ı • 
zırlanıyor. 

Londra ve Pariste siyasi faaliyet· 
lerin yanında askeri istişuelere de 
ehemmiyet veriliyor. Polonya iki 
milyon askerini silah altında bulun· 
duruyor. 

İngiliz donanması Akdenizde 
faaliyete geçmiştir. Yunan sa • 
hillerinde himaye te~ebbüsüne giriş· 
nıiş bulunuyor. 

Hülasa Avrupanın her tarafında 
hummalı bir harp hazırlığı var. Si • 
nirler gerilmiş bir haldedir. Ufak bir 
kl\'ılcım dünyayı ateşe verebilir. 

Binaenaleyh harp bütün haşme· 
ti, bütün dehşetiyle ufukta görünme
ğe başlamıştır. Dünyayı büyük ife • 
tin sarması zamanı uzak deiildir. 

TAN 
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Bu harita, büyük bir harp çıktığı takdirde iki cephenin ne nisbette kuvvetli 

olduklarını gösteriyor. Hurita üzerindeki izahat arada mukayeseler yapmanıza 

imkıl.n vereceği ı?ibi. asaiıdaki yazı ile de 

mümkündür. 

karşılaştırıp bir fikir edinmek 

Bir Harp Halinde iki 
A vrupada vuk'ubulan son 

hadiseler, iki cephenin 
kuvvetlerini yeniden ölçmek 
için zemin hazırlamıştır. İki 
cephenin bir tarafında mih· 
ver, diğer tarafında İngiltere 
ile Fransadan fnüteşekkil An .. 
tant ile bu iki imparatorlu -
ğun kuvvetleri bulunuyor. 

J ngiltere imparatorluğunun 
en büyük kuvveti onun eş· 

siz sayılabilecek mali kaynakları, 
iptidai madde hazineleri, zengin 
ticareti, ve sonsuz sayılabilecek in· 
san kuvvetidir. Ayni imparator • 
luğun zafı, dünyanın her tarafına 
dağılmış olan her imparatorluğun 
zaiıdır. 

Fakat İngiltere, tali ve mu .. 
kadderatırun denize bağlı olduğu- . 
nu çoktan anlamış, ve dünyanın 

en büyük donanmasını inşa etmi.ş
tlr. Bugün onun donanması, Al -
man İtalyan donanmalarının iki 
mislidir. İngiliz üslerinin bir kıs -
mı hasmın bombardıman edebile· 
ceği yakınlıktadır. Sonra bu do -
nanma Akdenizi gözetlemek, U
zak şarktan ayrılmamak mecburi
yetindedir. Bununla beraber İngil
terenin inşa ettiği ve işa etmekte 
olduğu donanma şimal denizinde 
Alman donanmasını durdurabile -
cek vaziyettedir. 

1 ngilterenin hava kuvveti de 
yakın zamana kadar, zayıf -

caydı. Fakat bu zafın artık telafi 
edilmiş olduğuna inanmak müm -
kündür. İngiliz tayyarelerinin sa
yısı bir sırdır. Resmen malıim o -
lan sayı, onun 1750 ilk saf tayya -
resi, 500 denizaşırı tayyaresi ve 
beş yüz deniz tayyaresi bulundu -
ğudur. Bunların hepsi 2750 tay -
yare eder. 

İngilterenin bunlardan başka 
bir çok ihtiyat tayyareleri bulun -
maktadır. Ve bunlar 1200 ile 3000 
arasında tahmin olunuyor. Sonra 
İngiltere verim kuvvetinin azamt 
haddine varmamış olduğu halde 
her ay 350 ile 500 arasında tayya
re imal etmektedir. Onun tayya • 
reci1erinin sayısı 1937 sonunda 68 
binden ibaret oldukları halde bu
gün bu sayı 100 bine varmıştır. 

Fakat İngiliz ordusu hala za -
yıftır. İngiltere Harbiye Nazırının 
geçenlerde İngilterenin Fransa -
ya on dokuz fırka, yani 500 bin ki· 
şi gönderebileceğini söylemesi, İn· 
giliz ordusunun bir hayli kuvvet· 
lendiğini gösteriyor. Daha sonra 
İngilterenin vatan müdafaası or
dusunu iki misline çıkarması ise 
harice gönderilecek kuvveti de iki 
misline çıkarmağa sebep olacak -

tır 
lngilterenin bir adım daha ata· 

rak mecburi askerlik usulünü tat-

Cephenin 
Kuvvetleri 

•n•••••••n••••••••••• Yazan: ........................ j 
HANSON BALDWiNI 

(NEWYORK TAYMIS MUHARRiR/) ! : . .. _ ...................... -....... --··-·----· ...... ._ ................ ·-···---·-
bik edip etmiyeceği henüz belli 
değildir. 

İngiltere hazırlıklarını iyice te
kemmül ettirmiş olduğu ve uzun 
bir harbe dayanabilecek bir vazi -
yette olduğu halde birden bire bü
yük bir gayret sarfedecek, yahut 
hasım tarafından ansızın vukubu
lacak bir harekete karşı gelecek 
vaziyette değildir. 

Almanyanın askeri kuvvetleri 
ise ani ve seri hareketler i· 

çin hazırlanmıştır. Bu kuvvetler 
kısa sürecek bir harp için gayet 
mükemmeldir. Almanya, son fü -
tühatını sağlamlayıncaya kadar ik 
tısadi sıkıntı çekeceği için, uzun 
sürecek bir harbe girişmek onu 
fena halde hırpalayacaktır. 

Alman donanması İngiliz do -
nanması ile deniz üstünde karşı -
laşamaz. Almanya, deniz kuv -
vetlerini Şimal denizi ile Baltık 

denizi arasında ayırmağa mecbur 
olduğu için bu da onu İngiltere ile 
karşılaşmaktan alıkoyar. Alman 
donanması, Baltığı kontrol altına 

alacak kadar kuvvetlidir. Fakat 
bu donanmanın Şimal denizine çık 
ması, ancak izaç vazifesi görmesi 
için yarar. 

Almanyanın hava kuvveti dün
yanın en mükemmel hava kuv~eti 
sayılıyor. Onun kaç tayyareye sa
hip olduğu belli değildir. Fakat o
nun 350 Hk saf tayyaresi bulun -
duğu, bunlardan başka 1500 ile 
6000 arasında ihtiyat kuvvetine 
malik olduğu söyleniyor. Alman 
fabrikalarının 1000 ile 1200 tay -
yare çıkardıkları anlaşılmakta -
dır. 

Almanyanın kara kuvvetleri de 
yamandır. Onun bütün bu kuvvet
leri kendi hududu içinde teksife 
muktedir olması da. herhangi nok
taya karşı kati darbeler indirmesi
ne müsaittir. İhtimal ki Almanya
run terbiye görmüş ihtiyat kuv -
vetleri Fransanınkinden daha az -
dır. Belki de Almanyanın mühim· 
matı da Fransız mühimmatı dere· 

cesinde değildir. Fakat belki de 2 
milyona varan nizami ordusu, çok 
mükemmel bir vaziyettedir. 

Fransız ordusunun halen dün-
yadaki en mükemmel ordu 

olması, Fransanın Maginot hattı -
nı inşa etmiş bulunması, Belçika
nın bir sürü tahkimat yaptıktan 

başka küçük, fakat çok kıymetli 
ordusunu hazırlamış olması, İn -
giltereyi, Almanya ile bir müca -
dele vukuu takdirinde cok mühim 
güçlüklerden korumakt~dır. 

Çünkü Almanya, Belçika sahi
lini ve Fransanın Manş üzerindeki 
limanlarını kolaylıkla zaptedebil • 
diği takdirde İngiltere tam mana
sıyle bir felaketle karşılaşırdı. 

Fakat Fransa, dünyanın en 
miithiş tahkimatını vücuda getir
miş bulunuyor. Fransanın seferi 
ordusu ise 800.000 kişiden müte -
şekkildir. 

Bu kuvvetin yüz veya yüz alt
mış bini Şimali Afrikadadır. Bu 
yüzden asıl Fransada bulunan kuv
Yet altı yüz binden fazla değildir. 
Bazı müşahidler, Fransızlar, bir 
harp vukuunda yüz • yüz yirmi 
Alman fırkasına ancak altmış fır
ka ile mukavemet edeceklerini söy 
lüyorlar. 

Fakat bu vaziyet, harbin mahi
yetine bakar. Çünkü Fransa, İtal
ya ve İspanya hudutlarına da as
ker sevketmek mecburiyetindedir. 

Fransanın talimli ihtiyat kuv -
veti beş, altı milyon tutuyor. Bü • 
yük harbin başladığı sırada bu 
kuvvet, 4 milyondu ve bunların 
bir buçuk milyonu güzide askerdi. 
Bugün Fransa ilci , iki buçuk mil
yon talimlı askeri derhal cepheye 
çıkarabilir. Almanya iki cephede 
harbettiği takdirde Fransa onu 
karşılamağa hazırdır. Zamanla fai
kiyetin daha çok nüfuslu olan 
A.lmanyaya geçmesi beklenir. 

* Fransanın nazarı dikkatini cel 
oetmesi icabeden diğer bir nokta 
ttalyadır. İtalya ise yedi sekiz mn 

yon talimli asker çıkardığını söy
lüyor. Bunu bir mübalağa sayarız. 
Fakat İtalyanın bir bucuk iki mil 

~ ' 
yon asker çıkarması mümkündür. 
Sonra İtalyanın kuvvetli bir filo
su vardır. Deniz kuvvetleri içinde 
tahtelbahirleri ve torpitolan mü -
hinı bir kuvvet teşkil eder. 

O halde iki muhasım kuvvetin 
çıkaracağı kuvvetler şunlardır: 

Mfhver İnglllz ve 
devletlerl Fransız 

Nizam! ordu 1.650.000 1.190.000 
Talimli ihtiyatı 7.250.000 6.125.000 
Harp tayyareleri 12.000 770fJ 
Deniz kuvvetle-
ri tonajı 1.180.000 2.849.000 

J ngil~eren~n ke~disile ~e Fran 
sa ıle bırleştırmek ıstediği 

' devlet Rusyadır. Rusya son dere -
ce kuvvetlidir ve bugün muvaze -
neyi elinde tutmaktadır. Nizami 
ordusu bir zamanlar 1,250.000 ile 
1,500,000 arasında iken bugün bu 
ordu 3 milyonluktur. Sonra Rus -
yanın ihtiyat kuvvetleri milyon
larla sayılır. 

Diğer milletler içinde en mü • 
himleri Lehistan, Belçika, Yugos
lavya ve Türkiyedir. Romanya ik
tısat bakımından çok mühimdir. 
Lehistan, bir hayli kuvvetlidir. 
Almanlar Yugoslavları, Büyük 
Harbin en iyi muharipleri sayı -
yorlardı. Türk ordusu, tamamıyle 
modern bir ordu olmuştur. 

Harp ilahının elindeki terazi, 
halihazırda mütevazindir. Vaziyet 
iki cephenin birbirine cephe hari
cinde temin edecelli vardmuı h:.kı
yor. 

/Aksaray da 

Mahsul iyi 
Bu sene 

Olacak 
Konya Aksarayı (TAN) _ Bura

da .artık bahar gelmiştir. Mahsulün 
çok iyi olacağı sciyleniyor. 

Halkımız fidancılığa ve meyve • 
cil~ğe gittikçe merak sarmaktadır. 
Alakadar resmi makamların bu hu • 
susta halkımızı irsat ve tenvir etme
si zarureti görülmektedir. 

. ~eni merak karşısında, kavak yc
tı~tı~me isteğinin yavaş yavaş sön . 
duğu de müşahede olunmaktadır. 

Aydında 

Yol 
Yeni Bir 

Yapıbyor 
Aydın <TAN) - Belediye. şeh

rimizden Topyatağına çıkan yolun 
Sanat mektebine kadar olan kısmını 

açtırmağa ve yaptırmağa başlamış • 

tır. Yolun iki tarafına set de yapıl -
maktadır. 

Bu yolda. Sanat mektebi yapıcı
lık talebesi de egzersiz •apmakta-
dır. 

5 ---

m'1:mur.f4 
Negüsten 
Zogoya 
Mektup 

lstimah eden: Sabiha Zekeriya 

Aziz kardeşim, 
Başına gelen felaketi Yeni 

dünyada haber aldığım zaman, taht 
acısını bir daha duydum. Sadık tc
bcam akına uğradığı zaman, ben do 
senin gibi bütün medeniyet dünyası· 
na hitap ettim. Milletler Cemiyeti
nin kürsüsünden mazlum milletimin 
hakkını müdafaa ettim. 

Benim omuzumu okşadılar, saka
hını sıvazladılar, yirminci asır me
deniyetinin böyle bir hareketi baz
medcmiyeceğini söylediler. Medeni ... 
yet bunu hazmetti mi, etmedi mi bil· 
ınem, fakat İtalya Habeşistaru mii
kemmel surette hazmetti, 

Avusturya felakete uğradığı za • 
man felaket arkada~ım Şuşning da. 
benim gibi ~ırpındı, sağa baş vurdu, 
sola baş vurdu.. Medeniyet dünyasb 
azametle homurdandı, ırkları bir 
kardeştirler, beraber olm·ersinler de .. 
diler. geçtiler. 

İspanyada harp başladığı "zaman: 
Delvayo Milletler Cemiyeti kürsü .. 
sünde yanık yanık bağırdı ... Bu da .. 
hili harp değildir, bu bir istila har
bidir, İspan~·adaki çarpı~ma bir ci
han harbinin başlangıcıdır. Biz bura
da cihan sulbünü kurtarmak için 
harbediyoruz, bize yardım edin.'" 
~edi ... Sizi kızıllar dediler, sonunda 
ispanya ile beraber Cebelitarıkı İtal
yaya peşkeş ~ektiler. Biz hiç bir 
memleketin dahili islerine karısına -. .. 
yız deyen, ademi müdahale komisyo• 
nu şimdi iki eli böğriinde, arslanın 

ağzına kocaman lokmayı soktuk da 
yine doyııramadık diye dövünüp du .. 
ruyor. 

Çekoslovakyaya yürüyüş başla : 
dtğı zaman, Beııes cıyak cıyak bağır• 
dı, Çek hudutları sulhün hudutları• 
dır, gelin clbirliği ile koruyalım. Me
deniyet dünyası l\fiinihte baş başa 

\'erdi, Ezop filozof gibi tatlı dille her 
iş hallolunur sandılar Benesin kanını 
yatıştırmak için bromiir içirdiler, 
çok değil, kü~ücük bir ameliyat de
diler, Südet mıntakasını kestiler. Be· 
nesin eline pasaportunu verip bahri
muhitin ötesine aşırdılar. Bu Yeni 
Dünyada kendisine demokrasi kah· 
ramam diye yapılan ihtifali gördii· 
ğiim zaman kıskanmadım desem ya· 
lan olur. Afrikoda ipek şemsiyemin 

altında, tahtımın üstünde, cariyele ~ 
rinıin arasında geçirdiğim günler ak· 
lıma geldi de, gözlerim ırnlandı. Nc~·
di o günler ... 

İtalya İspanyadan askerlerini ce
kecekti, ~ekmiyecekti diye konusı~ -
lurken, iki buçuk sene şövalye ~ibi 
dövüşen İspanyollnr sıfırı tüketti -
ler, Azana Parise, Negrin Tunusa • 
kumandanların her biri bir bucağa 
çil ya,·rusu gibi dağıldılar. Medeni .. 
yetin kılı bile oynamadı. 

Çekoslo\'akyanın ayaklarına zin· 
cir, Macaristanın göğsiine S\"estika, 
Romanya anbarlarınn kilit, Memelin 
boğazına esaret halkası vurulduğu 
zaman medeniyet diinyası çığlığı 

bastı. Haykırışlnrı duyan bir kızılca 
kıyamettir kopacak sandı. İhtiyar 

medeniyete bir kaç damla \'alidol 
koklattıktan sonra sinirleri sükit1' 
buldu. Buhran da geçti. 

Şimdi senin iilkene kartal kanat
Inrını gerince, kurdun ağzına diişen 
kuzuya acır gibi, vah yavrucak diye 
bağırıyorlar. Aldırma... IUedeniyct 
dünyasının a~·ağı suya erdi amma, iş 
işten geçti. .. Şimdi onlar kozlarını 

parlaşa dursunlar... Biz kendinıize 

bakahm. Kaçtığına çok iyi ettin. 
I\ledtmiyet dünyasına güvenip de 
tatlı canına kı~·manm ne manası ' 'ar? 
Olan oldu. Bu akibet, bütün kralları 
bekleyen akibettir. Kadere ne de-

• ?f 
nır .... 

Kardeşim Zogo, 
Şimdi benden sana bir kral nasi

hati. Ben burada, Holivutta filim çe
viriyor, iyi kötü geçiniyorum. Stüd
yoda sana da bir iş bulabilirim. Sen 
fotojeniksin de, 

Biraz sonra buraya bir krallar, 
kumandanlar, diplomat1ar hücumu 
başlayacak. Burada işler kapanına • 
dan sen tası tarağı buraya atıver. 
Artık Holivutta, .!\fartha Egert1er, 
Con Kradortlar, Emil Yaningslc.r 
hapı yuttular. Şimdiden sonra Holi -
''udun yıldızları biz olacağız. Salta-

'Ltitfen saufauı rc>1•irfoi-J 
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Bu haftaki güreşlere yetişeceği söylene~ Müliiyim Pehlivanın 
Kıbrısta yaptığı güreşlerden biri .. 

Güreş Skandah Münasebetiyle 

Herkes Danışıklı Güreş 
Yapamaz, Onun da 

Ayrı Bir Hüneri Vardır 
Yazan: EŞREF ŞEFiK 

TAN 

GAZETELERLE 

ŞAKALAR ·~ 

Hak. ve Kuvvet 

'!Pazara Yine1
1

/ G~ç::7.~;:nsb:~.~~~:.. 
1 G • • ı 1

' rin Alınan çizmesi altında da· 

1 

u re ş er ha rahat, daha mesut, daha müref -
fch, daha müstakil yaşayacaklarını 

· 'ı Yapı I a c a k i 1 1 ı söylemiş olan Muhittin Birgen, dün 

' 

•;• 

1 

de "Komik" ceridede intişar eden 
yazısında: 

"- Mademki, diyor, dünya kuv-
ı ı 

Bu Seferkilerin Ciddi j:: 

1 

M~sabakalar Olacağı , 
1 

ı !! 

1 

Anlaşılıyor 
ıJu pazar Taksim stadında 

Türkiye baş pehlivanları arasın 

ı da ciddi müsabakalar yapıl - ' 1 

mak üzere tertibat alınmıştır. 

il Geçen haftaki güreşlerden 
açıkta bırakılan bütün pehli -
vanlar pazar günü çarpışacak -
lardır. Tutuşacak pehlivanlar a
rasına Beruttan avdet edecek 
olan Mülayim de girecektir. [ 

Başa çıkmak arzusunda olan 
pehlivanlar şunlardır: 1 

Babaeskili İbrahim, Hayati, 1 

Molla Mehmet, Kara Ali, Peh - ı 
livan köylü Mustafa, Sındırgılı 

' Şerü, Gönenli Arap Hüseyin, 
Manisah Halil, Yarımdünya Sü 'J 

leyman, Mülayim, Ali Ah.met .. 

vet üzerine duran bir dünyadır, şu 

halde İtalya yine haklı, Arnavutluk 
da haksız demektir!" 

Şimdi, bu satırlara öfkelenen dev 
yapılı bir Arnavudun, bu taze ve çe
limsiz saylavımıza bir silJe savur -
duğunu farzedelirn: Netice ne ola • 
cak? Eğer o zaman, Muhittin · Bir -
gen, o Arnavuttan davacı olursa, 
kendisine verebileceğimiz cevap şu

dur: 
"- Mademki dünya kuvvet üze

rine duran bir dünyadır ve mademki 
Arnavudun pazılan seninkinden da -
ha şişkindir, şu halde Arnavut yer
den göğe kadar hakhdır, ve sen yer
den göğe kadar haksızsın üstat!" 

* H eıap istemekten vakti yok 

Şu garip satırları da "Ciddi!" ga
zetede Peyami Safa yazıyor: 

"- Evvelki gece, Arnavut olarak 
yatağa girenler, dün sabah İtalyan 

'f. ' olarak uyandılar!" 

Geçen pazar günü ·Taksim stadında 
yapılan güreşlere gidemedim. Şeref 
stadındaki Fenerbahçe - Beşiktaş ma
çında idim. 

1 

1 Görüyor musunuz mantığı? A • 
de güreşi tatil ederdi. Arkadaşımız Başa çıkmak isteyen pehli - \ caba, vaktiyle "Düveli İtilafiye" or-
Saminin esasen bir hakemin vazife- vanlarımızın isimlerine bakın - duları İstanbula girdikleri zaman, 
leri meyanında bulunan böyle bir ca aralarındaki kilo farkları h e· / Peyami Safa, yatağrndan İngiliz, 
kararı vermemesi !çin fevkalade bir 1 men aklımıza geldi. Bizde adet- 1

'j'' Fransız, İtalyan veya Senegalli ola-
Taksime giden arkadaş hikaye etti. sebep te göremiyorum. · tir, bir peh1ivan cüssesi ne ka- rak mı uyanmıştı? 

l 1 
l dar ufak olursa olsun başa çık-Bizim başpehlivan Tekirdağlı Hüse

yin ile rakibi Halilin meydana koya
bildikleri oynaştan kimse memnun 
kalmamış, fazla olarak güreşin pek 
hatır sayar bir şekilde yapı:dığını da 
epey seyirci anlamış ... 

kinci 1ayiaya gelince Eğer böyleyse, anlaşılıyor ki, bu 
mak istediği vakit çıkar. Yal -

Diyorlar ki, Sami Karayel müsa- zat, fikir, hatta milliyet değiştirme 
ruz bu kuru güreşte kilo farkı -

bakanın danışıklılığını farkettiğini 1 j huyunu, rüyasında bile bırakmıyor. 
, nın yağlıdan pek fazla rol oy -

söylediği arkadaşlarının şu sualine Ayni yazı, şu cümlelerle devam 
aşağıdaki cevabı vermiş: nadığını unutmamak lazımdır. 1 ediyor: 

Ben Tekirdağlıyı böyle garip gü
reşler tertip eden Dinarlı Mehmedin 
gazetelere aksettirdiği münakaşalar
da kafi derecede tutmuştum. Hatta 
o yüzden şahsıma ağtr hücumlar da 
yapılmıştı. O zamanlar başpehliva

nın samimi güreşme arzularını an
hyordum. Ciddi güreşmek istiyen bir 
pehlivanı, işi pek hafiften alan ve 
güreşi bir temaşa meselesi haline ge
tfrmek istiyen hasmına karşı müda
faa etmek ihtiyacını hissetmiştim. 

S - O halde neden maçı tatil et- Bunun için ekseri turnuva • ı "- Bırakalım Arnavutluğun kü -
medin? larda yapıldığı gibi, yarı ağıra çi.ik mezarı önünde yalnız Arnavut-

C - Ben hakemdim, yalmz peh- yakın olanları aralarında, halis J lar ağlasınlar: O Arnavutlar ki, en 
livanların yenişmelerine bakarım. 

1 

ağırları da aralarında seçtikten elim günlerimizde bizi arkadan vur. 
B b . d d b" 1 1 

k sonra son kalan bir yarı ağırla . maia dav~anmışlardı!" 
en u şayıa a a ır yan ış 1 gö- bir ağırı çarpıştırmakla, hem 1 

rüyorum. Bir hakemin danışıklı dö- 1 Eğer bu mantığa kapılırsak, Bal • 
binnisbe hafülere yüksek clere-

ğüşleri hisseder etmez, ya kuvveti ve kanların eteğini saran harp yangını 
ce almaları için imkan vermiş imkanı varsa maçı tatil etmesi yoksa ]ıarşısında sevine sevine göbek at -
hem de kilo farkından hasıl o-

yerini hemen terketmesi en tabii ha- mamız, ve: 
lan adaletsizliği bir dereceye 

reketlerinden, hatta en başlı vazife- ;. li " Yasasın Mussolı"nı· Nu 1 ··· kadar hafifletmiş oluruz. - ., ·· r o -
lerinden biridir. ' sun Hitler: Bu arslan yürekli fatih -

Ol 1 h Bu teklifimiz zannederiz ki, sa o sa, akem müsabakanın da- ler vaktiy]e bizi arkadan vurmuş o -
pek aykırı olmadığından Tay -

Pazar günkü güreşi görenlerin söy
lediklerine bakılırsa, bizim Hüseyin 
de işleri sapıtmıştır. Başka rakiplere 
hasılattan bir kıs1m ayırmamak için, 
üç sene evvel iğrenerek söylediği ter
tiplere başvurmuştur. 

laveresini son dakikalarda farkeder- lan namert Arnavutlardan intikamı-
yare cemiyetinin tertip heye-

se altmış dakika susmuş bir adamın ı 1 mızı aldılar!" diyerek külahlarımızı tince nazarı dikkate alınır. 
son dakikada an.t bir hareketle orga- havaya fırlatmamız lazım! 
nizatörün ve halkın vaziyetlerini alt ~~!!!!!!!!!~~!!l!!!!iiiiiiii~~~iiiiiii.~ii!i!!l!~ Halbuki, küçük milletlerin birle-

iıst etmemek üzere farkettiğini sine- şip kuvvetlenmelerini önlemek iste-
ye çekmek mecburiyetine katlanma- Bursa yen Faşistler, onlara mütemadiyen 

Hüseyin isteıe de clanışıklı 
sı düşünülebilir. birbirleriyle yaptıkları eski kavgala

rı hatulatıyorlar: Sistemli propagan 
güreşemez Boks hakemliğim sıralarında bu 

. . hale ben de bir kere düçar olmuş-
Pehlıvandan pehlıvana fark var- tum Ik· .. bık k t 1 kl d" 

d 
. v • •• • ı musa ço us a 1 ı o-

ır. Tekırdaglı ıstese de danışıklı gu-
1 
gyt"şerek · tı· "d el" ı dı , vazıye ı are e ıyor ar 

reşemi.~ec~k sınıitand~. Ç~nk~ danı- Maç on devrelikti. Sekizinci devre~ 
şıklı gureşın de ay~ı ~ır hunerı mev- de işin hatır müsabakası olduğunu 
cuttur. Oyle her onune gelen dala- f k t ·şı· F k t h Ik k .. ar e mı ım. a a a pe mem-
vere gureş yapamaz. Güreşi fazla oy- nundu H 1 "deli d v d "" . . eyecan a cı san ıgı o-
nak, oyunları pek muhtelif olan peh- v •• •• di d 1 · d 1 . . guşu seyre yor u. şın a avere ol-
lıvanlar ancak halkı oyalıyabılecek d y ·ı" t d" k" · · -. .. . . . ugunu ı an e sey ım, ımseyı ınan-
şckılde hatır gureşı yapabılırler. d v .b. . .. .. .. . · . ıramıyacagım gı ı organızatoru ve 
Huseyın, oyunlarından zıyade genç b k ·· 1 · k -. ~. . . . . . o sor erı para zararına so tugum 

lıgının, bazu kuvvetının zoru ıle ıs- . . hk 1 a·· kt" v . . . - ıçın ma eme ere uşece ım. ere-
lerını başaran bır pehlivandır. Böy- - · k ·f d tt• · kt. . . . • cegım ararı ı a a e ıremıyece ım. 
le hır pehlıvan ihtı:-.al pek usta ve Ç" kü' h k 1 · · h .. . un yan a em erının o ususta 
danışıklı gureşlere çok allşkın hır f'kirl · · Id H · ·· b k . . ı erını a ım. epsı musa a a-
rakıple dalaveresı pek farkedilemi- "dd" ı· k ·d·ı H lk .. . . nın cı ıye ıne anı ı er. a ve 
yecek musabaka yapabıhr. Fakat Hü- h b ğ b" h . . . . .. . . . . spor esa ına yapaca ım ır are-
seyın gıbı hır gureşçı Halıl gıbı, ser- k tl 1 1 h" · d"l : .. . . . e e on ar a ey ıne ıcra e ı emıye-
best gureşte epey acemı bırıle tema- k b. k . 1 kt H 

•• • v ce ır ararı vermış o aca un. er 
!tR gureşı yapmaga kalkarsa, mesele- "ht" 1. d " ·· k d - k 
• • • •• 4 ı una ı uşunere en ogru ararın 
nın foyası ışte boylc herkese malum . t' . kın k 1 ~ k 

1 
. vazıye ı sıneye çe e o acagını es 

o uverır. t· d" Ik" d d h d ır ım. ı evre a a orta a oyna-
H akem de işlere vakıf mıydı? şan iki boksör arasında üçüncü bir 

Pazar günkü müsabakanın hakem
liğini arkadaşımız Sami Karayel yap
mış. Söylendiğine bakılırsa, güreşten 

sonra Sami Karayel, aralarında bir 
iki gazeteci de olan bir ahbap kala
balığına müsabakanın danışıklı oldu
ğunu söylemiş. 

Ben bunu zannetmiyorum. Çünkü 
eğer bildiğim Sami K.arayel hatır gü
reşi yapıld1ğına kani olsaydı her hal-

nat yıldızımız söndU ise, Holivutta 
yıldız oluruz. 

Haline bakıp çok üzUlme. Buna 
devran derler. Kral yatar, aktör u
~·anırsın. Saltanatı hatırladıkça başı

nı arkaya ~evirir, iç ~ekersin ... Fakat 
ne çare ki, ol Hltanatın yeller e -
ser şimdi yerinde. 

oyuncu gibi sağa sola koştum, dur
dum. 

Maamafih boksörler paralarını al
dıktan ve halk pek memnun dağıl

dıktan sonra sineye çektiğim ağır 

lokmayı bir türlü hazmedemedim. 
Müsabıklan buldum ve kendilerine 
bir daha aralarındaki maçı idare et
miyeceğime yemin ettim. 

işittiklerimi tartıyorum ve ken
di kendime diyorum ki: 

Sami Karayel de ihtimal pazar 
günkü güreşi benim düştüğüm vazi
yetler yüzünden tatil etmedi. İhti
mal o da işin farkına çok sonradan 
vardı. Yoksa bir hakemin üçüncü 
artist gibi halkı aldatanlarla beraber 
olamıyacağını arkadaşımız pek ala 
bilirdi 

StadyomU dalarla hortlatılan o ölmüş kinlerin 
meyvelerini de, bıyık altından güle 
güle toplayıp duruyorlar. Ben Peya-D eni c iyo r miden, o havaya niçin tempo tuttu_ 

~ 3' ğunu sormak isterdim amma, müba-

Bursa (TAN) - Birkaç sene evvel 
yapılmış olan Atatürk stadyomunda 
icrasına karar verilen tadilat hayli i
lerlemiştir. Yeni plana göre futbol 
sahasının yerinin deği~tirilmesi ve 
bir takım ilaveler, tadilatın esası::ıı 

rek filozofun hesap istemekten hesap 
vermeğe vakti yok ki! 

Külhani Server Bedi ise, dostu 
Peyaminin cevherlerine şu cümleJer
le tüy dikiyor: 

"- Ben, zavallı Arnavutların yu. 
tulacağını daha iJk gün, bazı gazete-

. ikmal lerımızın ağızlarından anladım: 
Atlı spor sahası, koşu yen " 

Kahraman Arnavutlar, memleket -

teşkil etmektedir. 

edilmiş, yeni futbol sahası yeşil çi- terini karış karış müdafaa ediyor -

menle örtülmüştür. Böylece sporcu- lar ... Kahraman Arnavutlar düşmanı 

!ar kışın küçük gölcükler ile bir ça- püskürtüyorlar ... " tarzında palavra
mur denizine benziyen, yazın da toz- lar savuruluyordu. Halbuki, ayni ga
dan dumandan fermMl okunmıyan zeteler, kahraman Habeşlilerin, kah. 

bir saıhada koşup boc::ıla.maktan kur- ram.an İspanya ciimhuriyetçilerinin, 
kahraman Çinlilerin de her gün za -

tarılmışlardır. ferlerini ilan edip durmuşlardı. Ha-
İkmal edilen bu kısımların açılış beşistan ve İspanya baştan başa, Çi-

merasimi yakında yapılacaktır. nin de yarıdan fazlası karşı tarafın e-
Eski tribünler yrk.Ila-ca.ktır. Yeni line geçti. Arnavutluğa gelince, Mus

açık ve kapalı tribünleri, yüzme ha- solini bugün, Zogonun ensesinde bo
vuzu, atış poligonu ve tenis kortla- za pişiriyor, ve İtalyan askerleri Ti -
rile, Bursa stadyomu memleketi- randa mısır patlatıyorlar!" 
mizdeki güzel mümasillerinden biri Yalan değil Peyami Safa!.. 
haline gelecektir. Bugün kahramanlık, istiklal için, 

Adapazarında iki 
Memura işten Elçektirildi 

hürriyet için dövüşmek değildir. Bu
günün kahramanları, Habeş çıplak -
tarının üstüne, içinde kadın oynatı • 
lan konforlu tanklarla yürürler. Bu

Adapazarı, ( TAN) - Satışa Çl- günün kahramanları, Draç limanın
kanlan evkaf dükkanlarının bu mu- daki yelkenlilere, 45 bin tonluk zırh
amelesine fesat karıştırdıkları iddia- lılarla saldırırlar. Ve bugün, yıkıl • 
siyle bura evkaf memuru ve muha- mış Habeşistanın, harap olmuş is -
sebecisi işten menedilmişler ve müd- panyanın, ve zehir kusan tayyarele
deiumum.iliğe verilmişlerdir. Müd - re av çiftesiyle ateş açarak namusu
deiumumilik, ilk tahkikatı noksan nu kurtannağa cabalayan zavallı Ar 
görmüştür. navudun akibetinde kahkaha mev -
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E K o N o M i 1 
Son Siyasi Hadiseler 
Dolayısile ihracat 

Piyasası Durgunlaştı 
A vrupadaki siyasi vaziyetin ger- , 

ginliği piyasamızın ihracat işleri üze
rinde bir durgunluk tevlit etmiştir. 
ihracat ile uğraşan müesseseler va
ziyetin salah bulmasına intizarcn ye
ni gelmiş siparişleri bekletmeği mu
vafık bulmaktadırlar. Eski siparişler
den ihracat muameleleri ikmal edil
miş olanların sevkı devam etmekte
dir. Bu arada Almanyaya yaprak tü
tün, yumurta, eski paçavra, kağıt kı
rıntısı, Italya ve Yunanistana yumur
ta, Mısıra sahlep, Cezayire zırnık gi
bi maddeler gönderilmiştir. Esasen 
ihraç mevsimi nihayet bulmak üze
re Ölduğu gibi bu gibi mallarımızın 
stokları da erimiş olduğundan piya
saların durgunluğu muvakkat bir 
mahiyet arzetmektedir. .Nakliyede 
harp rizikosunun artırılması ihtima
line binaen yeni angajmanlara gt
rişilmemesinin bir sebebi de budur. 
Anadolu piyasalarında muameleler 
normal şekilde devam etmektedir. 
Tüccarlar, müstahsile kredilerini kes 

1 

memişler ve avanslarını vermişler-

dir. 

1Ç P1Y ASALAR : 

Arpa Satışları 

Biraz Gevşek 
Iç piyasalardan şehrimize gönderi

len malların satışları devam ediyor. 
Dün 337 ton buğday, 150 ton arpa, 
17 ton çaV'dar, 45tton un, 80 ton yu
laf, 25 ton beyaz peynir gelmiş ve 
satılmıştır. Yalnız arpa satışları bi
raz gevşektir. Buğdaylar 5,25 - 5,35, 
san mısır 4,29, yemlik arpalar 4,17,5-
4,22,5 kuruştan verilmiştir. Amerika 
için çifti 12 - 13 liradan :/a~. 14 li
radan kunduz ve 4,5 liradan bir mik
tar kunduz derisi satılını§tn". 

Yumurta ihracatı 
Mart ayı içinde şehrimizden 

ihraç edilen. yumurtaların miktarı 

ceman 6981 sandıktır. Bu miktarın 
5260 sandığı Italyaya ve 1721 san
dığı Yunanistana gönderilmiş.tir. Ih
raç edilmiş olan bu yumurtaların ih
raç kıymeti yekunu 169.795 liradır. 

BORSA 
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ÇEKLl!.:1' 

Londra 5.93 
Nevyork 126.67 
Paris 3.3550 
MilAno 6.6625 
Cenevre 211.4175 
Amsterdam 67.2425 
Berlin 50.9450 
Brüksel 21.3125 
Atına 1.0925 
Sofya 1.56 
Madrid 14.035 
Vn.rşova 23.9025 
Buda peşte 24.9675 
Bükreş 0.9050 
Belgrad 2.8925 
Yokohama 34.62 

Stokholm 30.57 
Moskova 23.9025 

ESHAM VF. TAHVlLAı 
Sıvas-Erzurum III 
1938 % 5 Hazine tahvili 
İktısadt ve Sınai tesisat 
ve işletme şirketi 

'-
İHRACAT: 

19.275 
92.-

Bir Haftallk ihracat 
Yekunu 171 Bin Lira 
Mart ayının son haftası içinde ya

bancı memleketlere ihraç eylediğimiz 
muhtelif malların kıymeti yüz yet
miş bin lirayı bulmuştur. Bu mallar 
arasında Fransa, Italya, AJmanya, 
Yunanistan, Mısır ve Holandaya, Ro
manya ve Amerikaya gönderilenler, 
nohut, kepek, kuş yemi, taze balık, 

peynir, iç fındık, yaprak tütün, av 
derileri, keçi derisi, yün halı, tuzlu 

koyun barsağı, ceviz içi, ham kendir, 

koyun derisi, :kaşar 'peyniri, sığla ya

ğı, ipek mensucattır. * Almanya piyasalarımızdan ke
pek ve mısır toplatmış ve bu malla
rın Hamburga sevki icra olunmuştur. 
En son gönderilen mallar arasında 

202800 kilo mısır ve 32832 kiloluk 
bir parti kepektir. 

Kilimli Nahiyesinde 
imar işleri ilerliyor 

Yeni köprülerde faaliyet 

Kilimli (TAN) = Sekiz sene ev
vel, deniz kenarındaki Kilimli kö. 
yünde kurulmuş olan ve Zongulda
ğa on kilometre mesafede bulunan 
nahiye merkezim.iz, şirin bir yerdır. 
Bahçeler içine inşa edilınş olan yeni 
ve güzel evlerj, deniz kenarına di
zilmiş bir sıra inci hissini vermekte
dir. 

Bupradan üçer, beşer kilometre 
uzaktaki beş kömür ocağında üç bin
den fazla amele çalışmaktadır. İske
lemize her gün bir kaç vaur gelerek 
kömür alıyor. Her gün trenlerle de 
iç Anadoluya üç - beş yüz ton kömür 
sevkolunuyor. 

Daimi kömür amelesiyle beraber 
beş binden fazla nüfusu olan nahi
yemizde elektrik vardır. Belediye 
teşkilatı yapılmasına ve ilk mekte
binin beş sınıfa çıkanlmasına ihti
yaç görülüyor. 

zııu bulan sana da, külhani dostun 
Server Bedie de yakıştırabileceğimiz 
sıfat şudur: 

"- Kahraman!" 

Yeni nahiye müdürü, beş sırutu 
bir mektep binası yaptırtmağa baş
lamıştır. Bu, ders yılına kadar biti· 
rilecektir. 

Civardaki bataklığı kurutmak, 
doldurmak, mezbeha vücude getir. 
mek gibi teşebbüslere de girişilmiş· 
tir. 

--v- --

Çinede Çekirge 
Aydın (TAN) - Çine kazasında, 

beş hektarlık bir arazide, geçen se
nenin sürfelerinden olduğu anlaşı -
lan çekirge görülmüştür. Bunların 

imhasına başlanılmıştır. 

* Aydın (TAN) - Nazillide Ey
celli köyü önünde Menderes nehri 
üzerine geçen sene evkaf idaresince 
beş bin lira sarfiyle yaptırılan köp -
rünün baş taraflarının takviyesi i -
çin evkaf idaresi iki bin lira daha 
vermiştir. 

Ak§ehirin imar PICinı 
Akşehir (TAN) - İmar planının 

pazarlıkla bir mütehassısa yaptırıl

ması takarrür etmiştir. Belediye bu 
maksat için 5500 lira ayırmıştır. 
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Kral ZogQ Kimdir? 
Nasıl Yetişmiştir? 

Durup dururken, amızın ltal
yanlar tarafından buluna 

ujrayan Arnavutluk, daha tama
men silahını teslim etmiş değildir. 
Bütün haber gelen membalar Ko
madan geçtiği için Arnavutlukta 
:neler oldujundan ciddi surette 
mallimattar dejiliz. Sesi boğulu. 
ve tahrip edilmeden 1talyanlann 
eline geçen Tiran radyosu bize I
talyanm istediklerini veriyor. Yer 
yer, tayyarelerden indirilen asker
lerle ifialln tamam oldugu iddia 
edilemez. Kralın ailesi ve maiyeti 
ile birlikte Yunanistana geçmiş ol
ması Arnavutlutun tamamen 
ı.tna edildijiıı t ve Arnavutların 
bütün silahlarını teslim ettikleri 
manasına gelmez. Yalnız Arnavut
lujun kurulmumclaı yürümesinde 
ve nihayetsiz isyan ve müşküllerle 
çarplf81'ak bugüne kadar getlril
meainde büyük hizmeti geçen Kral 
Birinci Zog, memleket ve milleti
nin bu en mühim zamanında onun 
bqından niçin ayrılmıftır? Aile ve 
evllt muhabbeti, vatan ve mlllet 
sevgisinden daha üstün mü geldi 1 
Yokaa Arnavutlann bilerek bllmi
yerek dedikleri ffJ1 hakikat mi ol· 
du? 

Arnavutlar, kra11an için kendi 
llsanlarile: 

Zog par Mebreti t Shqfptarvet. 
(Arnavutların kralı Birinci Zog) 
diye hitap ederlerdi. Ne için Ar
navutlann kralı derlerdi de Ama· 
vutluk kralı demezlerdi? Burada 
adece milletin kralı da, milletin 
sakin olduğu toprağın kralı değil 
mi idi? 

Kralın Yunanistana geçmesi se
bebi henüz malunu· olmadığına gö
re bunu bir firar gibi göstermekte 
acele etmeınek. lkJmdır. Çünldl 
Arnavutlarm kralı Birinci Zog'un 
inil1eti lç'hı baftan bap macera 1-
le.,dolu olan hay:atı sebepsiz ve lü
zumsuz olarak bu hareketin icrası
na manidir ve belki de yeniden 
Arnavutların bapa geçerek Ital
yanlarla çarp1f8caktır. Bunu bu
günden tahmin etmek doğru ol
maz. 

ı fte kralm tercümei hali: 
Arnavutluğun genç kralı 

Zogo Matlıdır. Matta BUl'lffJetl 
ptosunda 8 BirlnciteFin 1895 ta
rihinde doğmuştur. Kırk d6rt ya
pnda bulunan Kral Zogo cemaı 
Pap Zogonun ojludur. Cemal Pa
§8 Zogı !se, Osmanlı imparatorlu
ğu zamanında Çar Rusyasında bu
lunmU§ ve politika iflerlle ".lğr&f
mıı Mahmut Paşa Zoıonan otlu 
idi. Mahmut Pap Zogo, Arnavut
luğa iatiklil temini için Osmanlı
larla çarpıpn ve niQyetlnde mal-
111p olarak haplı ve nefyedilen bir 
Arnavut asilzadesi idi. Zogo ailesi, 
etrdmda 150 haneden ibaret bir 
köyü bulunan Burgayetl ptosun· 
da on beşinci uırdanberi Y•PmJI 
nk1 bir ailedir. Zogo ailesinin ilk 
reisi lskender Beydir. Iskender Be
yin kw olan Prenses Mamlka 
Dökruja şatonun sahibi olan Zogo 
ile evlenmiştir. Derebylik devrinin 
tanınml§ simalarından olan Zogo 
ailesi bilihare Mat kasabasıD& ge
lerek orada yerlepnişler ve Zogo
nun teşvikatı ile Osmanlılara is
yan ederek Arnavutluk havalisini 
elinde tutan Gazi Beyi mdürmilt
lerdir. Gazi Beyin ölümü üzerine 
Zogo vaziyete hakim olmuş ve der
hal Islimiyeti kabul etmesi üze
rine kendisi Osmanlı sultanı tara
fından Mat valisi olarak tayin e
dilmiştir. Zogonun ailesi içinde ne
siller artmış ve üç nesil klnr& Ab
dullah Bey Zogo, Osmanlılara te
cavüze başlamıştL Fakat 1921 
senesinde katledilmifÜ. Abdullah 
Beyden sonra yerine Ahmet Zo
ıo ve ondan sonra da Mahmut Pa-
18 Zogo Arnavutluk istiklili için 
çalışmışlardır. Mahmut Paşa Zogo 
fimdiki kral Zogonun büyük baba· 
ııdır. 

B ug0n1di Kral Zogo. on ya· 
pııda iken babasını kaybet

lrllştlr. Çocukluk hayatım Matta 

P-!11!!!!--- Yaza n : fii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!I 

Halil Lii.tfi 

Kral Zopnan •n al11ımıı raimlerinJen biri .• 

Diier lttmlefi Prerua 
RUHiYE 

geçinnif olan kralın valdesi Sacl· 
de Hanımdır. Sacide Hanım Emin 
Bey Toptaninin kızıdır. Kocası öl
dükten sonra bütün dirayet ve ze. 
kisını toplayarak Arnavutlukta 
Zogo ailesinin mevkiini kılvvetlezı.. 
dirmif ve oğlunun krallığını. temir. 
eylemiftir. Kral Zogo, Jstanbulda 
Nümunei Terakki mektebinde orta 
ve lise tahsilini görmüştür. Lise 
tahlilinden sonra Harbiyeye zade
g6ıı suııfına girmiş ve asker ola-
rak yetipniştir. · 

Balkan harbine kadar Harbiye
de tahsil görmekte olan Kral Zo
ao. harp iliııı üzerine memleketi
- dönmüştür. Henüz 17 - 16 ya
pnda iken Arnavut gönüllülerini 
etrafına toplayarak Sırplar tara
fmdan muhasara altına alman It
kodrayı kurtarmıya koşmuştur. 
Fakat harpte muhariplerinin en i
leri gelenlerinden iki yüz sıJihlı
nın ölmesi üzerine tekrar Mata 
dönmüştür. işte tam bu sıralarda 
eski Osmanlı mebuslarından Be
ratlı Ismail Kemal, bütün Arna
vut milletine hitaben bir. beyanna
me nep-ederek Arnavut münevver
lerini Avlonyada bir kongre akdi
ne davet etmiştir. 28 birincitet
rin 1912 de genç Zogo da bu kon
greye gelmiştir. Halkın teşvikatına 
gençlik enerjisine kendini veren 
Kral Zogo, memleketinin umumi 
teveccühünü kazanmıya başlamış 
bulunuyordu. Zaman gelmişti ki, 
Genç Zogo, etrafına topladıiı mu
hariplerle Saplara katşı koymuf 
ve Sırp askerinin Arnavutluğa gir
ınestne :mant olmuştur. 

1912 senesinde müttefik dev
letler Arnavutluğun istik

lllinl dÜ§Ünmiye bafladıkları za
man Arnavutluğa Prens Giyyom 

Zo•onun kulıarlefi Pr••• 
MACiDE 

dö Vied'i kral yapmayı kararlat- · 
tırmışlar ve Premi Draç limanına 
çıkartmışlardır. 

'lı .Mart 1914 tarihinde Arnavut
lu ~cını başına koyan Prens, 
memleketin ahvali umumiyeslni 
bllmediği gibi bir çok entrikalara 
da kapılımı olduğundan hiçbir it 
göremfyordu. Arnavutlar Prensin 
muvaffakıyetslzllğinl görünce ye
niden isyan ettiler. 

isyan edenler aruında ele 
bafllarından Esat P• Toptan! 
de bulunuyordu. Esat .Pqa Toptan! 
zahiri kurtarmağa çal1f1yor ve giz
li maksatlarını yavq yavq orta
ya koyuyordu. Prem Vied, Ama· 
vutluğu terketmekle beraber beri 
taraftan da Sırplar Arnavutluğa 

girmiş bulunuyorlardı. 

Genç Zogo, bütün soluk kan -
lılıjını muhafaza ederek 1916 se
nesine kadar şato.unun çetin ka -
yalıklan arasında bir intizar dev
resi geçirdi. A vusturyalılarm ta -
arruzu üzerine Arnavut toprakla • 
rından çekilen Sırplar, Arnavut 
vatanperverlerinin cesaretini art -
tırmıştı. Bu sırada Draçtaki sara -
ya Arnavut bayraiJ çekilmiştir. 

Bütün Arnavut münevverleri, za
bitanı, mllliyetperverlerl Elbuan 
da bir içtima yaparak Arnavutlu
ğun istikWini kurtarmak için ted
birler almağa bafl•mıflarsa da 
genç Zogonun da bu lçtbnaa gel
mesini hoı görmeyen AV'Ulturya • 
1ılar toplantıyı dalıtmıflar ve genç 
Zogoyu a.lıp Viyanaya götilrmÜJ -
\erdir. Kral Zogo, Mütarekenin 
sonuna kadar Vlyanada kalmıştır. 
Umuml Harbin bitmesi iberine Vl
yanadan memleketine dönen Zo • 
go, derhal toplattığı Arnavut u • 
kerleriyle İşkodraya taarruz etmlt 

ve mGttefik ordulardan tahliye e
dilen n Sırplar tarafından zapt1!'9 
dilen bu ıeJıri ele geçirmiştir. 

Genç Zogonun cesareti, hamiye
ti, cenglverliil Arnavutla

nn derin takdirlerini celbetmeğe 
klfi gelmiştir. 

Zogonun enerjisi, teşebbüsten 

yılmayan olgunluğu ecnebi ordu~ 
Iann itıali altında bulunan Arna
vutlukta milli duygunun artma -
sına, vatan hissinin çoğalmasına 

vesileler uyandırmıştır. 
Arnavutlar genç Zogoyu can -

dan sevmi§ler ve 28 ikinciklnun 
1920 tarihinde yapılan mebusan 
intihabatından sonra Süleyman 
Delvinanm reiallğl altında kuru -
lan kabineye dahiliye nazırı ola • 
rak getirilmesine çalıflDlflardır. 
Bu tarihten itibaren Zogo Arna -
vutluiUJı .kuvvei mu.harrikesl ma
kamına gelmlf bulunuyordu. Bl -
raz sonra genç Zogo harbiye neza
retine geçmif, flmal ordusunun 1t 
lahma çalışımı, tehlikeli askerle
ri ordudan atmıftır. Bir müddet 
sonra Cafer Ipl - kabinesin
de tekrar Dahiltye nazın olmuş
tur. Arnavutlukta bat gösteren bir 
isyanın önüne geçmiş, &sileri te -
mizleclikten sonra da Başvekil o • 
Iarak hüktlmetin bapna geçmiştir. 
23 §Ubat 1924 tarihinde genç bir 
mektepllnin tabanca kW'§11Du ile 
yaralanarak mevkilni muhalif par 
tiye bırakarak Başvekaletten çe
kilmiştir. Pariste bulunan ve bir 
kan davasından dolayı Esat paşa 
Toptaniyi öldüren talebe Avni Rüs 
temin Tiranda Toptani ailesi tara· 
fından öldürülmesi bahanesiyle 
yeniden bir isyan başlamıştır. Ka
bine prklnı Tirand~ kaçmağa 
mecbur otüiuştur. Zogo da Belgra
da ilüca etmiştir, İsyan nihayet 
bulduktan sonra Zoıo 1925 sene -
ıinde Tirana davet edilmif, parlak 
meruimle karplanarak ve Ama -
Vutluk Cümhurrelal unvaniyle hil
.k4metbı bqma getirilıııJıtir. 192'7 
senem biri.nclk&nunun 7 inci IÜ -
nü de parllmento tarafından ka -
bul edilen bir kanun ile Zogoya 
millet haliskAn unvanı verilmiş -
tir. Bir sene sonra mebusan mec
lisinin l eylul 1928 tarihinde ver
diği kararla Arnavutluk krallığı 
teessüs etmiş ve Zogo Amavutla
nn kralı birinci Zogo unvaniyle 
kral olmuştur. 

Bundan evvel Cümhurreelsl, i-
ken İtalyan1-rdan elli mil

yon altın franklık bir istikraz ak
detmif ve bir İtalyan maU grupu
nun yardımı ile Tiranda ilk Arna
vut bankasını kurmuftu. 

Kral Zogo, bir ihtlWcl oldulu, 
vatan ve milletini sevdiji ve ut -
runda dövüpnekten çeldnmedfli 
kadar uzağı görür, ıiyul bir a -
dam delildi. 

Talebesini İtalyada tahsil et -
tirdL Hastanelerinde İtalyan hu -
tabakıcıaından bafkası yoktu. Mek 
teplerinde İtalyan ijaanı mecburi 
idi. Asan itika hafriyatını, İtal • 
yanlar yapar, madenlerini İtalyan
lar i§letir, ithallt ve ihracatını İ
talya ile yapardı Bütün tayyare le"! 
rüseferi İtalyanlann elindeydl 
Velhasıl havası, karası, denizi or
dusu, parası hepsi Romaya tevec
cüh etmi§ti. 

İşte her f8Yi ile Romayı kazan
mak isteyen Arnavutluk maalesef 
kendisbil kaybetmemek için çar -
pıpnaktadır. 

Kral Zogo 1927 de İtalya ile 
blr ittifak muahedesi imza etmif -
ti. İtalya bugün müttefikinin mem 
leketini lstill etmektedir. 
Kniın validesi bir kaç aene ev

vel öldü ve sarayt krlainin arka -
aında Blbasan yolu üzerinde yük
IÜ tepedeki büyiik bblre, gö -
milldil, Kralın Macide, Ruhiye, 
Müteyyen ve Se'nlye isminde dört 
~ kardep vardır. Bunlardan Se
niye AbdüJbamtcUn oğlu Burha -
nettin ile evlidir ve Burhanettln 
Arnavutlulun Paril sefarethanesi 
kltibtdlr. 

1 

Millet Meclisinde 

Meclis IhtıSas 
1Encümenleri için 
Seçim Yapıldı 

Ankara, 10 (Tan Muh•birinden) - (Df7arbakır), Zeki Mesut AlAn (J)fyar

Büyük Millet Meclisinin bu.günkü bakır), Fazıl Ahmet Aykaç (Elazıtl, Saf• 
toplantısında Meclis İhtisas Encü- fet Arıkan (Erzincan), Gl. Pertev Demir

han (Erzurum), Ahmet Şükrü Esmer d•• 
menlerine §Wllar seçilmişlerdir: tanb\ıl), SalAh Clrncoz (İstlınbul>, Halil 

Adliye Encümeni Men~ (İzmir), GL Muhittin AJr.yO& 

Mümtaz Ökmen (Ankarr.), Numan Ak- (Kan), lbrahim Süreyya Yltft (Kocae'1), 
soy (Antalya), Qmıan Niyazi Burcu (Ba- AU Muzaffer Göker (Konya), Hikmet Ba• 
hkesfr), Feridun Fikri (Bingöl), Süreyya :yur (Manisa), Necmettin Sadak (Sıvu), 
Örgeevren (Bitlis), Atıf Akgilç (Bursa), Yahya Kemal Bayatlı (Tekirdaj), Nuun 
Muhittin Baha Pars (Bursa), Münir Çağıl Poro7 (Tokat). 
(Çorum). Şeref Aykut (Edime), Abdül· İktıaat Encümeni 
hak Fırat (Erzlncaır), ömer Asım Aksoy Berç Türker (Afyon K.), Hamza Erkan 
(Gaziantep), Abidin Blnkaya (Kastamo- (Afyon K.), İzzet Akomıan (Afyon ıt.). 
nu), Recep (Kayseri), Suat Hayri Ur- Ahmet Ulus (Ankara), Muammer E1'lf 
güplil (Kayseri), Ragıp Akça (Kocaeli), (Ankara), Nazmi Topçuojlu (Aydın), Ve
SalAh Yargı (Kocaeli), Fuat Gölbudak li Necdet Sundükay (Di7a:.rbakır), Fuat 
(Konya), Galip Gültekin (Konya), Refik Balkan (Edirne), Salih Bafotaç (Erzln
fnce (Manisa), Hasan Menemencloflu can), Emin Sazak (Eskisehlr), Nuri Pa
Mardln), Dr. SaimaU Dtlemre (Rize), Fu- zarbaşı (Gaziantep), İsmail Sabuncu 
at Slrmen (Rize), Cemll Ata)" (Sinop), (Giresun), Edip Servet Ttir (GümOeane) 
Faik Ahmet Barutçu (Trebzon), Ş1ııui Doktor Muhtar Berker (İçel), Abidin Da-
Devrim (Zonguldak). ver (İstanbul), Ahmet H mdi Denimıea 

Arzuhal Enc8menl 

1 

(İstanbul), Benal Anma (İzmir), Dr. Mu.-
faman Hakkı Mumcu (Amuya), Adnan tafa Bengisu (İzmir), Mehmet Aldemlr 

Menderes (~), Fahretttn Tiridotlu (İzmir), Kahraman Arıklı (Kars), CeW 
(Balıkesir), R87l'ettln Karan (Balıkesir), Bayar (Kastamonu), Ahmet Hamdi Dik-

i 
Lötfl Gören (Bolu), Mustafa Fehmi Ger- me (Konya), KAzım Okay <Konya), Besim. 
çeker (Bursa), lllevzat Berkay (Denizli), Atalay (Kütahya), Dr. Rasim Ferit TalQ 
Mehmet Şahin (Gaziantep), Gl. Ihsan (Nllcfe), Hasan Cavit (Rize), Şema lt
Sökmen (Giresun), Şevket Erdolan (GQ- can (Se71ıan), Naki Bekmen (Siirt), Ya• 
milşane), Dr. Yusuf Ziya Somer (Kırşe- suf Kemal Tegirşenk (Sinop), Hasan Ka• 
hir), Kemalettin Olpa (Kocaeli), Dr. Veh· rabacak (ZongulCak). 
bi Bemlıt (Ordu), Hamdi Şarlan (Ordu), Kütüphane Endtmenl 
İsmail Camaş (Ordu), Raif Dinç (Rize), Dr. General Besim Ömer Akalın (Bil .. 
Meliha U1q (Samsun), Naşlt Fırat (Sam· cik), Dr. Mustafa Cantekin (Çorum), Mlh
sun), Gl. Akit ÖZtekln Erdemgil (Sıvas), ri Pektaı (Malatya), Haz.un Tepenaa 
Hikmet Işık (Sıvu), Ziya Başara (Sıvas), (Nltde). 
SWeyman Sım Gedik (Trabzon), Münlp 
Boya (Van). 

Biitçe Encümeni 
Yahya Galip Kargı (Ankara), Dr. Zihni 

Ülgen (Bolu), Rilsuhi Bolayırlı (Çanak
kale), Rüştü Bekit (Diyarbakır), Fethi 
Altay (ElAzığ), İskender Artun (Erzin· 
can), Durak Sakarya (Gümüşane), Tur
han Cemal Beriker (İcel), Mükerrem 
Ünsal (Isparta), Fethiye Öymen (İstan· 
bul), Galip Bahtiyar Göker (İstanbul), 
Tahsin Cotkun (Kastamonu), Faik Bay
sal (Kayseri), Sadettin Serim (Kayseri), 

Bürhanettin Denker C~rltl&rell>. Şevkft 
Ödül (Kıtllllhıt1, ~etmMff Se7fell Cıtır
fehlr), 0rsL A. SaJt AkbıQ-tulan (Kocae
li), Ali Rııa Türel (Konya), Naim Razım 
onat CKOD78). AIAettln Tirldollu (Kiltah
J"&), lluttallp Öker (Malatya), Osman Ta
ner (Malat)'a), Mamur Bozdolan (Marq), 
Rıza Erten (Mardin), HilınQ Kitapçı 

(Mufla), Şükrü Ataman (Muş), Hamdi 
Yalman (Ordu), Gl. Naci Tınaz (Seyhan), 
Remzi Çiner (Sıvas), Raif Karadeniz 
(Trabzon), Sım Day (Trabzon), Sami h
bay (Urfa), Ahmet Sunıur (Yoqat), Sım 
İçöz (Y07.gat). 

Dahiliye Encftmenl 

Maarif Encftmeni 
Belkia Baykan (Ankara}, TürkAn On 

(Antalya), İsmail Hakkı Uzunçal'IÜI $a
lıkeslr), Avni Yukanuç (Çanakkale). Re
şat Nuri GWtekin (Çanakkale), Tallt 
Onay (Giresun), izzet Ulvi Aykurt (Hat
kAri), Emin İnankurt (İçel), Ali Kimi 
AkyQz (İstanbul), İbrahim Allettin Gh
sa (İstanbul), Nazmi Ülker (İr.mfr), Se
hime Yunuz (İzmir), Fuat K6priUll 
(Kars), l\ıcjv~ Naıiz !'.d&iler (Mania), 
Ali Canip Yöntem (Ordu), SeUın Sam 
Tarcan (Ordu), Huip Ahmet 
('.llollıd), Ralll !bat --- (Tra1*a), 
Hamdi UlJdıYen. (Trab&on), Refet- flMea 
(Urfa). 

Mall79 Bnetlmenl 
Cemal Akçın (Af7on K.), Haydar Cer

çel (Afyon it.), Ihsan Tav <Atn>. Dr. a. • 
lip Kahraman (Bursa), Zillfll Tlrel CDI• 
yarbakır), Münir Hüsrev G6le (Erzurmn), 
Ahmet Aksu (Gaziantep), Atıf BQIJldlr 
dıtanb\11), KAmll Dursun (İzmir), öm .. 
Tqçıotlu (Kayseri), Hamdi Kuleli (Jtırk,, 
lareli), izzet ÖZkan CKırteblr), fbnhJm 
Toton (Kocaeli), Klznn Gürel CKonn), 
Mahmut Nedim Zapçı (Malatya), Jl"aDc 
Kurd<>llu (Manisa), Dr. Abravaya ııa,.-

Esat Uras (Amasya), l'e\"Zf Daldal (An- maralı (Nijde), Kemalet1in Kimi (RfM). 
kara), Rasih Kaplan (Antalya), Yahya lbrahim Arvas (Van), Yusuf Özenci (Zan· 
Sezai Uzay (Babkeıdr), Necrnettfn Sahir ıuldak). 

(Bln&öl), Fatin Güvendiren (Buna), Fazlı M, R. Tetkik Encümeni 
Güleç (Bursa), Hilmi Erreneli (Çanakka· Rıfat Araz (Ankara), Şakir Kınacı (An• 
le), Abf Tüzün (Corum), t.mau Kemal kara), Mehmet Emir (Balıkesir), zın 1-
AIPNr ,(Corum), Osman Şahlnbaş (Edlr- aen (Çanlon), Mazhar Kansu ((".onıh), 
ne), Ol. Zeki So7demlr (Erzurum), Naki- Zl7a ltaramürael (tstanbul), Dr. lftJnd 
ye Ere(ln (Erzurum), Münir Akkaya 
(Giresun), Reşat Mlmaroflu <İzmir). z- 07taç (Malatya), Hakkı Kıhçoğlu <Mut). 
at Özoluz (Kars), Zihni Ol'bun (Kara), tbrah1ın Mete (Seyhan), Hakkı Unıuıa 

(Van). 
Ahmet Hilmi Kalaç (Ka7M1i), Nazmi 
Toker (KayHrl), Şevki Ersun (Konya), Mllll Müdafaa Encümeni 
Emrullah Barkan (Malatya), Edip Ergin Razım Çanklı (Balıkesir), Salih Boııok 
(Mardin), Mehmet Ali Yürüker (Sam- (Bilecik), Dr. Akif Ankan (Çankın), 11-
sun), Zühtü Durukan (Samsun), Mlthat yüp Sabri Akgül (Çorum), GL Klzua 
ŞOkrO Blleda (Sıvas), Cemil Ubaydın Sevüktekin (Diyarbakır), Aziz A~ 
(Tekirdaj), Galip Tekel (Tokal), Ziya (Erzurum), Yallm Altul (En\lnım). SClk
Arkan (Yozpt), İbrahim Etem Bozkurt rO Koçak (Erzurum), Hasan Fehmi ADI 
(Zonruldak), Rıfat Varda (Zonguldak). (Gümilşane), Yuauf Zi7a Zarbun (GOmG-

Divanı Muhasebat Encümeni ıane), Dr. Tulamiral Hakkı Slnul Zl"ll 
Aka GilndQz (Ankara), Hilmi Şeremet- clatanbul), Hüsrev Kızıldoian (Kara), 

U (Balıkesir), Muzaffer l\kpınar (Balıke- Şeratettin Karacan (Kara), Vehbi B0cl8 
slr), Tevfik Temelli (Bitlis), Cemil öz. (Konya), Gl. Osman Koptaıel (Malat)-8), 
çatlar (Bolu), Emin Yerlikaya (Bolu), Klzım Nami Dunı (Manisa), Hasan Re
İbrahim Necmi Dilmen (Burdur), Meh- lft Tankut (Marq), Sadullah GOllt!r 
met Sanlı (Burdur), Nafiz Dumlu (Erzu- <MuJla), Amiral Fahri Enlln CSamaua). 
rum), GL Refet Bele (İıt5nbul), Hacer RUleD Barkın (Samsun). Sinan Tekell
Dtcle (Kastamonu), Hilmi Çoruk (Kasta- otlu (Seyhan), Cevdet Kerim İncedQI 
monu), Nuri Tamaç (Kast.ımonu), Hazım (Sinop), Rahmi Apak (Tekirdal). CJl. Ah
Börekcl (Kırwehfr), Mehmet Erten (Ma- met Yuıan (Urfa), CeW Arat (Yaıqat) 
rq), Cemal Karamutla (Mulla), Faik Nafaa Endimftıl 
So7lu CNltde), Ahmet lhsa" Tokgln (Or- lllebnıre Gönene (Afyon it.), Arif --
du), Mitat Aydın (Trabzon), Haydar tın (Ankara), Etref Demirel (Ankara). 
Rilft(l Öktem (Tunceli). Ali Rıza Erem (Çoruh), Fuat Ziya Clrll-

G. ve İnhisarlar EncGmenl tepe (Elazil). Aziz Samih tıter En:lncan), 
Nafiz Aktın (Ama.,.a), Dr. Emin c.- İznt Arukan (Esldtehfr), Osman lflJl ~ 

mal Suda (Bolu), Atıf Kamçıl (Çanakta- ldfehlr), ROlntı öZdamar {taparta). S.. 
le), İsmet Eker (Çorum), Silleyman Kös- dettln J:pUatıen dzmlr), Sadrl ~ 
tekçiolJu (f;orum), Saklr Baran (Çorum), (ltiltah)'a), l\lehmet Sevket ~ 
Dr. Hazım Samanlı (Denizli), Fahri Ak- (Malatya), Vasıf Cinay (Malatya), o.na 
cakoca (Denizli), Cahit Cubukçıı (Diyar- Erçin (Mania), Halit Menıi (Nllde), 
bakır), latamat Özdamar (Eııldeehfr), Sa- Abdurrahm•n Naci Demlral (Sıvaa). OL 
dettin Urab (İltanbul), Ali Dikmen (Ko- Sıtla Uke (Tokat), Sami Erkman <Tun
caell), izzet Erdal (Konya), OL Seyfi cell), Şeref Ulul (Urfa), Velet İzbudak 
Dazcören (Mardin), Dr. Ra.e;,ln Avni (Yozpt). 
Ercan (Mutia), Naim l'!rem (Nftde), Hu· S. ve M. İçtimaiye EndlmMI 
16al Orucuotlu (Sinop), Danlı Eyflpollu Dr. Hilsametttn Kural (Alnl. Dr Tao-
(Trabzon), Mitat Yenel (Tunceli), Ekrem tu (Ankara), Dr. Mftnir Soykarı r A"fal-
Pekel (Yozgat). J"&), Dr. Şakir Şener (Aydın), Dr. MullBI 

Hariciye EncBmenl Suner (Bilecik), Dr. Ahmet Ruht Y.U-
l'allh Rıfkı Atay (Ankara}, Dr. Cemal 7Url (Burdur), Dr. Refik Guaran '-

Tunca (llalatya), :ıııamtaz KQnak (Ay- sa), Dr. Hamdi Berkman (Denttll), 1'111'111& 
dın), Hasan Cemil Çambe1 (Bolu), Aaım Meınik (l:dlrne), ?>r. Mehmet AU Alıa-
Ua (Çoruh), Dr. tbrahim Tlll önı6ren (Sonu 10 uncuda) 
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Sıra Turgut Reise Geldi 
Tehlike, Dört Yüz Harp Gemisi Halinde Cerbe 
Limanını Göz Hapsine Almıı. Yakınlara Sokulmuıtu 

Oradan sık sık Tunus kı
yılarına geliyor, dort yuz 

ıemiden murekkep bir filo ile on 
binlerce kişiden teşekkül eden bir 
kara ordusuna haftalardanberi ka
pılannı kapalı tutan Mehdiyyeye 
yardım etmeğe savaşıyordu. Bu 
küçük şehir, o büyük duşman kuv
vetlerine karşı tam beş ay gögtls 
gerdi, her şehide bedel en azından 
yirmi İspanyol neferi feda ettirdik
ten sonra bir yığın toprak halin. 
de İmparator Şarlken ordusuna 
teslim oldu. 
Şimdi sıra Turgutla boy ölçüş

meğe gelmiştL Amiral Anderya 
Dorya, sayısı yuzleri aşan donan
masını Cerbe adasına - umul
maz bir giınde - gotürdü ve meş
hur korsanı - kırk yedi ge • 
milik filosiyle - orada bastırdı. 
Hesap, mantık, akıl, muhakeme 
ve her şey Turgut Reisin orada 
ya yanıp kül olmasını, yahut An
derya Doryaya boyun eğmesini 

zaruri gösteriyordu. Harbe giriş. 
mek düpedüz delilikti ve bu deli
likten hayırlı bir netice çıkmasına 
asla imkan yoktu. Fakat Türk ~ü
ciaıun şiarı muhali müm)tün kıl
maktı ve o gucun harekete geçti
ği yerlerde alevin yakmak, suyun 
boğmak, kasırganın yıkmak has-
1alarını kaybettiği çok görülmüş
tü. Onun için Anderya Doryanın 
limana doğru surmek istedigi ge. 
milere Turgut tarafından yol ve
rilmedi karaya çıkarılan batarya
lann isabetli ateşiyle filo açıklara 
suriıldu. 

Reaamı: MOnlf Fehim R•fmferln her hekkı mahfuzdu• 

Türkleri, toy lıalbinin bütün temizliği ile arhlı güul buluyordu 

Bununla beraber tehlike, dört 
yuz harp gemisi halinde, Cerbe li
manını göz hapsine alınış demekti 
Bugün değilse yarın veya öbtir 
gun bu büyük filo o küçük adayı 
kuru bir çıra gibi mutlaka tutuş
turacak, alev alev yakacaktı. Bu 
vaziyette Turgut Reisle arkadaş
larına ve gemilerine nasip olacak 
Akıbet ise, o çıra yangını içinde 
tutuşup mahvolmaktan başka bir 
feY olamazdı. 

Amiral Anderya, bu kanaattey
di, ona yoldaşlık etmekte bulu -
nan kara askeri kumandanı Ge
neral Toledo bu kanaatteydi, müs
takil bir fırka ya başbuğluğile ~ -
ref veren Sicilya Hidivi Vega bu 
kanaatteydi. Minimini bir şehri 
bir Tiırk korsanının elinden - fa
kat o korsanın bulunmadığı bir 
günde - almak şerefine ortak ol
mak hırsiyle Mehdiyye önlerine 
alay alay asker getirmiş olan eski 
Rodos f()valyelerl bu kanaatteydi. 
HattA milli t.panya kahramanta
nndan Lui Vargas - bir Türk 
kurşuniyle vurulup ölmeden ün
ce - bu kanaatteydi. 

Turguda aittir. Lakin arkadaşlan
nm da o şerefte büyük bir hisse
leri vardır. Çünkü düşünen başa, 

. yapan el yardım etmezse, düşünü
len şey, ekseriya hulyadan ibaret 
kalır. Cerbede de Turgut Reis, 
bütün filonun - düşman ateşine 

açık duran - limandan kaldın • 
hp adanın öbür tarafına, düşman 
donanmuına görünmiyen yönüne 
götürülmesini düşündü ve bütün 
reisler, kaptanlar, levnetler bu fik
ri münakapsız kabul ederek ta • 
hakkuk sahasına çıkarmak için 
ortaya atıldı. 

F atihin - Istanbulu muhasa· 
ra sırasında - Türk donan

masını karadan yürüterek Halice 
indirdiğini biliyoruz. Turgut ta, 
ayni işi Cerbede yapmıı gibi gö
rünürse de her iki büyük Türkün 
bu hamlelere giriştikleri sırada 

bağlı bulunduktan prtlar gözö
nilne getirilirse, Turgudun kazan.. 
dıjı şerefin daha büyük oldutunu 
kabul etmek llzun gelir. Çünkü 
Fatih Sultan Mshmedin yapmak 

Belki Cerbeliler de bu kanaat
teydi. Fakat başta Turgut Reis 
olmak üzere Türkler başka bir i
man besliyorlardı. Anderya Oor
yaya yenilmiyeceklerine şüphe et
miyorlardı. İşte bu iman onlan 
hep birden harekete geçirdi ve ta. 
rihin eşini kaydetmediği bir ham
leyle o tuzaktan kurtulmak imkA· 
nını kendilerine verdi. 

Hamlenin şerefi, şüphe yok ki, 

Günah Bende mn? 
...... Yazan: Kerime Nadir 
- Ben "Kansk,, e seyrek gelirim .. Fakat babam 

bir müddettenberi burada oturuyor.. Yüksek rüt
beyi haiz bir asilzadeydi.. Lakin bir ithama kurban 
oldu .. Burada menfidir.. Bu gece büyük bir balo 
verilecek. Hem babamla tanışmış olursunuz, hem de 
biraz eğlenirsiniz.. iyiliğinizi hiç bir zaman unut· 
muş değilim, Haluk Bey .• 

Bu son soziı söylerken saınhnt nazarlarla yüzll· 
me bakıyordu. 

Kasabaya girdik. Bir müddet yürüdükten ve bir 
ıüriı sokağa girip çıktıktan sonra, bahçe içersinde 
büyük ve kiırgir bir binanın önüne geldik. Ortalık 
iyice kararmıştı. Bahçeyi yürüyerek mermer mer
ılivelerden çıktık. Geniş bir tarasın üzerinde bir 
~k kadın ve erkek oturmuş görüşüp konuşuyorlar
dı. Büyük ampullerin aydınlattığı bu kalabalık sa
hayı geçtikten sonra iki kanadı birden açılmı§ olan 
bir kapıdan muhteşem bir salona girdik. Ben burayı 
aalon zannetmiştim. Halbuki antreymiş... Zira biraz 
sonra daha müzeyyen ve daha geniş bir salonda bu
lunuyorduk. Butün bu geçtiğimiz yerlerde hep 
ıüslü kadınlar ve gayet şık erkekler vardı. Fakat 
kimse bizimle alikadar olmuyordu. 

Piyer beni, ak saçlı, orta boylu ve siyah reelin· 
gotlu bir adamın önüne götürerek: 

- işte babam.. .dedi. 
Ve babasına dönerek: 
- Size bahsettiğim HalUk Bey! diye illve ettL 
İhtiyar elimi avuçlan araSlna alarak, sanki beni 

kırk yıldan tanıyormuş gibi muhabbet ve samimi
yetle sıktı: 

- Memnun oldum .. Pek memnun oldum deli
kanlı.. Bize şeref verdiniz.. dedi. Ve oturmam için 
yer gösterdi .. 

Unlformam pek yeni değildi. O kadar süslü insa
nın içinde sıkılıyordum. Likln zihnim meguldil.. 
Demek hazan bir cüriim tnıuana 1nM11t anlar vasa· 

TEFRiKA No. 21 •• .. •• 
tabiliyordu? Veyahut, bir cürmiln mükAfatı, lyililr 
oluyordu. 

Piyer beni bir çok kimselere daha prezante ettl 
Bunlann içinden mütecessis birisi kulağıma eğile
rek: 

- Kontu ne suretle tanıyonuuz? diye sordu 
- Hangi kontu? dedim. 
- Kont Voronikofu! .. 
- Ha! .. Şey .. Oğlu ile tUllflyordum .. O da benJ 

babasına takdim ettL. 
Bu sırada, Piyer koluma girerek beni geniş ve 

müzeyyen antreye çıkardığı için muhavere yanda 
kalmıştı Evveli, emqline pek seyrek tesadüf edilen 
zengin bir büfeye gittik.. Biraz f8JJ1panya ve blr 
kaç pasta atıştırdım. Sonra arkamı tarasın kapısına 
vererek hasır bir koltuğa oturdum. Karşımda, du· 
vara asılı büyük bir ayna vardı ki, içinden tara! 
tamamlyle görünüyordu. Ben etrafımdan ziyade ay· 
nanın içinden arkamı seyre dalmıttım. 

Hayalim daha uzaklara, çok uzaklara gittl Derin 
ahlarla göjıümil şişirirken, kalbimin üzerinde blı 
avuç ateşin muannit bir ısrarla beni kavurduğunıı 
Jıissediyordum. 

Bir arabk tamamlyle kendimi hayale kaptırdım. 
Şimdi önümde akasyalarla çevrilmif bir geniş yoı 
vardı.. Fakat burası yol da değil, ldeta bir küçü)ı 
bahçe, yahut bir set üzeriydi. Eğilip dojrulan bu 
takım hayaller arasında, ıözlerimln önünden bi~ 
bir an silinmiyen bir çehre, tebessüm ederek konu
fUyordu. Bu kadar vazıh bir hayal beni hayrete dü
f(irmüyor dejlldL L6ldn, her feY• ralnıen, onu 
kaybetmek korkusfyle hareket bile etmiyordum. 

Bu sırada koluma birisi dokundu. Bunun kont 
Voronikof plduğunu an1amıştım. Bapmı çevirmel 
istemediğim için gayri ihtiyari: 

- Biraz mOsaade edin, dedim. 
Kont hayretle yüzüme bakıvordu. Elini omuzu. 

istediği işe engel olacak bir 
kuvvet yoktu. Ve emri altında on 
binlerce insan bulunuyordu. HaL 
buJd Turpt, korkunç ve hemen 
hemen hücuma hazır bir donan • 
manın tehdidi altındaydı, silah ar
kadqlarından başka da yardımcı
ya malik değildi. 

öyleyken bu yaman ifl yapını • 
ya girişti. Bataryalan sık 11k işle
terek düşmanın gözünü oyalarlı
ğı sırada Türk filosunun bulundu. 
ğu limandan adanın öbür yakası

na kalın tahtalardan geniş bir yol 

döşetti, bu tahtaların üstüne yağlı 
bir madde döktürmek suretile kay
ganlık hU1ule getirdikten sonra 
gemileri tekerlekler üzerine aldı
rarak geceleyin yürüttü, serbest 
bir limana ındirdi ve hemen yel
kenleri §işirtip enginlere açıldı. 

O esnada - Turgut Reisin bü -
tün filosiyle - Anderya Doryaya 
teslim oluşunu seyretmek üzere 
Sicilyadan bir kaç yüz asilzade gc. 
llyordu. Turgut, denize açılır açıl
maz onlan ta§ıyan büyük gemiye 
rastladı ve bir kuru sıkı topla ge
miyi durdurarak zapt, içindekileri 
de esir etti Anderya Dorya, bu 
ifler olup biterken Cerbe limanı 
önünde Turguta yapılacak mua -
meleyi kararlaştırmak üzere mec
lisler kunip dajıtm•kla meşguldü. 

Menkıbe, deli Caferln atzında 
sadelikle kanşık müessir bir aza
met alıyordu. Onun, meseli tahta. 
dan yol dÖ§enmaini tarif ederken 
vlkıiyı basit göstermeğe özeni§i 
dinliyenler üzerinde ten tesir ya
pıyor ve o yol ziyafet solonunda 
binlerce amelenin alın terile ve 
yorulmuş adalelerile döşeniyor • 
muş gibi herkesi hülyalı bir hay
ret sanyordu. Hele kadınlar, bü
yülenmif sanılacak kadar beht i
çindeydi. Fakat bu pfkınhlm on
ları mahzuz ettill de anla§ılıyor. 
du. Ba§ka tilrlQ nasıl olabilirdi ki, 
karadan ftlolar yürüten Türkler, 
gökten yere lnmit veya denlzlerin 
dibibden fırlayıp flll'a;,& bunıya 
dalWmf kimseler dejildl Her mil
letin efradı glb1 onlar da blr ba
bayla bir ananın vücude getirdi
ği mahlQklard.ı. Likin düşünce, 
duyguı cüret ve hareket bakımın
dan kimseye benzemiyorlardı, ta
biata taMkkürn için yaratılımf 
g6rilnQyorlardı. İtte bu iiltOnlük, 
o menkıbenin ad'lahl1Df111 wn.. 
da, her kadının ldrlldnde derece 
derece tebarüz ettiğinden topunu 
birden ?tlı bir ptkınlık istilA ecll
venniftl. Koca koca harp gemile
rini karada yürüten Türklerin bir 
kadın kalblnl ne yükseklere ve ne 
derlnllklere götüreblleceğini o şa~ 
kınlık arasında dii§ünmeğe sava
şanlar ve bu dü§iincenln hazzıyle 
yarı baygınlaşanlar da vardı. 

(Devamı var) 

OKUYUCU MEK.TUPLARI 

Beşiktaş Yolları 
Bakımsız Bir Halde 
Gazetenizde İstanbul belediyesinin yol ı layı bu &ehadetname Sıhhiye VekAletlne 

tamiri için mülhakat belediyelerine tefrik gönderilmiş: Doğru mu, s hte mi? dıye! 
etUgi para ile yapılan yollan ve sokak- Sıhhiye VeklleU doiru derse ne olacak? 
ları okudum. Bu do~uluk sabit oluncıya kadar bu va-

Bu arada Befiktaı belediyeelne de pa- tandaş on sekiz milyon Turk vatandap 
ra ayrıldığında şüphem yoktur. Beşiktaş karf)sında bir sahtekAr olarak teşhir edtl
belediyesi yoksa İstanbul belediyesine miı olmıyacak mı? Hem efendim, Sıhhi· 
merbut değllmi dir? Filhakika Beşiktaşta ye Veklletine ııtmiye ne hacet? Eczacı 
on bel yirmi metroluk bir yol tamır edJl- mektebi. tıp fakilltesi, adll7e daireei libi, 
di. Bu yol beşinci derece sokaklardan ol- çok şükür yanmadı. Demir gibi duruyor. 
mekla beraber belediyenin vergi şube- Oradan sorulur, iş meydana çıkar. 
sine giden yoldur ki halk vergi vermiye Yakın bir münasebetim olmıyan bu 
rahat gitsin veyahut memurlar çamunt zatın phsında, batta kendim olmak üze. 
batmasın diye yapılmıı olacaktır. Cüm- re on lek1z milyon vatandaıı du1t1ndilm, 
huriyetln llAnındanberl Beşlktaı beledi - bir dostum kabahati gazetelere bulmak 
yeslnln halka fayda verebilecek bir ajaç istedi. 
dahi dikmediği görüUlyor. Burası umran- Hayır, dedim. KabahaU havadlııl ıaze
dan mahrum bırakılmlftır. Validen rica telere verenlerde buldum. Fakat muhte
mız Beşiktaş belediyesini biraz faaliyete tem gazete muhbiri arkadaı ta Be7azıcla 
getirsin ve hllen ikinci ve Qçünc:Q dere- kadar neden zahmet edip, hem kendini 
cede altmış senedir el sQrülmlyen cadde- hem bizleri meraktan kurtarmadı. 
ler tamir ıörsün. İş belki doğrudur, çok büyük bir ihtf· 

B"lktatta: e. BERK malle yanlıştır. Mesele haysiyet ve na-
• musun kıymet ve mahiyetini bilmekte ve 

Bir selairlenme -!1.A.. ... fi ona göre davranmak lüzumunu idrak et-
,,._,,. mektedir. Yoksa her muhbiri sadık 18'8-

fine, baflJTlız, gözümüz değil de, teref ve 
ltalıkında Belediyenin tavzilai namusumuz Allaha emanet 

Gazetenizin 1-3-939 T. 11 nilshannda 
(bir zehirlenme hldtl4!8f) baflıtı albnda
kl yazı üzerine tetkikat icra edllc:U: 

Huekl hastanesi. ıece ve gündilz de
mlyerek l(lnCln her daldkRStnda vatan
daşların salblma bekçi bulunan ve bQtiln 
mClracaatlan viedan ve fulleUn emrettt-
11 yollarla ve en b(lyCllıc bir Jıunslyetle 
ls'afa çalışan bir sıhhat mG--1dtr. 

Halbuki şlkAyetçlnln bu sıhhat mcıe1-
ses~fne geldikleri f(ln ilk mOracaat et
tikleri Cerrahpap hastanesinde JAzım ge
len yardımlann yapıldığı ellerindeki tez
kereden anlaşılan Zeliha ve Münevver 
isimli bu iki hastanın haataneye kabulle
ri için hemen emir verlldll!. fakat o gQn 
hastalann yattıklan kofuılarda ~ kar
yola bulunmadıfından do)Qı blzzanır 

yere yatak aerflmek suretiyle kolufa a
lınacaklan teblll edilmesi Qzerine tlkl
yetname sahibinin bQyQk bir uablyetle 
kendisinin zensin ve hastalannı para ne 
tedavi ettirecek kudrette oldutunu 91Syll· 
yerek mutlaka karyolaya yatınlmasım 

muslrren talep etmfı ve bunun tmkln
sızlıtını anıa,..nca hastalarla beraber has 
taneyi terkettiklerl anlqılmn otdulun
dan keyfiyetin o yolda pzetenbde tavzi
han Dtllrial c:Ulertm. 

Ya11 Te B.1'efif amma 
.. YENAL 

• Şerel oe ltay8İ7Cfe -na prelı 
29 - 3 - 939 tarthl1 COmhurlyette 

çerçeve içinde (Yeni bir vuf7et) bqlılı 

altında eski belecli:re muhuebecltl bak· 
kında bir yazı var. Ne o, ne bu. beni ıa
lAkadar etmez. Fakat ne bileyim, vatan
daşlann teref ve baJ"Bf7etl hakkında bir 
düşünce tAQballlltl var. Bir vatandq a
fatlyleo üzilldillilm budur. 

Eski belediye muhasebecisi ,.oksek 
mektep mezunu bir eczacı imi3. Fakat 
bir (muhbiri sadık) çıkmış bu şehadetna
me sahtedir demiş, olablllı. Dünyada ol
mıyan, olamayan ne var ki? M Bundan do-

Doktor CAN 

Muhasebe Memurlan 
Hakkında Bir Karar 

Ankara, 10 'Tan Muhabirinden)
Kaza malmildürlüklerl ile vılayet 
muhasebe müdürlüklerine mülki ve 
askeri müesseseler muhasipliklerine 
tayin olunacak memurların ife baş
ladıkları hemen o gün kendileri ta
rafmdan bir tahriratla zat ifleri mti
dürlüjü fi.nnasile Vekalete bildirile
cek ve seleften devralmaja bapan
dığı bir telgrafla muhasebat umum 
müdürlüjüne yazılacaktır. Halef ve 
selef ara8ında yapılacak muhasebe 
devir cetvellerinden bir nüshası ha
lefin şubesi firmasile muhasebat u
mum müdürlüiüne gönderilecektir. 

Her hangi bir sebeple oluna 
olsun, eski muhasip devir ver
meden ayrıldığı takdirde sebebi 

tasrih '" ,.mt. bir tarafa a!.tıuii iM 
bu da beyan edilmek suretıle keyfi· 
yet yeni m~~p, ~fmdan d~hal 
ve telgrafla muhasebe umum müdür· 
lülüne bildirilecektir. 

Husuıl idare l ütçelerl 
Ankara, 10 (T~~> - Vilayet hu

susi idareleri 1939 bütçe projeleri 
Dahiliye Vekaletine gelmiye başla
mıştır. Kıqehir, Elizıj, Yozgat, lz
mir, Eskltehlr, Gaziantep, Kırklare
li, <:frub, Kastamonu ve An
talya bütçeleri Vekilette kurulan bir 
komisyon tarafından tetkike ba4lan
Dll§tır. Dijerlert de gelmek üzeredir. 

ma koyarak: , , dü? .. Bayılmamak için kendimi zorluyordum. LA. 
kin dilim tutulmuş, ellerim keçelenmiştL - Likin niçin böyle sa~ıu? .. diye sordu. 

- Biraz rahatsızım .. Belki f81Dpanya ... 
Tuhaf py!. Hayal blr türlü siliNniyordu. Bir 

denbire silkindim. Gözlerimi uğuşturdum. H818 
evet hala ayni şeyi gömıekte:vdim. Kont yanımch 
bir koltuğa oturmuş: 

- Neniz var? .. diyordu. 
Aynayı göstererek sordum: 
- Bakınız kont cenaptan.. Bu aynanın içinde 

benim gördüklerimi siz de aynen görüyor musu
nuz?. 

- Tabii! .. Bundan fÜphe edecek ne var? 
- Pekill! .. Ne görüyorsunuz?. 
- Taras ve oradaki davetlileri görüyorum .. 
- Siyahlar giyinmi§, başını bir tül kreple sık· 

.auş genç bir kadın da görüyor musunuz? .. 
- Evet! .. Ha! .. Şimdi anladım .. O, bir Türk ka

dınıdır .. Kendisini tanıdınız mı? .. 
- Yoo! .. Şey .. Yalnız merak ettim de .. : 
- Sizi tanıştırayım .. Kocası dostumdur .. O da 

bir iftira uğrunda "Kansk,, a sürüldü.. Uç aydan
beri burada bulunuyorlar ... 

- Ne diyorsunuz? .. Kocası mı? .. 
- Evet .. Fakat neden böyle tuhaf tuhaf yüzüme 

bakıyorsunuz? .. 
- Hiç! .. Kocası kimdir? .. 
- Rusyada doğup büyümüş, Moskova Unfversi-

tesinde tahsilini bitirmiş değerli bir genç!. Kendisi 
rürktür .. Arada sırada Türkiyeye gidip geliyordu. 
Llkin bir müddet için bütün bunlara veda etti. 

- Ya! .. Vazifesi nedir? •• 
- Avukat! •• 
- İsmi? ... 
- Ali Rıza!. - ........ . 
- Tanıyor mmunuz? .. 
- Hayır! .. 
Bojazıma blr fey tıkanmı,tı. Yutkunamıyordum. 

Nefesim daralıyor ve bütün kanım beynimde topla
nıyordu. Ustümü başımı parçalamak, bağıra bağıra 
kopnak. kendimi yerden yere atmak için yanıyor 
dum. 

- Allahım!.. Bu melön tesadüf mümkün müy-

Demek Nüvit evlenmiftl? .. Hayır, bayır!.. Ben 
aldamyordum .. Bu f§te bir yanlışlık vardı. 

Kendimi teselliye çabprten, dimağımda bir §im· 
tek çakb: 

- Ya Muhtar ne oldu?. diye mınldandım. 
Bu dÜ§ÜDce ile gözlerimin önüne yan aydınlık 

bir kameriye ve orada, uzun yıllar muhayyileme 
hAkolup kalmıt bir afk sahnesi geliyordu. 

Bir anda kalbimde derin bir nefret uyandı. Bu 
kadın için bu kadar yanmak pek lüzumsuzdu. Evet, 
artık benim için blr hiç mahiyetinde olan bu sefil 
nrlıjı dü§ünmemellydim ... 

Bu karar biraz beni kendime gettrmifti. Yerim
den doğrulmak isterken karpmda Piyeri gördüm. 
Sana kolunu uzatıyor ve: 

' - Haydl biraz bahçeye çıkalım, açılırsınız.. Ba-
bam rahatsızlandığınızı söyledi.. Belki havasızlık.
tandır ... diyordu. 

Koluma girerek beni tarasa doğru yürütmele 
başladı. Şaşkın bir telişla: 

- Hayır, hayır! O tarafa attmlyelim .. Dönelim .• 
dedim. 

- Niçin?.. Ne oluyorsunuz? .. 
- Emin olunuz hiç bir fllY değil!.. Bazı DIJHlft· 

tar böyle buhrana benzer haller geçiririm.. Büfeye 
gidelim daha iyi!. 

- Pekili!.. 
Büfeye geldiğimiz zaman, akşamdanberl alır 

opera parçaları dinleten müzik bir tango çalmala 
başlamıftı. Ben blr sandoviçl yemeje çalıflrken Pt
yer elline bir "votka,, tuıu,turdu. Bu esnada çift 
çüt dansa kalkanlar çoğalıyordu. 

Büfeden aynlmak istemiyordum. LAkln pek feci 
bir akıtHk olclu. Kont yanında bir genç erkekle ya
nıma yaldaprak dedi ki: 

- lfte Halllk Bey.. Size dostum Ali Rıza Beyi 
takdim edeyim.. Kendisi bir vatandaşını buldu&u 
için pek ziyade memnun olduğunu söyledi .• 

Ellini uzatarak Ali Rızanın elini lllktım: 
- Ben de 10n derece memnun olclum efendim 

dedim. 
(Devamı var) 
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HDIKAVIE 

F eritle Mülakat Hayli Sürdü 
SELAM TOPU 

\ 
11 Saklamıya Ne Lüzum 

Sıfatiyle işte 
Var Hükumetin Başvekili 

Bugüne ait meselelerden bah
sederken, sözünü bitiremi

yecek, tıkanıp kalacak zanneder
dim. Fakat eski hikayeleri anlat -
mağa başlayınca sesine de, hare -
ketlerine de bir canlılık geliyordu. 

• 

- Mösyö Cenazyan, demişti. Ce
neralin Istanbula geleceği vakit 
mallı.m mu acaba? · 

- Şubatın ilk haftasında Istan
bulda olacaktır, diyorlar. 
Düşman ceneralinin lstanbula 

şubatta geleceği, yani gecikeceği ha 
beri alçak Feridin bayağı camnı 

sıkmıştı. Başını önüne eğmiş, yeis
le içini çekmişti. Dudaklarından da: 

- Çok geç .. Bu kadar beklemek 
bize çok azap ve ıstırap çektirecek .. 

Sözleri dökülüvermişti. Feridin 
bu sıkıntılı hali Mailyanın gözün
den kaçmamıştı. O, arkadaşından 
daha kurnaz, daha hinoğlu hin idi. 
Cenazyanın eşekçesine kapattığı ü
mit kapıları ile beraber kendi men
faat kapılarının da kapanacağını 

birden hissetmişti. Hemen ayağa 

kalkmış, hürmetle eğilmişti ve: 
- Paşa Hazretleri, demişti. Bu 

kadar yeise kapılmıya lüzum yok
tur. 

Kapiten Delor bana diğer bir ge
neralin daha evvel geleceğini söyle
miştir. Işittiğime göre de Kapiten 
Halit hazırladığı listeyi bu genera
le verecektir. Cenabmıza arzedile
cek daha ~ühim bir mesele var ki, 
onu Cenazyan şimdi söylemiye u
nutmuştur. Kapiten Halit padişah 
hazretleri ile gizlice görüşmek için 
Parizden gizli emir almıştır. 

Cenazyan beceriksizliğini anla
mış, aklını başına toplamıştı. Otur
duğu yerden bir yay hızı ile sıçra
yarak kalkmış ve: 

- He paşam, demişti. Doğrudur, 
Mail yanın dediği. Sizi böyle mah
zun görüncez diyeceklerimi unut
muşumdur. Evet, Kapiten Halit, 
padişah hazretleri ile görüşmek i
çin Pari.zden emir geldiğ1ni bana 
da söylemiştir. Hatta bunun için a
yan reisi Ahmet Rıza Bey ile gö
rüşmek istediğinden de bahis aç
mıştır bana. 

Feridin yüzünü kaplıyan ümit
sizlik bulutları dağılmış, kararan 
yüzü birden ağarmıştı. Tatlı bir 
dille; 

- Çok teşekkür ederim, Mösyö 
Mailyan, .:_ınişti. İşin en ruhlu ta
rafını Mösyö Cenazyana hatırlattı
nız. Bu haber çok enteresandır. Ka
biten Halidin Ahmet Rıza Beye 
müracaatine ne lüzum var. Belki 
dostum Azaryan Efendi Hazretleri 
size söylemeği unutmuşlardxr. Ben 
padişah hazretlerinin eniştesiyim. 

Bu sıfatla kapiteni arzularına ka
vuşturmak, padişah hazretleri ile 
istediği vakit görüştürmek benim 
için pek kolay ve daima mümkün
dür. Bu ciheti münasip bir surette 
kapitene açmak, onu bana müraca
at mecburiyetinde bırakmak sizce 
mümkün değil mi acaba? 

D amat Feridin Mailvana te
şekkür etmesi ve teveccuh 

göstermesi Cenazyanı biraz kıskan
dırmıştı. Bu sebeple Mailyanın ce
vap vermesine meydan bırakmamış 
hemen söze başlamıştı. 

- Mailyan kapiten Delorla çalış
maktadır. Delor ise böyle işlere ka
rışmıyor. Mademki emrediyorsu
nuz . bunun için çalışmağı söz veri
yorum bendeniz. 

- Çok iyi olur Mösyö CenazY,an. 
Mesela, beni eskidenberi tanıdığı

nızı padişaha olan akrabalığımı bil
diğinizi söyliyerekı pekaltı, kapiten 
Halidin bana müracaati zeminini 
hazırlıyabilirsiniz. Hem zannet
mem ki, benimle görüşmek fırsatı
nı kapiten Halit kaçırsın. 

Hain Feridin iki yüzlü ahbarlar
la görüşmesi saatlerle sürmüştü. 
Yemekte bile bu mevzudan ayrıla
mamıştı. Fransız hükumeti ve mil· 
letinin dostluğu şerefine eski şarap
lar içilmiş, methiyeler söylenmişti. 
İçkinin verdiği keyif ile Ferit bül
bülleşmişti. Londradan, Ingilizler
den ve hele hiç dilinden düşürme
diği Prens Dögal ile aralarındaki 
dostluktan iftiharla bahsetmiş, söy
lemiş, övünmüş ve övünmüş söyle
mişti. Sonunda da: 

Açıkça Konuşuyorum. 
11 

radığından ... " bahis ile başmabeyn
ci Lutfi Simavi Beye şiddetlice bir 
müracaat yapıyordu. 

Ayan meclisinde hareket yoktu 
ve bu hareketsizlik göze çarpıyor Onun için dünya ancak 15 - 20 

- Sağlamağa ne lüzum var. Hü
kumetimizin müstakbel bir başve
kili sıfatile işte açıkça söylüyorum, 
demişti. Fransızların sıcak, cana 
yakın nazikliklerini, Ingilizlerin so 
ğuk centilmenliklerine her vakit 
tercih ederim. Bu sebeple memle
ketimizin bugünkü acıklı vaziyetin
de, uzatılacak bir Fransxz elini, haz
re~ !sanın mübarek eli gibi hür
metle öper, tazim ile sıkarım. Fran
sız dostluğunu bütün ruhumla ku
cakları aziz canımla besler, kal
bimde yatırır ve büyütürüm. 

ve biraz da manalı sayılıyordu. Va- sene evvele kadar vardı. O tarih -
ziyeti tahminde güçlük çekmiyen, 
biraz kulağı delik geçinen kimseler 
ayan meclisinin padişah tarafını il
tizam edeceğini söylüyor ve esefle
niyorlardı. 

Ayan meclisi, padişahın bu hare
ketinde meşrutiyete ve kanunu esa
siye karşı bir sadakatsizlik olup ol
madığını düşünüp araştıra dursun, 

Ferit cidden coşmuştu. Osman beri tarafta azlıklar ve bu azlıkları 
lılığım da, damatlığını da, büsbütün çileden çıkarmağa uğra

paşalığını da unutmuştu. Adeta şan büründükleri siyahlar altından 
Fransızlığın aciz, değersiz bir kulu hakiki çehre ve kisvelerile meyda
olmuştu. Fransızları o kadar yük- na atılan azgınlar boş buldukları 
seltmiş, o kadar öğmüştü. Sanki meydanda at oynatmıya başlamış
Türklüğe karşı beslediği bütün kin lardı. Palikaryalar, ahbarlar yap
ve garazını böylece ortaya dökmüş- tıklan adi taşkınlıklarım, çirkin 
tü. gösterilerini artırmışlardı. Otede 

Mideleri gibi ceplerini de şişir- beride hadise çıkarıp Itilaf Devlet
diği misafirlerini uğurladıktan son- !erinin müdahalesine meydan ve~ 
ra salona dönen Ferit, ayakta bul- recek teşebbüslern atılmışlardı. A
duğu Zeki ile Ali Ihsana: çıkçası silahlanıyor, baş kaldırıp 

- Nasıl Beyler, demişti. Fransız şahlanmağa uğraşıyorlardı. 

dostluğunun piştarlarını ele geçir- Müttefikler !stanbulda, kendi a-
dim mi? ralarında bir idare kurmuşlardı. 

Ali Ihsan Bey neden !se bugün Akdeniz kuvayı bahriye kumanda
susmuştu. Fakat Vahdettinin hasa- nı Istanbula fevkalade komiser ta
damı olan Zeki, Feridin bu derece yin olunmuştu. Işgal kuvvetleri 
alçalmasını, hele iki Ermeni uşa- başkumandanlığını Makedonyada 
ğına bu derece yaltaklanmasını, bulunan general Franşe Despere 
hiç te hoş görmemişti. Kaşlarını yapıyordu. Ingilizlerin Karadeniz 
çatmış ve: ordusu adını verdikleri kuvvetin 

- Şaştım bugünkü halinize. A- kumandanı general Sir Corç Miln 
damlarını bu kadar ağırladığınıza de başkumandanlığın emri altında 
bakılırsa Halitle karşılaştığınız za- bulunuyordu. Ayrıca teşkil edilen 
man her halde ayaklarına kapana- İstanbul mıntakası müttefikin ku
caksınız. Şevketmeabımızın enişte- mandanlığında da yeneral Sir Han
si olma1t sıfatı ile biraz ağır dav- ri Vilson bulunuyordu. 
ranmanrzı, millet ve memleket uğ- (Devamı var) 

tenberi sanki hayat durmuş, yaşa
mak kesilmişti. Hiçbir işi beğen-

miyor, hiçbir işe güvenemiyor, her 

yapılanı yadırgıyordu. 

- Sinemaya gitmedim bile, di -
yerek dudak büzüyordu, nerede o 
eski balozlar, orta oyunları. Dün -
yanın tadı, tuzu kalmadı. Zamane 
gençlerine acıyorum doğrusu .•. 

Bir pazar günü ziyaretine git-
tim. Üst üste pamuklu hır -

kalar giymiş, kafasına bir siyah 
takke geçirerek köşe minderine 
yerleşmişti. Hemen yanında, el yaz
ma bir kitap, bir sıra yasemin ağız
lık, mukavvadan büyük tütün ku
tusu, mini mini siyah taneli ve kır
mızı imameli tesbihi duruyordu. 

Mor damarlı, zayıf ve kocaman 
elini öperken dışarıya kulak verdi. 
Uzaktan uzağa top sesleri geliyor
du: 

- Hayır ola, diye sordu, bu top 
sesleri ne? Bayram mı? · 

- Değil amca, dedim, limana 
bir İngiliz zırhlısı gelecekti. Onun 
selam topları olacak. 

- Selam topu ha ... Pek mühim
dir pek ... Dikkat ister, hazırlık is -
ter. 

Hayretle sordum: 
- Neden amcacığım, kuru sıkı 

selam topunun hazırlığı ne olacak? 
Bütün ihtjyarlardaki bir nesil 

evveli küçük görmek itiyadile: 
- Senin buna aklın ermez ev -

lat, dedi, bir tarihte bu seıam topu 
runa bile olsa kadir ve şerefi şaha-
neyi bu derece aşağılatmamanızı 1-L k M N ................................... ::-4 
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ları dökerek inlediği o kara ve a
tisi meçhul günlerde Izzet Paşa ka
binesinin çekilmesi, hiç şüphe yok 
ki, günün en ehemmiyetli ve hat
ta elemli bir meselesi olmuştu. Yal
nız Vahdettini ve taraftarlarını iş
galci düşmanlardan daha çok se
vindirmişti. Her yerde, hatta ma
halle kahvelerinde bile kabinenin 
padişah tarafından yaptırılan bir 
müdahale ve tazyik üzerine çekil
diği söyleniyordu. Saray, Babıfili, 

mebusan meclisi karışmıştı. 
Vahdettin, istiianamedeki ağır ve 

dokunaklı sözlerden çok teessür 
duyduğunu, bu hareketi ile riayete 
yemin· ettiği kanunu esasi hüküm
lerinin haricine çıkmamış olduğu
nu ve yaptırdığı tebligatın bir tav
siyeden ibaret bulunduğunu ileri 
sürüyor. Kaçamak yollara saparak 
meselenin ayan medi.;ıi tarafından 
müzakere ve tefsir edilmesini isti
yor ve istifanameyi ayan meclisine 
gönderiyordu. 
Babıali padişahla hükumet arasın

da ihtilafı mucip olacak bir hadise 
bulunmadığı halde, kabine reisine 
ait salahiyetin bir takım kayıt ve 
şartlarla daraltılması, hükümleri
ne riayete and içilen kanunu esasi
ye aykırı görüyor, kabine hakkın
daki emniyeti şahanenin azalma
sından bahsedilmesini de bir izzeti 
nefis ve şeref meselesi sayıyor ve 
istifada ısrar ediyordu. 

Mebusan meclisi neden ise pek 
o tarrıflı olmuyor yalnız meclis re
isi Halil Bey "Kavaidi meşrutiyet 
icabınca, vükela buhranında şevket
meabın ayan ve mebusan reisleri 
ile istişare buyurmaları icap eder
ken, bu defa yalnız ayan reisinin 
çağırılmasının ve mebusan reisinin 
meseleden haberdar edilmemesinin 
usul ve teamüle münafi olduğun
dan ve bunun da zatı hazreti padi
şahinin mebusan meclisine karşı 
bil' p-ınııivPt<ıi7Jiai t...1Akkisine uf!-

BAŞ AGRISI NEDEN GELİR? 
Baş ağrısından rahatsız olunca, 

herkesin bildiği, o me~hur ilaçla
rın birinden alırsınız. Ağrı da çok 
defa geçer; fakat gene gelmek ü
zere. Gitgide ilacın nıiktarmı art
tırmağa mecbur olursunuz, mide
niz de az çok bozulur, bununla be
raber baş ağrısı da artık geçmez .. -

Onun için baş ağrısına böyle 
muvakkat tesirli ilaçlarla karşı 
koymak doğru bir iş değildir. Doğ
ru yol, baş ağrısının nereden gel-
diğini anlıyarak onu kökünden 

geçirmektir. 
Baş ağrısı ateşle birlikte gelirse 

sebebi meydanda demektir. Ateşli 
hastalıkların hemen hepsi baş ağ
rısma sebep olurlar. Srtma nöbet
leri bile baş ağnsı ile gelir ... O za
man baş ağrısı ile ayrıca mesgul 
olmağa lüzum kalmaz. Ateşli has
talıkla beraber onun alameti olan 
baş ağnsı da geçer. 

Bazı hastalıklarda da baş ağrı
sı çok rahatsızlık vermekle bera
ber hastalığın başka alametleri 
yanmda bu alamet ikinci derece
de kalır. Mesela menenjit hastalı• 
ğında ... 

Zehirlenmelerden sonra gelen 
baş ağrısının sebebi de çabuk an
laşılır: Akşamcıların hepsi sabah
leyin gelen baş ağrısını iyi bilir
ler ..• Kış mvesirninde sohalann iyi 
işlememesinden gelen karbon ok
sidi ile zehirlenmenin verdi!?i. baş 
ağnsrnr hatırlamak lazımdır~ 
Baş ağnsı ateşsiz olursa, belli 

başh bir hastalıkla birlikte ilkin 
damarlardaki tansiyonun fazla o
lup olmadığını düşünmelidir. Tan
siyon fazla olunca sabahleyin uy
kudan kalkınca enseye doğru şid
detli bir baş ağrısı gelir, insan ha
reket ettikçe, hele iğlldiği vakit 
artar ve tansiyon dü~ürülmeclikçe 
başka hiçbir şeyle geçmez. 

Böbreklerde müzmin bir iltihap 
olunca gene baş ağrısı gelir ve ü
remiye doğru göti.irür. O zaman 
baş ağrısının o ağır hastalığı ön
ceden haber verdiğinden dolayı 
ondan memnun olmalı ve böbrek
leri tedavi ettirmelidir. 

Firengi hastalığı şimdiki gibi 
çabuk tedavi edilemediği zaman
larda onun akşamlan gelen meş
hur bir baş ağrısı alameti vardı. 
Şimdi vaktile tedavi edilenlerde 
hu alamet görülmiiyorsa da ken
dilerini tedavi ettirmiyenlere baş 
ağrısı ~elince ona hiç kabahat bul
mamalıdır ... 

Başı ağrıyan, hele orta ;vaşlarda 
bayan olursa, parmaklarını saçla
rının arasına sokarak hasuun de
risinin altrnda, arkaya doğru, kü
çük küciik yurnnılar hnhınuu bu
lunmadığına bRkması ihtiyatlı bir 
hareket olur. Cilnkii orada topla
nan yağ parçaları da baş ağrısına 
sebep olurlar. 

Burun hastalıldannda baş aiin
sı geldiğine en iyi şahit nezledir. 
Nezleye tutulanın başı ağrıdığı 
gibi, burunda nezleden başka bir 
hastalık olunca gene bas ağrısı 
gelir. Onun için burunlarından 
şüphesi olanlar hiT kere onu da 
muavene ettirmelidir. Hele yüz 
ken"ilklerinin araılannda bosluk
Jardan birinde iltihan bulun~nca 
baş ağrısı pek şiddetli olur ..• Bu
nun ~ihi kulak hastalıktan da, e:öz 
hastalıklan da baş ağrısı getirJr
ler. 

Hormonlardan bazı1arınm bo
zulması baş ağrısına sebep olur. 
Tiroit guddesi fazla iıı;leyince, ka
dın yunıurtl\lığının hormonu aza
lınca baş ağrısı gelir. On yaşından 
sonra bazı çocuklara baş ağrısı 
gelir. Ondan başka derin bir yor
gunluk, idrarda albümin bulu
nur. Bunlar çocuğun mektebe de
vamına bile mani olur. Sonra on 
sekiz yaşında bu alametlerin hep
si kendi kendilerine kaybolurlar. 
Bu da lpofiz guddcsine kan birik
tiğinden dolayı hormonların bo
zulmasından ileri gelir. Boylan 
çabuk uzayan çocukların birço
ğunda bulunan baş ağrısı da ayni 
sebeptendir. 

Bir de sinirlilerin baş ağrısı var
dır. 

Yazan: Namı Müstear 

yüzünden az kaldı, tantuna gidi -
yordum. 

Şaşırdığımı gorunce memnun 
oldu. Sanki bütün zevki, eski hatı
ralarile, hatırasını saydığı gençleri 
şaşırtmaktan ibaretti. 

- O zamanlar bahriyede topçp 
zabitiydim, diye başladı, o zaman
lar dedimse, Rus - Japon harbin
den on beş, yirmi yıl evvel Muini
zafer korveti hümayununda topçu 
zabitiydim. 

Bizim korvet, Adalar deni
zinde bulunuyordu. Rados adasın
da demirliydik. Hiç unutmam böy
le güzel bir bahar günüydü. Ada
lar denizinde yaz erken gelir. Fakat 
rüzgar eserse adamı rahatsız et -
mez. Öğleden sonra kıc üstünde 
hamağa uzanmıştım. Tenteleri kı
mıldatan bir poyraz esiyordu. Göğ
sü, bağrı açmış, uyumağa hazırla
nıyordum. Birdenbire liman ağ -
zından bir gürleme duyuldu. Ne -
den yalan süyliyeyim, ilk aklıma 
gelen basılmak ihtimali oldu. 

- Eyvah, dedim, Çeşmede, İne
bahtıda, Sinopta olanlar oluyor ga
liba. Düşman bizi gafil avladı. Bun
ca senedir midye bağlamış demiri 
kımıldatmanın mümkünü yok. Yan
dık vesselam ..• 

Meğer mesele başkaymış. Der-
saadeti ziyarete giden büyük 

bir İngiliz zırhlısı. bizim direkte 
sallanan komodorluk bayrağını gö. 
rünce selam topuna başlamış. Bor
da toplarından biriyle ateş ediyor
du ama ortalığı inlettikçe inletiyor, 
denizin yüzünü barut kokulu beyaz 
bir dumana boğuyordu. Hemen: 

- Cevap vermek lazım, diye dü
şündüm, kaç top attıysa o kadar 
karşılık vereceğiz. 

Varda bandıralara kumandayı 

bastım: 

- Sayın şunun attığı topları, de
dim, yanlış olmasın, gözlerinizi pat
latırım. 

Lakin sükunetim çok sürmedi. 
Kıi.firler yirmi bir pareyi geçmişler, 
otuz, otuz beşi bulmuşlardı. Şu 

halde yüz bir parça atıyorlardı. 
Bize de o kadar savurmak düşüyor
du. Halbuki korvetimizin bayram
larda falan işliyen yegane topu baş 
üstündeydi ve onunla yüz bir kuru 
sıkı atmak belki de mümkün olnu
yacaktı. Bunu hatırlar hatırlamaz 
t I ' opçu çavuşuna seslendim. Numa-
ra neferlerini topladım. Baştaki to
pun yanına koştum.Sanki mübarek 
malmış gibi üstüne yelken bezin
den bir de kılıf geçirmişlerdi. Bir 
acaip çalgı gibi sessiz, sadasız du
ruyordu. Funyasını yetiştirdiler 
ama kamasını bulmak epey müş
kül oldu. Fakat neferler arslan 
gibiydiler. Namluyu hemen bağ -
ladılar. Cephanelikten barut ve 
hartuç getirdiler. 

Varda bandıralar top adedini 
dikkatle saymışlardı. Üçü, dördü 
birden: 

- Yüzbir diye bağırdılar 

Durur muyum. Bizim evlat a
deta öksürmeğc başladı. Yir

mi beşe kadar işler iyi gidiyordu. 
Fakat ondan sonrası tahminim 2ibi 

çatallaştı. İkide bir duraklamak, 
soğumasını beklemek iktıza edi -
yordu. Kumandanımız -allah rah 
met eylesin- kolağası Süleyman 
efendi galiba felaketi sezmişti: 

- Ha gayret tosunlar ha gayret, 
şu işi yüzümüzün akıyle temizliye
lim. Otuz beşi buldunuz, yüz bire 
birşey kalmadı. Diye cesaretimizi 
arttırıyordu. 

Altmış beşte işin tamamile sarpa 
sardığını anladım. Çanaklıktaki -
lere düşmanın nerelerde olduğunu 
sordum. 

- Geçti, gitti, neredeyse gözden 
kaybolacak. Dediler. Biraz ferahlı
yarak ateşe aralık aralık devam 
ettim. Nihayet uzatmıyalım, bizim 
Karaoğlan (seksen yedi) dedi, da
yandı. Öylesine kızmış ve şişmişti 
ki bir tane daha atmak değil, bir 
haftadan evvel yanına sokulmak 
imkansızdı. 

Siileyman kaptan perişan halimi 
görünce acıdı galiba: 

- Aldırma, dedı, herifler top 
menzilinden çıktılar. Artık ses so. 
luk işitilmez. Bir kaç kuru sıkı 
da eksik oluversin. 

Fakat meseleyi unutmağa va
kit kalmadı. Üç gün sonra 

kaptanla beni, sahile, makine ba
şına çağırdılar. Mabeyni hümayun 
istiyormuş. Süleyman efendinin 
korkudan dizleri tutulduğu için 
kelleyi koltuğa alarak ben gittim. 
İş berbatlaşmıştı. İngiliz kaptanı: 
"Bizim yüz bir pare topumuza, sek· 
sen yedi pare ile cevap verdiler. 
Bundan İmparator hazretlerine ha
karet çıkar" diye sefarete rapor 
vermiş. Sefaret te Babıaliye no -
tayı dayamış. Astane allak, bullak 
olmuş. Hele: "Efendimiz makine 
başındadır, doğrusunu öğrenmek 
istiyor." Demezler mi? Neye uğra
dığımı şaşırdım. İşin aslında kaba
hatli idile Herifler yüz bir pare top 
sallamışlardı. Bunu bütün Adalı 
duymuştu. Kem küm etmeğe baş
ladım. 

Lakin cennetmekan efedimiz 
yedi düveli parmağında oynatan 
bir diplomat padişahtı. Benim saç
maladığımı anlayınca: ''Evladımı 
ürkütmeyin, demiş, bir kere olan 
oldu. Yalnız kendisine sorun baka
lım. İngiliz gemisi, yüz bir pare to
pu tamam attı mı? Yoksa onlar bir 
kaç tane eksik attılar da bizim as
ker bunu bize hakaret sayarak 
bililtizam böyle eksik cevap mı veı 
di? 

Bu kadar işareti alır almaz ak
lım başıma geldi. Hemen cevap 
verdim. 

- Evet Şevketlim, herifler val
lahi de billahi de doksan dokuz 
tane attılar. 

İki pare eksik olduğunu gö
rünce din gayretiyle kulunuz da 
seksen yedi atıp durdum. Onların 
tamam1amasın.ı bekledim. Hala da 
bekliyorum. 

Tabii İngiliz kumandanı avak di
redi. Kançılar gitti , geldi, gitti. gel
di. Biz söz birliği ederek nuh dedik 
peygamber demedik. 

Tam bir ay sonra lumbar ağzın
(Lutfen sayfayı ~edriniz) 
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Ac b 
Geç Kalmış 
Değil miyiz 

(Bcışı 1 inciı:lt!) 
ziyade kuvvetlendirmiştir. Binaen
aleyh bu fırsattan istifade etmeli
dir. 

Vesaire .. 

O vakit bu neşriyatımız mev
simsiz göründü. Balkan 

devletleri eski ittifak çerçevesi i
çinden dışarı çıkmıya razı olmadı
lar. 

Fakat hadisat süratle yürüdü. 
Ve korkulan tehlike çabuk kendini 
gösterdi. Balkan konseyi dağılır, 
dağılmaz Almanya, Çekoslovakya
yı işgal ederek Romanya hududu
na dayandı ve bu Balkan mütte
fikimizi ağır şartlar ihtiva eden ik
tısadi bir anlaşma imzalamağa mec
bur etti. Hatta bir ara Romanya 
hudutları tehlikeye düştü Şimdi 

dostumuz Romanya Alman yum
ruğunun tehdidi altındadır ve bir 
iktısadi esarete sürüklenmek tehli
kesine maruzdur. 

lkinı:i Balkan müttefikimiz Yu
goslavyanm vaziyeti daha iyi de
ğildir. Italya Arnavutluğu işgal e
dince Yugoslavya Alman ve ltal
yan çemberi içine düşmüştür. Şim
di bir taraftan Almanların, öte ta
raftan ltalyanlann sıkı bir tazyiki 
altında bulunmaktadır. Her iki dev
let te Yugoslavyanın madenlerine 
şiddetle m_uhtaçtır. Binaenaleyh 
Yugoslavya siyaseten değilse bile, 
iktısaden Almanya ve Italya
nın esareti altına girmek tehli
kesi ile karşı karşıyadır. Arnavut
luğun işgalinden sonra Yunan müt
tefikimizin de vaziyeti tehlikeye 
dıi§müştür. Filvaki İtalya şimdilik 
Yunanistanı istila niyetınde olma
dığı hakkında teminat vermekte
dir. Fakat bu teminat Yunanista
nm hattı hareketi İtalyayı mem
nun ettiği müddetçe bakidir. Yu
nanistan İtalyayı rahatsız eden bir 
siyaset takip ederse daima tehlike 
altındadır. Bu takdirde İtalya Bul
garistanla birleşmek için Arnavut
luktan SeHl.niğe inmekten çekin
miyecektir. 

İtalyanııı ötedenberi Bulgaris
tanı tahrik ettiği ise m;ılumdur. 

Balkanların ortasında tatmin edil
memiş bir devlet olarak kaldıkc;a 
Bulgaristan daima gere~ ltalya
nın, gerek Almanyanın propagan
da ve tahrikine müsait bir saha teş
kil edecektir. Bulgarların harekete 
geçmesi ise Balkanların huzurunu 
kaçırmıya kafidir. 

Binaenaleyh Almanların Balkan
lara inmesi, tallyanların Balkan
lara girmesi, Balkan :fovletlHinin 
huzurunu kaçırmış, sulhünü tehli
keye düşürmüştür. 

Şimdi bu elle tutulur tehlike 
karşısında Balkan devletle

rı arasında bir federasyon tesisi 
fikri kuvvetlenmiye başlamıştır. 

Balkan federasyonu ancak Bul
garistanın da bu bloka girmesine 
ıniimkündür. Bulgaristamn Bal
kan blokuna girmesini temine Tür
kiye ve Yugoslavya ötedenberi ça
lışmaktan geri durmamışlardır. U
marız ki, diğer Balkan devletleri 
de realiteler karşısında artık ha
kikati görerek Bulgaristanın arala
rına girmesine muhalefet etmiye
ceklerdir. 

Istanbulda Romen ve Türkiye 
Hariciye Nazırları arasında iki gün 
süren müzakerelerin bu imkanı ha
zırlamış olması ihtimali çoktur. 
Balkanlarda huzurun ve sulhün 
devamı için bundan başka çare 

yoktur. Fakat, acaba bu işte geç 
kalmış değil miyiz. 

dan "geçenki İngiliz gemisi görün
dü." diye bağırdılar. 

Zırhlı liman ağzında hi • 
zamıza gelince - hiç akhm -
dan çıkmaz - sancak bor -
dasından birbiri peşinde iki du

man tükürdü. İki gürleme tepeleri 
inletti. İşi anladım. Kaptana iki top 
eksik attığını kabul ettirmişlerdi. 
Hemen başüstüne seğirttim. Bora
zana gürül gürül (top başı) çaldır
dım. Onlar iki eksik selam topunu 
atmışlardı. Biz de mütebaki on dört 
kuru sıkıyı savurarak İmparatora 
hakaretten vazgeçtik. Mesele kal
madı. 

Selfım topu diyip geçme evlat, 
kuru sıkıdır ama sırasında adamın 
aklını tarumar eder. 

------ --- -
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lngiltere ve Fransa 
Akdenizde Askeri 
Tedbirler Aldılar 

{Başr 1 incide) 
sr icap edecek tedbirleri tesbite 
mecbur etmiştir. 

Polonya Hariciye Nazırr, pek ya
kında, Romanya ve Macaristanla 
karşılıklı teminat meselesi hakkında 
müzakereler yapacaktır. 

Diplomatik mahfillerde bildirildi
ğine göre, Ingiliz hükumeti ltalyan
ların hiçbir suretle Korfoyu işgal 

etmiyeeekleri hakkında Romadan ka
ti ve resmi teminat istemiştir. 

Romanya tereddüt ediyor 
lyi haber alan mahfillerin öğren

diklerine nazaran Romanya, Ingilte
re ile bir karşılıklı yardım anlaşması 
akdinde hala mütereddit bulunmak
ta ve aşağıdaki iki şartın evvel~mir
de teminini istemektedir: 

1 - Harp vukuunda boğazların In
giliz - Fransız filosuna açık bulun
ması, 

2 -Doğu Avrupasında müessir bir 
mukavemet cephesi tesisi için Türki
ye, Romanya ve Sovyetle!' Birliği a
rasında bir karşılıklı yardım paktı
nın imzası. 

Hükumet mümessillerine gö
re, i llgiliz ııazıl'ları bugün, İn
giliz teminatının derhal Yuna
ızistana ve Türkiyeye teşmil e
dilip edilmiyeceği meselesi hak
kında karar vermişlerdir. Mev
zuu bahs olan anlaşmalar Po -
lonya ile imza ve Romanya için 
de derpiş edilen iki taraflı an
laşmaya benzer anlaşmalardır. 

Jyi malılmat alan mahafilleJ· 
Yunanistan ve Türkiye ile akdi 
muhtemel anlaşmalarm şimdi -
lik gizli tutulacağını üiive et -
mektedirler. 
Aynı zamanda İngiliz hükfuneti, 

Mussoliniye, İspanyadan kıtaatını 
c;ekmek suretile imza ve taahütleri
nin şerefini koruması için son bir 
imkan daha vermek arzusundadır. 
Diğer taraftan, İngiltere~ Tür

kiye, Bulgaristan ve Romanya ile o
lan diplomatik faaliyeti önümüzde.. 
ki günler zarfında \.ok hararetli bir 
safhaya girecek ve hedefi de ~un
lar olacaktır: 

1 - Balkan antantının, Bulg:rris
tanın Döbricedeki isteklerine rağ

men, muhtemel teşriki mesaisini. 
2 - Harp halinde İngiliz ve ~ran 

sız harp gemilerinin boğazlardan 

serbest geçmesini temin eylemek. 

Mısır ve Sudanın müdafaası 
Mısır mahafiline göre Londra se

firinin bugün Kahireye muvasalatı 
beklenmektedir. Sefir, İtalyanın Ar
navutlukta.ki harekatı c1olayısile Ak
den izde hasıl olan vaziyet ile l\<fisır 
ve Sudanın müdafaasmı ve Filistin 
meseleleri hakkında görüşmeler ya
pacaktır. 

General Metaksasın nutku' 

hakkında görüşmüştür. 

Fransa hariciye nazırı. bugün bil
hassa Sovyct Rusya sefiri ile görüş
müş ve müşterek cephe kurmak bah
si üzerinde Sovyet noktai mı.zarını 

tetkik etmiştir. Fransız !rnbiııesi çar
şamba günü Cümhurreisinin riyase
ti altında toplanacaktır. 

ltalyanın verdiği teminata 
itimat edilemiyor 

Gazeteler Arnavutluk işgalinin 

buraya münhasır kalacağına dair ve 
rilen teminata pek de inanmamak -
tadır. 

Vaziyeti hulasa eden . matbuat, 
Ingiiiz hükumetinin Balkan memle-
ketleriyle müzakereleri tacile karar 
verdiğini ve Romanya ile yapılacak 
paktın ise şimdilik endişelerin ikinci 
safında kaldığını yazmaktadır. 

İngiltere Yunanistana garanti 
vermekle işe başlayacaktır. 

Nihayet gazeteler, Chamberlain'
in önümüzdeki çarşamba veya cu -
martesine toplanacak olan parlamen
toda bu bapta beyanatta bulunması
nı bekliyorlar . 

Taymis, hükumetin yeni siyasi 
istikamette süratle yürümesini teş

vik etmektedir. 
Daily Telegraph şöyle yazıyor: 
"Tecavüze karşı kurulan cephenin 

kuvvetlendirilmesi ve yeni yağma

cılık temayüllerine karşı kuvvetli 
bir mania hazırlanması için hiçbir 
gayret esirgenmemelidir. 

News Chronicle gazetesi totaliter 
olmıyan memleketlerin süratle ha
rekete geçmesi Arnavutluğun zap
tından sonra elzem olduğunu yaz -
maktadır. Sulh için yegane ümit bir 
İngiliz - Fransız - Sovyet askeri iti
lafıdır. 

Gazetelerin mütalaaları 
Paris gazetelerinin hepsi de Arna

vutluk meselesi ile m ·,5guldür. 
Petit Parisien gazetesi, Mussolini

nin Korfo adası veya Yunanistanın 
diğer toprakları üzerinde hiçbir emel 
beslemediğine dair verdiği teminatı 
mevzuubahis ederek diyor ki: 

"Biiyük Britanya hiiki'ımeti bu te
minatı senet ittihaz etmekle beraber 
Fransız hükılmetile bilitilaf Akdeni
zin bahri müdafaasının kuvvetlen
dirilmesine karar vermiştir. Bu yol
da tedbirler de alınmıştır. Gerek ln
giltere, gerek Fransa, gerekse bütün 
Akdeniz sahillerinde bulunan mem
leketler mütcyakkıt duruyorlar." 

Buhranın tehlikeli cephe•i 
"TemJJS,, gazetesiı diyor ki: 

"Mesele, Arnavutlukta mahallen 
halledilse bile, enternasyonal bakım
dan halledilememiştir. Ve bu keyfi
yet, tamamile Avrupai mahiyet gös
teren buhranın en tehlikeli cephesi-
dir. İstihdaf edilen nokta, şarki Ak
deniz ve Uzak şarka hakim olan bü-

Atina, 10 (Hususi) - ltalyanın tün Balkan mıntakasıdır. :Mevzuıı-
Arnavutluğu işgal etmesi yüzünden bahs olan, İtalyaya Şarki Akdenizde 
memlekette hissolunan huzursuzluğu hakimiyet temin için yalnız Selani
gidermek ve halkı teskin etmek üze- ğe ve Ege denizine doğru inişi temine 
re Başvekil General Metaksas bugün kalkışmak değildir, fakat ayni za • 
rr..dyoda bir nutuk söylemiş ve "Yu- manda Yugoslavyayı bloke ederek 
nanistan istiklali ve bütünlüğü mut- Romanyayı tecrit etmek ve Alman
hık surette müemmendir,, demiştir. yanın Romanyanın tabii zenginlikle
Nutuk halkı teskin etmiş ve hissolu- rine ve Karadenize ilerleyişini ko _ 
nan endişeleri bertaraf etmiye yar- laylaştırmaktır. 
dım etmiştir. Arnavutluğa karşı ltalyan hareke-

/ngüiz - ltalyan itilafının ti Almımyanın Çekoslovakyaya va-
leshedilmesi muhtemel zıyet etmesi, Romanya ve Polonya-

l'arisı 10 (Hususi) -· Diplomatik ya karşı Alman tehditleri, bütün 
mahafil, gerginliğin hafiflediğine ka- bunlar birbirini tutan ve itmam e. 
nidir. den şeylerdir. Ve yine bugün bun-

Londraya İtalyan hi.ikümeti tara- lar, Roma ile Berlin arasında sıkı 
fından Italyanın Akdeniz statükosu- surette konuşularak tesbit edilmiş 
na riayet edeceği ve Arnavutluğun aynı siyasi planın metodik tatbıka
istiklalini muhafaza eyliyeceği husu- tındaki müteakip merhalelerdir." 
sunda teminat vermiştir. Matin diyor ki: 

İtalya hükumeti, ttalyanın Yuna- ! "ltalyan temin~h _Yunanista~ gibi 
nistana ve Korfuya karşı bir guna ni bazı memleketlerı hıç te tatmın et
yet ve tasavvuru olmadıgı hakkın- memiştir. Yunanistan bugün lngilte
da teminat vermiştir. renin garantisini istiyor. Fransanın 

Diplomasi mahafili, Ingiliz _ 1- kanaatini hulasa etmek Hızım gelir
talyan itilafının fesh~ilmesinin c:ok sa doğrudan doğruya diplomasi usu
muhtemel olduğunu beyan etmekte- lü ve hususi anla~malar gürültülü 
dir. nümayişlere tercih edilmek lnztm-

Bonnet, Parlste kalmıştır. Beynel- dır. Fllhakika vaziyetin beyanata de
milel vaziyetin inkişafını yakından ğil, her türlü ihtimale karşı koymak 
takip etmektedir. Mumaileyh bu sa- için askeri tedbirlerin ittilıazuıı icap 
bah Ingiliz sefirini kabul etmiştir. ettirdiği kanaati vardır." 
Sefir kendisine Londra ile Roma ara- Yugoslavyd.tla huzur.uzluk 
smdaki müzakerelerin netayici hak- Belgrat, 1 O (Hususi) - ltalya t:ı-

kmda malUmat vermiştir. Bonnet, ay rafından Yugoslavya menafiini ko
ni zamanda Sovyet Rusya sefirini ka- rumak için verilen teminatın Yugos
bu 1 etmiş ve sefir ile ~arki Avrupa lcn'Ya hiikı"ımetini tatmin ctn•ediği 

İtalya Yeni 
Kuvvetler 

Gönderiyor 

Türk Ordusu Her Tecavüzü 
Bertaraf Etmeğe Kadirdir 

(Ba~ı ı incide) lan büyük Türk ordusuna da 
bakımından işlerin yürümesinin da- yanarak her tehlikeyi ı·e fo • 
ha kolay bir hale konulduğunu ve cavüzil bertaraf edeceğimi 

tBası l incide) Vekillerin de daha yakından işlerini kanaatinde olduğumuzu siiy· 
nutku söylemekten vazge<·tigı· anla 

r - takip ve kontrol edebileceklerini Ü- [emekle if tilıar duyarım. 
Ş?lıyor. mil ediyoruz. Işte arkadaşlar, maruzutım burad..ı 

Du~e11in bu seyahati, hava şartları bitiyor. Sözüme başlarken aı-zettiğin· 
müsait olduğu zaman yapması muh- iş Programları gibi, Cumhuriyet Halk partisinin pro· 
temel olduğu haber verilmektedir. gramına sadık ve onun tahakkukun .. 

Diplomasi mahafili, Mussolininin" Vekaletlerin iş programında bir çalışan arkadaşlarınız olmakla balı· 
bu seyahatten yalnız hava §artları değişiklik yoktur. Kabinenin progra- tıyarız. Sizin gösterdiğiniz yolda ve 
d1:!ğil, ayni zamanda muhtelif ecnebi l mında olduğu gibi, Vekaletlerin iş ·vereceğiniz dire!difler dairesinde 
payitahtlarında İtalyanın Arnavut - programlarında da Cümhuriyet Halk milletin refah ve saadetine çalışmal; 
luktaki hareketi üzerine yapılmakta Partisinin programı esastır. azmindeyiz. Eğer bizi bu vasıfları· 
olan görüşmelerin neticelerini bekle- Cümh~riyet devrinin en muvaf - mızla yüksek maksatlarınıza hizmcl 
mek arzusunda olması dolayısik vaz- !~~ prensıplerinden biri olan <lenk edecek kabiliyette görüyorsanız iti· 
geçmiş olduğunu beyan etmektedir- butc;e esası~a dayanarak hazırlanan mat reylerinizle taltif ve takviye ve 
ler. 939-940 malı sene bütçesi huzurunu-ı işimize devama miisaado buyuru· 

İtalyan işgalinden evvel Arnavut- za takdim edilmiş bulunmaktadır. nuz." 
luğu terkeden Italyan1ar geri dön- Müzakeresi esnasında gerek şahsan 1 ıtt"f ki lt"ımat 

· b ı ı d k k d·ı · 1 l · · 1 a a mıye aş amış ar ır. gere en ı erıy e ça ışmakla iftihar 

Yeni kuvvetler gönderiliyor duyduğum vekil arkadaşlarımın size Başvekil Refik Saydamın sık sık 
Arnavutluğa gitmek üzere yeni as- vereceğimiz izahat bunu gösterecek- ı:-ürekli alkışlarla ve bravo sesleril~ 

keri kuvvetler hazırlanmaktadır. tir kanaatindeyim. Yalnız dahili karşılanan bu nutkunu takiben ta-
General Guzzini, bugün bir beyan- ve harici vaziyetlerden bahse - yini esami ile reye müracaat edilmi:; 

name neşrederek Arnavutları ıtaata deceğim. Dahilde devamlı bir hu- ve tasnifler neticesinde Refik Say-
0.avet etmiş ve mukavemet edenlerin zur ve sükun bulunduğunu ve Türk dam kabinesine 389 reyle ve mevcu
en şiddetli cezalara çarpacaklarını v~tandaşının s~~imi beraberlik ve dun ittifakile itimat edildiği bildiri!· 
bildirmiştir. ~ven h~va~ı ıç.ı~de yaşa~ığım em- miştir. 

Arnavutluk devlet adamlarından nıyetle soyhyebilırlm. Cumhuriyet S.. Al H t" 1 . 
biri Kral Zogonun reddettiği Italyan hükumeti, bu havanın bulanmama-

1 
OZ an a ıp er" 

s.artları hakkında şu maliı:natı ver- sına Türk vatandaşının endışesiz ça- B b t .. . F 1 Ah t u eyana uzerıne azı me 
miştir. lJşmasına ve kazanmasına. huzur i- A k (El" ~) R f"k 1· (M · ) . . . . . . . y aç azıg , e ı nce anısa , 

Italyan !?nrtlarl şu mahiy~tte idi: cın.de fazıletlı hır aıle hayatı gecır- ! B T .. k (Af ) E · S k - - ' . · erç ur er yon , mın aza~ 

1 - İtal,van kıtaatınm her aı1 · ·c mesıne ve istikbalinden emin olma- E k" h" ) .. 1 ak h .. k. t" 
y •• •• \ s ışc ır soz a ar· - u ume ın 

A tl ~ ı kt ·h sına butun kuvvet ve gayretile ca- ı . . . rna\'u ugun ıer no asına ı raç 
1 

akt d . ,• !programını tasvıp ve yenı Refik Say 
edilebilmesi, ışm a evam edecektır. d k b. . k d . •t• t am a ınesıne arşı en erın ı ıma 

2 - Arna\'utluğun bütün istih - Harici Siyasetimiz hislerini ifade etmişlerdir. Hatipler, 
kam]arı, limanlan, muhtelif tesisatı burada bilhassa Türk milletinin sul~ 
iizerinde İtalyanın askeri kontrolü, Aziz arkadaşlarım. ha olan derin bağlılığı kadar kuvve-

3 - Arnavutlukta ikamet eden İ- Dünya vaziyetinin baş döndürüct.i tine de olan inançlarını bilhassa te-
talyanlara mebus ve nazır olmak bir süratle her an değişiklıkler gös- barüz ettirmişler ve bu kuvvetin en 
hakları dahil olmak üzere Arnavut • teren inkişafı, harici siyasetir.1izin canlı bir timsali olan Tiirk ordusu -
Iarın bütün haklarmm verilmesi. her zamankinden ziyade müteyakkız na karşı muhabbetlerini ve itimad -

4 - Arnavutluk harici~·e ııeza - olmasını icap ettiriyor. larını meclisin sürekli alkışları ara-
retinin ilgasiyle Arnavutluğun hariç Milletleri biribirinin karşısına di- ~ında bir defa daha teyit eylemişler-
te İtalya tarafından temsili. ken, bir kaç gün gibi kısa zaman i- dir. 

5 - Arnavutluk nezaretlerine i- çinde devletlerin ortadan kalkması- Hatayın Bağhhğı: 
talyan genel sekreterlerinin tayini, na müncer olan bugünkü dünya buh-

6 - Tirandaki İtalyan elçisinin ranı, sulhe olan kuvvetli merbutiye- Meclisin bugünkü içtimaında, 
Arnavutluk kabinesine dahil olınası tini her zaman ilan ve isbat etmiş Hatay Millet Meclisi Reisi Abdülga· 
ve Arnavutluğun Roma elçisinin de bulunan cümhuriyct hüklıınetini ta- ni Türkmen tarafından gönderilen 
Faşist kabinesi erkanından olması. biatile yakından alakadar etmekte- şu telgraf okunmuştur: 

Kral Zogo Türkiyeye geliyor dir. Türkiye Biiyiik )lillet 1\leclisi 
Kral Zogo ile karısı Selanikten Fakat bütün bu değişmeler, bu sü- Reisliğine 

cenuba doğru hareket etmişlerdir. ratli ve esaslı inkişaflar yanında, AXKARA 
Hedeflerinin Atina olduğu anlaşılı • Türkiyenin harici s'.yaseti bir tebed-. Hatay .Millet Meclisinin 31 mart 
yor. Kralın Atinadan MlSlra giderek c!ül göstermemektedir. Dostluklarına, 1939 toplantısında biiyiik İnönü de\· 
Mısırda yerleşeceği haber verilmek· ittifaklarına velhasıl sözüne ve im- rinde milletimizin hakiki miimcssil 
tedir. zasına sadık olan Türkiye sulhü sev- ve hulasası olan altıncı Biiyiik Mil -

Havas Ajansının Atinadan bildir- mek, sulhe hizmet etmek yolundaki let 1\lcclisine, tarihi vazifesine baş -
diğine göre, Kral Zogo ve nazırlar azminde ayni iman ile, ayni itina ile larken sarsılmaz bağlılıklarınuzla sc
Türkiyeye gitmek tasavvurundadır- berdevam bulunmaktadır. Jamladığımızın ve eserinde yürüdii-
lar. Bu kargaşalıklar önünde Cümhu • ğümüz biiyük anavatana ve kahra -

Kral Zogonun kardeşi Prens Ce- riyet hükumetinin büyük küçük man şciimizc duyduğumuz sonsuz 
lal dün kar.ıı:;iyle birlikte üskübe mu biHün devletlerle ayni samimiyet sevginin arzına ittifakla ve alkışlar-
vasalat etmiştir. Prens gazetecileri ve diirüsti altında dostane müna - la karar vcrilıni~ olduğunu en derin 
kabul etmemiştir. sebetlerini idame etmekte bulun- :saygılarımla arzetmekle bahtiyarım. 

Bir çok Arnavut subayları Ala _ duğunu ve bundan sonra da ida - Bütün Meclisin sürekli alkışlarıy-
sonya civarında İtalyanlarla son mü- mc~·e çalışacağını size sö:rliycbili-· le kar~·ılanan bu telgrafa riyaset di-
sademeleri yaptıktan sonra dağ ~lu rim. vanınca karşılık verilmesi tasvip e -
ile Yugoslavya topraklarına iltica Sulha hizmeti, hükumetiniz bu dilmtşir. 

etmişlerdir. düriist siyasette buluyor. =============== 
Sinyor Mussolini bugün, İtalya- Fikir ve menfaatlerin bu kadar Mi il et 

nm işgal kuvvetleri kumandanını teb şiddetle çarpıştığı zamanımızda, Tür-
rik etmiştir. Bir rivayete göre kato- kıye için ne bir fikir cereyanı, ne de Meclisinde 
lik Meredlt Arnavutların reisi olan herhangi bir menfaat hırsı sulh yo
Ciyoni İtalya kralına Arnavutluk ta- ]undan inhirafta fımil olmamaktad1r, 
cını takdim etmiştir. Bu adam hali- ve olmıyaraktır. 

hazırda muvakkat hükumet reisidir. Daimt Teyakkuz 
Arnavutlukta. Faşist partisi teş -

kilatına başlanmıştır. İtalyanın Ar -
navutluk için hazırladığı esas kanun 
hakkında bugün bir takım mallı.mat 
beklendiği halde bugün de buna da. 
ir hiç bir malumat alınamamıştır. 

----o----
Kızı Öldürdü 

Babasını Yaraladı 
Manisa, (TAN) - Şehrimizin dı' 

mahallesinde, Bozköy caddec;inde feci 
bir cinayet işlenilmiştir. Tafsilat şu
dur: 

Rencber İbrahim oğlu i.\Iehmet, kı
zı lCi yaşında Halideyi birine nişan
lamıştır. Halidenin övey annesinin , 
manevi evladı Hamdi, kend:sinirı red 
dedilmiş olmasına kızmış, geC'eleyin. 
dıvarı aşmak suretile eve girmiş. Ha
lideyi evvela çifte ile, sonra da bıçak
la vurup öldürmüstür. Yeti~en baba
sı Mehmedi de arkasından, yüzün
den ağır surette yaralamış, kaçmış· 
tır. 

ve Yugoslavyada huzursuzluğun hü
küm sürdüğli anlaşılmaktadır. Ingil
tcrenin Yununistaııa drı, Yugoslavya. 
ya da teminat verip vcrmlyeceği 

beklenmektedir. 

Milletimizin hayat ve refahını teh
likeye atabilecek hareketler, hükıl· 
metinizden sadir olmıyacaktır. Elve
rir ki, iyi niyetlerimiz ve bütün dev
letlere karşı beslediğimiz s&mimi ve 
dostane bitaraflık doğrudan doğruyn 
veya bilvasıta ihlal edilmek teşebbü
süne maruz kalmasın. 

Çok tehlikeli, buhranı. ve sık te
beddül eden enternasyonal vazi
yet içinde harici siyasetimizin hu 
ana hatlarını tebarüz ettirmekle 
iktifa ~diyorum. Yeni vaziyetleri 
umumi sulh menfaati ve Türk ali 
menfaati bakımından daimi biı· 

teyakkuz ve tetkika tabi tutaca -
.ğ-ız. Ye hüyiik meclisin mürakaha 
ve karar hakkını daima zamanın
da ,.c tam olarak kullanması için 
h'lzını gelen ihtimamı dikkatle tat 
hik edeceğiz. 

Türk vatan ve mil/,etinin, Tür 
kiye cümhuriyetinin maruz 
kalablleceği vekayie karşı za
manında tedbir almak hıuu • 
sunda, Cümhuriyet hükume· 
ti miiteyakkız bulunmakta -
dır. 

E11 yüksek hamaset ve Rm·srl
maz rafnn Rerrıisi k_aunağr o-

<Başı 7 incide) 
kay (Gaziantep), Has::ın Vı.sı! Somyür.:' 
(Giresun), Rıza Saltug (Kastamonu), Sa
lih Turgay (K::ıyseri), Dr. Fuat Soragnrnn 
(Kocaeli), Dr. Osman Şevkı Uludağ (Kon
ya), Dr. Ali Süha Delibaşı (Kiltahyn), A
sım Tlimer (l\lanisıı), Dr. Rıza Levcnf 
(Mardin), Naz.mi Trak (Tekirdağ), Hiı
samettin Okan (Zonguldak). 

Teskilatı t~snsiyc Enciimeni 
Gl. Kfmın Özalp (Balıkc~ir), Fethi O;:. 

yar (Holu), Fı12:ıl Nazmi Örkiin <CanklFI) 
Hilseyin Cahit Yalçın <Cankırı), Nccıp 
AU Küçüka (J',)enizli), Yusuf Ziya Özer 
(Eskişehir), Gl. Cemal Mersinli (İc;~l l 
Ol. Kazım Kıırnbekir (İstanbul). Celfıl 

Bayar (İzmir), J\Iahmut Esat Bozkuı·t 
(İzmir), Dr. Tevfik Aslnn (Kastamonu ı, 
Dr. Funt Unıny (Kırklnrell). Hıiseyin Rah
mi GUrpınar (Kütahya), Recep Peker 
(Kütahya), Kenan Öner (l\Ianisa). Yu
nus Nadi (Muğla), Sllleymıın Necmi Sel· 
ınan (Snmsun). Ali Mlinl{ Yegı-na (Sey
han), Hesai El"i kcn (To'kat), Mehmet F.
min Y~ırdnirnl (Urfa). 

Ziraat Enciiıneni 
Nurı GBkfopc (Aydın), Rahmi Selçuk 

(Balıkesir). Emin Aslan Tokat (Denizlıl. 
Yu~uf Bnşkay, (Denlı.lıl, Faik Kaıt ... '<kı
ran (Edirne), Fi'<ret Atlı <G re· 111\, S -
bit Soğıroğlu (E!tızığ). Ahmet Ovacık (!

çel), Rahmi Köken (İzmir>, Ömer Künt;JY 
(Kars), Zühtü Akın (Kırklareli), İbrahirrı 
Diblan (Kocaeli), Nasuhi Baydar (Malııt
ya), Hüsnü Yaman (Manisa), KAni Ka
raııman (Manisa), Yaşar Özel (Mani!a). 
Dr~ Abdülkadir Kemali (Maraş), Muhittin 
Birgen (Mardin), Damar Arıko!llu (Sev~ 
hıın), İı:mail Sara 07.lcr (Seyhan), Tcvfi'• 
Tnrmnn (Seyhan), Alı Hıuı Esen (S ıtl. 
Şefik Özdcmır (Siirt). Atıl E~!.'nbel (Sı
vas). İsınaıl l\IC>'ımf't U •ur (Si\ as) 



11- 4- 939 

Nedeni 
1 

'Aspirin ~ 
• , 'I 

Çünku ASPİRİN seneler· 
denberi her türlü soğukal.a 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
/ 

)tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P_ İ R 1 N in tesirinden 

e~in olmak için 

ssna _dikkıt _ediniz. 

lütfen marka· 

TÜRK HAVA KURUMU 
BÜYÜK PiYANGOSU 
Altıncı keıide: 11 Nisan 939 dadır. 

BÜYÜK iKRAMiYE : 200,000 LIRADIR •• 
Bundan bafka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 lira

lık ikramiyelerle (200.000 ve 50.000) liralık iki adet müka 
fat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 /Nisan-'939 günü aktamına kadar bile. 

tini deği,tirmi, bulunmalıdır ••• 

Süt Makinesi 
Toptan alıcılarınn 

VJKING IMarkalı 
BAL TIC Makina-

SVECİA lardan 

mevsim ihtiyacınızı 
imdiden temin ediniz. Türkiye Umumi 

Acenteliği ve toptan satış :>eri: Türk-Av
rupa Ltd. ş. Galata Perıembepazar 61 111m------, 

Yatak, yemek ve çahtma 
odalariyle aalon takımları 
velhasıl hernevi mobilyalar; 
BAKER (eski HA YDEN) 
mağazalannda tethir edil
mekte ve her yerden ucuz 
fiat ve müaait p.rtlarla &a

tılmaktadır. 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan maada saat (14,30 dan 13 e, 
Salı, Cumartesi 12 ye kadar fıkaraya. Di· 
vanyolu No. 104. 

Kepek ve Saç dökülmP.ııine kart! 

Saç suyu kullan 

Dr. Hayri Ömer . 
ZDhrevl ve cllt hımlıklmrı mOteı.aaı• 
Jgleden sonra Beyoğlu Ağacaını 

f!l'l'!m•mrln Nn 13.~ 'J'pfpf,,n·4~~~ 

1 dr~; y~~~~n~ıkl~nE~t~~ss~ •ı 
eyoğlu Yıldız sineması karsısı Lek· 
ler ap:ırtıman. Fa,ttlrlere oarası7. 

---• reı: 43924 " 
KAYIP - Yük arabama ait 3408 

numaralı pUıkayı kaybettim. Yenisi
ni alacağımdan hükmü yoktur. 

Hakkı kızı Emine Eşref 

'.r AN 

Cep Cep 

Kitaplarının 
l\ rı 

Kitaplarının 

31 incisi l)\\~tt'ot\\O 31 incisi 1 }\ud\ 
O ~\ren~ 

Çıktı. 
çe 

Çıktı • 'tÜt'\tçe)'e 

"'o"'' \et:\.~"'\1-A 

Bu eser Avu•turyaJa ötedenberi Yahudilere karft be•lenen 

Juımanlığın hakiki aebeplerini gö.terir. 

Her Kitapc;ıda ve Gazete Bayiinde Bulabilirsiniz 

Abone Şartları : Sahş Yerleri : 

1 

Senelik abone 8 lira. 
Altı aylık abone 4 i liradır. 

Senelik abonelere bir küçük ku-
tüphane hediye edilir. 

Yeni Kitapçı: Ankara caddesi 85 

No. 1 
Ankara satış yeri: BilAl Akba. 
Konya satış yeri: Yeni Kütüphane 
Bilecik satış yeri: Nail Kitabevi 
İzmir satış yeri: Devrim Kütüp-

Adres: Ankara caddesi Reşit 

Efendi Hanı birinci kat. Posta kutu
su 91 hanesi 

~ ....................................... ~ 
Gümrük ve Tahliye işleri Yaptırılacak 

SÜMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

1 ) Sıvasta tesis edilecek Çimento Fabrikası için Hari~ten f{elecek 
takriben 5.000 ton sıkletindeki Makinelerin Samsun'da Tahliye, Güm
rükleme ve Sıvas'a ı;evki işleri bir müteahhide ihale edilecektir. 
2 ) İsteklilerin Anknra'da Sümer Bank Umumi Müdürlük Ticaret 
servisine ve İstanbul'da Sümer Bank İstanbul Şubesine müracaat ede-
rek Sartnameyi almaJan Iazımdır. 
3 ) Kapalı zarf içinde verilecek tekliflerin nihayet 6 Mayıs 1939 ta-
rihine kadar Bankaya tevdii lfızımdır. .. .......................................... ... 

·.Devlet Demiryolları ile Limanları iŞletme U. idaresi ılanlar·ı 
Muhammen Bedeli: (1855) Lira olan Muhtelif Eb'atta Demir Ronde

la, Galvanize, Kurşun ve Bakır Rondela ile Yaylı Rondela ve Muhtelü 

Eb'atta Gupilya ile Muhtelif Eb'atta Çatallı Konik Pim 28 • 4 • 939 Cu
ma Günü Saat: 10.3G On Buçukta Haydarpaşada Gar Binaııı dahilindeki 
Komisyon tarafından Aı;ık Eksiltme usuli ile satın alınacı.kttr. 

Bu işe girmek isteyenlerin (139) Lira (13) Kuru§luk Muvakkat Te'mi
nat vermeleri ve Kanunun Uıyin ettiği vesaikle birlikte Eksiltme Günü 
Saatine kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmakta-
dır. (2402) 

/ . ' : . ' 
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Siz de Bunun Kadar Sevimli 

Joan CravlorJ 
M. G. M. Yıldızı 

Soru1an ıuıtltrlft c~\f~p ı1rını yuınıı \fe bunu, 
Max ... actor•un 1Lir~ ye tttJıı mu'kc-z ol.an 
H W Sto<k l\ıl•lltrl, Post• Nutuıu 1212, Qılotı 
/'ldru n• gllnderlnlı 

Şahsi ınıkyıJı•n• ı ı lısrıhıb H lhnklcr n 
l\hengl ' 11• lll•ı htlor urolındın I•• 1 •d m f 
olan u Veni mıkyıj sın ıtı ıımll 48 sıhıhl k b r 
rluleyl 111ec-"~" 1hu~11nıı 

ti çantan 11 mıhsuı b r kutu pudro ve renk 
•lttn9 nlıe u~r ı 1 k ~umuntı na ft A rtnk dudılr 
boYJS ıu h.1\Jı n mune le b r P.1lct c:cl nmtlc o1rıu 
eder isen ı, 50 kurut u~ l'ostı pulu ı.ı cd nlı' 

"'"' -· 
----• MAX FACTOR 

Görünebilirsiniz 
Makyaida renk ahengi 

Guzcl ve cazip olmak iltifatı 
uyandırmak kadar tntlı ne gibi 
bir his olabilir? Joan Grawford 
ve Holivudun meşhur yıldızları
nın yiızde 96 sının malik olduk
ları bu sevincin sırrı yalnız ma
kiyajlarının renk ahe-.ngindedir. 
Sarışın, Esmer, Kumral veya 
Kırmızı saçlı oldu~unuza göre 
sizin ıçin ayn ayrı renklerde a
henkdar pudra, allık ve dudak 
ruju vardır. Size uygun olan 
renk sizi sevimli ve gosterişli ya
pacaktır. 

Holivud Yıldızları kendi tiple
rine uygun ve gı.izelliklerini gos
terecek olan renkleri l\IAX FAC
TOR'un tavsiyelerine gore inti
hap ederler. Siz de MECCANEN 
bu tavsiyelerden ;.stifade edebi
lirsiniz. Muracaatınız kafidir. A
şağıdaki Kuponu doldurup gön
deriniz. 

SAÇ RENCI 

SA~I 
Acık O Koyu O 
KESTANE 

Acı'S?v~"ı: O 
1--'----;..;..;;..;:..;;.,, Açık O Koyv O 

KIZIL. 
Acık o Kor o 
Soçlar k r ıse O 

1--'----....;;..ıı evvc Ilı. n J'lde 
.__ ___ :..__..;._--.--.! yulcan71 yaz n:ı 

* HOLLYWOOD -----· 

~-------------... -----------~ T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en 
az 50 lirası bulunanlara senede .ı defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

Adet ,, 
,, 

40 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

1.000 Liralık 4,000 
500 " 2,000 
250 

100 

,, 
,, l,000 

4.000 

Lira ,, 
,, 
" 

100 n 50 n 5,000 '' 
120 .. 40 ,, 4,800 ,, 
160 " ZO • 3,ZOO ,, 
DİKKAT: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

tüşmiyenlere ikramiye çıktığı •akdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Karalar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikinun, 1 l\lart \'C ı Bui
ran tarihlerinde çekll~ektir. 

K~~~köy İkinci Sulh Hukuk Hi-ı Ista~bul uçunciı icra memurlugun-
kimlıgınden: dan: Bır borçtan dolayı mahcuz olup 

Erenköy Kozyatağmda Sıtma pı- paraya çevrilmesine karar verilen 

nar C. 26 No. lu hanede mukim ölı.i bir çüt yaylı araba ve 14 adet araba 
Bakkal Mehmed karısı Fatma Uy- tekerleği 18.4.939 salı günü saat 9 

geçe Erenköy Kozyatağı Sıtma pı- dan 11 e kadar Feriköy Avukat cad

nar orta yol 56 No. lu hanede mu- desinde 16 numaralı dtikkan önünde 

kim Fatma Sadiyenin vasi tayin e- açık arttırma uretıl tılacağı ıl · 1 

dildiği alakadarlarn ılin olu- olunur. 
nur 16807 
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AVRUPA ve AMERiKAN AMBALAJ 
"ETIKETLERlLE ŞANTAJ yapılmaktadD'. Huan ıtriyatı ha
Yd Avrupa ve Amerikan mallenndan bile ültiindür. Franaızca, 
lnPizce kelimelerJe, uydurma Wmierle piyua,. Çlb.nlan ve fa
bit fiatlvla •blaıı bazı mallan almak keeenize ve adıbuinize za.. 
rarbdD'. 

İstanbul Cçibıctl İcra Memurlu-1 
tuııdan: 

İpotek cihetinden paraya çevril
mesine karar verilen ve tamamına 
(10600) lira kıymet takdir olunan 
Tophanede İlyas çelebi ımhallesinde 
Türbe IOka~ eski 10 mükerrer 
yeni 12/1 No.larla murakka mve sağ 
tarafı GaUp vereseleri arsası, sol ta
rafı Bahaettin hanesi, ark.ası NU9re
tiyye camii meşrutahaneleri, cephesi 
tarildim ile mahdut bahçeli hane
nin 12 hisse itibarile 9 hisaesi açık 
arttırmaya konmuş olup 15/5/939 
tarihine müsadif pazartesi Rünü saat 
14 ten 16 ya kadar dairemizde birin
ci açık arttırması icra ve arttırma 

SAHiBiNiN SESi 
GEMiCiLER 

HAMiYET YÜCESES 

KLEOPATRA 
nın tarllle mal olan emıaııız bedeli mukadder k.ıymetine nazaran 

satılı~a çıkarılan hısseye musip kıy-

'

iizelllg .. ini temin etmek bu· metin % ?5 ~i bul~uğu surette alı
cısı uhdesıne ihalesı yapılacağı aksi 
halde arttırma 15 gün müddetle tem

gln artık lmkan11z blrt•Y dit olunarak 30/5/939 tarihine tesa-
düf eden salı Rünü ayni saatte dai

olmaktan gıkmııhr. Onun remiule yapılacak olan ikinci açL'lc 
arttırmasında mezkı'.ir gayri menkul 

baı döndürücil cinsi cazı. hissesi en çok arttıranın üstünde bı

Ve 

IESTEKAR 

SADEDDiN KAYNAK 
PLAK A X 2149 

Sahibinin Sesi Müessest"si plakçılık itinde esasen çok hassas hareket ettiii ıibi bu orijinal eserin biltiln 
inceliklerini plağa almak husus1mda sariettiii azami ebemiyetin en a~1k delilini de HAMİYET YCCESES 
ıibi memleketin çok kıymetli muganniyr.sile bestekinn bizzat refakatini temin etmiı olmakla ispat ed.,r. 

rakılacaktır. Satış peşin para iledir. besini elde etmek bayanla• Ar:ttırmaya girmek isteyenJer takdir .. ___________ _ 
edilen kıymetten satışa vamlunan 
mezkur hisseye isabet eyliyen kıy
metin % 7 i nlsbetinde pey akçesi 
veya ulusal bir bankanın teminat 
mektubunu vermeleri iktıza eder. 

---~1 
rımızın muhakkak 

HASAN haklan tapu sicillerile sabit olmıyan --_..;..----------------------------------

LaVantalarmı, Esanslanm, Losyonlanm, Kolonyalannı bllhusa Ruj, 
Pudra, Allık ve muhtelif Kremlerile bütün ıtriyatım kullanmalarile 
kabildir. 
Beyoğlunda Tokatlıyan oteli karşısında; Karaköyde Köprübaşmda, 

Beyazıdda Fen Fakültesi karşısında, Kadıköyünde Altıyolağzında, lz
mirde Kemeraltmda, Ankarada Bankalar caddesinde, Eski§ehirde ve 
memleketin her tarafında subelerimiz, satış yerlerimiz ve acentalanmız 
mevcuddur. 

ipotekli aJacaklılarla di~er alacaklı
larm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklannı ve hususile faiz ve masa
rife dair vuku bulacak iddialannı 
ilin tarihinden itibaren 20 gün zar
fında evrakı müsbitelerile birlikte 
dairemize bildirmeleri lhımdır. Ak
si takdirde haklan tapu sicilleriyle 
sabit olmıyanlar satış bedelinin pay
laştmlmasmdan hariç kalırlar. 

Evsafı umumiyye: 
İşbu evin bulunduA'u yer bayır ol

duiundan bina ve bahçe iki set üs-

===========----------------======================== tündedir. Eve sokaktaki bqkasma 
••••••-••••••••••••••••-• ait iki aoartnnan arasındaki "~itten ,. ~lir. Ust bahçe çimento döşeli ve 

kısmen toprak olup toprak kıınnı 
çimentodan demir parmaklık ile ay
nlmıştır. Bu satıhta zemini karoıııi
man döşeli tarasın altı çamaşırlıktır. 
Blnanm kısmı Azamı ahşap olup ka· 
lanı kir"1rdir. Ust satıhtaki zemin 

Motosiklet Amatörlerinin Dikkatine ! ! ! 

DUNYANIN 

En Meşhur 
MOTOSiKLETLERi 

PEK YAKINDA 

J. NIKITITS ERBEN ticarethanesinde teıhir edilecektir. 
Adres: lıtanbul • Em1nönü Telefon 22876 

katında kapmın önü demir çerçeve --------------------------------------

ÖKSÜRÜK SURUBU 
' 

"Slrop Pectoral.. 

Eaki ve yeni bütnn 8b6rülderi 
ıeçlrir, balpm tBldtlrtlr, bront-
1an temizler, nezle ve gripten 

, a8iüllaıi arıf elanlara 
bilhuea pyaıu taniyedir. 

INGILIZ KANZUK Eczanesi 
leyoilu llfaa•uı 

üzerine camekanlı ve zemini kırmı-
zı çini döşelidir. Bu katta bir büyük 
90fa üzerine dört oda, bir abdeshane, 
bir mutfak mevcuttur. Ust kata bah
çeden harici kirgir merdivenle çıkı
lır. Kapısı ayndır bu kat dahi aşa~ki 
katın aynidir. İkinci l!ettekl kuma 
aynca bir bı>ıdan ve klr«ir merdi
venle inilir. Bu katta çimento antre, 
malta döşeli tekne ve kazan ve he
layı havi çamaşırlık, iki kömürlük, 
üç merdiven altı, bir kffOStman taş- 1 
1ık 6-rine biri Miyük dört ede Dir 
hela, bir mutfak mevcuttur. Me~kllr 
~ayri mdulde elektrik, terkoe te- \ 
sisatI ve bahçede bir kuyu ve etra
fmda duvar vardır. Dahilen ya~lı 
boyalı, pencereler ve pancur ve d~ 
mir parmaklık vardır. Her katta ne
zaret fevkalidedlr. Tarasın altında 
ild J(Özden ibaret ve zemini mermer 
tek kumalı duş tertibatı bulunan, 

~·-------------•••••••••-' kubbesinin camlan kınk ve halen 
Giimrtik Muhafaza Genel Komutanlğı lıtGnbul 

Satanalma Komisyonundan : 

istimale "ayri bir hamam vardır. 

löbreldercle• idrar tor'4aıına kadar yollarclakl 
haıtahkların mikroplarını kökiinden temizlemek 

l~ln ( Helmoblö ) kullanınız. . 

Babreklerln plıpnak kudretini artınr, kadın, erkek ldru nrluklnnnı. 
eski ve yeni belsotuklujunu, mesane Utihabmı bel alnamı. sık sak ıdrar 

bozmak, ve bozarken yanmak hallerini ılderir. Bol ldru temin eder 

idrarda kumun, mesanede taılann 
teıekklline mani olur. 

Sıhhat Veklletinin ruhsatmı haizdir. Her eczanede bulunur. 
Dikkat: Helmoblö, idranmzı temizlirerek mavil9flirir. 

1 - 2 Sayılı Motör için Galvanizli Saçtan beş tane benzin sarnıcı 
17/4/939 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmeye konul
mll§tur. 

Sahası: 741 metre murabbaı olup 
bundan 71 .50 metre murabbaı tara
mı altı, 41 metre murabbaı ahşap 
bir kat bina ve 134.50 metre murab- --------------------------------------

2 - Tasmlamm§ tutarı 750 Ura ve ilk teminatı da 57 liradır. Fen
ni şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 

3 - isteklilerin kanuni ves~aları ve ilk teminat makbuzlarile tek
liflerini saat 14 de Galata Eski ithalit Gümrüğündeki komisyona ver-
meleri. •. (2192) 

baı asıl binadır. Mezkur gayri men
kulün nefsinden do.bn birikmiş bil
cümle verjli mükellefiyeti borçluya 
ait olmak •üzere satış bedelinden is
tifa olunur. Delliliye resmi dahi 
borçluya aittir. 20 senelik vakıf ta
viz bedeli alıcıya alt olduğıı srayri 
menkul uhdesine ihale olunan kimse 

..,.!!!!!!!!!!l!!!!!i!!!!!!i!!!!!!!!!!!l!~!l!!!!!!!!i!!!!i!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!l!!!!!li!!!!l!!!!!!I!!' veya verilen mühlet ~inde parayı 
• vermeue ihale karan fesholunarak 

1939 modelleri selmiftir. 
Dilnaynıa en aaflam ve en ucuz, 

M 1 E L E 
SOT MAKiNELERiDiR. 

l'aslanmu, lekelenmez ve bonl
"~u. Yedek abamı dalma mev
cuttur. Anadoluda acenta aran-

maktadır. 
fqra Satq yerleri: 

KQD7ada Kqıkçı Necati, Erzurumda 
Nee'et Solakollu 

TOBJdYE UMUM DEPOSU: Jak Dekalo ve Ş.sı latanbulda Tahta
kale No. 51 

Ankara 
Adana 
Konya 
Ceyhan 
Gaziantep 
Erzurum 
Polatlı 

•rentamız: Yusuf Esendemir ve Qlullan 
" Öme!' Başe~ez. 
" Mehmet, Şükrü, Necati Kqlltçı. 
" Sait Akman. 
" Mutafoğlu M. Şakir Özfeker. 
" Neş'et Solako~lu. 
" Süleyman Uz«eneci. 

Kartal Mal Miidlrliğinden: 
(Yazhk Mesire Mahall Ada) 

D. 18 Muhammen lcan Mevkii Cinai 

120 00 Pendik Gözelada (Pavll aduı) Mesire mahalli 
olarak 

Yukarıda yazılı Mesire mahallmin yazlık icara verilmek üzere mü
zayedeye çıkanlmıştır. 

Taliplerin % 7.5 pey akçelerile birlikte 24/4/ 939 Pazartesi günü 
saat 14 de Kartal Malmüdürlüğünde müteteJddl satıı komisyonuna 
müracaatlan ilin ol1D\ur. (2425) 

kendisinden evvel en yüksek teklif
te bulunan kimseye arzetmi, olduğıı 
bedelle ona, olmazsa veva bulun
mazsa tekrar 15 gün müddetle art
tırmaya ~anlarak en ~k arttıranm 
üstünde bırakılır ve iki ihale arasın
daki fark ve ~eçen günler iç.in % 5 
ten hesap olunacak faiz ve di
ler masarif aynca hükme Jıa
cet kalmabızın memuriyetimizce 
eski abcıdan tahsil olunur. Daha 
fazla maltlmat almak isteyenler 
18/4/ 939 tarihinden itibaren daire
mizde açık ve uılı bulundurulacak 
olan arttırma şartnamesine ve 
934/2261 numaralı dosyasma müra
caatla icap eden malumat ve izahatı 
alnuş ve öb'e:nmif olacaklan ilAn 
olunur. (16821) 

Fırsatı Kaçırmayınız! 
Küçük ve büyiik bal ve bah~ olanlar, meyva, çiçek, sebze, kü

mes i'1erile ufraşanlar, kuş ve hayvan besliyenler bilirler ki mart, 
nisan ve mayıs aylan ziraatın en çok iş görülecek nazik avlandır. Bu 
ayların mevsim ziraat bilgisi olan: ' 

HALK ZIRAATI 
kitabını okursanız bu kitabın her aya mahsus ziraat takvimini takib 
ile çok kıymetli faydalar elde edersiniz. Vakit ~eçİneden fırsatı ka
çırmadan Ziraat MütehaSSISI $Ukrü A.ker'in yudıjl (BALK ztBAATb 
kitabım almız. Fiatı 100 kururtur. 

lstanbul Ankara caddesi Hilmi Kitabe\<İ 

EYle..cek Baya• ve leylara : 
Yatak takımı ve çamafll'lamiam en zenıbı 

çefidlerini latanbul Sultanhamam 
lursa Pazarı Haıan Hisni'de 

Bulabilininiz. 

TO RK ANON 1 M ŞI RKETI 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri 111 Tür/ti~ Cümhuri~ıi ilı mDrultit mukawlınamısi 

2292 Numaralı I0/6/ 1933 tarihli kanunla tasdilt tdi/miııir 
( 24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Oazeıe J 

Sermayesi: 

i httrat a~çuı : 
10.000.000 1 rislllz Lirası 

'l .250.000 1 nslllz Urası 

Tlrklyenin batbca Şehlrlerlncl• 
PARIS, MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR. KIBRIS, YUNANiSTAN. IRAN, IRAK. f'ILISTIN 
ve MAVERAYI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 
YUOOSLAVYA, RUMANYA. YUNANiSTAN, SURiYE. l0BNAN 

ve HATAY'cbı 

filyalleri ve bQtQn DOnyada Acent• ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevt4uat hesaplan kUpdı. 
T.cari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkıye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat üonlosu. 
Borsa emirlen. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa Gıerine avans. 
Senedaı tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet prtlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Plya11nın en mGaalt tarflarlle ( kambaralt veya 
kumbanaız) taaanuf hftaplan açıbr. 

8ablhl n N9fl'b'at M8d8rl 8aJD LGtf8 OORD'ONCO Gueteclllk n 
11.....,_t T. L. Ş. ........ r• TAN .. tltam 


