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Akdenizdeki Vaziyet ' 
Değişirse Harp Çıka~ilir 

Bugünkü Vaziyet 
- İngiltere Akdenizde ve Cenu

bu şarki Avrupada takip edeceği si
yaseti ve Yunanistana yapacağı 

teklifi kararlaştırdı. İngiltere hüktl
meti ile Fransa hükumeti yarın si
yasetini ilAn edecektir. 

İtalyanın Topladığı 
Asker in Miktarı 
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Yu.an: Muhabere subaylarından üsteğmen 

REBİİ SAREVİN 
Her bahsin nihayetinde ve en sonunda da hallE.d.ilmiş baka

lorya meselelerini havi olduğu halde, Çıkıyor. 
Ayni muharririn (Fizik: 2), (Fizik: 3), (Fizik: 1 kitaplan 

yakında çıkacak. 
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- İngiltere ile Fransa Akdenizde 
ihtiyatı tedbirler aldılar. Malta ile 
Cebelitarık takviye edilmiştir. İngil
terenin Kortuyu işgRl etmesi ihti
malinden bahsediliyor. 

1 Milyonu Buldu Son buhranlı vaziyeti gösteren 'Akdeniz ve Şarki Avrupa haritasıdır 

- İtalya, bir milyon askeri silAh 
altına almıştır. Korfunun işgali yü
zünden İngiltere ile İtalya arasında 
bir çarpışma vukuu ihtimalinden 
bahsedilme~tedir. 

- İngilterenin Türkiye, Yunanis
tan ve Romanya ile müşavereler 

yaptığı Londradan haber veriliyor. 

- İngiltere ile Fran.<;a İspanya
nın vaziyetinden şüphelenmekte ve 
Fr<ınsa Pirene hududunu tahkim et
mek lüzumunu hissetmektedir. Bu
na sebep İspanyanın Almanya ve 
İtalya ile asker! bir ittifak yapmış 

olmasından ~phe edilmesidir. 

- Almanya ile Lehistan arasın

daki milnasebetler bir durgunluk 
geçirmektedir. Almanyanm İngiltere 
ile Lehistan arasında karşılıklı mü
dafaa paktının imzası üzerine, Le-

J;ıjd!m ilı> armanda ıırfeml tecavüz 
aıcuul llJ!la 'L"'UL~l -ı,'(lyıı::uıyur. 

- Holanda hUkümeU, beynelmi
lel vaziyetin gerginliği yüzünden hu
dudunu takviyeye lüzum görmilştür. 

- Belçika hüktlmeti de hudut ü
zerinde tedbirler almıştır. 
~~ 

Sulh Cephesinde 
Türkiyenin 

Vaziyeti 

İngHtere hükumetinin• cenubu şarki Avrupada veya Ak
denizde bundan sonra vuku bulacak her tecavüzü, doğrudan 
doğruya kendine 1-:arşı tehdit mahiyetinde telakki edeceğini 
İta] yaya bildirdiği ha her veriliyor. 

İngiltere kabinesi bugün toplanmış ve Yunanistana yapı-
lacak teklifi uzun czadıya tetkik etmiş ve hazırlamıştır. İn
giltere hükumetinin, bilhassa Türkiye, Yunanistan ve Ro
manya ile istişarelcrine devam ettiği bildir iliyor . 

İngiltere hükömeti Maltayı takviye ettiği gibi Cebelitarıkı da takvi
ye etmiştir. Fransız nıahafiline göre İngiltere, Kodu adasıw muhakkak 
işgal edecektir. 

İtalyan mahafili, İtalya ile Almanyanın bu harekete derhal muka
bele edeceğini anlatmaktadır. 

Alman gazetelerine göre İngılizler Korfuyu işgal ettikleri takdirJe 
İngiliz - İtalyan anla§>ması bozulacaktır. 

I ugllle.re Akdeııizde 
Tertibat Aldı 

Londra, 11 (Hususi) - Arnavut. 
, luğun istilaya uğramas1 yüzünden 

dün İngilterede başlıyan hummalı 
[ siyasi faaliyet, bugün de ayni har 
, rareti muhafaza ederek devam et-
miş, kabinenin hariciye komitesi bu
gün de toplanmış, müdafaa nazırla
rı da bu toplantıya iştirak etmişle:-, 
daha sonra Lord Halifax ile hava 

Yunanistan ve Romanya ile m üzake
reler yapıldığını ve iki taraf arasın
da teminat mübadele edileceğini söy
lemekte ve tecavüze karşı birlik ha
reketinin yakında kenaini gösterec~
ğini ilave etmektedirler. 

1' azan: Sabiha Zekeriya Sertel nazırı Sir Kingley Wood Başvekil ile 

İngiltere Hariciye Nazırı bugün de 
Sovyet sefiri ile görüşmüş ve daha 
sonra Başvekile uzun uzadıya malu
mat vermiştir. 

görüŞnüşlerdir. Vindsirda bulunan 
. Başvekil Refik Saydam Mec- kralın bugün Londraya gelmesi hiç 

listen itimat reyi istediği celse.,, te beklenmediği halde ansızın gele
<ie hükfunetin programını da i- rek Başvekili kabul etmesi siyasi va-
2ah etti. Dünya hadiselerinin en ziyetin ciddiyetini bir kat daha te

gergin bulunduğu bu devrede barüz et~iştir. ~ralın~?aha sonra 

h k ' . b" . . ı~ ,_ il tak" tekrar Vmdsora donecegı anlaşılr-er esın ırıncı a i:;U\.a e ıp 

t . . yor. 
-ettiği şey, harici siyase ımız me- . 
selesidir. Bu itibarla Refik Say- lngiliz lıabineai mütemaclıyen 
damın Türkiyenin sulh cephe-
~· d k" . . . l tan " toplantı halinde ~ın e ı vazıyetını an a soz-
Jerini, inceden inceye tefsir e
derek anlamamız lazımdır. 

Başvekil dünyanın bu buhranlı 
devrinde Cümhuriyet hükumetinin 
azami teyekkuzu gösterdiğini, dost
lllklarına ve ittifaklarına sadık kala
l'ak sulha hizmet azminde devanı et
tiğini, küçük büyük her devlete kar
Şl dostane münasebetlerini idame et
tirdiğini söyledikten sonra diyor ki: 

"Fikir ve menfaatlerin bu kadar 
~ddetle çarpıştığı zamanımızda, 
'l'iirkiye için ne bir fikir cereyanı, ne 
de herhangi bir menfaat hırsı sulh 
~olundan inhirafta amil olmamakta· 
d1r, ve olmayacaktır." 

Bu sözlerden çıkaracağımız ına -
ba şudur: Türkiyede ne dünya ınil -
letleri arasında ·mevcut olan ideoloji 
kavgaları, ne de Türkiyenin bir isti
la emeli vardır. Başka memleketlere 
karşı beslediğim.iz bir hırs ve men -
.faat emeli yoktur ki, dünyanın bu 
~eni baştan taksiminde istilacı emel
ler besleyelim. 

Biz Cihan Harbinden mağlup 
Çıkan memleketimizde, İstiklal Sa -
\>aşı ile milli hakimiyetimizi kurduk.
tan sonra yegane emelimiz milli is -

(Arkası: Sa. 9, sil. 4"'Ü) 

Kabine haftalrk topkntısmt yap!l
cak, fakat perşembe günü de mec
lisin içtimamdan önce bir kere daha 
toplanarak kararlarını bir kere daha 
gözden geçirecektir. 

Avam kamarası ile Lordlar Ka
marası bir gün çalışacak , Avam Ka
marasında Mister Chamberlain, 
Lordlar Kamarasrnda Lord Halifax 
Arnavutluğun işgali yüzünden ha
sıl olan vaziyet dolayısile hükumetin 
takip edeceği hattı hareketi izah e
deceklerdir. 

Mister Chamberlainin nutku e
hemmiyetle beklenmektedir. Kabi
ne dünkü toplantısını müteakip ver
diği kararları ilan etmediği için nut
kun nelerden bahsedeceği hakkında 
söylenen sözler, tahminden ibaret-

tir. 
Siyasi muharrirlere göre İngiltere 

hükumeti, daha şimdiden İtalyaya, 
Cenubu Şarki Avrupada veya Ak
denizde vuku bulacak herhangi te
cavüz hareketini doğruoan doğruya 
kendine karşı tehdit mahiyetinde te
lakki edeceğini bildirmiştir. Diğer 
taraftan siyasi muharrirler İngilte
renin di~er devletlerle istişarelerine 
devam , .. ttiğini, bilhassa Türkiye, 

Malta ve Cebelitarık 

takviye edildi 

İngiliz hükumeti Mal~a·nın ve Ce
belittarıkın emniyeti için bazı ihti
yat tedbirleri almıştır. Malta üssü 
bahrisindeki harp gemileri mürette
batından mezun olanlar geri çağrıl-

mış ve Malta ile Sicilya arasındaki 
hava nakliyatı durdurulmuştur. Sa
hil ve hava müdafaa bataryaları 
harp vaziyetine getirilmiştir. 

Ayni tedbirler, Cebelittarık'a da 
ittihaz olunmuştur. 

Daily Telegraph gazetesinin yaz
dığına göre Son 48 saat içinde Ital
yan maslahatgüzarının Chamber
l.aine tevdi ettiği birçok kağıtlar a
rasında bir de Mussolini'nin mesajı 
bulunmaktadır. 

Yine bu gazete Rornanyanın In
giliz - Polonya müdafaa paktına 
mümasil İngiltere ile bir pakt akdi
ne amade ·olduğunu Londraya bildir
diğini yazmaktadır. 

lngiliz gazetelerinin 

mü.taleaları 

Londra gazetelerinin bir kısmı va
ziyette kısmen salah kaydetmekle 
beraber Balkan buhram ile meşgul 
olmıya devam ediyor ve vaziyetin 
vahametini muhafaza ettiğini anla
tıyor. Sol gazeteler ise endişe göster
mektedir. 

New Chronicle gazetesinde Ver
mon Bartlett, şöyle yazıyor: 

~'Arnavutluğun istilasının müşte
(Sonu; Sa: 7; Sü.: 4) 

lealkanlarda 
Son Vaziyet 

---0>----

Bulgaristan Dobricada 

Tatmin Edilerek Balkan 

Paktma A1ınacakmış 
Sofya, 11 (Hususi muhabirimiz.den 

telefonla) - Bulgar gazetelerinin 
Belgrad muhabirlerinden aldıkları 

son haberlere göre Arnavutluğun iş
gAli ;yunonistanda lduğu gibi Yu
goslavyada da endişe uyandırmakta 
devam ediyor. Vaziyet sakin değil -
dir. Beynelmilel vaziyete karşı milli 
birlik için Hırvatlarla Belgrad ara
sında müzakerelere deYam ediliyo1-. 
Hırvatların önderi Dr. Maçek'in em
niyetli ve sadık adamlarından Koşu
tiç, Belgrada giderek hükumet erka
nile temasa geçmiştir. 

* 
Bura gazetelerine Berlinden bildi-

rildiğine göre, Berliner Zei -
tung gazetesinin Bükreş muhabiri, 
Romanya Hariciye Nazırı Gafenko
nun İstanbula yaptığı ziyaretten ba
hisle şu haberi vermektedir: 

Balkan antantının sor. Bükreş top
lantısında Bulgaristanın Balkan an
tantına girmesi tetkik edilmiş, fakat 
arazice Bulgaristanın tatmin edil -
mesinin görüşülmesi tehir edilmiş
ti. 

Fakat şimdiki beyneimilel vaziye
te göre Romanya Dobricede Bulga
ristanı arazice tatmin etmiye razı 
olmuş. Keza Yunanistan da Bulga
ristanın Akdeniz mahreci için Sofya
yı tatmin etmiye meyletmiştir. An
cak bu şartla Bulgaristanın Balkan ı 
Antantına girebileceği kaydedilmek
tedir. 

* Faşist memleketlerden Yahudile-
rin ihraç edilmeleri üzerine Bulga
ristanda Yahudiler göze batıyordu. 
Bazı yerlerde Yahudilere sarkıntılık 
lar yapılmakta idi. 

Bunun üzerine hükumet, aldığı 
son bir kararla Sofyada Yahudi a
leyhtarı Ratnitsi adındaki Bulgar teş 
kilatını feshetmiştir. Bu teşkilata a
za olacakların 3 sene hapis ve 100 
bin levaya kadar para cezalarına 
çarptırılacakları :ia ihtar olunmuş
tur. 

* Bükreş, 11 (Hususi) = Kral Ka-
ro} Pazar akşamı Bükreşten ayrıla

rak Dobriceye gitmiştir. 

ı- Hatayın Türkiyeye 

1 
Terki Şartları 

T esbit Edildi 

l_Yazısı Üçüncü Sayfada 

Arnavutluk Kraliçesi 
Yavrusile Nasıl Kaçtı 

iç Arnavutlukta Muharebe Devam Ediyor, 

Bir ltalyan Tayyaresi Düşürüldü, Hariçteki 

Mümessiller Siyasi Faaliyetten Menedildiler 
Roma 11 (Hususi) - Arnavutluğun işgaline devam edil

mektedir. Santi Korantadan hareket ederek Arjirokastroyu 
işgal eden kol Tcpedelen ve Tirandan Elbasana hareket eden 
kol da Devoliye varmıştır. 

Orta Arnavutlukta bilhassa Ohrid 
gölü ve Meta nehri civarında dünden 
beri büyük çarpışmalar olmaktadır. 
Çeteler teşkil eden Arnavutlar, Ital
yanlara epey ölü ve yaralı verdirmiş· 
ler ve bir Italyan tayyaresini düşür
müşlerdir. İçindekiler cımüşlerdir. 

Arnavutluk sınırı üzerinde de çar 
pışmalar devam ediyor. 

Arnavutluk hükumetini deruhte 
eden mvakkat konsey, Arnavutlu
ğun hariçteki mümessillerine son va
ziyeti bildirerek bunları diplomatik 
her faaliyetten menetmiş, ve hariçte 
yaşıyan Arnrvutları İtalyaya sada
kat göstermeğe davetle iktifa etme
lerini tamim etmiştir. Muvak~{at 

konsey müessisan meclisini yarın s.ı
at 16 da toplarunağa davet etmiştir. 
İçtimada bütün Arnavutluk vilayet
lerinin delegeleri hazır bulunaca!{
lardrr. 

Kraliçenin Işıkları Sönük 
Bir Otomobille Yapt.ğ ı 

Hazin Seyaha t 
Tiran (Harp sahasında bulunan 

Paris Soir muhabiri ycmyor) - tıı
raç edilen İtalyan krtularının mer
keze doğru ilerleyişlerini ve İtalyan 
keşif tayyarelerinin harekatını aşa
ğıdakilere haber veriyorlar. 

Vatanının hükum~t merkezinde 
müdafaa tertibatını hazırlamakla 
meşgul olan Kral Zogoya İtalyan 

(Sonu S. 9 Su. 2) 

Istanbulda Yeni Bir 
Hastane Yapılacak 

Yeni Bütçede Stadyom, Mekt ep, Yol inşaatı; 
Temizlik işleri için Mühim Tahsisat Ayrddı 

Şehir Meclisi dün vilayetin 1939 senesi masraf bütçesini 
tetkike başlamıştır. Meclis valinin bütçe hakkındaki nutku ile 
açılmıştır. Lfıtfi Kırdar nutkunda azcümle demiştir ki.: 

"- !t39 senesinde yapmayı derpiş ettiğimiz işlerin. rak
karftlandı rılmış ve programJaştırılmış bir ifadesi olan bütçe
mizin tertip ve 939 senesi mesaimizin tanziminde gözönünde 
tuttuğumuz ana ı,rensipleri ve birinci plana alarak hususi 
ehemmiyet atf ettiğ-imiz ve gelirlerimizin istitaati nisbctinde 

(Sonu S. 9. Sü .• 5) 
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PENCEREMDEN 

Mimar Kasım 
Yazan: M. Turhan TAN 

Liman için 
Yapılan 
Tetkikler Bitti 

--o---
Avanproie Yakında 

VekaleteGönderilecek 

Mimar Sinan için yapılan ihtifa
lin tafsilatını gazetelerde o

kurk~n hatırıma mimar Kasım geldi. 
Neden, biliyor musunuz?.. Tarihler 
onun ancak Deli İbrahim tarafından 
azli ve hapsi münasebetiyle " mi
marlığın kaydi hayat ile" olduğunu 
yazıyorlar da ondan. Bu, gerçekten 
dikkate değer bir kayittir. Demek ki 
eski devirlerde ihtisasa son derece 
ehemmiyet veriliyor ''C mimarlık 
gibi işlere, ehil olanlar secilip getiril- İstanbul limanında tetkikat ya -
dileten sonra onların - s~dan baha- pan İngiliz Gibs müessesesi mühen· 

ı 1 'll · "d'I . disleri ilk tetkiklerini bitirmişlerdir. 
ne er e - azı erme gı ı ınıyormuş. 

Naima (C. 4) bu giizel adete mimar Mühendisler hazırladıkları avan pro-
Kasımın azlini anlatırken bir ciimle jeyi bugünlerde Denizbank kanaliy
ile temas ediyor: ı•nu va~tedek mi - le Vekalete göndereceklerdir. 
marlık kaydi hayat ile ola gelmiş- Bu projede, kömür mıntakası yi
ken'' diyor. Demek oluyor ki mimar ne Kuruçeşmede bırakılmakta yal -
Sinan, liyakatiyle beraber bu anane nız lodos rüzgarının tahmil ve tahli
sayesinde yarım asır mimar ba!iılık yeyi zorlaştırması nazarı dikkate a
yapabilmiş ve yine demek oluyor ki lınarak üç yüz metre uzunuğunda 
o, Kanuni Sultan Siileyman zamanı- bir mendirek yapılması tavsiye olun-

na rastlamayıp da Deli İbrahiınin 

vaktine tesadüf etseymiş mimar Ka
sun gibi kovuluverecekmiş! .• 

l\Jimar Kasım münasebetiyle iki 
noktaya daha kalem koyacağım: 

maktadır. 

Evvelce de yazdığımız gibi mühen 
disler limanın Haydarpaşada yapıl -
ması esası üzerinde yaptıkları etüdü 
de bir raporla Vekalete bildirecek -
lerdir. 

* 
Liman tesisleri için yaptırılması 

takarrür eden iki tarak gemisi ve iki 

TAN 

Dünkü Piyango Talilisi 
Bir övünlük Yemek için 
iki Bin Lira Kaybetti 

Dünkü keşidenin en büyük ikra
miyesi olan 200.000 lirayı kazanan 
24675 numaralı biletin bir parçası 
Samsun hükumet konağının zinat 
katibi "Mustafa Hepşen" de imiş! 

Bir an içinde, kıymeti iki liradan 
yirmi bin liraya yükselen bileti o ta
lili zata sattığını anlıyan gişe sahibi, 
dolgun bir bahşiş koparmak ümidi.le 
başvurmadık çare bırakmadı. Hatta 
tayyareyle Samsuna gitmeğe bile 
kalktı. Fakat kendisine Mayrst:ın 

evvel tayyare kiralanamıyağı ceva
bı verildiği için gidemedi. 

• 

başladı. Bu sırasız teessürünün se
beplerini soranlara da: 

"- Nasıl ağlamıyayım? dedi, ya
nm okka ekmekle, elli dirhem pey
nir yüzünden, tam iki bin lira para 
kaybettim!" 

Soruşturunca anladık: Meğer, ev
velki akşam parasız ve aç kalan bi
çare çuvalcı, karnını doyuracak ~a
dar ekmek peynir alabilmek için, 
biletinin yarısını bir bakkala satmak 
mecburiyetinde kalmış 

.. -Eğer bilseydim, diyor, kemeri 
sıkar, bir gün daha beklerdim: İnsan 
iki üç günde açlıktan ölmez ya?" 

Dünkü keşidede 40.000 lira kaza- Ve, etrafını saranlara şaşkın '?aş
nan çuvalcı Musta.fanın macerası ?ta-

kın bakarak soruyor: 
zin ve enteresan. Valide Hanında o-
turan çuvalcı Mustafa beşte bir bi-

"- Sorarım size: Şimdi ben tali
li mi sayılırım, talisiz mi?" 

Bu azar, çuva1cı Mustafanın büs
bütün canını sıkıyor: 

"- İnsan, diyor, para kazanınca, 
para kaybettiğine üzülmez mi? Hem 
havadan gelmiş para da değil bu. 
Ben o bileti alacak parayı toplayın -
caya kadar, bu ikramiyeyi kazanma-

yı hak edecek derecede çalıştım!." 
Piyango biletini, insanı mutla~<:a 

talie kavuşturan bir tren bileti sa
yan saf çuvalcının bu cevabı kar'?l
sında, bittabi akar sular duruyor! 

• 
Dünkü keşidenin hususiyetlerin-

Yiiksek tahsil görmüş nice kimseler 
tanıyorum ki "kaydi hayat sartiyle" 
tabirini kullaı°ıırlar. Gazetelerde de 
icabcttikçe ayni kili~e kuJl:mılır. 

Halbuki kayt ile ~art ayni manayı i
fade eder ve kaydi hayat şartiyla ta
biri Babıali kapısı gibi bir şey olur. 
Bu mevkide ya Naima gibi lôgate iti
bar edip "kaydi hayat ile" demeli, 
yahut "sağ kaldıkça" tabiri öbürü -
nün yerine geçirilmelidir. 

romorkörün projeleri Deniz Ticaret letini yine Valide Hanında arkadaşı 
:Müdürlüğünce hazırlanmış ve Veka- bakkal Ahmetle ortak.lama alınış: 

Dün, ellerine tam sekiz bin lira geç
ti. Fakat biçare çuvalcı Mustafa, pa
raları alır alınaz, sevineceğine, tees
süründen hüngür hüngür ağlamıya 

Dinleyenlerden birisi, hiddetleni
yor, ve dayanamayıp bu yanm ta
lili çuvalcıyı paylıyarak: 

den birisi de, büyük ikrnmiyenin k()
ca İstanbuldan hiçbir vatandaşa kıs
met olmayışıdır: Bu tesadüf te, her 
keşidede İstanbuldan birkaç talili c;ı
karan piyango tarihinde ilk defa vu
ku bulmaktadır. Anlaşılan devlet 
kuşu artık, hanları apartımanlan 

gittikçe çoğalan İstanbuldroı. uzak
laşmak lüzumunu duydu: Görüyor
sunuz ya? "Devlet kuşu" ama, "kuş 
beyinli" değil! 

İkinci nokta da mimar Kasımın 

nckletten nasıl kurtarıldığı mesele
sidir ki her zaman için ibretle hatır· 
lanacak bir vakıadır ve tarihte şu 

şekilde yazılıdır: 

""Cinci Hoca, sürgiindcn kurtar -
dığı mimar Kasım ağaya mutlaka bir 
iyilik etmek istiyordu. Çünkü onun 
devlete sanattan başka bir şey dü -
şünmediğini pek iyi biliyordu. Niha
yet münasip bir fırsat çıktı. Bir giin 

Sultan İbrahim, yeni mimar Musta
fa ağayı çağırttı: 

- Üskiidarda mimar Kasımın 
}'aptığı abur manendi bir ahur yap! 

lete gönderilmiştir. 

Vekalet projeler üzerinden tarak 
gemisi ve romorkörlerin muhammen 

bedellerini ve diğer tesis masrafla -

rını tesbit ederek tahsisatını yeni 

bütçeye koyacaktır. 

Gemiler ve romorkörlerin inşaa -

tına bu yaz içinde Haliç tezgahların-

da başlanacaktır. 

Denizlerde Şiddetli 

Fırtına Başladı 
Kar3deniz, Ege ve Marmara de

nizlerinde evvelki gece şiddetli bir 
fırtına başla mışbr. Fırtına bilhassa 
Ege denizinde şiddetlidir. 

Bazı limanlarda bulunan k:ıyıklar 

parçalanmış Çeşme açıklarında bir 

yelkenli karaya vurmuştur. 

Diye emretti. Ahır yapıldı, Cinci 
Doca da - fırsatı kaçırmayarak - pa· 
dişaha yanaştı:: 

Dün İstanbul limanından Karade
- Padişahım, dedi, acaba hu ahı-

ra ne kadar para gitti. Malumu hü - nize hareket eden motörler ve yel-
mayun olsa ? kenliler boğaza açılamıyarak Büyük 

Maksadı mimar Kasımın masraf
ta ne kadar idareli oldu~unu göstcr
meldi, padişah, hocanın fikrini mu
vafık gördü, mimar Mustafadan def
ter istedi, ahıra on bin beş yiiz kuruş 
sarfolunduğunu gördii ve birden par
ladı, bağırmağa başladı: 

- Bn ahır evvelki ahırın yarısı 
kadar ancak var. Bu kadar mal ne
reye gitti?. 

Şimdi mimar Kasımdan da def
ter isteniyordu. O, ruznamçeci kay • 
dinde hesabın yazılı olduğunu söyle
di ve ruznameden deCterin sureti 
çıkarıldı: 3050 kuruş!.. 

Artık Deli İbrahiınin yanında da 
mimar Kasımın istikameti tezahür 
etmişti ve o zirzop hiikumdar: "Ka
sım doğru imiş. Nahak yere azletrni
şiz" deyip duruyordu. Bu vaziyette 
yaptlacak şey tabiatiyle yapıldı, mi
mar Mustafa kovuldu, mimar Kasım 
ağa tekrar mimar başı oldu. 

Halefle selefin, yeni ile eskinin 
hesaplanna bu suretle bakarak olsun 
müstekimi mürtekipten ayırmak u
sulii devam etseydi bu memleketin 
eski devirlerde çektiği zararın yeku
nu bu kadar kabarık olmazdı. 

T erkos Fabrikasında 

Yapdan Tesisat 
Vali ve Belediye Reisi terkos fab

rikasına konulan yenı makinelerin 
Hazirana kadar kati surette ikmale
dilmesini alakadarlara emretmiştir. 
Kağıthanede inşasına başlanmış o

lan ve dört süzme havuzundan birisi 
de Hazirana kadar ikmal edilecektir. 
Vali bir kaç gün sonra Kağıthaneye 
giderek yeni filtreleri görece'.ttir. 

dere önünde toplanmışlardır. Meteo

roloji istasyonundan alınan malfıma

ta göre fırtına bugün de devam ede

cektir. 

Trak Kurtarıldı 
Mudanya seferini yaparken Tiril

ya açıklarında karaya oturan Trak 
vapuru Gemi Kurtarma Idaresinin 
Hora ve Alemdar tahlisiye gemileri 
tarafından dün sabah kurtarılmış ve 
diın akşam yedekt~ limanımıza geti
rilmiştir. 

Gemi baş tarafının altından yara
lanmış olduğundan bugün havuza a-
1 ınacaktır .• 

--0-

Saldıray Geliyor 
Alman tezgahlarında yaptırılan 

Saldıray dımizaltı gemimiz bu ayın 
dördünde Alrnanyanın Kiel limanın
dan hareket etmiştir. Saldıray bir 
haftaya kadar limanımıza gelecek ve 
merasimle sancak çekilecektir. 

GÜNÜN RESiMLERİ : 

"- Yahu, diyor, iki gün evvel, 
ekmek paran yokmuş, şimdi iki bin 
liran var: Daha ne istiyorsun?" 

Son Vaziyet Piyasada 
Tesirler Yaptı 

Ecnebi Bankalarda Mevduatı Olanlar iki 

Gündür Paralarını Çekmiye Başlad1lar 
Arnav"tluiun ;şsQ.li :TO onn faldıı ~ılP.n ı;ıiv.nı;ıi hadi~er 

piyasamızda tesirini göstermekten hali kalmamıştır. 
Şehr1mizde bulunan bir kısım ecnebiler memleketlerine 

dönmektedirler. Fcnebi bankalarda mevduatı olanlar da para
larını çekmeğe bn~lamışlardır. Ecnebi bankalarından hayli 
para ~ekilmiştir. 
İhracat ve ithalat hareketi büyük ı-

h~ tevakkufa ~ğramıştır. Akdenize Karadeniz de 
gıden ve Akdenızden gelen vapurla-

rın gidip geliği azalmıştır. Jk • s • 
Son vaziyet ecnebi memleketlerle l er SeYl 

iş yapan Türk armatörleri de endişe- N JT • G •• •• ıd •• 
ye düşürmüştür. lVl agzn OrU U 

Armatörler dün Deniz Ticareti 
Müdürlüğüne müracaat ederek Av
rupa limanlarına vapur sevkedip et
memek üzerinde tereddütlerini bil
dirmişler ve bu hususta mütalea ve 
tavsiyelerini sormuşlardır. 

Deniz Ticareti Müdiirlüğü keyfi
yeti Münakale Vekaletine bildirmiş

tir. 
Diğer taraftan bu aym 30 unda li

manımıza gelmesi mukarrer olan İ
talyan bandıralı Roma vapurunun 
da hareketi geri bırakılmıştır. Gemi 
muhtelü milletlere mensup 500 k;ı

dar seyyah getirecekti. Dün geminin 
bu seferinden vazgcçilcliği acentesi
ne bildirilmiştir. 

---'0'---

Manisa Noterliği 
Ankara 11 (Tan Muhabirinden) -

Manisa noterliği varidatının azlığı 
yüzünden lağvedilmiştir. 

Bunlardan Biri Dün 

Limana Getirildi 
Karadenizin Kunduzdere sahil -

lerine yirmi mil mesafede balık av -
layan Temel reis denizde serseri bir 

torpilin dolaştığını görerek mahalli 

zabıtayı haberdar etmiştir. Bunun 

üzerine Kunduzdere açıklarına gön
derilen bir mayin müfrezesi yaptığı 
araştırma neticesinde torpili bulma
ğa muvaffak olmuştur. Dün İstanbul 
kumandanlığına gönderilen torpilin 
Antenli denilen son sistem torpiller
den olduğu anlaşılmıştır. 

Bundan başka Midye açıkların -
da da buna benzer bir torpilin do -
laştığı haber alınmış ve araştırmala
ra başlanmıştır. 

Selim Tevfik 

Dr. Göbels 
Bu9ün 

Geliyor 
Alman Propaganda Nazın Doktor 

Göbels'in, hükumetimiz.in misafiri 
..nlar_o..1- ı..--:~- -->---------.1., ~ -~-"--
şehrimize geleceği Har~ciye Vekale-
ti tarafından telgrafla vilayete bil
dirilmiştir. Alman Propaganda N'3-
zırına Alman hükumet erkanından 

beş kişi refakat etmektedir. Göbelsi 
Rodostan getirecek olan tayyare öğ
leden sonra saat 14 te Yeşilköy tay
yare meydanına inecektir. Misafir 
nazır orada vali muavini Hüdai Ka
rataban ile hava komutanlığı tara· 
fmdan istikbal olunacak ve Perapa
las oteline misafir edilecektir. Göbels 
şehrimizde iki gün kalacaktır. Bu 
müddet zarfında müzeleri ve şehri
mizin diğer tarihi müesseselerini ge
zecektir. Misafir nazır cuma günü 
tayyare ile Berline dönecektir. 

Yeni Otobüs Hatları 
Belediye, ruhsatnamelerini iade et 

tiği 15 otobüsün Cihangirle Sultan
hamam arasında işlemzlerini muva
fık görmüştür. Bu hatta 10 otobüs 
işliyecektir. Ancak bu hattaki ücret 
tarifesi bugün otobüsçüler arasında 
münakasaya konulacaktır. En az ta
rife tatbik etmeyi kabul eden oto
büsçülere imtiyaz verilecektir. 

Belediye bu hattan başka, Taksim 
ile Eminönü arasındaki fazla ızdiha
mı azaltmak maksadiyle bu iki nok
ta arasında bir hat tesis etmiye karar 
vermiştir. Bunun için Izmirden ye
niden şehrimize 13 otobüs gelecek
tir. 

Meclis lçtimaında Başvekil Hükumetin Programını Okudu 

Belediye, Bakırköy semtinin su 
ihtiyacını karşılamak için de mahal
linde tetkiklere başlamıştır. Bu sem
tin suları arteziyen kuyulariyle te
min edilecektir. Bu maksatla bu 
aımtakada sondajlara başlanmıştır. Başvekil programı okuyor Vekiller Heyeti, Başvekili dinliyorlar 
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CezaGörenTalebelerin 

Tahkikat Evrakı 
Ankara, 11 (Tan Muhabirinden)

Okul inzibat meclislerince mecburi 
tasdikname vermek suretiyle veya 
kati ihraçla cezalandırılan talebe 
hakkındaki kararların tadili için Ve
kalete gönderilen evrakın noksan gö 
rüldüğü, bu sebeple bir an evvel tet
kiki ve neticelenmesi gereken inzi -
bati vakaların sürüncemede kalma
sına sebebiyet verildiği görülmüş, 

bu husus için mekteplere bir tamim 
gönderilmiştir. 

Bundan böyle Vekalete gönderi • 
lecek inzibat meclisi kararlarına talı 
kikat evrakı da bağlanacak suçlu ta
lebelerin umumi vaziyeti hakkında 

istenilen malumat ta verilecek ve 
bir de fotografı ilave edilecektir. 

939 Devlet Bütçesi 
Ankara 11 (Tan Muhabirinden) -

Bütçe encümeni çarşamba günü öğ
leden sonra maliyecilerin huzuru ile 
939 bütçe projesini görüşmeğe baş
layacaktır. Bu maksatla her gün top
lanacaktır. 

Komisyoncu imtihanını 
Kazananlar 

Geçenlerde gümrük başmüdürlü

ğünde yapılan komisyoncu, maiyet 

memuru ve tüccar müstahdemi im
tihanına girenlerin imtihan evrakı 

tetkik edilmiş komisyonculardan; Ze 
kai Yöndel, Armanak Bozacıyan, 

Nusret Akgil, Şevki Erengil, Hakkt 

Etüs, Cemil Finanser, Vahdettin Hur 

cem, Rüknü Arkaç, Refik Ergin, ma
iyet memurlarından; Atıf Dizdaroğ

lu, Besim Albayoğlu, Hakkı Sencer, 
tüccar müstahdemlerinden; Kadir 

Çadırcıoğlu, Mehmet Dalas ve Ali 

Fettahın kazandıkları tesbit edilmiş

tir .• 

Belediye Tenbihlerini 
Dinlemiyenler 

Vali ve Belediye Reisi tarafından 
şubelere bildirilen belediye tenbih
lerinin tatbiki hakkındaki emirlere 
uaLı uaııı.re 111uu.ı. .. u ıtr....1ı. ı;, "-'- ı~ • ., ..... ..,--

lerin icabı kadar ehemmiyet verme
dikleri görülmüştür. Bu alakasızlık
larından dolayı bir kaç ko"Jliser vali 
tarafından tecziye edilmiştir. 

Bu akşam belediye ve vilayet mu
avinleriyle kaza kaymakamları vali
nin riyasetinde toplanarak bu husus 
hakkında konuşacaklardır. * Beynelmilel turizm kongresine 
iştirk eden gümrükler umum müdü
rü Mahmut Nedimin bugünlerde şeh
rimize dönmesi beklenmektedir. * Gümrük muhafaza başmüdür

lüğünün yaptırmakta olduğu iki sür-

atli motörün inşaatı ikmal edilmiş

tir. Motörler bugünlerde teslim alı-

Samsunda Resim Sergisi 
Samsun (TAN) - Resim mual • 

limi Şahin, tablolarını teşhir edeceği 
bir sergi hazırlamaktadır. 

Safranboluda Et /i.z 
Zafranbolu (TAN) - Burada et 

azlığı vardır. Bu hafta yalnız bir ka
sap, nazlana nazlana ve yalnız iste
diklreine kilosu altmış kuruştan et 

satmıştır. 

TAKViM ve HAVA 1 

12 Nisan 1939 
ÇARŞAMBA 

,._ ... ...........-....-·--------
4 üncü ay Gün: 30 
Arabi: 1358 
Sefer: 22 
Güneş: 5.25 - Oğte: 
İkindi: 15.57 - Akşam. 
Yatsı: 20.20 - İmsak: 

Kasım: 156 
Rumt: 1355 

Mart: 30 
12.15 
18.44 

3.41 

.---~~~--~------~-----· 
Yurtta Hava Vaziyeti 

Yesilköy meteoroloji istasyonundan alı
nan malumata göre hava yurdun Trııkya. 
Ege ve Akdeniz kıyılarında çok bulutlu 
ve mevzii yağışlı, diğer bölgelerde kapa
lı ve yağışlı geçmiş, rfü•;glırlar Akdeniz 
kıyılarında garbt, doğuda cenubt isUka
metten orta kuvvette, diğer bölgelerde u
mumiyetle ~imal! istikametten orta kuv
vette, Karadeniz kıyılarile Trakya ve E
gede kuvvetlice esmistir. 

Diln lstanbulda hava kapalı ve cnzı ya
ğışlı geçmiş, rüzgar şimali istikametteıl 

saniyede 5 ila 7 metre hızla esmiştir. 
Saat 14 te hava tazyikı 1018,7 !dl. Sil

hunet en ytiksek 11,2, en dü:ıilk 8 santig
rat kaydedHınlftlr 
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f_e_u G_u_·· N_.I § 
Baıkanlarda Yeni 
Strateiik Vaziyet 

Yazan: Omer Rıza DOGRU L 

Arnavutluğun işgalile Balkan la
n tehdit eden bir vaziyet ha

sıl oldu. Bugün mihver devletleri 
Balkanların mukadderah üzerinde 
en tesirli rolii oynayacak vaziyette -
dirler. Yugoslavyaya verilen bütün 
teminata rağmen bu memleketin Al
ınanya, İtalya ve Macaristan ile çev
relenmiştir. Yunanistan üzerinde ya
nılcnk tazyikin asgari neticesi, İngil
tere tarafından kurulan tecavüz a
leyhtarı cepheye girmekten menet
mek olabilir. Romanyayı tehdit et • 
nıek ise büsbütün kolaylaşmıştır. 

Mihver devletleri Macaristanla 
Bulgaristana yardım ederek bunları 
Romanya aleyhinde harekete geçire
bilecek vaziyettedirler. 

Mihver devletleri istedikleri ka -
dar teminat verebilir ve iyi niyetle
rinden bahsedebilirler. Fakat yeni 
cofrafi vaziyet gayet sarih olduğu 
gibi yeni stratejik vaziyet en kısa 

görüşlü rözlerin bile kavrayabilece
ii mahiyettedir. 

Balkanlan kaplayan endişenin 

günden güne arttığına dair gelen ha
berler bu yeni coğrafi ve stratejik 
vaziyetin ilham ettiği kati ve müs -
bet bir endişedir. Bu endişede vehim 
" hayal, veya mübalajanm zerre 
kadar ,.eri yoktur. 

* Fakat mihver devletlerinin aldık-
ları )'91li vaziyet yalnız bu Balkan 
devletlerini tehdit ile kalmıyor. Şar
ld Akdenizle ve cenubu ıarki A vru
pa ile bayati alakalan olan İngilte
re ile Fransayı tehdit ediyor. İngil
tere ile Fransa cenubu prki Avru • 
pasının, mihver devletlerinin tahkl
'llline boyun etmesine ses çıkarmaz • 
lar, istila dalgasını durduracak kati 
tedbirler almazlarsa, kendi hayati 
menfaatlerinin de afır darbeler al
hnda ezildiifne şahit olurlar. 

Bu yüzden f ngilterenin yeni bir 
- " - .. et - ;o,-- .... 

Joruz. 
Kuvvetti bir rivayete göre İngil

tere, Lehistana verdiği ve Lehistan
dan aldığı teminatın tıpkısını Yuna
nistan ve Yugoslavyaya vermek ve 
ikisinden de almak fikrindedir. 

İngiltere ile Fransa arasında da 
bu hususta, tam bir fikir mutabaka
ti bulunduğu temin olunmaktadır. 

Fakat bu yolda henüz kati bir 
söz söyleml'k imkanı yoktur. 

Bu teşebbüsün mahiyeti ancak 
Mister Chamherlain'in perşembe gü
ntl söyliyeceii nutııkla anlaşılacak
tır. 

* Mister Chamberlain tarafından 

rann söylenecek olan bu nutkun 
llıahiyeti hakkında şimdiden bir çok 
tahminler ileri sürülüyor ve bütün 
bu tahminler yukarıda bahis mevzuu 
ettiğimiz karşılıklı teminatla hulasa 
ediliyor. 

Fakat bu teminatla mesele halle
dilmiş ve tecavüz durdurulmuş olur 
nıu? 

Yoba Balkanlan yeni rekabetle
re ve gizli açık mücadelelere sahne 
Japan yeni devre mi açılmış olur? 

Halbuki Balkanlann fittikçe al -
dığı farik \•asf, bir kimsenin elinde 
koz olarak kullanılmamak, ve kendi 
nıukadderatına sahip olarak beynel
nıilel siyaset alanında şerefli mevki
ini tanıtmaktı. 

Balkanlar için selamet, ancak bu 
hedefi tahakkuk ettirmektedir. 

Balkanlar her şeye rağmen el 
ele vererek ve daima bu gayeyi gö
letliyerek anlaşmak ve Balkanın bir 
liğini sağlamlayarak hürriyet ve is
tiklalini bütün dünyaya tanıtmaktır. 

Aksi takdirde teminat da ancak 
balkanların dağılmasına ve parça
lanmasına sebep olur. 

lngilterenin Yeni 
Filistin Siyaseti 

:Kahire, 11 (A.A) - Mısırm Lon-
dra sefiri, Ingiltere hükumetinin ln
gilterc tarafından Filistinde takibi 
tasavvur olunan siyasetin bazt nokta 
larını tadil eden teklülerini getir
llliştir. 

Suudi Arabistan ile lrak'ın mü
lllessilleri yarın, Ingiliz teklüleri 
hakkında kendisi ile görüşmek uzere 
~ısır Başvekilin'? müliıki olacak
lardır. 

Leh Alman Münasebetleri 
Gürültü 
Meselesi 

Ya.zan: 8. FELEK 

G ürilltü • bir İstanbullu muhar
ririn iddiasına göre - hayat i

fade eder; Belki doğrudur. Mezar • 
lıkta, türbede ve teşrihhanede gürül
tü olmaz. Lakin bu o demek değildir 
ki? Gürültü hayatın bir zaruretidir. 
Hayır! Gürültü etmeden yaşan bir 

• • • 
Yeniden Bozulmak Uzere 
Heı Jin 11 (Hususi) - İngiltere ile J..ehistanın birbirine 

kar~ılıkh teminat vermeleri üzerine Lehistan ile Almanyanın 
·~~~~~~~~~~~~ 
, Parti Grupunda Son 

sürü mahlfık sayabilirim. Mesele 
huy meselesidir. File bak, sivrisine
ğe bak! Birisinin sesini işiten yoktur, 
ötekininki darbımesellere geçmiştir. .. 

birbirine karşı v~ziyeti ehemmiyet kazanmıştı. Alman siyasi 
mahafili halihazırda Berlinle Varşova arasında hiç bir müza
kere yapılmamakta olduğunu beyan etmektedir. Alman hüku
meti, Beck'in Londradaki görüşmelerden sonra ittihaz edece
ği kararı beklemelı:tedir. Eğer Polonya, İngiltere ile bir itilaf 
akt.edecek olursa, /,iman hükumeti böyle bir itilafın 1934 ta
rihli llitJer • Pilsudski itilafı ile ne dereceye kadar kabili telif 
olduğunu tetkik edecektir. 

* Varşo,·a, 11 (A. A.) - Eski Başvekil general Sikorski, 
Fransada Maginot hattını ziyaret ettikten ve Fransız ordusu 
mancyr;ılarında blllunduktan sonra Varşovaya dönmüştür. 

Kurjer Poranny, bu münasebetle general Sikorskinin 
Fransız kumandanlariyle sıkı temaslarda bulunduğunu ve 
iki büyük ordu arıtsındaki silah kardeşliğini müşahede ettiği
ni yazıyor. 

Holandada Vaziyet 
Lahey 11 (A. A.) - Kraliçenin bir kararnamesi, sahillerin 

muhafazasına memur taburlar mensuplarını silah altına da
vet etmektedir. 

Matbuat bürosunun bir tebliğine göre, dünyanın bugün
kü yaziyeti kanunlarda tayin edilmiş olan tarzda bir harp teh
likesini ihtiva etti~inden sahil ve hudut muhafızları silih al
tına çağrıfmışlardır Bu tedbir bilhassa son 2-3 günkü hidfse
lerin neticesi olmamakla beraber hükumet hudutlarını, umu
mi vaziyet karşısmda daha sıkı bir himaye altına koymayı 
muvafık görmüşür. 

Holanda Başvekili Colijn, bugün, radyoda söylediği bir 
nutukta, demiştir ki: 

"Alınan askeri tedbirlere umumi Avrupa vaziyeti dolayı
siyle birer ihtiyat tedbiri nazariyle bakılmalıdır. Yoksa Ho
landaya müteveccih doğrudan doğruya bir tehlike mevcut de
Jıi !J.lı. • Dt;oı.; .. ... -.. ~ ı ... v.,.J" t;\:.r s: .. uı,. d.,.,.am edecek olursa. bir 
hal'be müncer olabilir. Bu takdirde de her taraf için ve her 
hadiseden istiklMimizi müdafaa azmimizi göstermemiz Jizım 
dtr." 

Amerika; İngiliz ve Fransız 
Diplomasisine Müzaheret 

Etmiye Karar Verdi 
Vaşington, 11 ( A. A.) Rooseveltin, dün Wannspringôen 

hareketi esnasında sonbahardan evvel bir muharebe vukuu 
ihtimallerinden bahsetmesi, Cümhur riyasetinde ve hariciye 
nezaretinde bugün hüküm sürmekte bulunan bedbinlikle asa
biyete tercüman olmaktadır. 
Siyasi mahfiller, Amerika harici halile göre Roosevelt, müzakerat 

siyasetini idare edenlerin, bugünkü matlup derecede sür'atle ilerl.':?medi
buhranın vehametini gittikçe artan ği takdirde efkarı umumiyenin müza 
bir ısrarla kayıt ve işaret etmeleri- heretinden emin olan idarenin arzu 
nin aşağıdaki düşüncelerden mülhem etmekte olduğu vadideki herhangi 
olduğunu beyan etmektedirler: bir hal suretini tehir etmeğe müsa-

1 _ Roosevelt, Hull ve Hariciye it olmadığını göstermek üzere iıyan 
Nezareti erkiınaının ekserisi, bugün- ve mümessiller meclisi encümenleri
kü vaziyetin, totaliter devletlerle, nin müzakereleri esnasında şahsen 
bunlara karşı bir emniyet cephesi müdahalede bulunmak tasavvurun
tesisi suretiyle totaliter d~vletleri dadır. 

durdurmak istiyen milletler grupu a
rasında kati bir ihtilafa doğru sey
retmekte olduğuna kani bulunmak
tadırlar. 

Bu vaziyette Amerika Hariciye 
Nezareti, Ingiliz - Fransız diplo
masisine müzaheret etmiye karar 
vermiştir. 

2 - Amerikanın harici siyasetinin 

zimamdarlarının arzusu, "terbiye 

mücadelesi" ni yalnız e.fkan umu
miyede değil, belki Amerikanın şim 
diki hattı hareketinın ve icabında 
Paris ve Londra'nın sarfetmekte ol
dukları mesaiye müzaheret maksa
diyle ittihaz edilecek tedbirlerin 
faydalı olduğunu göstermek mak
sadiyle kongrede takviye etmektir .. 

3 - Im.kan hasıl olduğu takdirde, 
lngiltere ve Fransaya sulh zamanın

da olduğu gibi harp zamanında da 
müessir bir yardım yapılacağını te
min etmek maksadiyle "bitaraflık 
kanunu,, nun tadaili meselesi hak
kında yakında kongrede yapılacak o
lan müzakereler üzerinde tesir icra 

etmek 
lyi malumat almakta olan bazı ma 

* Hariciye Nazın Hull, Arnavutlu
ğa yapılan tecavüz dolayısile !tal
yaya bir protesto notası gönderilme
si ihtimaline karşı bir diyeceği ol
madığını beyan etmiştir. 

Amerika hükumetinin bu fekilde 
bir nota gönderilmesini derpiş et
mesi ihtimali vardır. 

* Ayan Bahriye encümeni, yeni ha-
va ve deniz üsleri tesis ve mevcutLı
n ıslah için 65 milyon dolarlık tah
sisatı ihtiva eden kanun liyihasını 

tasvip etmiştir. 

* Nevyork, 11 (A.A.) - Haftalık 

Business mecmuası, aJmanca tabe
dilmiş bir harita neşretmektedir. Bu 
haritadan Almanyanın cenubi Ame
rikada müstemleke istediği anlaşıl

maktadır. Haritada: "Müstemleke 
almağa hakkımız vardır." ibaresi ya
zılıdır. Trinidad ve Tobaco'nun Kur
land dükalığından 17 r.ci asırda ge
len Almanlar tarafından işgal edil
diği aynca tasrih edilmektedir. 

Hô.diseıerin Tevlit Edeceği 
Vaziyet izah Edildi 

1 !! Bana sorarsamz gürültü hakika -
tin, rahatın ve makulatın daima za-

1 rarına işleyen bir orkestradır. 

Bir yerde gürültü çıktı derlerse 
nizam, doğruluk ve akıl selıimeti bo
zuldu demektir. 

Ankara, 11 (A. A.) - C. H. dikten sonra kendisine ayni mev- 1 ç·· kil kl un , a ın gürültü ile miina -
Partisi Büyük Millet Meclisi gru zular üzerinde muhtelif hatipler , ı . sebeti yoktur. 
pu burün 11.4.939 öğleden sonra tarafından tevcih edilen suallere ' 
Reis Vekili Hasan Sakanın riya- cevap verdiler. ' Bağıra bağıra konuşan birini gö-
setinde toplandı. 1 i rürseniz fikrini sesle takviye etmek 

Birçok hatipler sÖ7. a dılar ve ' ister bir adam diye hükmedebilirsi-
111 Müzakere mevzuu son siyasi Hariciye Vekilimizin izahatına niz. Halbuki ses yüksekliği mantık-
~ hadiseler hakkında Hariciye Ve- milvazi mütalealar beyan ettiler. ta kale alınır bir delil teşkil etmez. 

kilimizin vereceği izahat idi. Mü k t 18 30 k d za ere saa · a a ar En çok bağıran en hakh olan demek 
11 İlk defa söz alarak kürsüye devam etti Harl · V kil'nln ve cıye e ı değildir. 

gelen muhterem Hariciye Vekili izahatı tasvip olunmakla celseye Buna rağmen dünyadan gürültü 
Şükrü Saracoğlu, son haftanın nihayet verildi. 

1

1

1 
eksik olmaz. Çünkü hakka taham _ 

belll başlı siyasi vakıaları hakkın BüyÜk Parti Kurultayı mül edemeyenler daima mevcuttur. 
da beyanatta bulundu. Bilhassa ı B gü l k l d 29 M ayuta toplanacak u rü tü uru gürü tü en si • 
Romen Hariciye Nazın Gafenko- l iı lah gürültüsüne kadar değişir. 
nun İstanbul ziyareti ve Harici • Ankara 11, (TAS Muhabirin- 1! " Avrupanın bugünkü manzarası 
ye Vekilimizle mülakahna ait den) - Büyük Parti Kurultayı- ~ güriiltü bakımından çeşitli bir kolek-
beyanatı derin alaka ile dinlen • nm 29 mayıs pazartesi günü top- siyon arzeder. Hem de kıymetli bir 
dl )anmaya davet edilmesi karar- koleksiyon! 

Son rünler zarfında İtalya ta- laştırılmııtır. Kurultay toplan- İşin garibi şudur ki: Bütün bu rü 
ı-afmdan Arnavutluiun askeri iı· trlan bir hafta kadar devam ede-
gal altına alınması n Hatay me- cektir. Ruzname, Partinin hay:ıt rültüler hep hak, hakikat ve adalet 
selesi ve bunlardan tevellüt e- ve faaliyeti baknnından çok e- namına yapılmaktadır. Gerçi elimlz-

ı debilecek bütün slvasi meselele- hemmiyetli maddeleri ihtiva e- de terazi kim haklı, kim haksız diye 

1 
: dal d · · h t decekt"ır. ayırt edecek değiliz amma dünyanın 

1 1 
re r uzun uza ıya ıza a ver-

ı. hiç bir mahkemesinde nara atmak, 
1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ furyat etmek ve dünya~ şamdaya 

Hataym Türkiyeye Terki 
Şartları T esbit Edildi 

Paris 11 (A. A.) - Stef ani Alınan maUhnata göre Ha -
Ajansı bildiriyor: tayın Türkiyeye terki şartı tes-

Suriyedeki Fransız fevkali- bit ve halledilmi' bulunmakta 
de komiseri · Puaux Ankarada · .. k' "' F 
Tü k . h"kA ı· ·ı H ta ıse de Tür ıye Bogazların ran-r ıye u ume ı ı e a y . . . 
meselesi hakkında müzakerede sız - İngılız fılolarına açılması 
bulunduktan sonra buraya gel- meselesinde müşkülat göster -
miştir. mekte berdevamdır. 

HADiSELERiN IÇYÜZÜ 

ltalya Adalarda 
T ahşidat Yapıyor 

İtalya Arnavutluğu işgal ile meşgulken bir taraftan da 
ada1ardn askerl hazırlıklar yapmaktadır. Bu cümleden olarak 
Rodosta 60.000 kişilik bir kuvvet tahşit etmiştir. Diğer ada
larda da askeri tahsidat yaptığı haber verilmektedir. 

Adriyatik denjzini İtalya kendi donanması için bir melce 
olarak kuhanacalctır. Bu maksatla Arnavutluk sahili ile İtal
yan çizmesinin Adriyatik'e uzanan bumu arasındaki yüz mil
lik mesafeyi torpiHemek üzere tertibat almıştır. * ya çalı§'U'ken, Almanya da, bir harp 
Romanyanın vaziyeti vukuunda istismar edebileceği dev-
- !etlerden mürekkep bir iktisadi b lok 

Ingiltere Romanyaya, Polonyaya vucude getirmiye çalışıyor. 
yaptığı teminata benzer bir garanti Bu maksatla son zamanlarda Is
vermek istemiştir. Fakat Romanya, kandinavya memleketlerinde Alman 
böyle bir taahhüde girmeden evvel propaganda faaliyeti arttırılmıştır. 
İngilizlerin boğazlardan asker geçir-

Cenubi Amerikada da bir kandır
miye muvaffak olup olmryacaklarını 
anlamak ihtiyacını duymuştur. ma propagandası başlamıştır. 

Çünkü lngiltereden maddi yardım * 
göremediği takdirde Alman istilası- Y uga.lavyayı parçalamak • 
na uğramaktan ~ndişe etmektedir. 

Romanya Alman istilasından kur- utiyorlar 
tulmak için lngiltere ile 3rJaşmıya 
çok taraftardır. Fakat bu anlaşmanın 
şimdilik bir taraflı olmasını istemek
tedir. Müzakereler devam etmekte
dir. Ingiltere Romanya ile bırlikte 
diğer Balkan devletlerinin de dahil 
olabileceği bir blok vücude getirmi
ye çalışmaktadır. .. 
Almanyamn kurmaya 

~alı,ııfı iktuatli blok 

Ingiltere totaliter devletler hari
cinde kalan ve taarruza maruz bulu
nan memleketleri bir araya toplamı-

Arnavutluğun işgalinden sonra to
taliter devletlerin Yugoslavyayı par
~alamak istedikleri hakkındaki ha
berler kuvvetlenmiştir. 

Almanya ve Italya, Yugoslavya
nın Ingiliz blokuna girmesine mani 
olmak için bu devleti ortadan kaldır
mıya karar vermişlerdir. Yu~oslav
ya, tabii Çekoslovakya gibi, bir kaç 
parçaya ayrılacaktır. Dalmaçya ve 
Hırvatistan Italyan himayesine, Slo
vanya Alman himayesine verilecek, 
ve Sırbistan 1912 de olduğu gibi kü
çük bir devlet halinde bırakılacak
tır. 

boğmak makbul bir bünye teşkil et-
mez. 

Güriiltü yalnız A vrupada çıkmaz. 
Mahallelerde de gürültü patırtı o
lur. 

Efer o mahallenin bir kabadayısı 
çıkıp da sayrısız pabrdıcılara had· 
Ierini bildirmezse bu gürültü sittin 
sene böyle gider. Orada oturanlarda 
ne uyku kalır ne durak! 

Onun için her mahallede bu gibi 
işleri tesviye edecek ve icabında, 
bağınp çağıran şirretleri yola getire
cek bir zorlu lazımdır. 

Bu olmayınca iş polise dayanır. 

Gerçi elde bir belediye nizamnamesi 
vardır ki; akla gelen gelmeyen bir 
çok gürültüleri yasak etmektedir. 
Lakin bu mübarek gürültüler öyle 
saatlerde yapılmaktadır ki; o saatte 
bu işi kontrol ve icabında menedecek 
otan polis memurlarının çoğu istira
hat halindedir. 

Dünkii gazetelerde belediyenin 
şehirdeki gürültü ile tekrar mücade
leye girişmeğe karar verdiğini mem
nunfyetle okudum. 

Söz aramızda ... Bu sıralarda da 
hemşerilerimiz saygısızlığı adama· 
kıllı ele aldılar. 

Guya akşamlan saat ondan sonra 
ve sabahları sekizden evvel gürültü 
edilmlyecek, satıcı bağırmıyacak, 

sokaklarda şarkı söylenmiyecek, hu
lasa elilem rahatsız edilmiyecekti. 

Ne münasebet efendim! Sanki ak
sine emir varmış gibi. Gece saat bir
de sokaklarda envaı türlü feryatlar. 
Şoför ve şoför yamaklarının sulu su· 
lu şarkıları. Meyhanelerden çıkıp cad 
delere kusan sarhoşlann birbirlerlle 
yayvan yayvan konuşuşlan: yıldırım 

düşer gibi kapanan demir mağaza 

kepenkleri; sabaha karşı taştan taşa 
seken çöp arabasının mahut tangır

tısı, çöp tenekelerinden paçavra ve 
kömür toplayan çingen~ çocukları
nm feryadlan, salepçinin nidası, kom 
şunun su dökmeğe çıkarılan ve etra
fa havlayan kıymetli iti; paspas ve
ya halı silken kapıcı ve saire ve sai
re ... 

İşte belediye zabıtası bunlarla 
mücadele edecek.... Edecek amma 
hep biHriz ki; o saatler belediye za
bıtasının istirahat saatleridir. İşin de 
zayıf tarafı budur. Bütün bu güriil -
tUJeri yapanlar, zabıtanın o saatler· 
de tam faaliyette olmadığını en i~i 
bilenlerdir. 

Bunun aksi onlara gösterildiği 

gün mücadele başlamış demektir. 
Yoksa hep nazariyatta kalır. 
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RAD~C> GEÇ KALANLARA: 
Bugün 

iki Havari Hikim Huzurunda 
SAKARYA 
Sinemasında gösterilmekte olan 

Olimpiyat Gençleri 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postalan 

Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

Allahın Hakiki 
Fisebi6116h 

Emirlerini 
O zerlerine 

Kullara 
Aldıklarını 

Tebliğ Vazifesini 
Söylüyorlar 

Olimpiyat il 
Büyük ve Güzel Spor ve en 

güzel zaferler filminin 
son günüdür. 

T. A. Q. 
T. A. P. 

1839 m. 
19 74 m. 
31,70 m. 

183 Kes. 120 Kw. 
1Sl9S Kes. 20 Kw. 
9456 Kes. 20 Kw. 

Allabın hakiki emirlerini kulla
ra tebliğ vazifesini fisebilillah u
zerine alan bir adamı nasıl tasav
yur edersiniz? Muayyen bir kıya
fet mevzuu bahsolmasa bile hiç 
degilse kırkını geçmiş, sakallı bı

yıldı bir adam olarak değıl mi? 
Halbuki hiç te öyle degildi. ikisi 
de genç, şik ve matruş idiler. Bir 
tanesi Türkçe bilmiyordu, bir 
Rum tercüman vasıtasiylc konu
şuyordu. 

Suçları, Türkiyl'ye ithali mem
nu kitaplan ithal etmek ve dağıt
maktı. Evvelce yine boyle bir suç
tan Beykoz mahkemesince birer 
gun hapislerine karar verıimişti. 
Ona rağmen Amerikadan posta 
ile getirttikleri kitapları dağıt

makta devam etmişlerdi. Bu sefer 
asliye ceza mahkemesi kar~ısına 

geçince çok canları sıkılmışa ben
ziyordu. Fakat ne y~psınlardı? Al
lah yolunda herşeye katlanmak la
zımdı. 

Türkçe bilmiyen suçlu kendisi
ni tercüman vasıtasiyle şoyle mı.i
dafoa etti: 

- Bunlar bir taklm din kitapla
rıdır. Propaganda kitabı da degıl
dir. Zaten biz de papazlara düş

manız. Onlar dini yanlış anlatı

yorlar. Yalan söylüyorlar. Biz Al
lahın hakiki emirlerini halka bil
diriyoruz. Bu kitaplar Albhın e
mirlerine dairdir. 

- Peki, kendilerine evvelce ih
tar yapıldığı ve bker gi.ın hapisle
rine karar verildiği halde ne diye 
kitap getirmetke ve satmakta de
vam etmişler? 

Tercüman suali Rumcaya ter-

cı.ime etti ve Dimitrinin sözlerini 
de Türkçeye çevirdi: 

- Ben, diyor, bu kitapların 

Türkiyeye girmesinin yasak oldu
ğunu bilmiyordum. Bize Ameri
kadan gönderiyorlar. Biz de sat
madık, daj;~ttık. diyor. 

- Peki bunların nesrettikleri 
din, mevcut dinlerden başka bir 
din mi imiş? 

Tercuman yine bir hayli konuş
tuktan sonra şu cevabı verdi: 

- Hayır. efendim, Hıristiyan

lık dininin hakiki \·e saf şekliym1ş. 

Papazların bozduğu dinin aslını öğ 
retiyorlarmış. 

Hakim gülümsedi. Dinleyiciler 
güldü. Suçlu bön bön bakındı. 

Mahkeme, eski mahkumiyetleri
nin tesbiti1 şahitlerin ·dinlenmesi 
için başka güne bırakıldL 

İstifade ediniz. 

Çarıamba, 12. 4. 1939 

12,30 - Proı!r'am. 12,35 - Türk mfüJği 
Calanlar: Refik Fersan, Fııhlre Fersan, 
ZUhtil Bardnko!lu. Okuvan· Melek Tok
!!lSZ. 1 - (KOrdili hlca7.kAr peşrevi). 2-

1 ' Sana ey canımın canı efendim. 3 - Sa-

l 
Ş h d b l Gedik Uıhııddin Pınar (Kürdili hlcnzkAr ş:ırşı) 

e za e aşı paşa Nereden sevdim. 4 - (KOrdlll hica:r.ktır 
FERAH AZAK arkı) Çılınnca sevip. 5 - Zühffi Bar

rfako wlu (S ntur takı;imi). 6 - (Türkll) 
Sinemalarında ABDÜLVEHA- ~enllvf aldım kaçaktan. 7 - CTOrkQ) 

A benim mor dçeğlm. 13,00 - Memlek.?t 
BiN 2 nci büyük Şaheseri saat ayarı. ajans ve meteoroloji haberleri 

YAŞASIN 

AŞK 
Türkçe sözlü Arapça şarkılı Fil
mini bu hafta 60.000 kişi sey
retti. Bugi.inden itibaren 100.000 

zırlanıyor. 

13,15-14 - M·l:dk (Rivasetı cumhur ban
dosu - Şef: Ihsan KOnçer) l - Marş 
(Frlç). 2 - P. Llncke (Ask valsi). 3-
Mercadante (Elisa ve Clnu<\lo) Uvertür. 
4 - T. V. Thurban (Afrika silltj. a)Marş 
b) Serenad, c) Eğlenti. 5 - H .G. Amers 
(Sk:Qtya fantezisi. 

1 

kişi daha seyretmek için ha-

---------------------- rERAH'dalAZAK'da 1 
Ankarada lmpeks Şirketi Asya ıo.3odan 12.30d•• 

Bir Kadın ~:~as;~~~~ Vapurunu itib:'::mıı •••• :::;-

18,30 - Program. 18,35 - MOzik (Dans 
muziğf - Pi) 19,00 - Konuşma (Çocuk 
Esirgeme kurumu) . Ill,15 - TOrk müziği 
(Fasıl heyeti) Çalanlar: Hakla Derman, 
Eşref Kadrl, Hasan GOr, Basri 'Uner. 
Hamd! Tokay. Okuyanlar: CelAl Tokses, 
Safiye Tok"Y. 20,00 - Ajans, meteorolo
ji haberleri, ziraat borsası, {fiyat). 20,15 

"'" TOrk mOı.l~I; Çalanlar: Fahire Fersan, 
Refik Fersan, Zühtü Bardakol;lu, Oku
yanlar: Semahat Özdenses, HnlQk Recai. 

0 ... ldu··ru··ıdu·· Batıranlar Dün sabah asliye ikinci ceza mah-
kemesinde (lmpeks) şirketi müessis-

Bu akşam T U R A N Tiyatrosunda 

Ankara, 11 (TAN Muhabirin
den) - Hacet Tepesinde Ayrançeş

me sokağında inşaat işçisi Zülfü Sa
nnın 27 yaşındaki karısı Şerifenin 
ölümü ile neticelenen bir cinayet ol
muştur. 

Katil 32 yaşında PetürkeU Meh
met Terlidir ve kendi iddiasına gö
rede cinayeti tehevvürle işlemiştir. 

Mehmet Terli ötedenberl Zülfü Sa 

lerinden Kemal ve Şakir biraderler 
tarafından Yeni Sabah gazetesi a
leyhine açılan hakaret davasının du
ruşmasına başlandı.Mahkemede dava 
cılan avukatlan temsil ettiler. Suç
lu gazetenin neşriyat müdürü ile ma 
kale muharriri Murat Sertoğlu ve a
vukattan gelmişlerdi. 

Suçluların hüviyetleri tesblt edil
dikten sonra reis hakaret edildiği ld-

Ertuğrul Sadi Gecesi 
Halle Opereti ZOZO DALMAS birlikte iki 
oyun birden, MIÇE PENÇEF Varyetesi, 
S. ATILLA Revüsü, Varyete bu geceye 

mahsus Büyük Sürprizler. FiaUarda 
Zam Yoktur. ... .................................... .. 

lir Adam: lir Kadının Aıkını Kazanmak için 
Brezilyanın Balta görmemi§ Ormanlarında Tabiatın bütün Vahşi 

hayvanlarına karşı mücadele ediyor .•• 
rmın kansı ile münasebette bulunu- dia olunan yazıları okuttu. Sonra suç 
yor ve her Pazar günü Zülfünün evi- lulara söz verdi. Bunlar hadisede 

Dün Ağırceza mahkemesinde altı 
ay evvel Beykozda Sultaniye çayırı
nın önünde demirli Asya vapurunun 
kıymetli maden aksamını bütün dö
şemelerini çalarak attıktan sonra 
vapuru batıran Hasan, Nuri, Şevket 
ve Alinin muhakemelerine devam e
dildi. O vakit Beykoz komiserliğin
de bulunan Beyoğlu merkezi üçüncü 
komiserlerinden Hızır Kaplan şahit 
olarak dinlendi. O bildiklerini şöyle 
anlattı: 

- Hasan, Şevket, Ali bekçisiz olan 
Asya vapurunun kabili nakil aksa
mını çalmıya karar vermi ler ve 
Hasan kendısın vapurun bekçıs1 gı
bi göstererek üç ay içinde çalışmış
lar, Nuri de bunları sandalı ile sahi
le taşımıştır. Gümrük memurları 
bunlardan şüphelenmişler. Bir gün 
llasanla Nuriyi sandalla vapurun 
pusulasını ve sairesini taşırken yaka 
lamışlar. Bize getirdiler. Biz vapurda 
tetkikat yapmak için giderken va
purun batmak üzere olduğunu gör
dük ve nihayet vapur battı. Bunlar 
hldiseyi karakolda itiraf ettiler. 
Ben Galatada Kalafat yerinde bun
ların gösterdikleri hurdacılarda va
pura ait 360 kilo kadar madeni ak

Sonsuz Mücadele ne giderek karısı ile berab~ kalıyor 
ve yemek yiyormuş. Zülfünün de 
bu münasebetten haberi yokmuı. 

Mehmet Terli geçen Pazar da ayni 

tekilde Zülfünün evine gitmiş, Şeri

fe ile kalmış, beraber yemek yemiş

ler ve ayrılmışlardır. 
Fakat Pazartesi günü Mehmet mu

tadı hilafına tekrar Şerifeyi ziyaret 

etmi§ ve anahtarlarını düşürdüğünü, 

aramıya geldiğini söylemiştir. Bu a
rada da ne olduysa olmuş, Mehmet 
Terli bıçakla Şerifeyi biri sağ me

mesi üzerinden ciğere kadar işliyen, 

diğerleri de yine göğüste oldukça de
rin yaralar açan 3 bıçak darbesiyle 

wrup kaçmıştır. Şerife ifade vere

meden ölmü§, Mehmet Terli de doğ
ruca müddeiumumiliğe giderek tes

JJm olmuştur. 
Cürmü meşhut kanununa uyula

rak yapılan muhakemesinde Meh

met Terli, Şerifenin kendisine bera
ber yaşamayı teklü ettiğini, bu tek
lifi reddedince Şerifenin ileri geri 

söylendiğini, kendisi de bu sozlerden 
tehevvüre kapılarak cinayeti ışledi

iini bildirmi§ ve cezasına razı oldu
ğunu söylemiştir. 

Muhakeme işi iııcelemiı, neticede 

de Mehmedi 18 sene ağır hapse. mah 
keme masrafını ödemiye ve bin lira 

da tazminat ve para cezası vermiye 

mahkum etmiştir. Mehmet tevkü e
dilmiş ve hapisaneye gonderilmistir. 

---o--

Temyiı. Kararda 
ısrar Ediyor 

Orozdibak müessesesinden şantaj 
ve tehdit suretiyle 1500 lira para al
dıgı iddia edilen eski malıye me
murlarından Lf1tfinin meşhut suç
lara bakan asliye dördüncü ceza 
mahkemesinde duruşması yapılmış, 

ekseriyetle beraet kararı almıştı. 
Müddeiumumiliğin temyiz ettiği 

bu kararı temyiz mahkemesi boz
muştu. Mahkeme eski kararında ıs

rar ettıği için müddeiumumllık tek
rar temyiz etmişti. Temyiz umumi 

heyeti de kararı yolsuz bularıık boz

muş ve dün müddeiumumiliğe bildir

miştir. Mahkeme yakında bu karan 
tetkik edecektir. 

hakaret bulunmadığını, yapılan neş
riyatta o vakit Başvekil bulunan Ce
lal Bayann resmt beyanatından isti-

fade edildiğini ve o beyanat çerçeve-

sinden katiyen harice çıkılmadığını 
söylediler. Mahkeme Celal Bayarın 

beyanatını tetkik etmek üzere duru§-

mayı başka bir güne bıraktı. 

İstanbul Asliye 3 üncü Hukuk 
Mahkemesinden: 

Tophanede İlyas Çelebi mahallesi 
ve sokağında 5 No:lu hanede mukim 
Elmas tarafından Eminönü taksi ma
hallinde 2640 plaka N o.lu otomobil
de şoför ve Aksaray Şekerci sokak 
15 No. da mukim Cemil aleyhine 
938/ 531 No. ile açılan boşanma da
vasından dolayı gıyaben icra kılı
nan tahkikat ve muhakeme netice
sinde: Mumaileyh Cemilin kansının 
evini sattıktan ve parasile aldığı oto
mobili dahi elinden çıkardıktan son
ra geceli gündüzlü işrete devam ede
rek evine geldi~nde kansile müna
zaa ederek bıçak teşhir ve üzerine 
hücum eylemesi gibi efal ve hareka-

sam buldum. 
Suçlular Hızır Kaplanın şehadeti

ni kabul etmediler ve: 
- Bizi karakolda tazyik ettiler. 

( Marajo) 
.c;snır ve terıııKt: uuıu r-nmrnu Cuma A'ltşamı 

TAKSİM SİNEMASINDA 
başlıyor. 

~ .................................... ~~ 
Sinema tarihi yerinden oynuyor • • •.• 

Film Kahramanları Selama duruyor ...•• 

KEŞiF ALAYI 
EROL FL YNN • OLIVIA de HAVILLAND 
Dünya şimdiye kadar bu kadar Yüksek bir eser görmedi. •• 

İnsanlar senelerdenberi böyle bir Film seyretmedi ••• 

YARIN AKŞAM SAAT 9 
Fevkalade müsamere olarak 

ALE SINEMASINDA 
Biz dayakla itiraf etik dediler. Şa
hitlerden Kemalin Hataya gittiği an
laşıldı. Muhakeme onun dinlenmesi I için talik edildi. , ____________ ! ___________ _ 

tı yüzünden kan koca hayatının ida- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ mesine ve barışmalarına imkan kal- 1 
madığı dinlenen şahitlerin şahade
tiyle sabit ve kanaati mahkeme dahi 
hasıl olmuş olduğundan Kanunu 
medeninin 134, 138 ve 142 nci mad
deleri mucibince tar:tflann boşan
malarına ve kevfiyetin tesciline ve 
Güngör namındaki çocu~n dahi ve
layetini ifa etmek üzere anası yanın
da ipkasına ve şehri 10 lira nafaka
nın babadan tahsiliyle anaya itasına 1 
ve takdir edilen 200 lira manevi 
tazminatm dahi mi.iddeialeyh Cemil
den tahsiline dair 17 - 2 - 939 tari
hinde verilen hükmü havi 939/ 285 
sayılı ilam müddeialeyhin mezkur 
ikametı?ahını terk ve yenisinin de 
m~hul bulunmasına mebni H. U . M. 
K.nun 141 inci madde!'tlne tevfikan 
ilanen tebliği tensip kılınmış ve bir 
sureti de mahkeme divanhanesine 
talik edilmiş oldu~undan tarihi ilah
dan itibaren (15) l{iin zarfında mu
maileyh Cemilin temvizi dava edebi
leceği teb1il? makanuna kalın olmak 
üzere ilan olunur. 

1 LAN 
Yaşlı olmasına binaen kendi arzu

su ve mahkeme karariyle kayyim ta
yın edildiğ'm Fatihte Çırc:ır caddesin 
de 18 numaralı evde mukim (.'zam

cam Bay Raşit çayırlının kimseye 
borcu olmadığı, aksini iddia edenler ı 
varsa on gün zarfında aşağıdaki ad
resime müracaat etmeleri rica ve 
ilan olunur. 

Kadıköy Cevizlik Bakla Sokak 
N. 29 Münire ISEN 

Bu Akşam MELEK Sinemasında 
Bu Hafta Görebileceğimiz En Güzel Film : 

KUTUP YILDIZI 
Aık - Genslilc - Güzellik Nefis Musiki • Oynak 

Şarkı ve Danslar - Eğlenceli Şen lir Mevzu 
Fransızca sözlü baş rollerde : 

SONY A HENIE • RICHARD GREENE 
Progroma iüıve : Paramount en son dünya haberleri 

DİKKAT: Bu gece için bütün localar satılmıştır. Numaralı koltuklar erkenden aldırılmalıdır. Telefon 40868 

YARIN 

1 • 

2 • 

Sinemasmda 1 P E K 
OTOMOBiLLi 

2 BtlYOK • YENİ ve 
MUAZZAM FİLM BİRDEN 

AŞIKLAR 
Zevkine, Nq'esine, Hafif ve l9!l prkılanna doyulmıyacak bir Fransız FilmL 

CAMBAZHANE ÇOCUGO 
İnsanı heyecan ve Merakdan Titretecek büyük bir macera şaheseri 

Baı Rollerde : 1 A K İ C O O P E R - V A L A S B E R Y 

12- 4 - 939 

Cep Kitapları 
SERiSi 

Sanayi inkılabı, içtimai terakkı1erin 
başlangıcı, dunya medehiyetine yenı 
bir istikamet veren bir inkılaptır. 

Meşhur Profesör Hayes'in bu eserini 
okuywıuz. 

--
Avusturyada Yahudilere yapılan 

düşmanlıim sebeplerini izah eden 
bir piyestir. 

Amiraı Lord Nelsonun muaşakamı
dan başka, bahri kahramanlıklarını 
ve muvaffakiyetlerini anlatan bir 

eserdir. 

Bodrumun, Egenin mü..~esna güzel
liklerini bu nefis hikayelerde 

bulabilirsiniz. 

• Cep Kitaplan fimJiye kadar 
32 kitap nef"efmiftİr. Bu ımye 
sahip olanlar, ıene •~nıınJa zen
gin bir kütüphaneye sahip ola
calJarJır. 

• Cep Kitaplarının 
Abone Şartları : 

Senelik abonesi 8 lira. 

Altı aylık abonesi 4! lira . 

Abonelere bir küçük kütüphane 
hediye edilir. Kütüphanelerimiz ha
zırdır. İdarehanemizden aldırtabllır
siniz. 

Adres: Ankara caddesi, Reşit E 
fendi Ham birinci kaL 

Posta kutusu: 97. 

ı 
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T.A.N 
Gündelik Gazete 

-0---.: 
TAN'ın hedefi: Haber· 
de, fikirde, herıeyde 
temiz:, dilrUat, aamlmt 
olmak, karlln gazetesi 
olmaya çalıfmaktır. 

ABONE BEDELİ 
Tiirkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 n G Ay 1500 " 
400 " 3 Ay 800 " 
150 " l Ay 300 " 
Millctlcrarası posta ittihadına dah il 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir: 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Ceva p için mektuplar ı O kurus· 
luk pul illıvC'sl llızımdır. 

' .,. ~•ti • • ' • 

GUNUN .. MESELELERİ :_ 
~ " ' . 

Neşriyat Kongresi 

G enç Maarif Vekilimiz kültür 
hayatımıza yeni bir istikamet 

verecek mühim iki teşebbüste bulun
du: Biri temmuz başlangıcında top
lanacak olan Maarif Şurası, diğeri 

yine o ny içinde toplanacağı tahmin 
edilen Neşriyat Kongresi. 

Bu iki tcşcbbiisiin de muvaffak 
olması için Maarif Vekili, alakadar· 
!arın fikir ve dileklerini toplayarak 
işe başladı. Memleketin her tarafın
da muallimler grup grup içtimalar 
yaparak ihtiyaçlarını ve dileklerini 
tesbit ettiler. Şimdi d~ Neşriyat Kon
gresi için toplantılar yapılıyor ve 
ınurahhaslar seçiliyor. 

Fakat doğrusunu söyliyelim ki 
bu toplantılarda işe lazım olduğu 
ciddiyet ve ehemmiyet verilmedi. 
Muallimler ekseriya bir şuraya mev
zu teşkil edemiyecek basit idari me· 
selelerle meşgul oldular. Maaş, ter· 
fi ve saire gibi küçük meselelere to
nıns ettiler. 

Neşriyat Kongresi için yapılan 

hazırlıklarda da ayni laubaliliği gö· 
riiyoruz. E\'velki gün İstanbul Ma • 
arif rniidüriyetinde yapılan bir top
lantıda rnecmuacılar namına kongre
ye iştirak edecek murahhasları seç-

Bu murnhhaslann ikisi de mec -
muacıhğn kenarından temas eden ar
kadaşlardır. Mecmuacıların dertleri
ni, ihtiyaçlarını yakından bilmezler 
' 'e kongrede mecınuacıları temsil e· 
demezler. 

Anin ılıyor ki İstanbulda neşri· 
Yat işi ile meşgul olan müessese \'e 

kimseler, Neşriyat Kongresinin ya 
:maksadını anlamamı~lardır, yahut da 
hu kongreye ehemmiyet vermemek
tedirler. Çiinkü evvelki toplantıda 
nıecınual'ılardan hemen de kimse 
bulunmamış, hazırlığa kimse l~tirak 
etmemiştir. Kitapçılar arasında da 
nıenfi bir hava estiğini veya estiril
nıek istendiğini seziyoruz. 

Halbuki neşriyatın organize ol -
ınası yalnız memleketin kültür haya
tı bakımından değil, bütiin neşriyat 
:ınUesscse ve ıniiteşchbislcrinin de 
menfaati bakımından llizumlu ve za
ruridir. iş gayet ciddidir. Vekaletin 
bu teşehblisüne layık oldui:ru ehem· 
ıniyeti vererek hazırlıklarına iştirak 
etmek, ve kongrenin muvaffak ol -
:ınasını temin ctuıek beoinıizin bor
cudur. 

Para ile Safın 
'Almak lstemi§ler 

İtalyanlar Arnavutluğu işgal et
ıneden evvel para ile satın almak te
şebbüsünde bulunmuş. Daha şubat 
ayında f tal ya Arnavutluğa Giro is
lninde birini göndermiş. Bu adam Ar
navutlukta kral Zogo aleyhine bir 
suikast tertibine memurmuş. Bu 
lnaksatla da bir Arnavuda 50 bin 
'l'ürk lirası vermiş. 

Bu teşebbüs muvaffak olmayın • 
ca doğrudan doi:"'l'uya Kral Zogoyu 
Para ile satın almağa teşebbüs etmiş
ler \'e Krala mukavemetsiz Arnavut· 
hığu teslim etme i için 20 milyon al
tın frank teklif etmişler. 

Fakat Kralın cevabı şu olmuş: 
"Arnavutluğu ancak vücudleri

l'ltizin iizerinden geçerek fethedebi
lirsiniz." 

İtalyanlar Habeşistan imparato • 
l'Unu da böyle para ile satın almağa 
teşebhiis etmişler, fakat onda da 
l'ltU\'aCfak olamamı ·Jardı. 

Demek ki memleketler para ile 
satın alınamıyor, ancak kuvvet öniin· 
de boyun eğmeğe mecbur edilebili
l'orlar. Vatan para ile satılır mı? Bu 
da İtalyan teliıkkisi. 

TAN 5 

m-ı::m;m 
Bir Gence 
Cevap 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 
•• 
U niversiteden 1. Taşkan imzasilc 

bir mektup aldım. Bunun 
miistear bir isim olduğu muhakkak. 
Çünkü da\•asını pervasızca müdafaa 
eden adam, imza yerine sarih adresi· 
ni ve hiivi)etini beraber koyar. Ünİ· 
versiteden olduğu da malum değil. 

Muhatabım kimse, ne ise, beni çok· 
hık aliikadnr etmez. Fakat yazdığı 
sözlerle nliil·adarım. Diyor ki: "Ben 
ötedcnberi Tnn gazetesini tercihan 
okumaktayım. Bence Tanın mümtaz 
cephe i halkın hissiyatına tercüman 
olmaktı. Fokat şu son aylarda bu \'a· 
zifesinln yanında ho umuza gitme -
yen başka yazılarla dn karşılaşıyo • 
ruz. Bu yiizden hir çok arkadaşlar 

Tan'ı okumaz olduk. Mesela dünkü 
yazınızda İspanyadan, kızıl İspanya
dan bahsediyorsunuz. Bu isyan çıktı 
çıkalı Ciimhuriyctçi demeyelim de 
kızıl İspanyollara taraftar lisan kul· 
lanıyorsunuz. Eğer bu isyana İspan· 
yol milleti de iştirak etmemiş olsay
dı bugiinkii netice hu ule gelmezdi. 
Ecnebi yardımı ile bu koca ülke bu 
şekli almazdı. Niçin onlan demokra
silere dahil ederek müdafaa ediyor
sunuz?" 

Bu gencin sorduğu sualin ce\'abı
nı hadisat o kadar süratle \'erdi ki, 
ben burada ne yazsam bu kadar kuv
vetle cevap verme kudretini göstere
mem. 

Çocuğum, 

Ver•a.Y Muahedeai yüzünden bugünkü hale gelen Avrupa perifqn bir halde Lloyd George'a cıkuıyor: 
- Seni gidi yumurcak •eni, gördün mü başıma getirdiğin leltıketleri 

İspanyada miicadele başladığı za· 
man meşru bir Cümhuriyct lıükume· 
ti iktidar mevkiindeydi. Ve bu hü • 
kiımet dalın evvelce yaptığı mücade
lelerle kral Alfonsu devirmiş, İspan· 
yada cümhurlyct ilfın etmişti. Salta
nattan diişen kral ve kral taraf • 
tarları cümhuriyet aleyhine miicade· 
le açtılar. Son giinlerdekl mücadele 
kralcılnrla, cümlıuriyetçiler arasın • 
da bir miicadeleydi. Buna kızıl ismi· 
ni veren, bu rejimin ~leyhtarlan, ,.e 
İspanyada istila emeli besleyen dev
letlerdi. Bu propaganda ile dünyayi 
kandırmağa çalıştılar, bu inananlar
dan biri de sen olmuşsun yavrum. 

Balkanların Anahtarı 
Bugün bütün Balkanların anah

tarı Romanyadır. Çekoslovakya
nın işgalinden sonra Alınanların 

Romanyayı işgal etmelerinden 
h v &&\.Ull.'J Ul Uı.., ;J;, Uh .. 1 Y. \ cıı.1\ J."l. 

manya ile iktısadi bir anlaşma 
yapmakla iktüa ettiler. O vakit
tenberi vaziyet çok değişmiştir. 
Romanya top ağzındadır. İngilte
rcnin Romanya ile anlaşma teşeb
büsleri karşısında Almanyanın 
tekrar bir emrivakie teşebbüs et
mesi ihtimalı vardır . 

Bu vaziyette de ne olacak? 

Eğer Romanya milli istikHıli
ni mutlaka silahla koruya

caksa, netice ne olur? 
Transilvanyaya yığılan 200 bin 

kişilik Romen ordusu Alman ileri 
hareketini önliyebilir mi? 

Balkan paktı devletleri, taah
hütlerini yerine getirmeğe karar 
vermiş olduklarına göre, bu kuv
vetlerin de Romanyaya müzahe
reti dctvayı ne dereceye kadar mu
vaffak edebilir? 
Eğer Balkan devletleri müştere

ken Karpatlarda ve Transilvanya
da istiklallerini müdafaa ederl<!r
se, galebe hangi tarafta kalır? 

B ir harbin zaferi, nihayetsiz 
tesadüflerin ve ihtimalle

rin muhassalası olduğuna göre, 
netice hakkında sarih bir karar 
verilemezse de, tehlike karşısında 
milli silahını patlatan bir Roman
yanın, Avrupada "Aman yardı

mıma koşunuz!,, diye yalvaran bir 
Romanyadan ziyade muzahir bu • 
lacağı ilk planda kabul edilebilir. 
Bu hal, bittabi Almanyanın mağ
lUbiyeti demek olur. 

Fakat büyük Avrupa devletl'?ri 
IS.kayıt kalacak olurlarsa, Sovyet
ler Şarktan ve Fransızlar Garp -
tan Almanyayı askeri bir tazyik 
altına almıyacak olurlarsa Bal • 
kanlar ye yapabilirler? 

Evvela Romanyayı ele alalım: 
Nüfusu: 19;160,000. 
Hazari ordu: 225 bin, tank 700 
llnva kuvvetleri: 800 uçak ve 

12.000 pilot. makinist ve asker. 
Deniz kuvveti: Mecmuu 10314 

tonluk 9 küçük gemi - 5,839 ne
fer ve subay. 

Romanyada askerlik 21 yaşın
dan 50 yaşına kadar mecburidir. 
Talim görmüş ihtiyatlann yekunu 
1,5 milyondur. Sefer ordusu, se
ferberlik ilanı akabinde tam teç -
hizailı kırk fırkadan mürekkeptir 

ROMANYA 
Rivayet bu ... 

Yine yalnız rivayete göre, tank 
mevcudu 3000 dir. Fransız askeri 
muharrirleri, başta General Ba
ratier, Alman ordusunun bir yıl 
sonra 200 fırkaya çıkarılacağını, 

6000 ilk saf tayyaresine malik ol
duğunu ve Alman t~are fabri
kalarının ayda 1000 uıyyare ve 
2000 motör yaptıklarını yazmak
tadırlar. Yine bunlar Almanyanın 
tank mecmuunu 10,000 e çıkar -
mak için tedbir almakta olduğu -
nu da söylemektedirler. 

ki, ilk hatta, yarım milyon süngü 
sevkedebilir. 

Romanya, küçük itilaf devletle
rinin silfıhlanmnları için harp so
nu, Fransası tarafından yıllarca, 

yapılan büyük mali yardımlartlan 
fazla istifade etmiş bir devlettir. 
Fransız mali yardımı - ki karşı
lığı yalnız askeri ittifaktı - her 
yıl 700 - 900 milyon franga var
maktaydı. 

Bu para ile Romanya, ordusu -
nun topçu kuvvetini bir hayli art
tırmış ve fırkanın ateş kabiliyeti 
çok yükseltilmi~tir. Bu memlcıtet
te uçak kuvvetleri, her fedakarlı
ğı yapmaga amade bir askeri se
ciyeye sahiptir 

D ört . yıl önce, Macaristan ile 
mulga Avusturyanın silah

lanına hürriyeti aradıklan gün -
lerde, kiıçiık itilaf devletleri harp 
kuvvetlerini yeknesak silahlarla 
teçhiz etmek arzusuna düşmüş -
lerdi. Bratislavada yapılan konsey 
içtimaında Skoda fabrikası ma
mulatının Yugoslavya, Romanya 
ve Çek ordularında müştereken ve 
münhasıran kullanılması tahtı ka
rara alınmıştı. 

Bu karar, Çeklerin menfaatleri
ne kredi açmamaları, ancak peşin 
dbviz mukabilinde satış yapmak 
arzusunda ısrar etmeleri yüzun -
den tatbik edilememişti. 

Şu anda, bu Bratislava kararı
nın tatbik edilememiş olmasını 
Romanyanın lehine saymak lazım
dır. Ya edilseydi? Biıtün silahlan 
Skoda malı olan bir Romanya, bu 
fabrikanın Almanya eline geçtığı 
anda cephanesiz ve yedeksiz kal
mıya mahkum olmaz mıydı? 

Türkiyenin resmi salnamelerde 
gösterilen kuvveti: 

16,600,000 nüfus. Hazari ordu: 
280,000. 500 tayyare 8383 pilot ve 
asker. Deniz kuvveti 55,220 ton
luk 21 gemiden mürekkep. 9200 
efrat ve subay. 

Y ugoslavya: 
14,950,000 nüfus. Hazari or

du: 146 bin kişi. 
Hava kuvveti: 830 tayyare. 6000 

pilot ve asker • 
Deniz kuvveti: 9512 tonluk 14 

gemi. 7000 mürettebat. 
Sefer ordusu birinci hatta, 800 

bin kişi yollar. Çıkaracağı büttin 
kuvvet 2,5 milyon. 800 tank. 

Yunanistana gelince: 
Nüfus: 7 milyon. Hazari ordu: 

85 bin. Hava kuvveti 150 tayysıre. 
3250 pilot ve asker. Deniz kuvve
ti mecmuu 41,000 tonluk 30 ge-
mi. Mürettebat 4535 .. 50 tank. 

Demek oluyor ki, Balkan dev -
Jetlerinin kuvvetleri yekünu şu
dur: 

2280 uçak. 2000 tank. 10,000 
havacı. Derhal sevkedilecek ordu 
1 milyon 900 bin. 

Bütün kara harp kuvveti: 8 
milyon asker. 

Bertin erkanıharbiyesi rakam 
vermekte gayet dikkatli olduğu i
çin, Almanların kuvvetleri ise 
Garp devletleri istihbarat teşki

latlarının raporlarına göre, şöyle 
hesap edilebiliyor: 

Muvazzaf ordu: 60 fırka - ki, 
üçii zırhlı ve motörleştırilmiştir. 

İyi talim gormuş ihtiyatlar: 55 
fırka. 

Iyı talim görmemiş ihtiyatlar: 
25 fırka. 

Almanların her harpte, hariku
lade kuvvetli bir topçuya malik 
oldukları muhakkaktır. 

Umumi Harpte Makenzen !ıü -
cumlarını muvaffak eden 1870 de 
Sedan zaferim doğuran sebep, 
hep Alman topçusu olmuştur. 

Büyük Harbin ilk yıllarında, 
büyük Berta'nın Fransaya saçtı
ğı dehşet malOmdur. Fakat ne ka
darı topçu? Bu mallım değil. Ma
lum olan yalnız zırhlı fırkaların 

toplarıdır. Her zırhlı fırkada 1400 
mitralyöz ve küçüklü, büyÜklü 
500 too varmıs. 

Ç ek ordusunun bütün malze
mesi Almanlara geçtiği i· 

çin, Çek neferleri Alınan ordusu
nur. hesabına katılamasd' bile, yıl
larca dokulen Fransız altınlarının 
eseri olan vasıtalardan Almanla
rın istüade edecekleri muhakkak
tır. 

Çek ordsuqda 1937 de 141 mek
tep ve 560 tayyare vardı. Bunla
rın bir kısmı yenileştirilmiş ve 
1938 sonunda Çeklerın 1450 tay
yaresi oldugu soylenmişti. Bun
lar ve 2000 Çek tankı ile biıtun 

Çek topçusu agır ve hafif mitral
yozleri de şimdi Almanlardadır. 

Fakat Almanya bu kuvvetler -
den bir kısmını Fransa hududun
da, bir kısmını Lehistanın karşısın
da veya Baltıklarda her hangı bir 
sürprize karşı ayıracağı için Bal
kanlardaki harekat ordusu ilk 
günlerde bir milyonu ve harp de
vamında altı yedi milyonu asla ge
çemez. 

Bu da gösteriyor ki, Almanya 
belki çok kuvvetıidır. Fakat Bal
kanları ezip geçebılecek bir aske
ri kudret değildir. Eğer Balkanlı
lar, Balkanlann ali menfaatlerıni 
zamanında ve yerinde korumak 
hünerini bilirlerse, ve hakikaten 
Almanya karşısında müttehit hir 
harekete kalkışırlarsa, Potesd:ım· 
dan Karpatlara kadar şişe şişe u
laşan Alman emrivakilerine tek 
başlarına nihayet verebilirler. 

Silifkede Bir Orman 
Memuru Öldürüldü 

Bizim rejimimiz cümhuriyet re· 
jimidir. Ben de cümhuriyet tarafta -
rıyım. İspanyadaki cümhuriyetçileri 
müdafaa ederken bu kanaati müda
faa ederim, İspanyada kızıllar da 
\'ar. Fakat bu mücadelede ancak bir 
yardınu·ı rol oynadılar. Dava cüm -
huriyetçilcrin davasıydı. Cümhuri 
yctçiler mnğlUp olduktan sonra, ec· 
nebi devletler ispanyadan çıkmadı
lar. Bilakis Cebelitarıkı tahkim etti
ler, şimdi açılac bir harpte, de
mokrasilere karşı ıııiicadele edecek • 
ler. 

Biz belki de bu harbe girmiyece
ğiz. Fakat girersek demokrasilere 
karşı cephe alanlara karşı harbe gir
men.iz çok muhtemeldir. Biz de de
mokrasiler cephesine daha yakınız. 

Eğer ben bu tehlikeyi dalın evvelden 
görnıiiş, İspımyolların dünya sulhil· 
nü ve demokrasileri müdafaa ettiği· 
ni söylemi sem hata mı etmişim ? 
Hata etmediğimi hndisat çabuk isbat 
etti. Yarın acaba kimlerle dövüşece· 
ğiz? Hiç düşiindiin mü? .. 

Kafanı biraz yorar, hndisatı ya -
kından takip edersen, sen mi, ben nıi 
hangimiz yanıldık daha iyi anlarsın. 
Kafanı yumşak bir kağıt gibi, silin· 
dirin altına yayma, beynini yassıya 
çevırır geçerler. K e n d i n ol, 
dünya hadiselerini kendi gözünle, 
mcmlcketiııin menfaati bakımından 

gör. 
Tan'ı okumamak te1ıdldi bana 

vız gelir. Tan gazetesi manifatura 
dükkunı. hen de ha ma satan tezgah
tar değilim. Ben fikirlerimi ve kana· 

Konya da 

Eski 

Yeni ve 

Eserler 
Konya (TAN) - Yeni yeni resmi 

binalar. büyük ve konforlu hususi a
partımanlarla şehrimizin ·çehresi da
ha güzelleşip değişmektedir. Yeni 
inşaat esnasında , tarihi kıymetleri 

Silifke - Orman muhasebe me. bulunan eski eserlerin her hangi su
muru Ziya bıçakla öldürülmüş, ce- r:tıe zarar görmemesine dikkat e-

d . k " .. k . 1 dılmektedir se ı opruye ya ın hır yerde ve yo · 
üzerinde bulunmuştur. Karamanda Piyango 

Şoför Rıza isminde biri katil ol- Ka.raman CTAN) - İdman yurdu, 
' .. . kendı menfaatine bir eşya piyangosu 

mak zanniyle tut~lmuş ~e ~urmu- hazırlamıştır. Piyango 7 mayısta 
meşhut mahkemesıne verilmiştir. Halkevinde cekileccktir. 
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Feneri Takviyeye Bir 
Fikret Kafi midir? 

Sarı • Lacivertlilerin Yeni Elemanlara 

ihtiyaçları Vardır 
Fenerbahçe takımının eski kudre

tini kaybettiği muhakkaktır. Bunu 
son Beşiktaş maçından aldığımız il
h~a yazıyoruz. Aylardanberı aksı
yan, müessirliğini gittikçe kaybeden 
Fener kadrosunun muhtelif oyunla
rını tartarak söylüyoruz. 

Sarı lacivertlilerin muvaffakıyet
sizliklerini gören bazı taraftarlar bir 
şeyle avunmak istiyorlar. Dıyorlaı 
ki: 
Yakında Fikret ı::ezasım bitirip ye

rini alınca takım değişecektir. 
Biz Fener hatlarındaki zanfm bir 

Fikretle tamamen giderileceğine ina
nanlardan değiliz. Fikretin solaçık, 
yan muavin ve merkez muhacim gibi 
takımda çalıştığı son zamanlarda da 
Fener hakimiyetinin zorakiliğini gör
düğümüz için bir oyuncunun işi hal
ledeceğini zannetmiyoruz. 

Fenerin eski takatini bir türlü bu
lamaması bir nevi oyuncuların ek
sikliğinden başka, münhasıran bir 
nevi oyun oynıyanların meydana çı
kardıkları sistemden de gelıyor. 

Tek başına bir Fikret itiyat haline 
gelen son Fener tarzını değiştirebi
lir mi? 

'A.nlıyamaclığımız 

bir mesele claha 
Fenerbahçeliler senelerce bir In

giliz antrenöre dolgun maaş verdi
ler. İngiliz ihtimal sistem aşılamak 
itibariyle liyakatli değildi. Yahut e
line verilen oyunculara meramını 
ancak o kadar anlatabildi. Bu cihet
ler daha ziyade klüp idarecilerinin 
bilecekleri, ölçecekleri şeylerdir. Yal 
nız muhakak olan bir ş~y varsa, es
kisinden daha iyisini bulmak ve baş
ka üslupta bir oyun çıkarmak üzere 
bir ingiliz antrenör aldıktan sonra 
onu savup tekrar eskisine dönme
nin hikmetini bir türlü kavrıyaını
yoruz. 

Muhakkak olan bir şey var; sınıfı 
yüksek bir futbolü ya iyi bir lngiliz 
antrenörden, yahut pahalı bir Avru
palıdan öğrenmek kabildir. 

Ucuzun herşeyi aşağı yukarı za
rarhdır. 

Fener takımını paraca hafif olsun 
diye ucuz öğreticilerin eline bırak-

Stadyom işi için 

Toplantı Y apıhyor 

Fikret 

maktansa, eski antrenörlerinden kap 
tıkları şeylerle rahat bırakmak ve 
başlarına sadece bir idman nezaret
çisi koymak belki daha doğru olur
du. 

Baıka elemanlar lazım 

Kanaatimizce Fener takımının bel
kemiğini doğrultmak üzere Fikret
ten başka bir kaç yeni oyuncuya ih
tiyaç vardır. 

O oyuncuları seçmeden evvel Fe
ner takımına kabul ettirilmtısi mu
vafık görülen oyun tarzını evvela ta
sarlamak lazımdır. Muayyen bir üs
IUp hakkında karar verdikten sonra 
o stile uyacak gibi oyuncuları seç
mek daha doğru bir hareket olur. 

Yoksa muhtelif istidatlardaki par 
lak oyuncuları laalettayin takıma 
kayırmakla meydapa gelecek sistem 
karmakarışık bir şey olur. 

O zaman o pirincin taşını ayıkla
mak daha güçleşir. 

Fenerde Avrupai düşünerek karar 
verilecek bir takım meselesi vardır. 
Idareciler bu işi halletmekte geci
kirlerse henüz başka klüplere gir
memiş bulunan bazı futbolcuları da 
kaybedebilirler. 

lngilizler Ankarada 

Oynıyacaklar 
Beden Terbiyesi istişa=-e heyeti Fenerbahçe klübünün yıl dönüm-

bu akşanı Cümhuriyet Halk Parti - leri için getirtecekleri İngiliz takı • 
sinde vali ve belediye reisi Lt'.itfi Kır mının Ankarada oynaması hususun -
darın riyasetinde toplanarak Dolına-
bahçe stadyomu için hazırlanmış 0 _ da Fenerbahçe klübüne müracaat e-

lan projeyi, son defa olarak gözden dilmiş ve Ankaralılarla bu hususta 
geçirecektir. mutabakat olmuştur. 

Plan, İtalyan miman Vieti Violi İngilizler Ankara muhtelitiyle 

ile iki Türk mimarına verilecektir. Ankarada karşılaşacaktır. Bu suret • 

İ~alyan mimarı b~ mimarlarla bir - le Ankara futbol meraklıları İngiliz 
likte çalışarak planı en kısa bir za-

takımını seyretmek imkanını elde manda ikmal edecektir. 
Bu plandan başka bu yıl içinde etmiş bulunmaktadır. 

Fenerbahçe - Süleymaniye ara -

bir de kapalı bir jimnastik salonu F enerbahçe - Süleymaniye maçı 
yaptırılacaktır. Bu salonun yeri he
nüz tesbit edilmemiştir. 

sındaki dömüinal şild müsabakası 23 

Beşiktaı Bu Hafta 
Ankaraya Gidecek 

Beşiktaş takımı bu hafta Demir

nisanda oynanacaktı. San 19.civertli

lerin o gün Pera ile bir karşılaşma 

yapacağından şild karşılaşması bir 

spor ve Ankaragücü ile milli küıne mayıs tarihinde yapılacaktır. 

maçlarını yapmak üzere Ankaraya 

gidecektir. Siyah beyazlılar geçen 

hafta Fenerbahçeyi yendikten sonra 
Ankaradaki yapacağı müsabakalar 
hariçle yapacağı temasların sonun -
cusu olması ve İzmir müsabakaları
nı atlatması dolayısiyle şampiyona

daki vaziyeti meydana çıkaracaktır. 

Bu noktadan Beşiktaşın Ankara kar
şılaşmaları merakla beklenmekte -
dir. 

Genel Direktör 
Ankaraya Döndü 

Dört beş gündenberi !stanbulda 
bulunan Beden Terbiyesi Genel Di
rektörü General Cemil Taner dün 
Ankaraya dönmüştür. 

Güreıçiler Bu Pazar 
Gidecek 

Avrupa şampiyonasına iştirak e

decek milli güreş takımımız geçen 

pazar günü İstanbuldan hareket e -

decekti. Bazı noksanların halli için 
bu hareket teahhür ettiğinden güreş 

çiler bu pazar hareket edeceklerdir. 

Bölge lı Günleri 
İstanbul Beden Terbiyesi bürosu 

badema salı ve cuma günleri müra
caat kabul etmiyecek, dahili işleriy
le meşgul olacaktır. 

Kabul ve müracaatlerini diğer 

günlerde yapacaklardır. 

b~ 
ı ı Milli Kümedeki 

Puvan Vaziyeti 

TAN 

GAZETELERLE 

ŞAKALAR .. 

Yeni Türeyen 
Tabirler 

Yazan: Naci SADULLAH 
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EKONOMi) 
Son Haftanın ihracatı 
500 Bin Lirayı Geçti 

Fenerbahçe: Dört maç yap • 

1 

mış, üçünü kazanmış birini kay
betmiş ve iki fena puvan almış
tır. 

A şağ1daki tabirleri, "ciddi!" ga
zetenin yedek başmuharriri 

Nadir Nadinin yazdığı başmakale -
de (!) okudum: 

Nisanın ilk haftası içinde !stanbul j 
giimrük~erinden muhtelif dış memle
ketlere ıhraç olunan muhtelif malla
rımızın yekunu 534,482 lirayı bul
cnu~tur. Ihracatın en mühim kısrru 
Almanyaya aittir. Almanyaya tuzlu 
barsak, yaprak tütün, yarı ışlenmiş 
muhtelif deriler, yapak, tiftik, muh
telif kuru meyvalar, ceviz kütüğü 
gibi maddeler satılmıştır. 

Beşiktaş: Oynadığı dört maç
tan üçünde galip gelmiş birisin
de mağlUp olmuş ve ilci fena pu- , 

van almıştır. 

"- Damla damla akan fikirler ... 
Saltanat sandalına tokat atan fikir 
okyanusu... Ruh dalgasının köpük • 
leri ... " 

Ankaragiicü: Altı oyun oy
namış, dördünü kazanmış biri
sinde mağlUp olmuş birisinde 
berabere kalmıştır. Uç fena pu
van1 vardır. 

Demirspor: İki maç yapmış 
birisini kazanmış birisinde be -
rabere kalmış bir fena puvanı 
vardır. 

Akınspor: Beş maç yapmış 
birisini kazanmış, birinsinde be
rabere kalmış üçünü kaybet -
miştir. Altı fena puvan almıştır. 

Vefa: Uç maç oynamış, biri· 
sini kazanmış, ikisinde mağlup : 
olmuştur. Dört fena puvanı var 1 

dır. 

Doğanspor: Üç maç yapmış 
birisinde berabere kalmış iki -

. sinde mağlup olmuştur. Beş fe· 
na puvanı vardır. 

Galatasaray: Üç maç yap-
mış ikisinde yenilmiş birisinde 

1 

hükmen mağlup olmuş, yedi fe / 
na puvanı vardır. ) 

l l . En az fena puvan alan De - / 
/ mırspordur. 

1 

~ 
Beşiktaşla Fenerbahçe iki . \ 

şer fena puvanla bas basa ırit -

~ktedirler. _ili 
Boksör Ekrem 

Cevap Veriyor 

Eğer genç üstat, hu menval üze
re "filozof!" Peyami Salanın garip 
üslfibunu taklitde biraz daha ileriye 
giderse, yakında "ciddi" gazetenin 
başmakaleleri de anlaşılmaz hale gi
recek. Ve o zaman, Nadir Nadinin, 
vaktiyle anlaşrlır bir lisanla yazdığı 
başmakaleler (!) şu hale girecek: 

"- Hakikatin güneşine kavuş -
mak için, midelerimizin mağarala -
rmdan dimıtğlarımızın damına merdi 
ven kuran çevik fikirler, hislerimizin 
kalburundan süzülmeden evvel, ira
demizin karakolundan da geçnıek 
mecburiyetindedirler. 

Börekleşmiş fikirleri, yumuşak 

geçkin birer ahlat armudu gibi ısır. 

mağa ahşan mirasyedi beyinler, fel

sefe cennetini cühelanın istilasından 
koruyan Çin sedleri önünde may • 

muncuksuz birer hırsız gibi apışırlar. 

Hafızalarımızın sandık odasında o -

turan tufeyli ve mütekait hatıraları, 

gönüllü birer hamal gibi taşıyan 

kaf alanmızı, nisyan ardiyelerine bo
şaltmalıyız.... ilah .. .'' 

Nadir Nadinin bu iishibu taklide 

çalışması beni cidden endişelendirdi. 
Evvela kendi kendime: 

".:- Eyvah... dedim, Peyamiye 

benzeyenler çoğalırsa, halimiz nice 
olur? 

Fakat sonra teselliyi buldum: 

Çünkü düşündüm ki, bu gafleti gös-

* En muvalık cevap 

V akit gazetesinde "Fikret Adil" 
Peyami Safadan ve Muhittin 

Birgenden şu şayanı dikkat suali so
ruyor: 

"- "Son Posta" da Muhittin Bir
gen, "Cümhuriyet" de Peyami Safa, 
Arnavutluğun İtalya tarafından iş -
gali hakkında yazdıklan yazılarla, 

Berlin • Roma mihverine muvazi bir 
Babıali mihveri teşkil etmişe benzi
yorlar. Bu iki muharrir, sistematik 
bir tarzda, Almanya ile İtalyanın 
her hareketini, her taarruzunu, her 
tecavüzünü haklı, doğru ve güzel 
göstermeğe çalışıyorlar. Bu yazılar, 
milli siyasetimizin esas istikametine 
taban tabana zıttır. Bu itibarla, biz, 
artık katiyetle öğrenmek istiyoruz: 
Bu iki muharririn asıl gayeleri, asıl 
maksatları nedir?" 

Bence Peyami Safanın bu suale 

verebileceği en muvafık cevap, şu -
dur: 

"- Hata anlamıyor musunuz? 
"Sağ" ını! Yahu, "Sağ!" durup du -
rurken budala Arnavutlar gibi ben 
de öleyim mi? 

Ingiltereye gönderilen mallar, e
hemiyetli miktarda tiftik ile kuşyemi 
ve kepektir. Yuna:tıistan taze balık 
ve yumurta almıştır. Filistin ve Hay 
faya dahi bir miktar muhtelif kuru 
meyva gönderilmiştir. Bu haftanın 
ihracatı geçen haftaya nazaran bir 
misli fazla olmuştur. Bunun sebebi 
de lngiltere tarafından alınan tiftik. 
yapak ve Almanyanın ald1gı tütün
lerin miktar ve kıymet ;tibariyle 
yüksek olmalarıdır. 

Sovyetler Tiftik Alıyor 
Sovyetler Birliği yapak ve tiftik 

piyasamızda faaliyete geçmiştir. Dün 
Sovyetler hesabına yüz bin kiloluk 
büyük bir parti tiftik satın alınmış
tır. Bu malların Fob !stanbul kilosu 
125 kuruşa verildiği söyleniyor. Bu 
hafta içinde sevkiyata başlanacaktır. 
* Egede başlamış olan yapak kır

kımı ilk mahsulü lzmir piyasalarına 
getirilmiştir. Ege kıvırcık ve dağlıç 
yapakları kilosu altmış kuruştan ve-

iHRACAT: 

ltalya ve Yunanistana 

Balık ihracı Durdu 
Balık ihracı mevsimi nihayet bul
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ÇEKLEu 
Londra 
Nevyork 
Paris 
Mfülno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 

5.93 

126.675 1 
3.3550 
6.6625 

28.4075 
67.2425 
50.8350 
21.3175 

Atina 1.0925 
Sotya 1.56 
Madrld 14.035 
Varşova 23.9025 
Buda peste 24.9675 
Btikreş 0.9050 
Belgrad 2.8925 
Yokohama 34.62 
Stokholm 30.5675 
Moskova 23.9025 

ESHAM VF. TA.IJVll.A1 

Türk borcu Bir pesin 19.20 J 
Ergani 20.-
İktısad! ve Sına! tesisat ve 
işletme şirketi hisse senedi 6.-

\.._ ·-- ..1 
rilmiştir. Tabii bir şekilde devam e
den kırkım hasebiyle piyasaya on bin 
kiloluk bir parti arzedilmiştir. 

İzmir fabrikaları namına piyasa
mızdan on bin kiloluk bir parti ya
pak alınmış ve kilosu 52 kurustan 
verilmiştir. 

İÇ PİYASALAR: 

Dün Yapdan 

Zahire Satışları 
muş gibidir. Piyasamızdan balık al- Dün 257 ton bulday gelmiş ve ne
mak üzere üç gündenberi ne Yuna- vilerine göre 5 - 5.33 kuruştan sa
nistandan ne de ltalyadan vapur gel- tılınıştır. Yemlik dökme arpalar 
mi~tir. Limanımızda bulunmakta o- o-4 0 ., .. .. , oA • .. c _ 
rnn ult l'. unan vapuru aa aun aK:;;am 4 23 4 32 d . f .J.kl . mısır , - , or u ıc ınw arı 
son partı balıkları alıp hareket e:•- -
mişlerdir. Bu sene ihraç e~ilen pala- 90 kuruştan verilmiştir. Ayrıca 117 
mut ve torikler geçen seneden fazla ton un, 98 ton mısır • getirfilmiş ve 
tahmin olunmaktadır. satılmıştır. 
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Bundan Sonra Kadınlar için Ayın Her 

Günü Birbirinden Farksızdır. 

F E M I• L İcad edild:kten sonra birçok üzücü meşakkatler 
ortadan kalkmiştır. 

• Kadınlara (Aylık temizliklerinde) kullandı1ı:lan F E M 1 L bez ve p:ımuk tamponların fel.8.ket yuvası oldu-
ğunu öğretmiştir. 

L Ve Bağı kullanan her kadın lastik top gibi çevik 
ve serbest bir harekete kavuşmuştur. FEMİ 

FEMİL 

FEMIL 

Bilgi!i bayan.lan rahim ve tenasül hastalıkların
dan kurtarmıştır. 

En ınce ~lbiseler altında ve dar mayolar içinde 
bile sezilmiyen gayet ufak, sıhhi, yumuşak, mi!t
ropsuz, el çantasında ~aşınması kolay, sıhhi adet 
bezleridir. 

ve BAGI 
Büyük ticarethanelerde bulunur. Toptan satış yeri: İstanbul İş 
Bankası arkasında Rahvancılar sokak No. 5 CAN LABORATUARI 

* 
,: ______________________________ , 

Boksör Ekrem 

Geçende boksör Kaniyi mağlup 

eden Ekreme, Nuri tarafından mey

dan okunduğunu yazmıştık, dün bok

sör Ekremden aşağıya aynen koydu

ğumuz cevabı aldık: 

Muhterem Tan gazetesinde bok

sör Nurinin beni maça davetini oku

dum, askerlik durumum belli olunca 

o daveti memnuniyetle kabul ede -
rim. 

Gazetelerimizden biri, ikinci tabı 
çıkarmıştı. Yolda, meraklı bir zat, 
müvezzie seslendi. Müvezzi çağrıldı
ğını duymuştu Fakat o anda kendisin 
den gazete alan diğer müşterisinin , 

para çıkarma işini uzatışı yüzünden, 
bu meraklı okuyucuyu bekletmek 
mecburiyetinde kalıyordu. Bu basit 
alış veriş biraz daha uzayınu, hid -
detlencn sabırsız müşteri, müvezzie 
haykırarak çıkıştı: 

"- Yahu .... Elini biraz çabuk 

edeceklerın. tut: Neredeyse, dünya haritası yeni
Yalnız maçı tertip 

den değişecek, ve "üçüncü tabı" çı -
çalıştığım müessesede beni ikide bir kacak!" 

ziyaret etmeleri işleri ~gal ettiğin - a::ı:::=z===========-===== 
den bundan sonra herhangi bir arzu

larlDl hocam muallim Hilmi ile gö -

rüşmelerini ehemmiyetle rica eder 

ve bu mektubumun neşrini saygıla -

nmla dilerim. 

İstanbul Güreş ve Boks klübünden 
Ekrem 

Doğanspor lstanbula 
Geliyor 

İzimirin Doğanspor takımı bu 
hafta milli küme maçlannı yapmak 
üzere İstanbula gelecek cwnartesi 
günü Fenerbahçe ile pazar günü de 
Vefa ile karşılaşacaktır. 

Her güzel kadının yegane diişiincesl 

KREM P ERTE V'dir 
o~ Sene1erdenberi cinsi latife ver

diği vadi tuttu ve tutmaktadır. 
Ne mübalağa ve ne de inkisarı 

hayaldir. 

KREM PERTEV'ir. 
Cilde yapacağı tesir herhanm bir 

kremin iııi değildir. Binıbir isimle 
türlü mübalağa ile size teklü edil~n 

kremleri ihtiyatla karsılayınız. 

KREM PERTEV 'in 
Şöhreti beyhude değildir. , ....................................... .. 



t 12 - 4 - 939 TAN ~ ... ========================= ., 

Arnavutluk istiklalini 
Nasıl Kaybetti? 

:·······················~ 
Yazan: 

Faik Sabri 
DURAN i ..................... .......... 

Avrupa buhranı p~k hızlandı. 

Yırtılıp atılan muahedeler, çiğne
nip geçLlen hudutlar, yıkılıp orta
dan kaldırılan hükıirnetler ayla
rın, haftaların değil günlerin dar 
çerçevesi içine sıkıştırılıveren vak
alar halini aldı. Artık muvazene
sini kaybederek büyük bir harp 
uçurumuna doğru yuvarlan.mıya 

başlıyan bu afet, heybetli bir çığ 
gibi, geçen her saniye içinde bir 
parça daha büyüyerek medeniye
tin üstüne çöküyor. Geçen hafta 
Polonya koridoru gözümüzün ö
nünde büyük bir tehlike gibi can
lanıyordu. Bu hafta İtalyanın as
keri işgali altına geçen Arnavut
luk Balkanlar ufkuna korkunç 
bulutlar yığmış bulunuyor. Önü.· 
mümeki hafta bu afeti kim bilir 
nere;ie ibulacağız: belki Holanda. 
hudutlarında, lbellti Vanlar yolun
da.. 

A mavutluk Balkan devletleri
nin en genci ve en küçü

ğü idi. Hemen Belçika büyüklü
ğün<:le o~n bu memlekette 1 mil
yon kadar Arnavut y&şar. Nüfu
sunun yüzde 66 sı Müslüman, yüz
de 12 si Katolik, yüzde 21 i Orto
dokstur. Ahalinin yüzde 13 ü şe

hirlerde, yüzde 87 .ii kırlarda ya
şar. Arnavutluk dışında yaşıyan 

Arnavutlar da vardır: 500.000 ka
dan Yugoslavyada, 200.000 i Ce
nubi İtalyada ve Sicilyada, 25.000 i 
Yunanistan<:la, 40.000 kadan A
merika a bul n r . Bulgari tanda 
ve Türkiyede de bir kaç bin Ar
navut vardır. Ekonomi bakımın

dan Arnavutluk diğer Balkan 
memleketlerinden çok geri kal
mıştır. Son senelerde zirai mah
sulleri pek fazla olınıyan nüfusu
nu geçindirmiye yetmiyor, dışan
dan yiyecek maddeler getirtmiye 
mecbur oluyordu. Romanyada e
kilebilir arazinin miktan nüfus 
başına 7, Bulgaristanda 6.5, Yu
goslavyada 5, Yunanistanda 3 dö
nümü bulduğu halde Arnavutluk
ta 2,5 dönümü bulmaz. Diğer ci
hetten iktısadi hayatm el'an feo
dal bir sisteme dayanması, topra
ğın büyük arazi sahiplerinin malı 
olması ve köylünün Beyler hesa
bına çalışan bir köle mevkiinde 
kalınası da ziraatin ilerilemesine 
mani olmuştu. Çobar.lığın daha 
galip göründüğü şimalde, iktısadi 
hayatın mihveri aile VP. kabile çer
çevesi içinde kalıyordu, yalnız ce
nupta arazi küçük parçalara ay
nlmıştı, orada çiftçilik daha canlı 
görünüyordu. Hasılı bu vaziyet se
bebile Arnavutlukta esası toprağa 
dayanan hayatiyet ser.eden sene
ye geriliyor, iktidar mevkiinde bu
lunan emlak sahipleri ise hiçbir 
inkılaba yanaşmak istemiyorlardı. 
Şöyle ki ziraat mahsullerinin kıy
meti 1930 senesinde 50 milyon ;ıl
tın franktan 1935 de 7 milyona 
düşmüştü. 

K ral Ahmet Zogo iktidar mev
küne geçtiği vnkit büyült 

bir ihtiyaç ile karşılaşmıştı: Pa
ra... Genç hükümdar memleketi 
modernleştirmek, mektepler aç
mak, yeni yeni binalar kurmak, 
yollar ve limanlar yapmak isti
yordu. Fakat bu gibı yenilikler i
çin lazım olan parayı halk vermek 
istemiyor, istese bile verecek hal
de bulunmuyordu. Bu parasızlık 
Zogoyu İtalyanların kucağına dü
şürdii. Zaten İtalyanlar Arnavut
luğu kendilerine mev'ut bir mem
leket gibi görmiye çoktan alışmış
lardı. Cihan Harbi içinde itilaf 
devletleri Arnavutluğu paylaşmak 
üzere bir plan hazırlamışlaniı. 
1915 Londra anlaşması memleke
tin şimalini Karadağa yahut Sır
bistana bırakıyor, böylece Sırpla-

Arnavut çocukları 

rm Adriyatik kıyılarına inmek 
arzulan tatmin ediliyordu. Orta 
kısnnda müstakil bir Müslüman 
hükıirneti kurulacak, cenup par
çası ise, Avlonya etrafında İtalya
nın olacaktı. O zaman buralarını 
işgal etmiş olan İtalya kendisine 
ayrılan sahayı az görmüş, 1917 de 
bütün Arnavutluk üzerinde bir 
İtalya himayesi ilan etmiş ve 
memleketin İtalyanlaştınlması 
mesaisine daha o devirde başla
mıştı. Fakat İtalyanm müttefikle
ri bu temayülleri fazla buldular, 
uzun müzakerelerden sonra ve Ar
navutlar da milli bir cephe gös
termeğe muvaffak olarak muka
vemete başlamalan üzerine hal
yan ar Arnavutluk an ç kmışlar, 

yalnız Avlonya körfezi ağzındaki 
Sasseno adasını gerı vermemiş
lerdi. İtalyanlar bu adayı tahkim 
etliler, oraya kuvvetli toplar yer
leştirdiler. Artık istedikleri vakit 
Otranto boğazını kapatabilecekti. 
İtalya kıyılan ile bu ada arasında 
65 kilometrelik bir mesafe vardı. 
İtalya bütün Akdeniz memleket
leri arasında en kesif nüfusu oldu
ğundan ve mühim şehirlerinin hep 
kıyılarda veya kıyılara yakın yer
lerde bulunduğundan dem vura
rak memleketi denizden gelebile
cek bir tehlikeye karşı muhafaza 
için tedbir alıyorum diyerek Ad
riya tik denizini bir İtalyan gölıj 
haline sokmıya çalışıyordu. 

K ral Z~nun para SJkıntılan 
İtalyanın işine pek yara

dı: 1925 de Arnavutluk İtalyan 
lireti olarak 50 milyon altın frank 
kıymetinde bir istikraz yapıyor 

ve liretin kıymeti yükselmesi üze
rine açıktan da 15 milyon altm 
frank kadar kar ediyor. Arnavut
luk bu istikraza karşılık olarak 
gümrüklerile tuz, kibrit, sigara ve 
oyun kağrtlan inhisarının varid.a
tmı karşılık göstermişti. Parala
rın sarfını ise S. V. E. A. (Societa 
per la sviluppo ecenomica dell' Al
bania) ismini alan bir İtalyan şir
keti idare ediyordu. Yollar yapılı
yor, nehirler üzerine ağır yükle
rin geçmesine elver~li muazzam 
köprüler kiıruliıyor, Draç lima
nı genişletiliyor ve bir ihraç ame
liyesini kolaylaştıracak tesisat 
meydana getiriliyordu. Tiran'da 
geniş caddeler açılmış. süslü bi
nalar yapılmış, fakat memleketin 
iktısaden yükselmesi için büyük 
bir teşebbüse girişilmFmişti. 

Birkaç sene içinde paralar su
yunu çekmiş, sıkıntı yeni baştan 
görünmüştü. Hükumet varidatı 
ise seneden seneye düşüyordu: 

1930 - 31 de 31.325.000 altın frank 
olan varidat 1936 - 1937 de 
l8.879.000 e düşmüştü. Birkaç ay
danberi memurlara ve orduya ay
lıkları verilememişti. Siyasi par
tilerin, hatta içtimai cemiyetle
rin dağıtılmış olmasına rağmen 
memleket içinde büyiık bir gürül
tü kopmasından korkuluyordu. 

Zaten memnun olmıyanlar da 
çoktu. Malarya müthiş tahribat 
yapıyor, çocuklar arasmdaki ö
lüm nisbeti yüzde 65 i geçiyordu. 
Birçok kimseler bu paralarla ba
taklıklar kurutulsa, malarya sal
gınının önüne geçilerek ölüm nis
beti düşürülse, zıraı kalkmma
larla istihsal arttırılsa daha iyi ol
maz m1 idi diye mırıldanıyorlar

dı. Başlanan işe devam edebil
mek için çabuk para bulmak li
znndı. Bu sefer İtalyanlar daha a
ğır şartlar koşuyorlardı İki mem
leket arasında bir gümrük ittiha
dı yapılacak, Arnavutluk maliyesi 
İtalyanın kontrolü altına konula
cak, jandarmanın başına oııduda 

olduğu gibi İtalyan kumandanlar 
geçirilecek, sahilde bir kısnn ara
ziye İtalyan muhacirleri yerleşti
rilecek, kabineye İtalyan taraftan 
naztrlar alınacaktı. Bu şartlar çok 
ağırdı. Kral ne yapacağını bilemi
yor, bir aralık Yugoslavya ile 
müzakereye girişmek istiyordu. 
Fakat 1934, 19 temmuzunda 19 
İtalyan harp gemisi Draç önıünde 
bir nümayiş yaptılar. Bu tehdit 
karşısında Kral İtalyanın bütün 
şartlarını kabul etti. Arnavutlu
ğun istiklali, işte o zaman, maziye 
karışıyordu. 

l talya Arnavutluğu 10 sene i
çin senede 6 rr.ilyon altın 

~ -avans vermeği üzerine alı
yor, Kral da memleketin kapıları
nı faşistliğe tamamile açıyordu. 

1936 martında İtalya ile Arnavut
luk arasında yeni bit' muahede 
aktedildi, bunun gizli maddeleri 
ve taahhütleri vardı. Kabine Ro
manın arzularına göre değiştiril
miş, en ehemmiyetli nezaretlere 
İtalyanm dostlan geçirilmişti. 937 
nıisanın<:la İtalya Hariciye Nazırı 
Kont Ciano'nun Tiranı ziyareti 
aradaki bağlan dahn sağlamlaştı
nyordu. Fakat memlekette İtalya 
aleyhinde olanlar günden güne 
artıyor ve bunlar kralı ve kabi
neyi boyuna sıkıştırıyorlardı. Ar
navutluğun İtalyanın askeri işga
li altına girmesi, kralın ve kabi
nenin memleketten aynlmaları i
le nihayet bulan buhranı işte bu 
tazyikler hazırlamıştı. 

1 talya ne Arnavutluk arasındR 
imzalanan 1936 muahede

sinde karşılıklı bir teşriki mesai
den bahsediliyordu. Fakat biri di
ğerinden elli defa kuvvetli olan 
iki memleket arasında bu karşılık
lı tabirinin ne manast olabilirdi 
Bu muahedenin yalntz birinci mad
desini okumak, bu taahhüdün A4-
navutluk için ne kadar R'Ülünç, 
daha doğrusu, korkunç olduğunu 

kabul için kafidir: "Birinci Mad
de • Arnavutluğun siyasi, kazat ve 
idari statükosuna karşı v&ld ola
cak herhangi bir değişikliğin, a
kitlerin mütekabil menfaatlerine 
münafi olacağını, İtalya ve Arna
vutluk hükumetleri kabul ve tas-
dik ederler." 

lngiltere Italyaya 
ihtarda Bulundu 

(Basr 1 incide) 
rek emniyet sisteminin tesisini tacil 
etmemesi Londrada bulunan ecnebi 
diplomatlarını hayrete düşürmekte 
ve inkisara uğratmaktadır. Ne olur
s" olsun şimdiki halde Ingiltere ile 
Polonya arasmda geçen hafta Akde
dilen pakta benzer bir İngiliz - Yu
nan paktı vücude getirmenin sırası 

değildir. Çünkü Ingiliz - Leh pak· 
tının derhal yeni müşterek sistemin 
aksamını teşkil edecek olan diğer iti
laflarla tamamlanmadığı takdide 
bir tehlike teşkil edeceği tamamiyle 
meydandadır.,, 

Manchester Guardian'da şu satır
lar okunmaktadır· 

tında bulunan ordu mevcudu asgari 
950 bin kişiye varmış bulunuyor. 

Bazı sınıfların silfıh altına çağı

rıldığı aşağıdaki resmi tebliğle te -
eyyüt etmektedir: 

1901 ve 1902 sınıflannın tama -
men silah altına çağrılması, 1917 ve 
1918 sınıflannın tamamlanması ve 
diğer sınıfların mütehassıslarının si
lah altına alınması suretiyle Metro
polde bulunan İtalyan ordusu mev
cudu çok mühim bir seviyeyi bul -
muştur. Fevkalade ahval hariç olmak 
üzere artık diğer sınıflar silah altı -
na cağrılmıyacaktır. 

F r.annz kabineıi milli 

"Müşahitler arasında gittikçe ar· müdafaa konıeyinin 
tan bir endise hatta bir korku hü-
küm sürmektedir. Çünkü şimdiki L l t · 

1
..: 

- • 1 Rarar anm a.ıvıp e u kabinede bulunup da henuz bır ya-
tışma hasıl olacağına inananlar ve Po 
lonya ittüakındaki muvaffakıyetsiz
liktenberı §anslarını bekliyenler şim 
di kendi yollarına gitmekt-dirler. 
Fransa ise pek haklı olarak geniş ve 
cesurane tedbirler ittihaz etmekte
dir. Çünkü vaziyet ve mihver devJ<> 
)erinin planları ile hazırlıkları ma
lumdur.,, 

Daily Mail yazıyor: 
''Chamberlain, Yunanitana !n -

gilterenin yardımını garanti etme -
den evvel - ki bunu otomatik bir şe
kilde Türkiyeye verilecek garanti ta 
kip edecektir. - Mussolini ile İtalyan 
gönüllülerinin İspanyadan geri alın
ması hakkında bir itilafa varmak is
tiyor." 

Times gazetesinin tahmin ettiği

ne göre İngiltere hiikumeti, şarki 
Akdenizin ve bilhassa Yunan ve 
Türk arazilerinin emniyeti için, pren 
sip itibariyle Polonya ile teati edilen 
teminata benzer bir v.;idde buluna
caktır. Yunanistan ve Türkiyenin ta
mamiyetine kar~ı yapılacak hiç bir 
tehdit İngiltereyi lakayd bıraka -
maz." 
ltalya Aktleni:Uü lngiliz ve 

Roma, 11 (Hususi) - Giornale 
d'İtalla gazetesi bugünkü makalesin
de Arnavutluk işgalinin Balkan sis
temnide hiçbir değişiklik ifade et
mediğini söylemekte badisenin ln
giltereye veya başkasın& ait hayati 
menfaatleri hiçbir ve,:hile tehdit et
memekte olduğunu temin etmekte
dir. 

Roma siyasi mahafılinin kana.ati 
şudur ki Arnavutluk meselesi askert 
bakımdan tasfiye edilmiştir ve dip
lomatik bakımdan da tasfiye edilmek 
üzeredir. Çünkü garp demokrasi 
devletleri emrivakii kabul etmek :ıa
tırannda bulunuyorlar ve İtalyanın 
doğrudan doğruya ve yalnız kendi
sini alakadar eden bir meseleyi hal
letmiş olduğunu anlıyorlar. 

Ayni İtalyan mahafili Yugoslav
yanın ve Yunanistann• gösterdiği 

soğukkanlılığı tebarilz ettirmekle be 
raber Yunanistanın İngiltere tara -
fmdan teklif edilen garanti paktına 
iftirakinin İtalyaya karşı hasmane 
bir hareket olarak telikki edilec~ği
ni ihsas eylemektedir. Binaenaleyh 
İtalyanın Londra'ya ve Atina'ya 
"Korfu katiyen işgal eciilmiyecektir" 
tarzındaki teminatı Yunanistan, İn
giltere ile olan siyasi bağlarını sıkı
laştırmadığı müddetce muteber ka
lacaktır. Çünkü Almanya ile sıkı bir 
anlaşma içinde hareket eden İtalya, 
Akdenizdeki kuvvet münasebetlenni 
bozmağı istihdaf eden İngiliz ve 
Fransız hareketine derhal mukabele 
etmeğe karar vermiş bulunuyorlar. 

Faşist mahafili yeni Arnavutluk 
statüsü hakkında yakında resmi bir 
tebliğ neşredileceğini bildirmekte -
dir. 

• İtalya hükumeti, ekserisi 1912 
sınıfından olmak üzere bir kaç sını
fa mensup bazı efradı bugün silah 
altına çağırmıştır. Bunlar Arnavut -
luğa gönderilen kuvvetlerin yerine 
ikame olunacaktır. 

Bu suretle silih altına alınan ef
radın adedi hakkında resmi maha -
filde bir ~y söylenmemekle barebr, 
bunu iki yüz bin olarak tahmin et -
mek doğru olur. Bu suretle silah al-

Paris 11 {Hususi) - Hariciye na
zırı Bonnet bu sabah Fransanm İs
panyadaki büyük elçisi Mareşal Pe
taini müteakiben de Sovyet büyük 
elçisi Suriçi kabul etmiştir. 

Diğer taraftan Başvekil Daladier, 
Amerika büyuk elçisi Bullitti ve on
dan sonra da Romanya hariciye ne
zareti genel sekreterini kabul et -
miştir. 

Daha sonra kabine toplanmış ve 
harici vaziyeti tetkik ederek M. müda 
faa konseyinin verdiği karan tasvip 
etmiş ve yarın görüşülecek mesele -
leri hazırlamıştır. 

Salahiyettar mahafil bilhassa İn
giltere ile Fransa arasındaki sıkı be
raberliği işaret etmektedirler. 

Gazeteler çok mühim mütalea -
lar yürUtüyor. 

Pet it Parlsien gazetesini yazdığın'! 
göre, Fransa ve Ingiltcrcnin A'kdenız 
filoları t akv iye edilmiş ve hareket 
haline getirilmiştir. Ingiltere, Korfu 
adasını işgal etmemekle beraber Yu
nan adaları açıklarında Ingıliz harp 
gemilerinin gozükmesi beklenebilir. 

Journal gazetesi, enternasyonal 
vaziyetteki gerginliğin biraz hafifle
miş oldugunu ve tehlikenin §imdilik 
biraz uzaklafmıt bulunduğunu yaz
makla beraber vaziyetin bütün va
hametirA muhafaza eylediğini kay
dediyor. 

Jour gazetesi ise, bilakis Avrupa
nın hakiki bir panik halinde bulun
duğunu, bunun tabii olduğunu yazı
yor. 

Petit Journal diyor ki: 
"Niçin İtalyanlar işgal edilmiş o

lan Arnavutluğa asker ve harp le
vazımı gondermeğe devam ediyor -
lar? 

12 adadaki İtalyan tahşidatı ne 
içindir? Selimik, Şark ve Süveyş 
tehdit altında bulunmuyor mu 

Alman gazetelerinin nefrİyatı 

Berlin 11 (A.A.) - Alman matbu
atı, İtalyanın Arnavutluğa lcarşı 
yaptığı hareket etrafında Londra ve 
Parisin yapmakta olduğu siyasi tah
rikatın tamamiyle haksız olduğunu 
beyan etmekte ve Garp demokrasi
lerine yapılan siyaset ve neşriyat 

faaliyetinin sebeplerıni izah etmek
tedir. 

Voelkischer Beobachter diyor ki: 
"Londra ve Paris münhasıran ken

di emnıyetleri bakımından ve kati
yen askeri miıtalealar üzerine hare
ket etmektedir. ltalyanın Otrant 
korfezinin diğer sahiline kat'i ola
rak yerleşmesi Adriyatik denizini 
kapalı bir İtalyan - Yugoslav :ieııizi 
haline koyduğundan bir harp takdi
rinde İngiliz filosu buraya giremi
yecek, bilakis bu deniz İtalya ve Yu
goslavya için emin muazzam bir li
man halini alacaktır. ,, 

Ayni gazete daha sonra İngiltere 
ile Fransanın bir harp takdirinde 
Yunanistana, merkezi Avrupa dev
letlerine karşı askerlik ve hava ussu 
olarak kullanacaklarını, onun ıçın 
Yunanistana yapılan teminat !ekli
finin gayri ahlilki olduğunu ve onun 
bu teklifi reddedeceğini yazıyor. 

Ber liner Lokal Anzeiger gazetesi 
diyor ki: 

"Arnavutluğun işgali, İngiliz - İ
talyan paktını katiyen ihlal edemez. 
Fakat Korfu adasının ve Yunan li
manlarının Adriyatik denizinde İn
giliz - Fransız askerlik maksatlanna 
hizmet etmesidir ki, mezkCır paktı 
bozacaktır." 

Sovyet matbuatımn 

mütalealan 

Moskova, 11 (A.A.) - Joumal de 
Moscou, Arnavutluğun işgaline tah-
sis ettiği başmakalesinde bu taarruz 
hareketinin başlıca sebeplerinden 
bahsediyor ve diyor ki. 
"- Bu hareketin iuhını İtalya • 

Arnavutluk münasebetlerinde değil, 
her şeyden önce İtalya ve Almanya 
arasındaki münasebetlerde aram.ık 

lazımdır. Avusturyanın Almanya ta
rafından işgali, İtalyanın Avrupada
ki vaziyetine indirilen ilk felaketli 
darbe oldu. İtalya dış politikasında..'d 
istiklalini gittikçe daha ziyade kay
betmektedir. 

Memleketi Almanyanın bir tabii 
haline sokan Mussolinı politikasının 
İtalyada tevlit ettiği hoşnutsuzluk 
gittikçe artmakta ve hatta faşist 

mahfillerine kadar sirayet etmekte
dir. 

Bununla beraber faııst İtalya için 
Arnavutluğun işgali son emel değil
dir. Mussolini, Hitlerin gerçek ola
rak elde ettiklerinin mukabilini isti
yor. Italya, Alman faşizminin peşin-
de olduğu yerlere daha yalcın bulun
mak ve bu suretle, Almanya Yugos. 
lavya üzerine el koyduğu veyahtıt 
fütuhat hedeflerini Yunanistana çe
virdiği takdirde tekrar menfaatleri
nin feda edilmesine marn olmak isti-
yor. 

Fransa Prene hudutlarını 

takviye ediyor 

Paris, 11 (Hususi) - Fransanın 

Burgos nezdindeki sefiri Mareşal Pe
tain, bu sabah Parise gelmiştir. Mu
maileyh, Bonnet ile görüşerek nazı· 
ra Orta Avrupa ve Akdenizdeki ha. 
diselerden sonra İspanyada hasıl o
lan vaziyet hakkında malCımat ver
miştir . 
Mareşalin avdeti tamamiyle nor

maldir. Cadix'e yeni İtalyan kıtala
n geldiğine dair dolaşan şayialar 
hakkında İspanya hükumetinden 
malılmat istemesi için geçende mu
maileyhe talimat verilmişti. İspan

ya hüktimeti İspanyaya yeni İtalyan 
kıtalan gelmediğini bildirmiştir. 

Bununla beraber Fransada mu • 
sırran deveran eden bir şayiaya gö
re İspanya komintern aleyhindeki 
pakt ile birlikte İtalya ve Almanya 
ile askeri bir ittifak imzalamıştır. 

Ve bu yüzden Fransa Piren hudu
dunu tahkim etmek mecburiyetinde 
kalacaktır. 

Bugiın İngiliz mahafili de, Fran
sız mahafili gibi İtalyanların İspan
yadan çekilmeleri meselesi ile meş 
gul olmuşlardır. 

Bir rivayete göre Mister Cham -
berlain bu mesele üzerinde Sinyor 
Mussolini ile muhabere etmiştir. 

lsviçrede Mühim Bir 
Kaya Çöküntüsü Oldu 

Bern, 11 (A.A.) - Flims - Grl
sons - civannda kain Fidaz'da, 
icinde 28 kişi bulunan bir çocuk pan 
sıyonu dağdan kayan kayaların altın 
da kalmıştır. Yaraları ağır ve hafif 
olmak üzere 11 kişi enkaz altından 
çıkanlmış ise de bunlardan 5 i öl
müştür. 12 çocuk bulunamamıştır. 

Her sene ilkbaharda burada çök
me hadiseleri vuku bulmaktadır. Fa· 
kat bu seferki kadar şiddetli bir U• 

ğultu duyulmamıştır. Muazzam bir 
bulut halindeki tozlar dağJldığı za
man takriben 300 metre genişliğ"n
de bir sahada, çürüyen bir kaya, ev 
büyüklüğünde parçalar halinde Fli
merstein'in eteğine yuvarlandığı gö
rülmiıştür. 

lursada Bir Kaçakçıhk 
Bursa, (TAN) - Ahemt Daima

hallesinde kemancı Necmi, mesleki 
icabı Ayintaba gitmiş, karısı Nacıye 
de sık sık oraya gidip, buraya drin
müş ve getirdiğı ipekli kumaştan 
gayet ucuz satmıştır. Nihayet evle • 
rinde arama yapılmış, bir çok kaçak 
ipekli ve kadife yakalanmıştır. 
Karı koca altışar ay tıapsc ve 
beş bin küsur lira gumrük resmi 
öciemeğe mahktlm edılmişlerdir. 
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Nasuhla Caf erin Hikayesi 
Bafa, Karakadı 

Dinlemiş 
Amcanın Cücelerini Merakla 

"e Pek Hosuna Gitmişti 
Deli Cafer, işte bu umumi ve 

derin hayret. içinde sözünü bitir
di, yüzünü Bafaya çevirdi: 

- Turgut Reisin yanında o gün 
ben de vardım, Karakadı da var
dı. Bir koyun sürüsünü suya gö. 
türür gibi şarkı ırlıyarak gemileri 
yürütmüştük. Fakat kuvvet bizim 
değildi, Turgudundu. Ona da bu 
iktidar aşktan geliyordu. 

Bafa, ruhları dalgın !aşan o ce· 
maat içinde ilk uyanan idrak ol· 
du ve mahmur mahmur sordu: 

- Turgut Reis aşık mı,yd.ı? 

- Evet, aşıktı. 

- Kime? 

- Savaşa? 

B u kısa cevabın ne büyük bir 
hakikat taşıdığını - aşkla, 

şevkle - anlatmıya da girişecek
ti. Fakat Türk celadetini, Ttirk 
hamasetini, Türk dehasını bütiin 
bir menkıbenin canlı çerçevesi i
çinde Venediklilere seyrettirme • 
yi siyaset bakımından doğru ve 
gerekli bularak Cerbe vakasını 
deli Cafere naklettirmiş olan elçi 
Kubat Çavuş araya girdi: 

Ressamı: Münif Fehim Resimlerin her hakkı mahfuzdur 

Eski Türk düğünlerini anlatmak suretiyle toy kızın 
idrakini kendi iradesi altında bulunduruyordu 

bu bakıştaki manayı anlıyarak an. 
latmıya koyuldu: 

Herkes bu uzun öğütleri .=.. a: 
lık alık ve ağızları açık - dinler
ken Bafa sordu: 

- Karakadı amca, dedi, senden 
de Nasuh ile Caferin hikayelerini 
dinliyelim. Bir harp hikayesinden 
sonra tatlı bir kıssa dinlemek 
sinir yatıştırır. 

Ve Duçeye hitap ederek nasıl 
bir mevzu seçtiğini izah etti: 

- Nasuh ile Cafer, Karakadı 

amcanın cüceleridir. Ne Osman 
oğulları sarayında, ne Çini maçin
de, ne de bir başka yerde onlar
dan daha küçük boylu insan yok
tur. Rahmetli Sultan Süleyman 
bu minimini mahlükları haber a

lınca, kendilerinin değil, sahibi. o
lan Karakadının ağırlığınca altın 
verip onları sarayına almak ~ste

dL Fakat o sırada bu ammiler 
devlet hizmetini bırakıp savuş -
muşlardı. İzlerini bulmak, cüce • 
leri almak mümkün olmadı. 

- Nasuhla Cafer, bir boydadır, 

bir çaptadır. Teraziye koyuşumda 

ağırlıklan bir gelir. Ne yarım dir

hem aşağı, ne yarım dirhem yu -
kan. İkiz olmadıkları, hatta bir 
memleket halkından bulunmadık
ları halde birbirlerine denk olma
ları, yüzce de benzer görünmeleri 
şaşılacak bir şeydir. Ben her iki
sini birlikte terbiye ettim, okut
tum, yetiştirdim. Şimdi Nasuh kaç 
dil bilirse, Cafer de o kadar dil 
bilir. Cafer ata ne kadar iyi bi • 
nerse, Nasuh ta o kadar güzel at 
kullanır. Nişancıhkta, cirit oyu • 
nunda, yüzmekte, gemi kullan • 
makta ikisi de birinci sınıf usta
lardandır. Fakat biri öbüründen 
üstün değildir. Zavallıların bece
remedikleri tek bir sanat var: 

- Cücelerinizin boylan ne ka
dar? 

- Benim elimin ölçüsiyle üc 
karış! 

Bafanın gözü Karakadının ka
lın ve kuvetli eline kaydı, koca 

koca gemileri birer kuzu uysal

lığiyle karada yürüten o elin ka

lınlığına ve kuvvetlilifine rağ • 

men fazla bir uzunluk taşımadı

ğını gördü: 

- Benim elimle, dedi, beş ka

nş demek. Çok küçük şeyler. Ne

rede buldunuz bunlan? 

Kubat Çavuş müdahale etti: 

- Nerede bulduğunu öğren • 
mekten bir şey çıkmaz. Şimdi ne-
rede bulunduklarını sorunuz ki, 
taliiniz varsa kendilerini görebi -
lesiniz. 

Karakadıya bakarak sustu, o da 

Pehlivanlık!.. Cüsseleri müsait ol
madığından o sanatte yaya kal • 
dılar. Karakadı, derin derin Baf anın 

ı··· ·············~···· ·· · ················ ····································· 

ı G ü n a h B~n<dl~ mü'? 
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Dizlerim titriyordu. Düşmemeğe gayret ettiğim 
halde, oradan savuşmanın çarelerini araştırıyor
dum. Ne yazık ki, buna imkan kalmadı. Ali Rıza 
teklifsiz ve dostane bir samimiyetle kolunu, kolu
ma geçirerek: 

- Buyurun gidelim .. Size karımı takdim ede
yim! dedi. 

İtaatten başka çare yoktu. Boynumu büktüm. 
Ve tarasa doğru ilerlemeğe başladık. Kapıya yak
laştığımız zaman Nüvidin gözleri ilk defa gözleri
me tesadüf etmişti. Pek boş bulundu. Yerinden stç. 
nyarak: 

- Ayy! .. diye bağırdı. 
Sonra benim fütursuz tavrımı görerek kendisini 

toplamak istedi: 
- Şey .. Ensemi bir böcek ısmlı da .•. 
Diyerek eliyle ensesini yokluyordu. Ali Rıza be

ni karısına göstererek: 
- Bak Nüvit, dedi. Bir vatandaşımız .. Mülazim 

Hallık Bey .. 
Ve bana dönerek ilave etti: 
- Karım Nüvit!. .• 
Hürmetle eğildim; fakat elimi uzatmadım. N•ivit 

ayağa kalkmıştı. Elinin boşta kaldığını hissettirme
mek için masanın kenanna dayanarak tekrar yeri· 
ne oturdu. Lakin yüzü pek ziyade sararmıştı. 

Ali Rıza bana harbe, esarete dair sualler soru· 
yor; !stanbulun neresinde oturduğumu, ailemi, ba
baını, velhasıl bir sürü şey sıralıyordu. 

Bunların cevaplarını kıı;men değiştirmeğe mec· 
bur oluyordum. Bilhassa hiç evlenmemiş olduğu. 

mu söylerken, Nüvitle göz göze gelmemek için hay· 
li zahmet çektim .. 

Bu defa da kendisi hayatını anlatmağa başladı. 
Pek ziyade dalgın ve sersem bir halde bulunduğum 
t;in bunları, lfıyıkile anlıyamaınıştım. Yalnız şu 

lıir kac söz kulağımda kaldı: 

- ••. Istanbula seyahatlerimden birinde Nüvidi 
gıyaben tanımıştım .. O zaman ilk kocası sağdı .. Oy· 
le niçin hayretle bakıyorsunuz?. Ben Nüvidin illi 
kocası değilim .. Fakat kısmet işte .. Ablamın çok iy: 
arkadaşıymış.. Bana methetmişti.. Sonra.. Evet, sorı 
seyahatimdi.. Onun dul kaldığını duydum .. Methiy· 
le kulaklanm dolu olduğundan ve zaten de evlen· 
mek fikrinde bulunduğumdan kendisine talip ol
dum .. Evvela redetti .. Beni pek ziyade oyaladı .. Ab
lamın bütün ısrarlarına ve ricalarına rağmen: 

"Hem dul, hem de çocuklu bir kadınım .. Beni öyle 
münevver ve değerli bir genç ne yapsın?,, diye tut 
turdu .. Zaman istedi. Nihayet, adeta bir mucize di 
yeceğim .. Razı olduğunu bildirdi.. Hemen evlendil 
ve Rusyaya hareket ettik .. 

Nüvit sözü değiştirmek maksadiyle ilk defa ko 
nuşmuştu: 

- Ali, bu kadar uzun izahata ne lüzum var? .. 
Azıcık başka şeylerden bahsediniz .. 

Ali Rıza gözlerini açarak başını salladı. 
- O da doğru ya!.. inşallah bunları başka bb 

gün bizi teşrif ettiğiniz zaman görüşürüz.. Zateı: 

uzun boylu türkçe konuşmamız etrafın nazan dik 
katini celbedecek .. 

Biraz sükuttan sonra yine türkçe ilave etti. 
- Ben hiç mutaassıp değilim.. Kanm bir sosye

te kadını olsun isterim .. Fakat o bir türlü bu tarzı 
hayata alışamıyor ..• 

Ben biraz sertçe: 
- Tuhaf, dedim. 
Sonra kendimi toplıyarak ilave ettim~ 
- Yani birdenbire olmaz demek istiyorum.: 
- Evet.. Ama Nüvit yine uysaldır. Bunu inkaı 

edemiyeceğim.. Mesela güzel dans öğrendi.. Giyini· 
şini de, buradaki kadınlara benzetmeğe çalışıyor .. 
Moskovadayken daha kapalıydı.. Tiyatro ve sine
madan baska hic bir e2'lence yerine .ızitmezdL. 

T AN 
yüzüne baktı ve ağır ağır cevap 
verdi: 

- Cücelerim gemidedir, gemi 
de biliyorsunuz, Venedik lima • 
nındadır. 1stiyen teşrif· eder, cü -
celerimi görür, kendilerile konu -
şur. 

Bafa, içini çekti: 
- Yarın, dedi, yorgunum. ö

bür gün hazırlıklarımı tamamla
mıya mecburum, daha öbür gün 
yolcuyum .. 

Deli Cafer de, Karakadı da 
- heyecanla - sordular: 

- Ay yolculuk mu var? .. Ne-
reye? 

- Korf oya, babamın yanına gi
diyoruz. İki gün sonra Venedik • 
ten ayrılacağız. 

E içi Kubat Çavuşun kaşları

nı kısa bir lahza çatıkla~tı
ran heyecanlı tavırlarının mana
sızlığını, daha doğrusu yersizliği
ni anlamış olan deniz kurtlan, 
soğukkanlılıklarını ele almışlar -
dı. Bafanın yolculuğunu vesile ya. 
parak ve onun dilbaz, canbaz, si
hirbaz, dekkebaz cüceleri görmek
ten korktuğu için Korfoya kadar 
kaçmıya haZlrlandığını söyliyerek 
şakalaşıyorlardı. Kubat Çavuş bir 
müddet bu şakalaşmayı dinledi, 
sonra kendi de Iatüe ediyormuş 

gibi görünerek bahse başka bir 
mecra verdi: 

- Sevgili amcalarım, diyordu, 
küçük hanım bilinmez ve bulun
maz bir yere gitmiyor ki. Korfo, 
hepimizin bildiğimiz bir yer. O-

tuz yıl önce, Venedikli dostlarımız
la orada küçük bir güreş te yap
mıştık, galip mağlı1p belli olma
dan ayrılmıştık. Siz, dilediğiniz 

zaman adaya gider, küçük hanı -
ma cücelerinizi gösterebilirsiniz. 

Ve sonra kafa taslarının içinde, 
yüreklerin en gizli köşelerine ba
kar gibi görünen kudretli gözle
rini Bafanın latif yüzüne dikti: 

- Ben, dedi, Duçe cenaplarına 
rica edeyim, siz de babanızı baL 
yozluğu kabul için kandırmız, 
Korfodan İstanbula gidiniz.. Ora
da, harp filolarını, koyun sürüsü 
gibi ıslık çala çala yürüten şu ba
bayiğitlerin binlercesine, hikaye -
lerini dinlerken ağzınızın sulandı
ğını duyduğunuz cücelerin datia 
mükemmellerine ve her şeyin en 
iyisine rast geleceksiniz. İstanbul, 
Türk olalıdanberi, Tanrının beğen
diği yerlerden biri olmuştur. Ora. 
da şimdi hava. biraz cennet koku
su taşır. Su, enikonu kevserleşir. 
Güneş ise, bütün İstanbulluları 
örten kızıl ipekten işlenmiş bir 
mantoyu andırır. Bu manto, bü
yülü olduğu için yazın serinlik, 
kışın sıcaklık hissettirir ve hiç bir 
mevsimde üşütmez, terletmez. Ya 

mehtapları?_ 

(Deve.mı Var) 

Gülümsiyerek sözünü kestim: 

12 - 4 - 939 

Piyango Dün 
Çekildi 

Kazanan Numaralar 
Hava Kurumu Piyangosunun 26 

ıncı tertip 6 ıncı keşidesi dün çekil
miştir. Keşideye bugün de devam o
lunacaktır. 

24043 24120 24136 24138 24240 
24297 24343 24538 24598 24603 
24778 24907 25307 25352 26105 
29640 29812 30103 30133 30177 

Dün kazanan numaralar şunlar- 30254 30517 30703 30894 30965 
dır: 

200,000 lira kazanan No. 
24675 

40,000 lira kazanan No. 
30342 

25,000 lira kazanan No. 
36003 

20,000 lira kazanan No. 
4890 

15,000 lira kazanan No. 
38365 

10,000 lira kazanan N o. 
2979 

3,000 lira kazanan No. 

1500 lira 
1127 
8121 

31689 

39371 
kazanan No.lar: 

2333 3960 
20585 24792 
36486 38365 

1000 lira kazanan No.lar: 
1670 8568 14054 14317 11900 

19743 22092 22709 33978 34290 

200 lira kazanan No.lar: 
1210 1242 1276 1279 1514 

50 lira kazanan numaralar 
231 283 295 426 
652 690 805 889 

585 
960 

1535 
1962 

1035 
1614 
2012 
2494 
3048 
3593 
4113 
5567 
5925 
6546 
7576 
8114 

1111 
1698 
2062 
2781 
3370 
3657 
4630 
5702 
5973 
6570 
7831 
8143 

1114 
1935 
2100 
2839 
3446 
3806 
4963 
5710 
6200 
7064 
7950 
8819 

1456 
1941 
2149 
2961 
3490 
3817 
5251 
5800 
6447 
7173 
8091 
8845 

2252 
2993 
3589 
3870 
53r,5 
5865 
6491 
72.U 
8101 
90()0 

9161 9357 10092 10233 10569 
10587 10735 10846 11450 11637 
11772 11940 11955 !2044 12277 
12355 12402 12425 12673 12719 
12790 12871 13064 13369 13429 
13435 13572 13606 13754 13822 
13823 14008 14058 14449 14593 
15317 15449 15509 15595 15841 
15985 15997 16023 16073 16223 
16275 16359 16482 16532 16538 
16671 16709 16908 17122 17136 

3348 3686 4320 4887 5699 17175 17210 17234 17253 17305 
6464 7124 7564 8041 8545 18282 18364 18452 18508 18563 
8662 9103 10057 10407 11169 40 lira kazanan numaralar 

11274 12874 12882 13820 17598 150 221 322 328 
17658 17658 18266 19513 20138 614 646 827 910 
21650 22461 22856 24463 24697 1167 1189 1300 1317 
24940 25238 26481 27745 28717 1438 1488 1623 1652 
2~462 29863 30191 31348 31938 1666 1764 1788 1890 
32842 33880 33911 34005 34720 2098 2169 2194 2292 
35972 36116 36423 36740 39185 2467 2496 2798 2867 

70 lira kazanan nıımaTalar 2980 3021 3496 3567 

523 
1129 
1399 
1656 
2007 
2354 
2973 
3793 

39 50 774 982 2754 3867 3916 3939 3978 4019 
3143 3152 3577 3725 3932 4056 4132 4168 4201 
4194 4402 4419 3390 452~ 4856 4860 5157 5222 
4661 4822 4909 4970 54~3 5268 5275 5300 5498 
6104 6248 6864 6908 6989 5676 5773 5898 6062 
7229 7538 7704 7942 8270 6080 6107 6109 6113 
8272 8292 9033 9550 9694: 
9788 9846 9976 10061 10256 

10325 10358 10540 10640 10693 

6179 
6393 
7073 

6223 
6496 
7121 

6246 
6667 
7138 

6310 
6854 
7282 

4224 
5246 
551)0 
6or;4 
6156 
6383 
70(}6 
7324 

11519 11924 12095 12384 12681 7665 7666 7702 7737 7748 
13163 13423 14122 13191 14452 7765 7776 7823 7919 7981 
15803 15849 15977 16258 16476 8142 8164 8347 8378 85LO 
16529 16694 16734 16793 16824 8511 8539 8541 8653 8670 
17003 17203 17330 17975 18602 8092 8851 8880 8890 8910 
19135 19475 19606 20021 20135 8945 8988 9082 9251 9337 
20178 20311 20400 20522 20714 9831 9941 9944 10063 10077 
20731 21076 21078 21184 21277 10185 10316 10329 10424 10433 
21278 21652 21685 21845 21850 10699 10715 10844 11106 11175 
22027 22383 22621 22668 22694 11204 11240 11251 11503 11727 

' 
Ali Rıza gülerek bana dedi ki: 

- Demek ki, tebdilihava hanımefendiye yaradı!. - Hal(ık Bey .. Bu valsi kanm size verecek.: 
- Oyle .. Lakin havadan ziyade zannederim, sür. 

gün yaradı.. 
Gülüştük. Fakat bu gülüşler, ne kadar cebriydi. 

Kendimi zorlamaktan adeta yorgun düşmüştüm. 
Bu defa da Ali Rıza ne suretle "Kansk,, a sürül

düğünü hikaye etmeğe başladı. Artık bu sözlerin 
hiç birini dinlemiyordum. Başımla onu tasdik etti
ğim halde, zihnim son derece perişan ve yorgun 
bulunuyordu. 
İnanamıyordum. Bu hakikat bana miithiş surettE 

işkence ediyordu. Yarabbi! Nasıl, nasıl onu bura· 
da, karşımda ve bir başkasmm karısı olarak görü· 
yordum?.. Ve nasıl bu hale tahammül edebiliyol.'\ 
dum? ... 

Kulaklanmda dalgalanan ve bana büsbütün hü. 
zün veren güzel bir vals Ali Rızayı harekete getiI' 
miş olacak ki, birdenbire Nüvidin kolundan tuta 
rak kaldırdı. Fakat Nüvit, ona itaat etmek istemi 
yordu: 

- Deli misin?. Hiç benim bir baloda dansettiğim 
var mı? .. Bırak Allah aşkına!.. diyordu. 

Nihayet mukavemet edemedi ve kendisini koca
sının kollarına bıraktı. Dudaklarımı kanatırcasına 

kemiriyordum. Kafamın kemikleri sanki açılıp ka· 
panıyor ve göğsüm keskin bir hançerle delinip de. 
şiliyordu. 

Benim saadetimi çalan bu melftn hırsıza haddini 
bildirmek lazımdı. Onu kısılmış ellerimle boğazın
dan yakalayıp boğmak. kafasını taşlara çarpıp par
çalamak istiyordum. Fakat kabahati var mıydı? .• 
Mücrim hangimizdi? .. 

Bu esnada Piyer yanıma geldi. Bir kanapcye o
turarak: 

- Nasıl oldunuz? diye sordu. 
- Biraz iyilik hissediyorum .. Lakin artık gitsem 

daha iyi olacak! .. 
- Yok canım!.. İstirahat arzu ederseniz sizi dai-

reme götüreyim.. Biraz yatarsınız .. 
- Teşekkür ederim .. Hacet yok.. 
- Dansetmiyor musunuz? .. 
- Hayır! .• 
Biz böyle konuşurken Nüvit!e kocası döndüler; 

Bütün damarlarımda kızgın bir cereyan başladı. 
Boğulacak gibi oluyordum. itiraz etmek maksadile: 

- Çok teşekkür ederim, dedim. Lakin beni bu 
hususta mazur görmelisiniz. Zira pek ziyade ra· 
hatsızım .. 

Piyer ayağa kalkarak yanıma gelmişti. Fısıltı 
halinde kulağıma: 

- Reddetmeyiniz.. Bunu tahkir addeder.. dedi. 

Nüvide baktım. Rusça konuştuğumuz için tabil 
bir şey anlamamıştı. Fakat benim bitik hallin her 
balde gözünden kaçmıyordu. 

Yine bu zaaftan utandım. Metin olmak lazımdı. 
Birdenbire iki adım atarak eski karımın önünde 
eğildim: 

- Bu valsi lıitrederseniz bahtiyar olurum ha. 
nımefendi! .. 

Nüvit şaşırmıştı. Gözlerini açarak ürkek bir na• 
zarla yüzüme baktı. Fakat kocası: 

- Haydi Nüvit!.. Niçin tereddüt ediyorsun? •• 
Beyefendiye bunu ben vaadettim.. dedi. 

Bir dakika sonra, göğsümün üzerine bir kor yı-
ğını gibi abanan vücudü çevire çevire çütlerin 
arasına karışıyordum .• 

Allahım!.. Bu anda hissettiğim bütün şeyleri ni
çin ifade etmeğe muktedir değildim .. Sersem mi ol
muştum? .. Şuurumu mu kaybetmiştim? .. Saçların
dan hafü bir yasemin kokusu dağılıyordu. Ben bu 
kokuyu yıUardanberi genzimin en derin hücrele. 
rinde saklamıştım .. Uyuşuk bir haldeydim Konuş· 
mıya hiç mecalim yoktu. Zaten ne söyliyebilırdim. 
Fakat öyle hissediyordum ki, Nüvit benden daha 
ziyade fenalaşmıştır. Çünkü mütemadiyen titriyor 
ve ayaklan dolaşıyordu. 

Bir aralık, yanan avucumun içinde zaptettiğim 
küçük elinin kısıldığını hissettim . Düşecek gibıy

di. ilk defa konuşmak lüzumunu görerek: 

- isterseniz dönelim!.. diye mırıldandım. 

Gayet hafif, adeta bir soluk halinde cevap verdi: 
- Evet!. Evet! •• 

(Der - 6"r) 
) 



1%- 4 - 939 N V ıL 9 

Sulh Cephesinde 
Türkiyenin 

Vaziyeti 

Istanbulda Yeni Bir 

Tefrika No. 12 (Ba~ 1 incide) 
tiklaiimizi tam olarak muhafazadır. 

Hastane Yapılıyor 

Şehre Bir Sürü Ajan Getirmişlerdi 
Biz ancak müdafaa cephesindeyiz. 
Bir tecavüze uğramazsak, ilelebet bu 
cephede kalacağız. 

(Ba~ 1 incide) 
fazlaca para tefrik edebildiğimiz hu
susları ve hizmetleri sıraya koyarak 
kısaca teharüz ettinne1': isterim. 

Şehrin ha.tane ihtiyacı 

Bunların Arasında Rum ve Ermeni Komitacdarı 
ve Şöhretli istihbarat TeşkilSıtçdarı Vardı 

Türkiye bu cephede kalmakla 
sulha hizmet ettiği kanaatindedir. 
Fakat dünya hadiselerinin en son sü
ratle aktığı bir devirdeyiz. Küçük 
milletlerin mülki tamamiyetleri gi -
bi, toptan istiklalleri tehlikededir. 
Bu vaziyet karşısında Türkiye şim
diden azami teyekkuzu gösterdiği gi
bi müdafaa için lazım olan tedbirle
ri de almaktadır. Herhangi bir teca
vüze karşı istiklalimizi müdafaa ede
cek kuvvetli bir ordumuz, bu ordu i
le beraber harekete geçecek bütün 
bir Türk milleti vardır. Başvekil bu 
noktadaki fik irlerini de şu cümle -
lerle izah ediyor: 

Bütçenin vilayet işleri kısmında 
şehir halkının sıhhi ve içtimai en 
nıubrem ihtiyacı, hastane kapıların
da yersizlik ve imkansızlıklar karsı-

'ıl 

sında büyuk bir sabır ve tevekkul ve 

A yrıca da komsierler, mü
şavirler, siyasi ve askeri 

heyetler vardı ve bütün bun
lar o sırada, biribirlerini kıskanç
lıkla yözctlemektem. saray ve h ü
kumet nezdinde bır n üfuz ve imtı
yaz kazanmalarına meydan verme
mekten başka bir şey yapmıyorlar
dı. 

Bununla beraber boşta durmu
yorlardı. El altından el birliğile 
posta ve telgraf sansür, inzibat 
işlerine el koymuşlardı. Devletin 
fişekhanelerini, silah ve teçhizat 
ambarlannı kapayıp mühürle
mişler, kapılarına nöbetçilerini 
dikmişlerdi.. • 

Sözün kısası, hükumetin elini, 
kolunu sımsıkı bağlamışlar, haki. 
miyet, hükumet mefhumlarını a
deta ortadan kaldırmışlardı. Os -
manlı İmparatorluğunun tama -
miyle yıkıldığını sandıkları ıçın 

artık milletin de benliğini kemir
mek, varlığını törpülemek yolunu 
tutmuşlardı .• 

Elçilik dairelerinde bizden ve 
birbirlerinden gizli birer isthba -
rat bürosu açmışlar, tezelden bul. 
duklan nankörleri, yüz ve yürek
leri karalılan ortaya saçıp işe baş
lamışlardı. O zamanlar İngiliz sa
rayı denilen elçilik binasının o
daları, koridorları heyet halinde 
müracaatçılarla dolmuştu. Bunlar 
İzmir ve Pontos taraflarından ge
len Rumlar ve Gürcistan, Azer
baycan, Ermenistan, Filistinden 

gelen ermenilerdi. Ellerinde yaf
ta yafta düzme haritahı.r, sayfa 
sayfa asılsız iddialar, yer iz dilek
lerle dolu raporlar ve p anlar ol
duğu halde istiklallerinin temini
ni istikballerinin tayinini istiyor, 
bekliyorlardı. Fakat, İngili_zler, 
müttefiklerile aralarındaki karar
sızlıktan dolayı kat'i bir işe giri. 
şemiyor, bu yardım dilekçilerini 
oyalayıp duruyorlardı. 

B u esnada, Mesajeri Maritim 
kumpanyasının "Marsilya,. 

vapuru ilk olarak İstanbula gel
mişti. Bu vapurda sürülerle rum, 
ermeni kaçakları, Taşnak, Hınçak, 
Ramgavar, Pontos, Etiniki Eterya 
komitacılan ve bilhassa itilaf dev
letleri tarafından sureti mahsusa
da getirtilen şöhretli istihbarat 
teşkilatçıları vardı. Çoğunun pa
saportları bile olmadığı halde iti. 
laf heyetleri bu komitacı ve ka
çakları hükumete karşı himaye et
mişler, kitaba uydurtup İstanbula 
sokmuşlardı. İstihbarat büroları -
nı bu kuduzlarla doldurup kuv
vetlendirmişlerdi. Şehrin muhte -
lü yerlerinde fesat ocakları ku. 
rulmuştu. Fransızlar Beyoğlunda 

Metro hanında, Bursa sokağında 
bir apartımanda, Ünyon Fransez
de, Galatada Metro hanında, Ge
dikpaşa, Fatih ve Eyüp Sultan 
semtlerinde sokuldukları evlerde 
yuvalanmışlardı. İngilizler de Be
yoğlunda elçilik binasında, Tünel 
başında Hamson apartımanında, 
Galatada Istavropolos hanında tez
gah tutmuşlar ve ayrıca lisan ders
haneleri, tercüme yazıhaneleri ve 
hatta fal evleri açarak işe koyul
muşlardı. 

millete karşı aldıkları eski ve müş. 
terek cepheyi kuvvetlendirmişler
di. Bir yandan zulüm yapmak için 
haber toplamak, diğer yandan da 
taraftar kazanmak için gönül av
lamak yolunu tutmuşlardı. He
men teşkilatlarını ikiye ayırmış
lar, paçaları sıvıyarak, her iki 
cephede de çalışmağa başlamışlar
dı. 

Bundan sonraki hadise ve va. 
kaları daha etraflı takip edebil -
mek için o sıralardaki düşman te
şekkülerile idarecilerini de gözden 
geçirmek, haklarında biraz malu
mat edinmek faydalı olur. 

F ransızların istihbarat teşki

latını Halit, Delor, Sari ad
larında üç kapiten idare ediyorlar. 
dı. Halit, Osmanlı Harbiye mek
tebinde tahsildeyken Fransaya 
kaçanlardandı. Fransızlara ve 
Fransızlığa karşı beslediği dost -
luk ve sadıklığını, muhabbet ve 
bağlılığını, muhtelü zamanlarda, 
ayrı ayrı vesileler ve bilhassa Ça
nakkalede gösterdiği fedakarlıkla
rile parlak bir surette ispat etmiş 
olan bu yaratık, kıyafeti gibi duy
gu ve dimağı da Fransızlaşnuş 

kıpkızıl bir Türk vatan ve milleti 
hainiydi. 

Halit, memleketimizi, ahlak ve 
adetlerimizi çok iyi biliyor, dev -
let adamlarımızla, lstanbulun o 
vakitki Fransızlarca kibar sanılan 
ve sayılan bazı ailelerini pek ya
kından tanıyordu. Bu bilgi ve ta..,_ 
nışıklığından istifade için, Franaız
lar işgalin akabinde Halidi, İstan
bula gönderdikleri fesatçı heyete 
katmışlar, eline de gerçekten ni
hayetsiz bir salahiyet, saçılmak ve 
dağıtmakla tükenmiyecek bir ser. 
vet vermişlerdi. Halidin İstanbul
daki başlıca vazifesi, halkı aldatıp 
avlamak, gönülleri Fransaya bağ
lamaktı. Ne yapıp yapıp lstan
bulda, Türk milletinde Fransıı:la
ra karşı bir sevgi uyandırmak, !s-
tanbulu, Türkleri Fransaya ka. 
zandırmaktı. 

Ç ok becerikli, kurnaz olduğu 
kadar da pek girgin ve so

kulgan bir adam olan Halit, ls+an
bula çıkarken yüzüne bir islam 
dostluğu maskesi takınmıştı. Yer
li rum, ermenileri aşın derecede 
alçaklamak, hırpalamakla işe baş
lamıştı. ÇOk adi bir gösterişten 
ibaret olan bu düzme, yapma ha
reketile pek çabuk göze çarpmış. 
tL (Devamı var) 

"En yüksek hamaset ve sarsıl -
maz vatan sevgisi kaynağı olan bü
yük Türk ordusuna dayanarak her 
tehlikeyi ve tecavüzü bertaraf ede
ceğimiz kanaatinde olduğumuzu söy
lemekle iftihar duyarım." 

Diplomasinin sustuğu, sözün er -
kanıharbiyelere ve ordulara geçtiği 

dakikadan itibaren, Türk milleti ha
miyetli ordusu ile beraber baştan 

başa bir müdafaa çemberidir. Türki
yenin sulh cephesinde bugüne kadar 
oynadığı müsbet rol, te<:avüz ve teh
like karşısında tedafüi bir harbe mün 
cer olursa, mesuliyet bize raci değil
dir. 

Harbin mesuliyetini münakaşa e
den tarih, hiç bir gün Türkiyeye bu 
sahada küçük bir leke bile kondura
mıyacaktır. Harpten mesul olanlar 
bugün o kadar sarih bir şekilde orta
ya çıkmışlardır ki, tarih Cihan Har-

ı Arnavutluk K-r· alı·çesı· ~~~dz::~e~ğ;e;~~=:~i~~ bulmakta 
Yeni bir harbin başlangıcında ol-

y • ı N ı K duğumuz bugünlerde kalbimize en a vrusı e ası açtı büyük sevinci veren şey, Türkiyenin 
1914 te olduğu gibi, eğer icabederse 

kalamaz mı- harbe körü körüne girmiyeceği ha -(Ba~ı 7 incide) - Sizinle beraber 
ihraç krtalannın ilerleyişi hemen yım? 
bildi ili · diye bir daha sordu . 

Kral Zogo, maiyetindeki yaverle- Kral zevcesinin kulağına eğile -
rinden birine döndü: rek imkan olmadığını tekrarladı. 
"- Kraliçe buradan gitmelidir. Kraliçe, veliaht ve hastabakıcı -

İcap eden hazırlıkları yapınız. Ben lar otomobile yerleştiler. Hareket e-
kendisine haber vereyim." dedi. deceği zaman kraliçe Zogoya: 

Biraz sonra sarayın büyük kapı- - Yakında sizi göreceğimi ümit 
sı önünde bir hastane arabası dur- ediyorum! d iye seslendi Allahaısmar 

du. O araba çarşamba günü saat se- ladık! 
kizde doğan iki günlük Arnavutluk K raliçe arabanın penceresinden 
veliahdile lohusalığını geçirmemiş. yattığı yerde kolunu uzatmış kra -
olan Kraliçeyi vatan hudutları dışı- la veda selamları verirken araba ya
na götürecekti. vaş yavaş gecenin karanlığına gö -
Yatağına arka üstü uzanmış, sağ mülüyordu. 

elile çocuğunun beşiğini yavaş yavaş Artık gurbet başlamıştı .. 
sallıyan kraliçe kocasının hareket et- Bütün gece otomobil ışıklarını 

me emrini teessürünü ıbelli etmeden söndürmüş olarak ilerledi. İtalyan 
dinledi. tayyarelerinin aradığı hedefler fe -

disesidir. 

1914 harbine Türkiye hangi gaye 
ve hangi şartlar içinde girmişti. 

Cihan Harbi, büyük İngiliz İm -
paratorluğu, Rus İmparatorluğu, di
ğer büyük devletlerle müsavi dere -
cede büyumek imkanları bulmayan 
Hohenzolern ve Habsburgların ge
nişleme ve büyük Cermen İmpara -
torluğu kurmak emellerinden doğ -
muştu. Draht Naht Osten siyasetiyle 
Balkanlan, saltanat Türkiyesini çiğ· 
neyip ta Bağdada inmek isteyen, 
şarktan Rus hudutlarına kadar yayıl
mak isteyen, Belçikayı çiğneyip 

Fransaya kadar erişmek isteyen bir 
Cermen imparatorluğunun seyrı ı
çinde, Türkiye İmparatorluk harita
sına yerleştirilmiş bir nüfus mınta -
kası, iktısadi bir sömürge idi. Kraliçenin lohusalık odası baştan nerlerdi. Şafak sökerken kraliçenin 

başa mavilerle döşenmiştir. Orada içinde yattığı araba Yunan - Yugos
her şey açık, ferah mavi renktedir. lav hududundaki F lorinaya giriyor-

Bütün bunlara rağmen saltanat 
Türkiyesi körü körüne Alman ittifa
kına girmiş, o feci akibetten sonra 

Kraliçe orada damı yontulma - asırlık bir tarih e sahip olan devlet 
mış ağaç dallarından yapılmış yegi- inkiraz bulmuştu. Atatürkü ve arka-

0 masmavi odada yalnız iki be- du. 
yazlı kadın dolaşıyor: Kraliçeye ba
ka.n hastabakıcılar... Kralın emrin

ne otele indi. daşlarını Anadoluda istiklal müca -den sonra hastabakıcılar krliçenin 
eşyalarını dini bir sükut içinde çanta 
lara yerleştirmeğe başladılar. 
Akşam karanlığı :rr.avi odayı sü

ratle kaplamağa başlamıştı. Yakılan 
bir gece lambasının hı:fif ve titrek 
ışığı kraliçenin bir daha dönmiyece
ği ve Arnavutluk veliahdinin ilk gö
zünü açtığı odayı biraz aydınlat!-
yor. 

Kraliçe ile beraber hnreket emri:ıi 
almış olan yaver hazırol vaziyetinde 
kralın ve kraliçenin emirlerini bek
liyor. 

Kraliçe ıztırap dolu gözlerini kal-
dırdı, krala sordu: 

- Yarına kadar beklenemez miy-

Bir gün evvelindenberi bütün delesine çıkaran, saltanatla beraber, 
telgraf telleri ve muhaberat kesildi- emperyalist orduları topraktan ko -
ğinden kraliçe Yunanistandan gele- ğan Türkiye, bu siyasi hatanın fela
cek imdadı beklerken ne kocasından ketini çok pahalıya ödemekle bera -
ne de memleketinden hiç bir haber ber, milletin içinden doğan bir istik
alamadan ıztıraph saatlerini yaşı _ lal aşkiyle yeniden bir devlet kur-
yordu. muştur. 

Yunanistanın en yüksek mütehassıs- 1914 harbini doğuran sebepler 
!arından olan Dr. Louros Selinikten değişmemiştir. Zahirdeki bütün ide
kraliçenin imdadına koşuyordu. oloji maskelerine rağmen, içyüzünde 

Oradan Selıiniğe kadar devam e - dava ayni davadır. Biz yine ayni da· 
decek yolculuğa, betbaht Arnavut - va ile karşı karşıyayız. Yalnız şu 
luk kraliçesinin ve iki günlük veli - rakla ki, bugün bize karşı dostluk 
ahdinin dayanıp dayanamıyacakla - maskesi altında düşmanlık besleyen
rına karar vermek üzere Dr. Louros lerin kim olduğunu gayet iyi biliyo-
Yunan hükumeti tarafından alela • ruz. Refik Saydamın ''müteyakkız" 

bin bir istırap içinde bekleşen hasta 
lanmızın hazin manzarası hcr~eyden 
evvel nazarı itibare alınarak belde
mızın şiddetle muhtaç bulunduğu 
biiyük bir hastannnin daha inşa edi
lebilmesi için 436 bin lira tahsisat 
konmuştur. 

Stadyom, yol ve mektep 
inıaatı 

Hükumetimizin gençliğin fikri te
kiımülime olduğu kadar bedeni in
kişafına da verdiği büyük ehemmi
yet göz önüne alınarak ehrin bü
yı.iklüğü, güzelliği ve içtimai seviye
siyle mütenasip, modern bir spor sa
hasına sahip olması maksadiyle Dol
mabahçede yapılacak stadın istimla
ki ve spor malzemesi için üç yüz kü
sur bin lira ayrılmıştır. 

Çok geniş ve şirin bir c;aha üze
rinde teessus etmiş olan şehrimizin 
uzak semtleriyle merkezi arasında
ki nüfus münakale ve muvasalasının 
temini ve bilhassa belediyecilik nok· 
tasından yollann arzettiği ehemmi
yet pek aşikar ve mallım bulundu
ğundan gerek mevcut yolların tami
ri, gerekse başlanmış olan yolların 
ve bilhassa ehemmiyeti mahsusayı 
haiz olan Istinye, Bebek yolunun ik
mal ve itmamı için geçen seneye na
zaran daha fazla miktar tefrik edile
rek 510 bin lira tahsisat konmuştur. 
Seneden seneye arttığı memnuni· 
yetle görülen ilk tahsil çağındaki ço
cuk nüfusuna nazaran mevcut mek
teplerin kifayetsizliği bittecrübe an
laşıldığından bu en mühim maarif 
ihtıyacını karşılamak üzere ilk mek
tep binası tedariki için geçen sene
den 110 bin lira fazla tahsisat konu
larak bu iş için ayrılan para 190 bin 
liraya iblağ edilmiştir. Bu arada 
memleket irfanına büyük bir fera
gatle hasrı nefseden muallimlerin 
bütçe mülilhazalariyle almakta güç
lük çektikleri ktde mzamlarını, yeni 
ve eski mesken bedellerini karşılıya
cak tahsisat ta vazolunmuştur. 

Temizlik ve itfaiye işleri 
Belediye işleri masraflarına ge

lince, en evvel belediyeciliğin esası 
denilebilecek olan şehir halkının sıh
hati ve selameti bakımından şehrin 
te:mizliği ele alınmıştır. 

Bu sene memurlarla ameleyi daha 
fazla çalıştırmak suretiyle kendile
rinden azami randıman almıya çalış
tık ve çalışıyoruz. Esaslı bir tedbir 
olarak temizlik vesaitini, alatını da
ha mükemmel bir hal~ ürağ etmek 
mecburiyetindeyiz. Daha ilerisi için 
de daha esaslı ve büyük mikyasta 
tasavvurları başarmak lüzumuna ka
niiz. Bu uğurda önümüzdeki sene 
icin ne gibi çare ve tedbirlere baş
vurulması lazım geleceğini hususi 
bir komisyon ehemmiyetle tetkik et
mektedir. lttihaz edilecek karara gö
ıe tesbit edilecek hususlara sarf ve 
tahsis edilmek üzere temizlik işleri 
masarifine '100 bin lira zam yapıl

mıştır. 

1 stanbulun zavallı islam hal
kına insafsızca saldıran bu 

Yerli ve yabancı belleri tabancalı, 
elleri kalemli, kemanlı haydutlar 
az zamanda bütün soysuzlukları
nı , olanca huysuzluklarını göster. 
mişlerdi. Bahtsız Türklere saldır
nıakla kalmamışlar, uydurdukları 

kuyruklu yalanlarla efendileri a
rasına da hırslı bir kıskançlık sok
muşlar, şiddetli bir geçimsizlik 
salmışlardı. Müttefiklerde de bir
birlerine karşı emniyet kalmamış, 
aralarında kuvvetli bir rakiplik 
uyanmıştı. Mümessiller, heyetler 
derhal idare ve siyaseti değiştir -
ınişlerdi. Hem birbirlerine karşı 
eephe almı§lar, hem de zavallı 

d'' cele Florinaya gönderilmişti. sözü, bugünkü mesuliyeti omuzları· 

l 
ı. Dr. lohusanın sıhhi vaziyeti ile na almış devlet adamından bekledi-
Kral teessürle: beraber harp ve oralann emniyetini ğimiz siyasi görüştür, ve buna bütün 
- Hayır, bütün mevcudiyetimle de hesaplayarak hemen Selin.iğe ha- kalbimizle itimat edebiliriz. 

Şehrin temizliğine olduğu kadar, 
şehrin yangından da korunmasını te
min, şehirciliğin başlıca umdelerin
den biri olduğu içın ıtfaiye masraf
larının üzerinde de ehemmiyetle te
vakkuf edilmiştir. Son aylar içinde 
biribirlni takip eden büyükçe yan
gınların intibaları da itfaiyeye ne 
kadar ehemmiyet verilse yerinde ol
duğunun en yakın müeyyıdesini teş
kil ettiğinden itfaiyemizın bir daha 
ıslah ve vesaitinin ikmalini temin 
için de 60 bin lira fazla tahsisat ko
nulmuş ve bu para ile hayli zaman
danberi tamir görmiyen makinelerin 

ve hemen memleketime kendimi h!lS- rekete karar verdi. Çünkü, Avrupanın siyasi tarihini 
retmeğe mecburum .. cevabını verdi Ve tarihe karışan Arnavutluğun yalnız kitap sayfalarında değil, bil -
ve ilave etti: Bu lazım... betbaht kraliçesi vatanından böyle fiil hayatın içinde tetebbü etmiş, 

Hastabakıcılar sedyeye yatırdık- bir gece yolculuğu ile cüda düştü.. bilfiil mücadelesini yapmış bir Ata • bir tehlikeye maruz kaldığı zaman 
}arı kraliçeyi büyük bir ihtimamla e türk Türkiyeslnde yaşıyoruz, ve ba- ordusunun başında yer alacak bir 
sarayın koridorlarından kapıya indi- Paris, 11 (Hususi) - İslam alemi- şımıuia bu davayı ve siyaseti güt - başkumandan diplomasi tarikiyle 
riyorlar. nin hemen her tarafmdn Arnavutlu- müş İsmet İnönü gibi bir Cümhurre- halledilecek davaları kuvvetli bir 

Hastane otomobiline yaklaşıyor- ğun istiliya uğraması yüzünden his- isimiz var. görüşle halledebilecek bir diplomat-
lardı. Kral aşağı inmiş, maiyet za- solunan asabiyet ve infial bugün CG- İsmet İnönü, Türkiyeyi sanayii, tır. Türkiye bugün sulh cephesinde 
bitlerile bekliyordu. Sedye içinde zayir ve Tunusta da kendini göster- ziraati, kültürü yüksek büyük bir kalacaksa, kalabilecekse niçin kala
kraliçeyi ve veliahdi kucağında geti- miştir. Cezayirin muhtelif şehirlerin- devlet haline getirmek için açtığı cağını, harbe girecekse, niçin girece
ren mürebbiyeyi görünce fırladı. Oğ- de protesto mitingleri yapılmış ve mücadelede her şeyden evvel sulh ğini bilen bir devlet mekanizmasının 
lunu mürebbiyenin kucağından ken- Fransız makamatma liıkayt kalma- taraftandır. Çünkü bu büyük teki- elindedir. 
di kucağına aldL l malan için birçok telgraflar çekı.1- mülü ancak sulh içinde yapabilecek- Bunu bildikten sonra hadisatı sü-

0 ara kraliçe: m.iştir. tir. Fakat mlllt istiklilimiz her han~ kUn ve huzur içinde takip edebiliriz. 

tamiri, merdiven mübayaası, hortum 
alınması gibi mübrem ve zarur.i ihti
yaçların temini ve noksanların ik
mali derpiş edilmiştir. 

Şehrin diğer ihtiyaçları 
Şehir içindeki y:.>lların mşası ıçın 

geçen seneye nazaran 4:::0 bin liralık 
fazla bir tahsisat konmuş ve heye
ti umumıycsi yeni butçemizde 800 
bin liraya iblô.ğ edilmiştir. Keza, şeh 
rin yol işleri kadar güzel tarhedil
miş bahçelerle suslenmcsi de gerek 
bedii şehircilik noktasından ve gerek 
halkın iyi hava alması ve iyi man
zara görmesi gibi içtimai ve ~ıhhi 
ihtiyaçlar bakımından ehnmmiyet 
verilmesi icap eden hizmetler oldu
ğu göz önunde tutularak mevcut u
mumi bahçelerimizin yeni baştan 
tarh ve tanzimi için de geçen sene 
~3 bin lira olan bahçeler 1ahsisatı 
125 bin liraya çıknrılmı tır. 
Halkımızın ıçtimai, bedii ve ter

biyevi ıhti):açlarını karşılıyan Şe

hir Tiyatrosu, konservatuar, gazino 
ve otel gibi umumn mahsus lüzum
lu bina ve müesseseler de ehemmi
yetle nazarı itibare alınarak bunlar 
için de 350 bin lira konulmuştur. 

En mühim tabii ve sıhhi zaruret ve 
kapların mahsulü olarak muhtelif 
semtlerde yapılmasına başlanan ve 
şehrin kalabalık ve işlek yerlerinde 
peyderpey yaptırılacak olan umumi 
helalar için de 30 bin lira konmuş
tur. Bir çok şikayet ve sızıltıları 

mucip olan, eskiden kalma ~timlak 
borçları karşılığı olarak 38 bin lira 
ve büyük bir ihtiyacın ifadesi olan 
asri mezarlığın imar ve itmamı için 
30 bin lira, vilayet kısmında ehem
miyeti tebarüz ettirilen hastane ih
tiyacı belediye kısmında da ayrıca 

nazarı itibare alınarak mevcutların 
ilavei ir'" aatı ve tamiratı için !)5 bin 
lira, Nafıa Vekaletince Haydarpaşa
da yapılmakta olan geçidin masari
fine iştirak hissesine 50 bin lira gibi 
bütçemizin bünyesine bakılınca is
tisgar edilemiyecek olan miktarlar 
mevzu tahsisat meyanındadrı. Diğer 
taraftan şehrimizin başlıca bir şef
kat yurdu olan düşkünlerevi üzerin
de de durulmuştur. Düşkünlerevinin 
en mühim bir varidat kaynağı olan 
tiyatro ve sinemalardan alınmakta 

bulunan darulıiceze hissesinin son 
neşredilen kanunla yüzde ondan yüz
de üçe inmesi hasebiyle husule ge
len açığın kapanmasını temin için 
mezkur şefkat müessesesine yardım 
olarak ta 85 bin l irn konmak ı::uretile 
içtimai mühim bir hizmet üa edil
miştir.,, 

Şu rakama müstenit izahattan ko
layca anlaŞllacağı ı.izere 939 bütçesi 
yapılırken bütün ihtiyaçlar göz ö
nı.inde tutularak ve ehemiyetleri kar 
şılaştınlarak varidatımızın tahdit et
tiği çerçeve dahilinde ve muhtelif 
kısımlardan da azami tasarruflar te
min e·dilerek şehrin en acil mühim, 
sıhhi içtimai ve terbiyevi işlerinin 
başarılması prensipleri üzerinde yü
rünmüştür.,, 

Valinin bütçe hakkındaki izaha
tını, meclis alkışlarla karşılamıştır. 

Bütçe, tetkik edilmek üzere encüme
ne gönderildikten sonra ruznamedekl 
diğer maddelere geçilmiş ve her tek 
lif ait olduğu encümene havale edil
miştir. Bundan sonra da Belediyeler 
Bankasından beş milyon liralık istik
raz yapılması hakkındaki makam 
teklifi okunmuştur. 

Bu teklifte ciheti sarfı meclisce ta
yin edilmek üzere paranın bankadan 
alınması için sal8hiyet isteniliyot"· 
du. Makamın teklifi alelusul bütçe 
encümenine havale edilerek içti
maa nihayet verilmiştir. 

Karışık Yağ Sat an 

Yağcı Mahkum Oldu 
Sultanahmet sulh ikinci ceza mah

kemesi dün karışık yağ satt1ğı iddia 
edilen Balıkpazarında yağcı Eftimin 
duruşmasını bitırdi. Eftim sJ.de ya
ğına Margarin ve içyağı karıştırm1ş
tır. Suçlu belediye kimyahanesinin 
yaptığı tahlile itiraz ettiği ıçın nü
mune adli tıp işleri müessesesinde 
muayene ettirilmiştir. Gelen raporda 
yağın karışık olduğu, sıhhate muzır 

olmamakla beraber zayıf midelerin 
hazmını zorlaştıracağı 'Jildirilıyor

du. 
Suç sabit gorüldu ve Eftime bir ay 

hapis bir lira para ve bır ay dukka
nım kapatma cezası verildi 
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11" BAKER Mağazalarının ., 
Sattığı kostüm ve parde

aiiler, emsalsiz bir 
biçimdir. 

SAGLAM 
llK 

ucuz 
Hali hamda piyasamızın en 
zen~ çeşidleri, her yerden 
ucuz fiat ve müsaid şartlarla 

satrlmaktadır. 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Hakim
liğinden: Fatihte Sarıgüzel Bali Paşa 
caddesi 54 sayılı evde oturan ölü e
mekli- Yarbay Mehmet Salimin 339 
doğumlu Muzaffer Alpaslan ile 338 
doğumlu kızı Dürrünisaya ayni ad
reste oturan ablalan Hayrünnisa 
Fatmanm 10-4-939 tarihinde vasi 
tayin edildiği ilan olunur. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü Uanları -
Cinsi Mlktan Muhammen B. Muvakkat T. EksDtme 

Cif. Türk LI. Türk Lirası tekB tarihi sa ad 
Adi tapa 10.000 paket '155 56.63 Açık 24/4/39 14 
Takım yağlı tapa 5.0ıJO " 1572 117.90 " " 

,, 14,15 
ld:adeni av kovanı 25 " 83 6.23 " " 

,, 
14,30 

Dolma tüfek kapsülü 400.000 Kutu 25.876 1940.70 kapalı " 
,, 

15 
5,05 Kovan kapsülü 20.000 ,, 

6.313 473.48 " " 
,, 15.30 

Kapalı kapsül 20.000 " 9.351 '116.33 " " ,, 16 
Dinamit 

,, 
No. 6 500.000 adet 3.650 273.75 Açık 25/4/39 14 

" " " 8 1.000.000 " 8.550 641.25 kapalı " " 14,30 
Elektrik n " 8 1.500.000 " 56.300 4222.50 " " " 15 
Tavikli elek-
trik kaps. No. 8 10.000 ,, 

950 '11.25 açık .. " 15,30 
Rövelver fişengi 
(muhtelif cins) 290.0\JO " 6.571 492.83 " n " 16 
ve miktarlı 

I - Şartname, müfredat listesi ve nümunelerl mucibince yukarda yazılı av malzemesi ve mevaddı infil~
kiye eksiltmeye konmuştur. 

II - Her birerlerinin muhammen bedelleri, teminat akça1an, ihale şekli tarih ve saati hizalarında göste
rilmiştir. 

lll - Eksiltme Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alnn komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Dolma tüfenk kapsülleri şartnamesi (149) kuruş ve 8 No. lı elektrikli kapsül şartnamesi (282' kuruş 

bedel mukabilinde ve diğerlerine alt şartnameler parasız olarak her gün adı geçen şubeden ve İzmir, Anka
ra başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Kapalı zarfla ihale edileceklerin kapalı fiat teklif mektuplannın her birerlerini eksiltme saatinden bi
rer saat evveline kadar alnn komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lizımdır. 

VI - İsteklilerin teminat akçeleri ve kanuni vesikalarile birlikte alım komisyonuna aelıneleri ilin olu
nur. 

Bulaşık yıkama ma
kinası 

Miktan 

1 Adet 

,,. 
Muhammen B. 

Lira kurut 
1200. -

% '7,5 te.ı 
Lira kuruı 

90.-
Şekli 

Açık 

.. 2167" 
.. 

Eksiltme 
Saad 
14 

Su tesisatı malzemesi 21 Kalem 4775.- 358.12 " 14,30 
Pirinçı l Etiket 31.770 Adet 572.- 42.90 " 15,30 

I - Değiştirilen şartnamesi mucibince ve şeraiti sabrka dairesinde fl) adet bulaşıık yrkama makinasile 
yukarda cins ve miktan yazılı (2) kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminattan ve eksiltme saatleri hizalarında gösterilmiştir. 
m - Eksiltme 18/4/939 salı günü Kaba taşta levazım ve mübayaat şu.besindeki alım komisyonunda ya-

pılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şuıbeden alınabileceği gibi etiket nüınunelerl de görülebi
lir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde kanuni vesaik ile birlikte mezkftr komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (2166) 

* 1 - MatlCtba muvafık çıkmadığından dolayı reddedilen ve yerine 

ız. • .939 

LUMBAGO . 
ve ARKA ROMA-

. .. 
TIZMA AGRILARI 
NiHAYET BULDU! 

MEŞHUR ALLCOCK'S YAKILARI, AYNI ZAMANDA 

4 ŞEKiLDE ICRAYI TESlR ADAREK BOTON ACRIL.AR~ 
INIZI TEDAVt VE TESKiN EDER. 

Arka ve ~I. Lumbago. Sıyatik veya gögüa 
ağrılarınızdan 11tırap çekmeden heman f!C&a• 
hane11zden hır ALLCOCK 'Syakısını alınız ve 
ağrıyan mahalle yapıttırınız. Pek as zaman 
zarfında en kuv~·etlı ağrılarını& ıukıın 

bııle.caktır. Bıı ALLCOCK.'S yakısı. t.fııi· 
rini ~nı zı•manda 4 tekılde ifa eder: 1) Oto. 
matik ma•ı&j - 21 Ağrıyan yerlerde yeni 
bir kan cevelı\n - 3) Sıhhi bıı sıcaklık 

tevlit - fi Kuvvetlı ve sıcak bır elın 
ogınaaı tesırleri. 811 i.,inizle meşıtıılken 

ALLCOCK'S yakısı teaınıu yapu ve bulur 
ağrılan defeder •• 

ALLCOCK'S rakılan, IOpk atAtnfılt'w 
l'lkııurliğli tedavi ve bıitun ağrıları teskın 

eder. Şayanı hayret ve çabuk tesirı ıti· 
barıyle her kullanan eon derece memnun 
kalır. Heman buglinden eczahanenızden 
bir ALLCOCK'S yııkısını alınıa. Fiatı 

27. 1/2 kuru,ıur. Ucuz v11 taklıt yakılardan 
ııakınınız. Başka hic; bir yakı kolayca 
yapıttınlıp kaldınlmaa, vı! bu de.._ tetıir 
göstermez. Hakiki yakılar ıizermdeki 

kırmızı Kartal ve Daire markasına dıkkat. 
Ddiniz. 

ANI 
fEDAVİI 

... n,.. ...... lir AU,. 

COGll 'I r11ı11- ,.,ıttlf-

..ıır ......... .... 

....,., .... ,,, .. '""" ,... 
Mr lıH ....... ettlrlt. .... ..,.. ... ,... .... ........ 

ARTll A6RILAR 
NfHA YET BULDU •• , 

lir ALLOOH 'I ,. 

ıı ...... ıııı .. , IOUll• 

lılı tftll1 ... r. • 
lınwtll .. ııcaıı ... 

"'* ........... 
flrlıla • tllirial .. 
.. ..,....._ llM'I ............. 

ALLCOCK'S POROUS PLASTERS 

Gümrüfc ve Ta~Rye itleri Yaptınlacak 

SÜMER BANK 
4 başkaca mubayaa edilmiş olan 48 adet Dekovil arabası ve tekerleği Umumf Müdürlüğünden: 

En Fazla 
RAÔBET Bulan ,_, 

Pudranın Yeni 

j 
Renkleri 

MEŞHUR BiR 

GÜZELLiK 

MOTEHASSISI 
Bu ICıymefll 

Tavsiye/erde 
, Bulunuyor : = Şapka ve RohJarda oJclafa gibi - Pudra renklerinin modası da 

daima detişir. Banan için Tokalon müessesesinin cüzellik miltehasıuı, 
7eııt ve cazip renkleri hemen bayan lana enzan istifadesine aneyler. 

* Peche - Ilkbahar tuvaletle. ren ve bilhassa suare tuvaletlerile 
rile ahenktar olan ve bilhassa sa- ahenktar bir pudradır. 
l'l§lDlarla saçtan kestane renginde * Rose Ocre - Sıcak tenli es
olanlara yakışan "Şeftali yumu- merler için son moda pudradır. 
pklığı,, tesirini yapan pudradır. * Bütün bu renklerle sair bir * Ocre- Esmer tenler için ga- çok renkler "Krema köpüklü" Dıef-
7&t sevimli ve ''Mat" bir tesir ya- hur TOKALON PUDRkSININ bü-
pan ve bugün Par!ste pek fazla tün serisini teşkil ederler. 
rağbet bulan pudradır. Bütün bu renkler, tene güzel ve * Rechel Dore - Zai!f tipleri nazik bir "Finhnaıt" vermek için 
bafü ve mahrem bir parlaklık ve- hassaten tetebbü edilml§tir. 

PUDBANIZI NASIL İNTiHAP E'l'MELt? 
Bu mefhıır müteh88111 diyor ki: ma köpüğü bulunmalıdır. Bu kıy-

Adi pudralar, cildin tabil yajla- metli cevher hususi bir usul daire-
nnı masaederek kurutur ve sert- ıi.nde Tokalon pudrasında mev. 
le§tirir. Ve buruşuldukların serian cuttur. Bu pudra ise cildinizi ku

rutmaz ve sertleştirmez. Bilikis 
husulünü teshil eder. Bu halin ö.. kadife gibi Y\JmU18tır ve tatlıl8f-
nüne geçmek Jç:ln pudraımda "Kre- tırır. 

CAZİP BENKLDiN BCTtlN SERIStNt TECR'OBE EDiNiZ 

Bir çok kadınlar, ·ı renk bir pudra tec-
SİZE HEPSİNİ maalesef tenlerine 

1 
rübe ediniz. 

uygun olan pudra. Adresimize ya.. 

PARASIZ zmız. size parasız yı kullanmıyorlar. 

J muhtelif renklerde Bunun için~ 
GÖNDE&ECEOtz. 6 adet nümunelik 

rine makyaj olmuş yeni TOKALON - .......... ...... 
ve sert bir manzara veriyor. Teni
nize uygun pudrayı bulmanın yega
ne çaresi yüzünüzün bir tarafına 
bir renk ve diğer tarafına başka 

pudrası gönderecejiz. Ve bu tec.. 
rübeyi kolaylıkla yapınız. 

Adres: Istanbul 622 posta K. 
t22 No. Tokalon pudrası lel'Visi). 

Salaibl ve Neertyaı M8dtldl BalD Lldtl OOIIDCNCO G._teclllk " 
Ntlf"7at T. L. 8. 8-ldıla ,_TAN M•.._ 

farkı fiatın tahsilini tahminen müteahhit hesabına ve pazarlıkla sa· 1 ) Srvasta tesis edilecek Çimento Fabrikası için Hariçten ~elecek 
tılacaktır. takriben 5.000 ton srkletindekf Makinelerin Samsun'da Tahliye, Güm-

11 - Muhammen bedeli 120 lira ve % 15 teminatı 18 liradır. rükleme ve Sıvas'a sevki işleri bir müteahhide ihale edilecektir. 
IU - Pazarlık 13/4/939 ta'Pl'hf.nde 18at 14 de Kabatqta Levazım 2 ) İsteklilerin Ankara'da Sümer Bank Umumi MüdürJ.ük Ticaret 

-,.- servisine ve fstanbul'da Sümer Bank İstanbul Şubesine muracaat ede-ve Mubayaat Şubesindeki Sabş Komisyonunda yaJ>ılacaktır. 
iv M lla il rek Şartnameyi alma1an lAzımdır. 

- a r her gün yukarda sözü geçen şubede görüleb" ir. Is- 3 ) Kapalı zarf içinde verilecek tekliflerin nihayet 6 Mayıs 1939 ta-
teklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat para- rihinp kadar Banksv~ tf"Vdii lAzmıdrr 
lariyle mezkı1r Komisyo_u.a ıelmeleri. (2067) ~~l.;.;·~~--------İİilİİllllıllllliMiilliıi•lll••iıl•rl" 

-Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ılanlar'ı 
18/10/1937 tarihinde 'ksiltmesi yapılıp ihale edilen ve müteahhidi 

tarafından adi ocak tuğlalan hariç teslim edilemiyen Lokomotif oeağı 
tuğlalan ilk müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme usulü ile Anka
rada idare binasında satın alınacaktır. Takriben 239 ton olan tuğlalann 
beher tonunun muhammen bedeU 52,50 lira olup açık eksiltme 26/5/ 
1939 Cuma günü saat 15,30 da yapılacaktır. · 

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

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

Karaciğer, böbrek. taı ve kumların 

dan mütevellid sancıluınız. dama1 

sertlikleri ve şişmanlık şlklyetlerı 

Dizi U R t N A L ile geçlrini1 

URINAl 
VDcudda toplanan uid ürik vt 

oklalat gibi maddeleri eritir, kan 

temizler, lezzeti hoş. alııunuı "'' 
11

----- Jaydır. Yemeklerden sonra yarırı 
bardak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOOLU - tSTANBUL 

lstanbul Belediyesi ·ilanları 
Kwklıda Küçük Çanüca caddesinde 37 Sayılı evbı çatm çökmüı ve 

duvarlan pkulünden hıhiraf edip maili inhidam oldutu ve sahibi ol
duğu bildirilen Ali Sulu.hinin ikametgihı meçhul bulunduğu verilen ra
porlardan anlaşJlmamıa mebni ilin tarihiden itibaren 24 saat zarfın
da izalei ınahzur ettirilmedill t1lkc:Urde Yapı ve Yollar Kanununun 44 
üncü maddesine tevfikan Belediyece lzalei mabzur ettJrllecett tebligat 
matamına kaim olmak tızere ilin olunur. (B.) (2489) 

Kapalı Zarf Üsu&le Eksiltme lkinı 

Nafıa Vekdletl Samsun Su lıleri Sekizinci Şube 

Mühendisliğinden : 
EksDtmeye konulan iş: 
1 - Hamzalı batakhklan fslahi kanallan ile Aptal mnalt islah ka

nalı üzerine yaptın1ar.ak Altı ~det Betonarme köy yolu köprüsünün fn
şaatıdır. Keşif bedeli 35544 lira 7'1 kunıstur. 

2 - Eksiltme vahidi fiat üzerinden ve kapalı zarf usullle yapılacak
tır. 

3 - Eksiltme 24 Nisan 939 tarihine rastlayan Pazartesi 2ilnü saat 15 
de Samsunda Su İşleri Sekizinci Şube Mühendisliği binasında Eksiltme 
komsiyonu odasında icra edilecektir. 

4 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, Mukavele projesi, Bayındırlık 
işleri genel §Brtnamesi, Umum ıu işleri fenni şartnamesi. Hususi fenni 
şartname ve projeleri 180 kuruş mukabilinde Samsunda su işleri Seki
zinci Şube Mühendislijinden alabilirler. 

5 - Eksiltmeye ıtrebılmek için isteklilerin 2665 lira 88 kuruıluk 
muvakkat teminat verm'lSi ve mümasil işleri yaptıtmı aosterir vesika 
ibraz etmesi ve eksiltmenin yapılacajı günden en az Seki.;ı: ıün evvel el
lerinde bulunan bütün vMikalarla birlikte bir istida ile idareye müra
caat ederek bu ise mahsus olmak mere vesika almaları ve bu vesikayı 
ibraz etmeleri sarttır. Bu ın.üddet içinde vesika talebinde bulunmayan· 
lar eksiltmeye iftlrak edemezler. 

6 - İsteklilerin teklif mektuplarım üçüncü maddede Yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sam.'lunda Su illeri Sekizinci ıube Mühendis
liğine makbuz mukabilinde vermeleri 1.Azımd.ır. 

Postada olan ıeclkmeler kabul edilmez. (2400) 

Giresun Nafıa Müdürlüğünclen : 
1 - Eksiltmeye konulan ff: Villyet Merkezinde klrgir ve betonarme 

kısımlarile çatısı yapılmış olan on dershaneli ilk okul binasının ahpp 
sıva boya vesair kısımlannın inşasıdır. Keşif bedeli 20153 lira Beş ku
roştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, mukavelename. Bayındırlık işler\, genel 

şartnamesi, 

B - Fenni hUIUI! ıartnamelerle proje. İsteyenler bu evrak ve şartna
meleri ı.telaiz olarak Gireson Nafıa Dairesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 20/4/939 Perşembe günü saat 15 de Husust Muhasebe 
Müdürlüğü binasında toplanacak olan VilAyet Daiat Encümeninde ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek tçln isteklinin 1511 Un 4A kı.mJs muvak

kat teminat vermesi ve bundan başka apjıdaki vesikalan haız olup;aCS.
terilmesi lftzımdır. 

A - Cari seneye aid TJcaret odası vesikası. 
B - Ehliyet veaikuı. 
Ehliyet vesikası alabilmek için fstekltnin ellndeld referanslarla thale 

gününden en az sekiz gün evvel istida ile Vi.IAyet Makamına müracaat 
etmesi lizımdır. 

8 - Teklif mektuplan yUkarda fiçibıcil maddede yazılı aaatten bir sa
at evveline kadar VllAyet Daimi Encümeni Reislijine makbuz mukabi
linde verilecektir. Postada olacak ıecfkmeler kabul edilmez. "2298" 
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Piyango Bayiliği· Yapmakta Olduğu Beş Sene Zarfında, Sayın Müşterilerine: 

Dağıttığı Kayden Sabit Olan 

PiYANGO KRALiÇESi NiMET ABLAN iM 

Gişesi, Bu Son Keşidede Dahi Dört Büyük İkramiye Birden Vermiştir: 

• 

En Büyük lkrmiyeyi 24675 No. Biletle Samsunda Hükumet Konağında Ziraat Katibi Bay Mustafa Hepşen'e Kazandırdı. 

NiMET ABLA·, Müıterisine müideyi bizzat vermel< üzere dün ak'ıam tayyare ile Samsun•a liareliet etmeli istiyordu. Bunun i~in, büyür< fedakarhklara liatla· 

naral< Ankara Hava Yolları idaresinden husust bir tayyare teminine teıebbüs etmiıti. Fakat Samsun'a tayyare postası İ§lemediğinden, altıncı l<etidenin 

büyük talihlisi Mustafa Hepıen'i bir Ylldırım Telgrafı ile l\Qberdar etti. Mustafa Hepıen, Ylldırım Telgrafı na cevap olarak 200.000 lirayı almak üzere Samsun· 

dan harel<et ettiğini bildirmiıtir. 

2 - NiMET ABLANIN Uğurlu elinden bilet alan Valde lianında lranh liasap Mahmut ve arkadaıı 
30342 No. lu 1/ 5 biletle 

3 - Yine Nimet Giıesi, 4890 No. ile Samsun da Buğday pazarında Bakkal Rasime de 

4 - Yine NiMET ABLANIN uğurlu eli ile l•liırköyünde Ömer Naci sokağında Bay Seyfi ve Bay 
Abidine sattığı biletle 

• 

KAZANDIRDI NiMET ABLANIN, müşterilerine para verirken 
alınmış en ıon resmi 

Bay Seyfi, Nimet Abladan kazandığı 

büyük ikramiyeyi alırken 

enı er elmış 

a a n 
Taşra Siparişleri Serian ve 

Muntazaman Gönderilir. 

ır 

Adres: lstanbul Eminönü, Tramvay Caddesi No. 29 - 31, 

Telefon: 22082 

HİÇ BİR YERDE ŞUBESİ 
,~~··· ı.~, •• , .• r,• . ,, • , 
~~~!w~~_ .. ..:__"':i ... ,, -... ,..~·-· ····-·. --,_··-:~ • . · .. : 

Bay Abidin, Nimet Abladan kazandığı 
büyük ikramiyeyi alırken 

YOKTUR. 


