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ÇOCUK ANSIKLOPEDjSt 
Mualllmlerfıı ve mektep talebesinin en kuvvetll yar 
dımcıst, çocutun en zengin k{lttlphanestdlr. Çocuğunu se· 

Ten ha babamn :yavrusuna verebileceği en gQze1 hediye 
dir. Milessesemiz tarafından neşredilmlstır. Evinizde bir 
tane bulundurunuz. 

istila Hareketine Karşı Şiddetli Mukavemete 
Rağmen 5 Şehrin işgali Tamamlandı 

-
Bir Kısım İtalyan Kuvvetleri Püskürtüldü, 

! 

Çok Kanlı Bir Çarpışma Devam Ediyor 
Tiran, Ağır Şartları 

• • • Bulunan Ultımatomu 
Katiyetle Reddetti CET~ .. -

İtalyanın Teminatına 

Raijmen Yugoslavya 
Ciddi Endişe İçinde 

ltalyanlar, Hemen Bütün Sahil Şehirlerini 
Bombardıman Ettiler, Arnavut Kıtalaırı 

Büyük Kahramant.kla Dövüşüyorlar 

Londra, 6 (Hususi) - İtalyan kuvvetleri, bu sa
bah fecirle hareket ederek Arnavutluğun Avlonya, 
Draç Saint J ean de Medua ve Ay~aranda limanlarında 

-, karaya çıkmışlardır. 

İtalya Ni~ in İ~lyaıı Ajansı şu malfunatı vermektedir: 

Son ilakikaya kadar mukavemet 
kararında olan Arnavutluk 

Kralı Zogo 

lngiliz Parlamentosu, Vaziyet Hakkmda 

Fevkalade Tedbirler Almak Üzere 

Derhal l<itİmaa Çağırılıyor 

Roma, 7 {Hususi) - Sinyor Gayda bugün Jurnale 
D'İtalia'da Arnavutluğun işgali hakkında yazdığı bir 
makalede İtalyan askerlerinin vatanperver Arnavut
ların talehi üzerine Arnavutluğu işgal ettiğini, ve bu 
vatanperverlerin Kral Zogonun fena idaresinden ezi
len memleketi kurtarmak istediklerini, İtalyanın da 
bunlara yardım ettiğini anlat1yor 

3' "Italvan kıtaatı bu sabah 1edr vakti Avlonya, 

A ti - ...... 4 ... .,., >JQ:ı.t'u. - ... ce:ıu - ue :ıvı:euua ve 1\.yasaranda lımanla-rnaVU UCJU xmda karaya çıkarılmıştır. Arnavutların hiç bir aksü-

1 
Ifunelleri görülmemiştir. Yalnız Dracta müsellah çete

C CJ a 1 Ediyor' Ier ~u~avcmete kalkışmışlar ve derhal püskürtülmüş
~ • 1erdır. Italyan kıtaatı, memleket dahilinde ilerlemek 

Uzere Draçtan hareket etmişlerdir. 

* AlmanyaJa: 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL Halka Beyannameler Atıldı 

Berlin, 7 (~ususi)" - '.Almanya, Arnavutluğun 
işgali hususunda Italyaya müzaheret etmektedir. 

Neşredilen bir tebliğde· İtalya tarafından Armı
vutluktaki İtalyan menafiini muhafaza için yapılan 
hareketin Almanya tarafından tamamiyle takdir edil
mPkte olduğu beyan edilmektedir. Almanya, Arnavut
lukta hiç bir menfaatleri olmayan garp demokrasileri
nin hukukan itiraz edilmesi kabil olmayan İtalyan ha
reketine ~.arşı müdahalede bulunmak tecrübesine kı -
yam e~me1erini anlıyamadığı gibi tasvip de etmemek
tedir. Italya, Arnavutlukta umumi nizamın ve orada 

I talya Adriyatik aenizi -
ne bir İtalyan gölü naza

riyle bakar, bu gölün sahille
rinde ikinci bir memleketin 
yer almasına tahammül ede
mez. Bu maksatlaclır ki Ci -
han harbinden sonra Triyes -
teyi alarak Adriyatik denizi
ni A vusturyaya kapamış, ve 
Arnavutluğu siyasi nüfuzu 
altına alarak bu denizdeki İ
talyan hakimiyetini temin et
mişti. Adriyatikte sahili bu -
lunan tek devlet Yugoslavya 
idi. Onunla da her zaman 
dost geçinmeğe ve Yugoslav 
komşuluğunu zararsız bir ha
le getirmeğe çalışmıştır. 

İtalya, Almanya ile anlaşarak 
Berlin - Roma mihverini kurduk
lan zaman, Orta A vrupn ve Bal
kanları kendi aralarında nüfuz 
mıntakalarına ayırmışlardı. Çe
koslovakya ve Romanya, Almanla
rın nüfuz mıntakası dahilinde idi. 
Macaristanı Yugoslavya ve Bulga
ristan, Italyan nüfuz mıntakası o
larak bırakılmıştı. Italya bu pay
laşmanın tahakkuku için de bu 
memleketlerle olan iktısadi müna
sebetlerini arttırmıya çahşıyordu. 
Fakat Almanya, mütemadiyen I
talyayı hariçte meşgul olınıya teş
vik ediyor (Habeşistan ve Ispan
yada olduğu gibi) ve miittefiki o
ralarda meşgul iken o Orta Avru
payı istilaya hazırlanıyordu. 

1938 başlangıcında, Almanya 
birdenbire Avusturyayı büyük Al
manya hudutları içine nlınca, Ro
ma bir an şaşırdı. Çünkü Italya, 
Adriyatiğe iner korkusilc ötedcn
beri A vusturyanın kuvvetlenmesi
ne Avusturyada krallığın teesüsüne 

(Sou. Sa. 10. Sü.. 1 de) 

400 tayyareden mürekkep olan İtalyan ccA" hava 
fHosu Arnavutluk üzerinden uçmuştur. Bu filoya mes
kun merkezlerin bombardıman edilmemesi ve ~ halkın 
kol"W}Inası için icabeden talimat verilmiştir. 

Italyau tayyareleri, İtalyan kıtaatının karaya ih
rac-ından evvel beyannameler atmışlardır. 

Bu beyannamelerde şöyle denilmektedir: 
" Arnavutlar, topraklarınızda 

karaya çıkan İtalyan askerleri asır
larca sizin dostunuz olan ve bu dost
luğunu isbat etmiş bulunan bir mil
lete mensuptur. Ezileceği muhakkak 
olan boş bir mukavemete kalkışma
yınız. Sizi mahvetmiş olan ve sizi 
şimdi boş yere kan dökmeğe sevket
mek arzusunda bulunan hükumeti -
nizi dinlemeyiniz. Kral ve imparato
run askerleri nizamı, adaleti ve sul
hü tesis etmek için geliyorlar ve bun 
lann teessüsü için icabettiği kadar 
kalacaklardır." 

Şiddetli mukavemet var 
İtalyanların çok cüzi mukave -

met gördüklerini söyledikleri halde 
Arnavutluğun payitahtı olan Tiran 
radyosu, mukavemetin şiddetli oldu
ğunu ve Draçta İtalyan askerlerinin 
üç defa denize püskürtüldüklerini 

ltalyanların ihraç hareketi yaptıklan 
yerleri gö•terir harita 

mukim İtalyanların emniyetinin 1 -
talyan sahilleri karşısında bulunan 
ve İtalyanın hayati menfaatları için 
çok mühim olan bir memlekette teh 
likeye maruz kalmasına müsamaha 
edemezdi. 

Bu tebliğ bir çok defalar Alman 
radyosu tarafından neşredilmiştir. 

Gazeteler, İngilterenin Arnavut
luk meselesiyle alakadar olmasını 

• hayretle karşılamaktadır. 

Yugoslavyada: 

Belgrat, 7 (Hususi) - Kabine bu
gün Naip Prens Polün iştirakile top
lanmış, toplnntıdan sonra hiçbir teb
liğ neşrolunmamıştır. 
Yugoslavyanın bir intizar siyaseti 

tatbik ederek Arnavutluk vaziyetin n 
inkişafını yalnndan takip edeceği 

zannedilmemektedir. bildirmektedir. Tiran radyosu kral Ba,lıoa Arnavutluk limanlarını bombalıyan ltalyan zırhlılarından birka~ı 
Zo~n.un halka hi.tap eden beyanna-ı Siyasi mahafil, Italya ile Yugos-
mesını neşretmiştır. 1 ~~~~!i!!!!!!~!!!!!!!!i!!!i!!!!!!ii!i!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!~~~~i!!!!~!!!!!!~~~!!!!!!!!.!!i!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!~~~!!!!!!!i!!!ii!!!!!"!~.!!.!i!!!!!!!!~ı I Iavya arasındaki taahh utlerin artık 

Gerek kralın beyannamesi, gerek 1 R H • • N · eskimiş olduğuna kanidir. Roma ile 
medeni milletlere kendi dillerinde 0 m a n ya ar 1 c) ye a z ) r ı Belgrat devamlı surette temas halin-
yapılan hitaplar, fok.il' surette silah- dedir. Italyanın, Yugoslavyaya Ad-
lı donanmasız ve bir tek tayyaresiz B • ş G 

1 
riyatik denizindeki menfaatleri na-

bir milyon Arnavudun mutlak suret- u g u• n ehrı•mı•ze e 1•yor mına teminat verdiği bildiriliyor. 
te hak.sız ve sebepsiz bir tecavüze Bununla beraber Yugoslavyada en-

manız kaldığını tebarüz ettirmekte- Bükrcş, 77 (A. A.) - Romanya Harici- Ierle bir münasebeti olmadığı haber alın- dişe hissolunduğu anlaşılıyor. 
dir. Kralın beyanamesi, erkek, kadın ye Nazırı Gafenco bu akşam bir Romen mıştır. Alınları bazı malumata göre. Ttatya 
ve çocuk bütün Arnavutların son ne- İ Yugos avyadan Arnavutluğa karşı 
.feslerine kadar, bir tek insan gibi 1 harp gemisile Kstenceden stanbula hareket Ankara, 7 (Tan Muhabirinden) - Hari - icraatında kendisine ittih'lk etme ini 
memleketlerinin ve milletlerinin is- etmiştir. Orada Türk devlet adamları ile ciye Vekili Şükrü Saracoğlu, yarın f stan _ istemiş ve Yugoslavyaya Işkodra şeh-
tiklalini muhafaza edeceklerini ve 1- görüşecektir. Nazır birkaç gün içinde Bük- bula gelecek olan Romanya Hariciye Nazırı rini teklif etmiştir. 
talyanlar hücuma geçer geçmez der- reşe dönecek ve müteakiben Berline gide- ile görüşmek üzere bu akşam İstanbula ha- , Diğer bazı malumata göre ie. Ar-
hal bütün kuvvetlerile müdafaa ey- cektir. Nazırın İstanbul seyahatinin uzun reket etmiştir Ha . . V k"I" . b .. navutluk Yugoslavyadan yardım ts-
liyeceklerini bildirmektedir. ,. .. : rıcıye e 1 ımız, u mu- temi~tir. 

müddet evvel hazırlandığı ve son hadise- lakatı muteak A k d"" kt" [ ~ 
(Sonu: Sa. 10, ri ZJ ıp n raya onece ır. - . (SO'llu, Sa.: 10; Sü· 4J 

.......: 
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PENCEREMDEN 

Ahdlerin, 
Peymanların 

Kıymeti 
Ya.zan: M. Turhan TAN 

S of yalı Rasih, Divan ıairleri 1 -

nin kuvvetlilerindendir. O -
nun - her ahte, her peymana, her 'an
d'a, her yemine inanılmamasını tel· 
kin fikriyle - yazdığı manzum bir hi
kaye, pek hoıuma gittiğinden yeni 
aiza eski tad dedim, iktibas eyle
dim: 

Var idi Sofyamızda bir adem 
Devlet ile cihan içinde alem 
Gece gündüz harem nişin idi oı 
Turfa rubah der kemin idi ol 
Avretin olmuş idi mağlubu 
İhtiyar eylemiş bu üshibu 
Der imiş avrete: Ben ölsem eğer 
Korkarım ki seni ala bir erl 
Ajlayıp avreti dahi ol dem 
Der imiş ki yetişmeyim ki görem 
Lik ger ben ölür isem zalim 
Nic'olur ol zaman benim hallın 
Gayri avretler ile zevk idesin 
Beni alemde unudup gidesin 
Duğrayıp rişime bu resme suğan 
Bizzarure beril olup giryan 
Nice şey bahşedip zene ol dem 
Turba turba cevehirü hatem 
Asiyabü dükan akarü devab 
nice eşyayı bi hesabü kitab 
Anın için ki ben ölürsem eğer 
Nefaka ola hep sana bunlar 
Sana var itimadü imanım 
Gayre varma sakın benim canrm! 
Dedi: Varmam kocaya vallahi 
Ederim bunda şahid Allahı 
Nagehan bir gün erdi ana ecel 
Çekti dünyayı pire - zenden el 
Uğradı korktuğuna biçare 
Gör, neler eyledi o mekkare! 
Bir iki kimse istedi anı 
Lik haz eylem.ez idi canı 
Çünkü talipleri müsin idiler. 
Şetm edip anlara dedi: Gidiler t 
Ben kocaya vanr mıyım, zira 
Nice ahdü yeminim ola heba? 
Buldu bir nevcevanı atıtrklr 
Ana akdi nikaha verdi karar 
Cem olup yanına sıgarü kibar 
Cümlesi halin etti istifsar 
Dediler bu işi niçin ettin? 
Ettiğin kavlu ahdini nettin? 
Kocaya varmazam dedin evvel 
Sıdkına şimdi kizbin oldu bedel 
Dedi: Haşa ki kizb edem vallah 
Belki ben sadıkım, olun aglh! 
Ben dedim: ''Koca ad~e varmam" 
Yoksa böyle cevan niçin sarmam? 
Kocaya varup eremem rence 
Vanrım böyle bir güzel gence 
Sürerim tA ölünce alemini 
Bana mı verdiler cihan gaminH 

Zamane ahdil peymanlan da hep 
böyle tefsire ve tevile mUtehammJI! .. 

Temenni edelim k1 söziln laym.,ti 

artık anla~ılır olsun ve sözden dön· 

mek ayıp sayılsın! 

Bulgaristan lzmir 
Fuarına lıtirak Edecek 
lzmir 7 (A. A.) -Bulgaristan En

ternasyonal İzmir fuarına iştirak e -

deceğinl bildj,rmiştir. Belediye .ergi 

evinin inşaatı işini süratlendirmek 

için tedbirler almıştır. 

1 TAKViM ve. HAVA 1 
8 Nisan 1939 

CUMARTESi 

4 Qncl1 ay Gün: 30 
Arabi: 1358 
Sefer: 18 
Gilneş: 5.32 - oııee 
İkindi: 15.55 - Akşati'b 
Yatsı: 20.15 - İmsAk: 

Kasım: 152 
'ftuml: 1355 

Mart 28 
12.16 
18.40 
3,49 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan a

bnan malCımata göre, hava yurdun Dolu 
Ye Cenubu Şarki Anadolu balgeleri De 
Orta Anadolunun Şark kımnlarında ka· 
palı ve yer yer yaJışlı, Karadeniz lcyıla
rt ile Kocaellde ~ok buluUu, diler Yf!?
lerde açık geçmiş, rilzgArlar bütiln böl
plerde umumiyeUe Şimali istikametten 
orta kuvvette, Eııe deniünde lae kuvvet
lice esmiştir. 

Otobüs Davası 
Şahitleri 
Dinlenecek 

Dün Şahitlere 
Tebligat Yaplldı 

TAN 

1 

Zenginler Fakir T alebe1

'! ı~~~~eclisi 
için yardım Etmiyorlar Toplantı yaptı 

Yardım için 250 Zengine Yapılan 

Müracaatlardan Bir Netice Allnamadı 
1 

Bazı Çiftliklerin 
isimleri Değiştirildi 

Ankıırada temyiz dördüncü ceza 1 

mahkemesınde devam etmekte olan 
ve eski vali Muhittin Ustündağm suç_- ı 
lu bulunduğu otobüs suiistimali da 
vasının bir safnası dünden itibaren 
lstanbul adliyesine intikal etmiş bu- ! 
lunuyor. 

Şehir meclisi, dün öğleden sonra 

DUn, 'Onl\'enite Rektörll ta • helede bulunmuştur. Rektör, ta- , birinci reis vekilı Necip Serdengeç-
rafından, Sömestr tatilinde bir lebelere, bu ihtiyacın, münasip tinin riyasetinde toplanmıştır. Dün-
Avrupa seyahati yapan 35 kişiHk bir şekilde mutlaka halledilece- kil toplantıda Akşarayda yeni inşa 
bir talebe ırupuna bir çay ziya • ğini vaat ctmiıtir. Bu vaat, bü • edilen ilk mektep bahçesinin geniş-
feti verilmiştir. tün talabeler tarafından büyük letilmesi için istimlake tabi tutulan 

Bu ziyafet esnasında da, rek- bir sevinçle kar~danmıştar. 1 evin kıymetine vaki itiraz, konserva-
Temyiz mahkemesi geçen celsesin

de lstanbulda oturan ôO kişinin de 
bu davada şahit olarak dinlenmesine 
karar vermişti. Mahkeme dün bu şa
hit listesini lstanbul müddeiumu
miliğine göndermiştir. Liste ile be
raber de şahitlerin eski ifadelerini 
ihtiva eden büyük ve kabarık bir dos
ya gönderilmiştir. Müddeiumumilik, 
dosyayı asliye birinci ceza mahke
mesine vermiştir. Mahkemeı dün bü
tün şahitlere tebligat yapılmıştır. 0-
nümüzdeki salı günü ıahitler akşa
ma kadar dinleneceklerdir. 

ONIVERSITEDE ı 

idare Hukuku imtihanı 
Bu Sene Yapılacak 
Hukuk fakültesi ikinci sınıfında 

verilmekte olan idare hukuku dersle
ri profesör Sıddık Saminin birinci 
sömestr sonlarına doğru hastalan
ması yüzünden doçent Hüseyin Nail 
tarafından verilmiı ve fakat son za
manlarda Hüseyin Nailin de rahatsız
lanması üzerine dersin devamı müm
kün olmamıştır. 

Hukuk ikinci sınıf talebesi şimdi
ye kadar bu dersten pek az kısmını 
görmüştür. Bu vaziyet üzerine bu se
ne bu dersten imtihan yapılmıyacağı 
ve ancak gelecek sene yapılacağı hak 
kında talebe arasında bir rivayet hıi
sıl olmuştur. Bu hususu dün üniver
site rektörü Cemil Bilsde sorduk, 
rektör bu rivayeti tekzip etmiş ve 
imtihanın yapılacağını söylemiştir. 

tör talebelerle hasbihalde bulun. Konuşmalara m1'\'ZU olan mil il tuvar yatılı mektebi talebesinden a-
lınmakta olan kefalet miktarının de

mu~, ve talebelerin samimi temen him dileklerden birisi de, imti - ' ğiştirilmesi, suni sirke kdplarınm ü-
ll nilerini alaka ile dinlemiştir. Bu hanlara mütcalliktir: ı i zerine etiket konulması, belediye za-
' arada, halleri vakitleri yerinde Talebeler. ıifalıf imtihanlar ı bıta talimatnamesine, belediye ten-

olmayan hukuk talebelerinin yurt arasında fasıla bulunmamasın - bihlerine muhalif hareket eden dük-
' meseleleri de mevzuubahs edil - d t Jd ki an mu azarrır o u arını söy - kan ve müesseseler müstahdemleri-
miştir. Bu talebelerin bütün gay 1 · 1 d' R kta b · tlh emış er ır. e r, u ım an- nin suçlarından dolayı sahiplerinin 
retlere ratmen hail bir yurda ların da birer .Un fasıla ile veri- ı cezalandırılması, vilayete bağlı mül-
kavuşturulamamalannın ıebep - leceğini vaat etmiıtir. Yine tale- hakat belediyelerinden, tahlil cda-
leri gözden geçirilmiştir. Konuş- belerin ricaları üzerine, Rektör, mek üzere belediye kimyahanesine 
malardan anlaşılmııtır ki, tini - eleme imtihanlarının neticeleri - gönderilen n\;munelerden ücret alın-
v-ersitenin, sırf bu talebeleri bir ni de, imtihandan ugarl dört maması, Usküdar ve Kadıköy cihe-
yurda kavuşturmak maksadiy - giln evvel bildireceiinl söylemiş- tinde su tevzi ve satışına ait talimat-

ı. le 250 kadar zenginlmize yaptığı tir, namenin tetkiki hakkındaki mazba-
müracaatler ve talepler, müsbet Bu vaatler, talebelerin sevinç 1 talar alt 'olduklan encümenlere ba-
hir netice vermemiştir. Jerini bibbütün arttırmıştır. Rek. vale edildikten sonra Bakırköy kaza-

'Onlvenitenin talebine 250 törün bu vaatleriyle neşesi artan 

1 

sının Muhtarbey ve Yeşilköy nahiye-
zenginimizden anuk on, on beı ziyafet de &eç vakte kadar ıUr • lerlne bağlı Kalikıratya çiftliğinin 

1
11 kiti mahdut bir yardımla muka· müıtilr. 1 Resne çiftliği , Papasköyü çiftliğinin 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~-~~~~~JI GünqH, Panden~a çiltli~~n U
-- ğurlu, Kapanarya çiftliğinin Kutlu-

' 
BELEDiYEDE : DENiZ ve LiMANDA: 

Belediye OtobüsAlmak Antrepolarda Hırsızbk 

. için Hazırlanıyor Yapanlar Yakalandı 
Belediyenin alacağı otoousıe ....... ~ ~t .... tf .. D 1 b k Sik 1 ... ~ en z an ın r ec -

kmda tetkiklerde bulunan komisyonı deki 1 ve 2 numaralı -antrepolarında 
otobüslerin mübayaasile beraber ga- yapılan hırsızlık tahkikatı bitmiş b 
raj ve p>för meselesinin halli ciheti- hırsızlıkla alakalı görülen antre~ 
ni de kuar altma ~Ba-Mra- müstahdemlerinden iki kiıi &dilyeye 
ra ~ ~ muhtelif 7•lerlnde verllmi-+ir, Hırsızıkta bir d ·· rük' 

·ı t 1- dil '" l f" .,. e gum gara) ar esı! e ecegı g .ı. • '°' or 7eı .neıuU! ..... ...,, .. ı""'""' ............. t:uuuı~ıu. 

tiştlrmek üzere bir de k\µ'I açılacak· den baklanda kanun! takibata baı -
tır. lanmıftır. 

Belediyenin şimdilik bu işlere sar

fedilmek üzere, elinde 500 bin lira

lık bir parası vardır. Bu para lle llk 

Dört Sovyet 
Torpidosu Geçti 

lar isimlerile adlandırılması hakkın
daki mülkiye enciimeni kararı da 
okunarak kabul edilmiştir. 

MOTEFERRIK: 

Milli Şefin lrana 

Düğün Hediyesi 
Ankara, 7 (Tan Muhabirinden) -

Iran VeUah~inin ?,ü~n merasiminde 
bulunmak uzere ı·arırana gıat!Ct:~ o-

lan Hariciye Vekll1 Şüktii Saracoğ
lunun riyasetindeki orgeneral Kazım 
Urbay, Riyaseticümhur Başyaveri 

Celll, Hariciye Vekaleti umumi ka-

artide yapılması lazım olan işlerin Dün sabah dört Sovyet torplto - tip muavini Nebilden mürekkep he· 
Doçentlerln Konferansı bpım u ~lmadığından ı •u Boğazdan geçerek limaruırııuia yetimiz pazartesi günü hareket ede-
Izmir halkevinin daveti üzerlne e-ı a~a . durmadan Akdenize gitmiştir. cektir. 

debiyat fakültesi doçentlcrmden En- şehir meclisinin bu devresındeki iç-
All c; t • ı.: T 1 1 Heyet, dost vellahte diiğün hedi-

ver Ziya Karal ile Sabri Esat birer timaında bir milyon liralık sarfiyat e ın11ayan1n am m yesl olarak Cümhurreisirniz ismet 1-
konferans vermek üzere bugün iz. için medlsten tahsisat istenilecektlr. Münakale ve Muhabere Vekili A-
mire gitmişlerdir. Enver Ziya Kara- Belediyenin ilk partide sipariş ede- 11 Çetlnkaya dün kendi Vekiletine nönU namına çok sanatkarane yapıl-
ım vereceği konferans mevzuu: (tz- ceği otobüs miktarı 35 kadardır. Bun- bağlanan: Denizbank, Deniz Ticaret mı§ gayet kıymetli bir altın t!"valet 
mir ve Itllilf devletleri), Sabri Esa- müdürüğü, Yüksek Deniz Ticaret takımı hoolye edecektir. 
dın mevzuu ise: (Folklor ve psikolo- lar gelip servise çıkarıldıkça halen b T"" 1 k mekte i, tramvay ve une muva • Reasürans idare 
j i) dir. Enver Zıya konferansını ı o hususi şahıslar elinde serviste bu- kat idaresi, Elektrik idares!, Devlet 
nisanda, Sabri Esat ise 12 nisanda ve- lunan otobüslerin ruhsatnameleri is- Hava, Devlet Demiryollan teşkill _ Mecliıl Reisliği 
recektlr. tirdat edilecektir. Bu otobüıler de tına ve deniz tarife heyeti reisliğine Milli Reasürans sigorta firketi i-

Prof. Plttarclın Konferaast yakın kazalarla şehir arasında çalııı- btr tamim göndererek vazifeye baş- dare meclisinin Ankarada yaptığı 
Memleketimizde konferanslar ver- caldardır. ladıjını ve bu tefldlat memurlarına son toplantıdan sonra phrimizdc top-

mc-lt üzere Maarif Vek81eti tarafın- Plyeıler için MUkSfat muvaffakıyet dlledljlnl bildirmiştir. lanan idare meclisi, azadan Rabbani-
dan davet edilmi• olan Cenevre üni- iki Makinist Gidiyor yi, Necip Serdengeçtinin yerine mec-

7 Belediye daimi encümeni, Şehir versltesl profesörlerinden Pittard 10 llsi idare reisliğine seçmiştir. Umum 
tiyatrosuna alt bütçeyi tetkik eder- Doğu vapurunun makinelerinin mu"du"r Refi Bayar vazi!esine devam 

nisan pazartesinden itibaren konfe- i ken her sene beled yece bu mtieıse- yerlettlrilmesi itlerini milrakabe. et- etmektedir. 
ranslarma başlıyacaktır. seye yapılmakta olan 35 bin liralık 

P f .. gün t 1a ı• t (A mek üzere Denlzbanktan bugünler • 
ro esor o saa u, ., e v- yardımın bu sene 40 bin liraya çıka· 

rupa ırklan menşeleri), çarpmba rılması zaruretini duymuştur. de Almanyaya iki makinist gönderi· POLiSTE: 
günü ayni saatte <Göl havzalarında Onümüzdeki tiyatro 11\evsimlnde lecektir. 
yapyan flk lnsanlarm medeniyeti, Şehir tiyatrosunda temsil edilecek e- Vapurun lnpatı haziran içinde Annesinin Kucağından 

Mangala DütüP Öldü merkezi Avru:ıada cilAlı taş devriJ, ::~=~ t:;i~ :~7ı;!ı,:~re Bı!:cll~; ::.:~ ve temmuzda teslim alına -

13 nisan perşeıcbe günü 'fizik antro- kazanacak telif eserin sahibine mll· * GQmrllk ve İnhisarlar Veklli 
poloji, ilk inaanll'U'm işleri, pedagoji klfat verilecektir. Derece alacak e>a Evvelki l(ln Şilenin Hacınlı köyünde 2 
ve spor), 14 nisan cuma &ünü .Asya- lan adapte ve tercüme eserler aahiı> Ali Rana Tarhan evvelki glln şehri- aylık bir çocuk annesinin kucağından 
da yapyan beterden evvelki bir mah lerine de ayrıca mükAfatlar verll• mlze gelmit ve akpm Ankaraya dön· mnnııata dilşmOş ve yanarak 51mOştür. 

Ayni klSy halkından Nusretln ~ocuğu 
li.ık: Pithecanthrope ve Sinantbro7e) cektir. müftilr. olan Ahmet ismindeki ynvru, annesinin 
mevzuları etrafında olacaktır. Bu lktııat Müdürlüiiündekl t!!!!!!!!!!!!l!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9 manıal bıeında uyuması yüzünden kaza-

k f l h k 
..., iııliyeceklerdir. ya kurban aıtmııtır. 

·on erans ara er es devam edebi- Tahk.ıkat 7 

lecekir. * Belediye mer1tez ve muınaıtat * Sirkecide MeııeTTet otelinde misafir 

Yugoslav Talebesi Gitti 
Dört gündenberi şehrimizde bulu

nan Yugoslavyalı Yüksek mimar mek 
tehi talebesi dün öğleden evvel üni
versiteyi ziyaret elmiş ve akpm tra. 
nlle Belgrada dönmüşlerdir. 

HSmldln Ölüm 
Ylldönümü 

MOlkfye müfettişleri beledtye ortı
sat müdürlüğündeki tahkikata devam 
etmektedirler. Müfettişler dünden i
tibaren fırıncılara ve unculara alt 
dosyalarla ekmek narhınm tesbitlne 
ait dosyalan tetkike başlanuflardır. 

bulunan Siverekli İbrahim oilu Bekir o
masraf bütçeleri de tamnmen hazır- teldeki odasında ölmt\ştür. Cesedi muaye-
lanmıştır. Butçe pazartesi günü şe- ne eden doktor ölOm sebebini tesblt ede-
hlr meclisine verilecektır. medlllnden tıbb1 adliye gönderllmtııttr. * Vali ve Belediye reisi Li'.ıtfi K•r- * btıklAl cadde8lnde 14:f numanılı a
dar dün, Sular idaresi müdürü Yusuf partımanda oturan Dlmltrl yol vemı8 is

tedlll kapıcı Hasana 200 lire. verip elinden 
z.ya ile beraber Bentlere giderek tet- bir de senet almıstır. Fakat bu sırada 
kiklerde bulunmuştur. L!itfi Kırdar, yanlarında bulur.an Hasanın akrabasın
Bentlerden sonra da Terkos fabrika- dan Ali senedi atıp yırtmıı paralan da 
sını gözden geçirmiştir. kapıp kaçarken yakalanmıftır. * Dahiliye Vekaletinin tebliji Ü• * Panıattıda Bay Sunıar wokatında o

turan Mırika TokaUiyın &nünde tramva
zerine vilayet şube müdürleri dün, ya binerken 7ere dUıerek baıından ve be-

Dün lstanbulda hava açık geçmiş, rllz
.ır Cenubu Gnrb!den saniyede 2 - 4 
metre hızla esmiştir. Saat 14 te hava taz-
7ikl 1017,0 mlllbnr idi. Sühunet en )'ilk
- 14,0 ve en dillük '.I sanUgrat olarak 
1Ea7dedllm1Jtlr. 

Milli şairimiz Abdülhak HA.mla1n 
üçüncü ölüm yıldonümü milnasehe
tile 14 nisanda üniversite konferans 
salonunda bir merasim yapılacaktır. 
Bu merasimden sonra da büyük pi
rin kabrine jidllerek bir çelenk ko 
nulaıeakbr. 

* Yeşilay cemiyeti, belediye büt
çeeinin teıbit edilmekte oldulu fU 
günlerde belec:l1ye riyasetine müra
caat ederek nakdı yardım tatemlftlr. 
Belediye cemiyetin bu dileğini yeri
ne getirememiştir. * Ruhsatnameleri istirdat edilmtı 
olan otobüslerden 15 tanesinin ruh
satnameleri iade edilmiştir. Bunlar 
pmdlllk Cihanatrle Yıldız arumda 

vali muavini Hüdai Karatabanın ri- llnden yaralanmıştır. Varalı tedavi altına 
yasetinde toplanarak viUiyetin bir alınmış tahkikata başlanmıştır. 
aylık faaliyeti hakkında konufmuş- * Şoför Abdullahın idaresindeki oto
lar ve bu lfler hakkında. Dahiliye bQı Ayvansaraydan le(ttken o civarda 
Vekiletine verilmek üzere bir rapor oturan Yılmaza çarparak basından yara

lamıttır. Yaralı huıane,oe kaldırılnut ;tO-
bazırlamq]ardJr. :mr 79kalanmıft,ır. 
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SUAL CEVAP?; 

Cihan Harbinde 
Arnavutluk 
Ne Vaziyetteydi? 

S - Cihan Harbinde Arna. 
vutluğun vaziyeti nasıldı 1 
C - Cihan Harbindeı Yunanlılar 

Cenubi Arnavutluğa girdiler. 1914 te 
de Draçı ltalyanlar aldılar. 

1916 da ise, cenubi Arnavutluk 
baştanbaşa ltalyan işgali altında kal
dı. Yalnız Korice havalisin i. Selan.:k
ten itibaren Fransızlar ışgal ~tmiş

lerdi. 1915 te Sırplar ve Karadağlı
lar da Arnavutluğun şimal ve vasat 
kısmına daldılar. Fakat 1916 dıi ye
nildiler ve bu bu kısımlar, Avustur
ya - Macaristan ordusunun istilası
na maruz kaldı. Bir aralıkı Esat Pa. 
ıa. Arnavutluğun başına geçmek is
tedi, fakat beceremedi. 19l'i de Gene
ral Ferreo Arnavutluğun, Italy~n 

himayeıinde istiklalini ilin etti. Bu 
suretle de, bu memleketin taksimini 
istihdaf eden 191fl Londra anlaıma
sı suya düıtil. 

• S - Arnavutluğun meaalıal 
aathille•i ve nüluau ne kadar· 
dır? 
C - AmRvutluğun mesaha! sathi-

yesi 30 bin kilometre murabbaıdlr. 

Nüfusu ise 980 bindir 

• 
S - Arnavutlukta ne katlar 
/ta/.gan 11tı1ar 1 
C - Arnavutlukta Italyan yoktur. 

Orada yapyanlann ekseriyetll!l Ar
navutlar tetkil eder. Cenupta Epir 
kımıında biraz Ulah, ve dahilde da
ğınık olarak bir miktar Sırp ve Bul
gar vardır. "Draç", ve "'Avlonya" gi
bi 19hirlerde tek tük Rum vardır. Bi
liıklı, buglln, Arnavutluk huduttan 
haricinde kalmıf olan Arnavutların 

yüz bin kadan ltalya ve Sicilyada ya
~maktadlr. 

• 
S - Arnavut ırkının kökü 
nedir? 
C - .ı\rnavutlar, Balkan yanm a-

dasının en eski sakinleri olan "Plasz,, 
lardan inerler. Irklarının safiyetini 
tamamea muhafaza etmi§lerdir. 

·-· •• '-•""' ......... ti .. .. , ..... v 

tı olan 1'.Jmn, Arnavutlıtğllll 
en büyük fehrl. mi.dir 1 
C - Değildir. Tiranın nüfusu 13 

bindir. Fakat coğr&fi mcvkiınin elve-. 
rişll olU§U yüzünden payıtaht ittihaz 
olunmuştur. Arnavutluğun P.n mü
him ve büyük şehri Korice'dir. Nü
fusu 24 bindir. 

• S - Arnavutluk ne :aman 
bizim elimize geçmitti? 
C - Osmanlı imparatorluğu Bal-

kan yanm adasında hudutlarını tev
si ettiği sırada, Arnavutluk, dere
beyleri elindeydi. Vakıa, Iskender 
Bey, Arnavut beylerini toplayarak, 
Osmanlılara bir müddet karşı koydu 
ise de, 1444 ten 1471 e kadar Ama-

tıuk tamamen Türklerin elinde 

kaldı. 

• S - "Arnavutluk istikllllinl 
ne zaman aldı? 
C - 1913 yılının 20 temmuzunda. 

• S - Arnavutluk l&eP krallık 
mıgdı1 
C - Arnavutluk, umumi Harpten 

sonra. hayli hareketlere sahne oldu: 
Mütareke olunca, Italyanlar, 

A r n a v u t 1 u j u n büyük bir 
kısmını işgal etmişlerdi, Fa
kat 1920 de Arnavutlar Italyaya kar
şı vaziyet aldılar ve Italya, Arnavut
luğun istiklalini tanıyıp çekilmek 
mecburiyetinde kaldı. 192!> senesinde 
de Cemiyeti }\kvama da kabul edil
miş olan Arnawtlukta cümhuriyet 
nan olundu ve Ahmet Zogo cümhur
reisl oldu. rekat 1928 senesinde Ah
met Zogo, Jtrallığını ilan ettL 

ıahk ihracatı 
Havaıarın ısınması uzerine pola

mut ve torik balıklan azalmıştır. Li
~ bekliyen Italyan ve Yu
nan _.ınlleri son denilecek partileri 
alarak hareket etıni§lerdir. Yalnız bir 
ItalyaD ve iki Yunan gemisi kalm~ 
tır. sunlar da yarın akşama kadar tu
tulacak balıklan yilkleyip gidecekler 
dir. Allkadarların yaptığı tahminle
re göre, bu sene ihraç olunan balıkla
rın kıymeti geçen seneye nazaran da
ha yüksek görülmektedir. Ancak bil· 
ınn ihraç olunan balıklann ye~~ 
tıymeti henüz tesbit edilmemiştir. 



---
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·1": alık e riı e 1 er ele Bu Yıl Mahsul 
Bereketli 
Olacak 

Şehre Verilen 
S u Miktarı 
Çoğalıyor 
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Bir Dayak ve işkence iddiası ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodüüzyon Postabn 
Türkiye Radyosu Ankara Radyo~u 

Silivri Jandarma Karakolunda Ramazan isminde Bir Adamı Dayakla 

Öldürdükleri iddia Edilenlerin Muhakemesine Dün Başlandı 

Ankara, 7 (A.A.) - 1939 mart ayı 
yurtta ziraat vaziyeti hakkında dev
let meteoroloji işleri umum müdür
lüğü bize aşağıdaki mallımatı ver
miştir: 

Belediye Sular idaresi, 938 senesi
ne ait faaliyet raporunu hazırlıyarak 
belediye riyasetine vermiştir. Rapor 
tetkik edilmek üzere dün şehir mec
lisine sevkedilmiştir. Rapora nazaran 
şirketin belediyeye devredildiği 933 
senesinde şehre vernen ı:.enelik su 
miktarı 11.551.928 metre milabı ol
duğu halde bu miktar her sene biraz 
at'tmak suretile 1938 senesinde 
15.256.187 metre mikabına yüksel
miştir. Şirkete ait fabrika 1939 da 
8-855.252 kilogram kömür yakmış ve 
bu kömürden istihsal edilen kuvvei 
ruuharrike ile 13.445.199 metre mi
kabı su yüksek merkezlere sevkedil· 
miştir. 

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

Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
31,70 m. . 9456 Kes. 20 Kw. 

Dün ağır ceza mahkemesinde 
Silivri karakolunda Ramazanı dO
vcrek ve işkence ederek oldürdük
leri ve kasap Vitaliyi de yarala
dıkları iddiasile tevkü edilen Si
livri jandarma karakol kumandanı 
Kayserili lbrahim oğlu Kasım ça
vuş ve Giresunun Keşat nahiyesin
den Mehmet oğlu onbaşı Mustafa 
Yavuzla Silivrinin Fatih mahalle
sinde oturan bekçi Süleyman oğlu 
Halim Oz ve Ahmet oğlu Yusuf 
Ecelinin duruşmalarına başlandı. 

Suçlu jandarmalar mahkemeye si
vil olarak, bekçiler resmi elblsele
rile gelmişlerdi. Reis, suçluların 

hüviyetlerini tesbit ettikten sonra 
zabıt katibine mufassal kararna
meyi okuttu. İki suçlu jandarma 

hakkında ceza kanununun idam hük 
münün tatbiki istenilen bu facia, 
iddiaya göre 937 senesi ~ubatında 
ve şu şekilde cereyan etmiştir: 

Edirne asfalt yolunda çalışan a
mele başrlarından "Y,...ıkup Silivri ci
varında bir çadır kurmuş. Bir gün 
çadırından tabancası kaybolmuş. 

Silivri jandarma kara·~.:ıl kuman-

danlığına müracaat 'etmiş, "Ra
mazanla Sait isminde iki genç ça
dıra gelmiş ve su içmişlerdi. On
lardan şüpheleniyorum,, demiştir. 

Kasım çavuş, Ramazan1a Saidi 
karakola get,·tmiş. Onlar hadise
yi inkar etmişler. Kasım çavuş mu
avini Mustafa onbaşile beraber 

bekçi Halim ve Yusufa ayaklarını 
tutturarak Ramazanı adamakıllı 

döğmüşler. Guya Ramazan: 

- Ben tabancayı çaldım. Kasap 
Vitaliye sattım, demiş. Vitali de 
karakola getirilmiş. O da adama
kıllı döğülmüş. Ramazanı döğer

ken Mustafa onbaşı gırtlağına bas
mış, boğmak istemiştir. Ramaza
nın yüzü gözü, elleri ve kundura-

Bir işçi Makineye 

Kapılarak Öldü 
Eyüpte feshane fabrikasında çalı

şan Ahmet elini ve ayağını makine
ye kaptırarak ağır surette yaralan
dığı için Beyoğlu hastanesine kaldı
rılmıştır. Yaralı dün ölmüştür. Tabl
biadil Enver Karan cesedi muayene 
etmiş ve gömülmesine izin vermiştir. 
Müddeiumumilik tahkikata devam 
etmektedir. 

On Be, Lira Ceza 
Alaattin ismınde seyyar satıcı bir 

delikanlı ruhsatsız sigara sattığı için 
Sultanahmet sulh birinci ceza mah
kemesine verilmişti. Mah'lteme Ala
attini on beş lira para cezasına mah
kum etti. 

Lale Sineması 

Dün Gece Açlldı 
Beyoğlunda İstiklal Caddesinde 

Lale isminde yeni bir sinema açılmış 
ve küşat resmi dün gece yapılnıış
tır. Merasime, İstiklal Marşı. ile baş
lanmış, davetlilere ve müşterile!'e 

sinema gezdirildikten sonra ilk filın 
gösterilmıiştir. Şehrimize yeni ve 
modern bir sinema binası kazandı

ran müteşebbislerini tebrik eder, 
muvaffakıyetler dileriz. 

Vilayetlerde Otomatik 

Telefon Tesisatı 

Yapdacak 

sına sığmıyacak kadar da ayaklan 
şişmiş. Ramazan o gün karakolda 
kendisini görenlere: 

- Eğer bu gece de burada !i.a
lırsam Kasım çavuşla, Mustafa on
başı beni bldürürler, demi§. 

Bazı şahitler, onu bir masa üs
tünde sessiz yatarken gördüklerini 
ve kendisine dokundukları zaman 
da masa ile beraber sallandığını 

gördüklerini scylemişler. Ramazan 
o akşam karakolda ölmüş. Kasım 
çavuş. şehirde bütün kahveleri sa
at yirmi ikide kapatmış, gecenin 
tenha bir saatinde Ramazanın ce
sedi çuvale konarak denize atıl
mış ve ertesi gün de Ramazanın 
karakoldan kaçtığı işae edilmiştir. 

On yedi gün sonra Ramazanın 
cesedi denizden çıkmış, morga kal
dırılmış ve bundan sonra da tahki
kata başlanmıştır. 

Kasap Vitali müddeiumumiliğe 
müracaat etmiş, döğüldiığünü ileri 
sürmüştür. Doktor, Vitalinin dört 
gün hasta olacak derecede döğül
düğü hakkında da rapor vermiş
tir. 

Kararname okunduktan sonra 
reis ilk sözü Kasım çavuşa verdi: 
O her şeyi inkar etti ve: 

- Yakup bana müracaat etti. 
Tabancasının Ramazanla Sait tara-

. fmdan çalınmış olması ihtimalini 
söyledi. Ben bunları çağırttım. Ra
mazan çaldığını ve Vitaliye sattı
ğını söyledi. Vitaliyi çağırttık. O 
inkar etti. Bunlar bir gece kara
kolda kaldılar. Erte • gün Ramaza
aa odun taşıtıyorlar~ş. oradan kaç 
tığını haber verdiler. Biz bir zabıt 
varakasile tesbit ettik. Uç gün son
ra Ramazanın kız kardeşi Saniye, 
karakola bir tabanca getirdi: 

- Alınız bu tabancayı bir daha 
kardeşimi aramoyınızı dedi. Ben 
kendisini döğmedim. 

Komünistlik Tahrikatı 

Suçluları 
Dün ağır ceza mahkemesinde ko

münistlik tahrikatı yaptıkları iddia 
edilen Burhanettin, lstefo ve Mus
tafanın muhakemelerine devam edil
miştir. Suçlular dün müdafaalarl.nı 

yapmışlardır. Muhakeme karar için 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Beyanname Vermemi§ 
Bulgar tebaasından Rıza, Istanbu

la geldikten sonra kanunun tayin et
tiği 24 saat içinde polise beyanname 
vermediği için dün müddeiumumi
liğe verilmiştir. Sultanahmet sulh 
birinci ceza hakimi duruşmasını yap
tı. Suçlu: 

- Ben yabancıyım. lstanbl;lla ye
ni geldim. Böyle bir kanunun bulun
duğunu bilmiyordum, diyordu. 

Hakim suçunu sabit gördü. Ken
disine on beş gün hapis ve 25 lira 
para ceazsı verdi. Sabıkası olmadığı 
için cezaları tecil edilmiştir. 

Anr<aranın Ekmek ihtiyacı 
Ankara, 7 (TAN Muhabirinden)

Toprak Mahsulleri Ofisinin Ankara 
şehri ekmek ihtiyacını karşılamak 

üzere Ankara belediyesinin ihtiyaç 
göstereceği yevmiye elli ton buğdayı 
kendi mübayaa fiyatları üzerindc:n 
24-3-939 tarihinden itibaren rle
ğirmenlere satması Vekiller Heye
tin<'e kararlaştırılmıştır. 

Extrand Gitti 
Bir müddet evvel şehrimize gel

miş olan Milletler Cemiyeti afyon 
şubesi müdürü Extrand muavini ile 

Ankara, 7 (TAN Muhabirindenı- birlikte dün Pireye hareket etmiş ve 
İstanbul - Ankara üçüncü telefon toprak mahsulleri ofisi erkanı tara
hattının inşasına devam olunmakta 1 frndan teşyi olunmuşlardır. Belgrad 
dır. Yakın zamanda ikmal olunacak-ı dan dönmiiş olan İktısat Vekaleti 
tır. Po ta ve telgraf idaresi bundun teşkiliıtlandırma müdürü Servet dün 
sonra İstanbul, Ankı:ırcı ve fzmirde akşam Ankaraya dönmüştür. Ham
oldui'ıu gibi diğer viltıyetlcrde de o- za Osman Erkan da yarın akşam An
tomatik telefon tesisatı yapmak için karaya gidecektir. 
bir program hazırlamaktadır. Prog- * Yerli fabrikaların ihtiyacı ve 
ram en mühim ihtiyaçla~ göz önün- ktsmen ihracat için meşin yapmak il
de bulundurulmak suretiyle faaliy<..'- zere koyun derisi toplanmakta olma
te geçilmesini esas tutmakta, ve İs- sı fiyatları yükseltmiştir. Hava kuru
tanbulun dahili telefon şebekesinin su derilerin kilosu dün 28 - 60 ku
ıslahı için tedbirleri ihtiva etmekte- nıştan, tuzlu kuru deriler dahi kilo-

d. su 49 - 50 kuructan satılmı«+ır. ır. " 'i~ 

Reis burada şöyle bir sual sor
du: 

- Peki, Ramazan tabancayı çal
dığını itiraf etmiş, neye evindeki 
tabancayı k~ndisini getirip teslim 
etmedi de üç gün sonra kardeşi ge
tirdi. Neye Vitaliye verdim, jetli. 

Kasım çavuş bu suali karşılıya
madı. Yalnız: 

- Zahir Vitaliye iftira etmiş, 
dedi. 

Pundan sonra dinlenen :kinci 
suçlu Mustafa onbaşı da her şeyi 
inkar etti. Bekçiler de jandarma
lar gibi inkarda ı&rar ettiler. 

Reis, bundan 'ionra doktorların 

ve morgun raporlarını okudu. Morg 
raporunda cesedin yedi, sekiz gün 
kadar suda kaldığını ve ciğerler 
kesilince bol sulu kan aktığına gö
re ölümün boğulma neticesinde hu
sule geldiğini söylüyordu. Bundan 
sonra şahitlere sıra gelmişti. Ilk 
dinlenen şahit Ahmet. Kemal bil
diklerini anlatırken: 

- Ramazanın döğüldüğünü ve 
öldürüldüğünü görmedim. Yalnız 

o gece kasabada örfi idare ilan e
dilmiş gibi kahvehaneler erkenden 
kapatlldı, fevkalade tedbirler alı
nıyor gibi bir vaziyet hasıl oldu. 
Bunu da Ramazanın karakoldan 
kaçmış olmasile izah ettiler . 

Halbuki kasabada tevatür halin
de acı bir haber dolaşıyordu: Ra
mazanı karakolda öldürmüşler. Si
livrili kahveci Remzi ile diğer 
Remzi, kurt Ahmet ve daha baş
kaları bir gün evvel karakolda Ra
mazanı feci bir vaziyette gördi.ik
lerinl bize anlattılar, dedi. 
l5~~mern:n ~ 

Remzi de iddiayı teyit ı.:ıdecek şe
kilde şahadette bulundu. Gelmi
yen şahitlerin çağırılması için mu
hakeme talik edildi. 

Nusretin Davasına 

Başlanıyor 
Suııstimal ettiği için işten el çek

tirilerek müddeiumumiliğe verilen 
belediye makine ve sanayi şub~si 

müdürü Nusretin dosyası asliye bi
rinci aeaa -rnahltemesine gönderilmiş
tir. Yakında duruşmasına başlana

caktır. 

E~ 
Mutat Nisan 

Celbi için 
K•dıkl!y Askerlik Şubesinden: 

Kadıköy As. $. sinde kayıtlı ve aşa~da 
doğuın ve sınınan yazılı erler askere gi
deceklerdir. 

1 - Hiç askerlik yapmamış olan 316 : 
333 (Dahil) doğumlu Deniz. 

2 - Hiç askere gilmemlş olan 315 : 333 
(Dahli) doğumuna kadar gümrük; harp 
sanayii sınıfı. 

3 - Hiç askerlik etmemiş 316 : 331 
(Dahil) doğumlu gayri İslam piyadeler. 

4 - Deniz erleri için şubede toplanma 
günü 15 NLsan. 939 Cwnartesi sabahı sa
at 9 dur. 

Deniz erlerinin bedeli 14 Nisan 939 Cu
ma günü akşamına kadar kabul edile
cektir. 

5 - Gilınrük harp sanayii sınıfından 
olan İslAm ve piyade gayri İslam erler 
için şubede topl:ınma gllnü 26 Nisan 939 1 

Çnrşambll sabah saat 9 dur. ı 
6 - Gümrük, harp sanayii ve gayri 

İslam piyadelerin bedeller! 25 Nisan 939 
Salı günü akşamına kadar kabul edile- 1 
cektlr. 

7 - Yoklamaları yapılmak Uzere alA
kadarların bugünden itibaren Ş. ye iel
meleri ilan olunur. 

Şubeye Davet 
Fatih Askerlik Şubesinden: 
1 - 310 - 33 (Dahil) doğu.ınlulardan 

ve bunlarla muameleye t!lbı yoklama ka
çağı bakaya ve saklılarla hiç a!ıkerlik et-

Yurdumuzun her tarafında ziraat 
bakımından oldukça müsait geçen 
kış mevsimini takip eden mart ayın
da bir kaç senedenberi emsaline te
sadüf edilmemiş miktarda fazla ya
ğış olmuştur. 

Mart ayı yağışlarının bölgeler ara
sında uygun aralıklarla yagışlı ve 
miktar itibarile fazlalığı mahsulün 
ihtıyacını tamamen karşılamış bu
lunmaktadır. Sühunet ve diğer hava 
Ş3rtlarının da uygun oluı;:u zirai mah· 
sullerin normal bir şekilde büyüme
lerini temin eylemiştir. 

Ay içinde pek fazla yağış gören 
Marmara, kıyılarile Nazilli ve Adana 
çevreleri ve henüz karla örtülü olan 
Doğu Anadoludan gayri bölge ve çev
relerde yazlık hububatla diğer zirai 
mahsullerin ekimine hararetle devam 
edilmiştir. 

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

Fazla yağışlar yüzünden kabaran 

nehir sularının istilasına maruz ka
lan Nazilli, Aydın ve Adana çevrele

rinde pamuk ekimi ve Marmara kıyı

larında da toprakta tav olmadığın

dan yazlık ekim zaruri olarak gecik
tirilmiş bulunmaktadır. 

Ayın birinci ve üçüncü haftaları 

zarfında yağışların daha ziyade kar 
ve dolu şeklinde oluşu ve sık sık don
ların vukuu cenup doğus11nun bazı 
çevrelerinde kayısı ve bademlere za
rar yapmış, Cumra havalisinde de 
henüz fışkırmış olan haşhaşları ehem 
miyetli surette sarartmıştır. 

Ege ve Karadenizde ay içinde sık 

sık vu)ma gelen fırtınalar ve Adana
nın brnçe\."relerile Diyarbakır hava

Jisinde yağan dolunun meyvalı ağaç
larla hububata zuar yaptığı görül
müştür. 

Mart -avı icinde biltiin höl aı>l,,,.n,,._ 
ki yağışların miktarı 1936 yılmdan-
beri ayni ay yağış miktarlarile mu

kayese edildikte bu ay yağışlarının 

bölgeler arasında yer yer 2-3 mis

li fazla olduğu göze çarpmaktadır. 

Bu fazlalıkla beraber yağışların bil

hassa her tarafta intizamla dağılışı 

geçen ayın yağış noksanlığını karşıla

mış ve mezruatla çayırlar için çok 
faydalı olmuştur. 

ldare 939 senesi için de bir çalış-

ma programı hazırlamıştır. Bu prog
ramın başında Terkos fabrikasında
ki tesisatın tamiri ile şebekenin tev· 

sii ve bir de yeniden ve dört tane 

C umartesi. 8. 4. 1939 

13.30 - Progrıım. 13,35 - Müzik (5v-

1istler - Pl.) 14,00 - Memleket saat a
yan, aJans ve meteoroloji haberleri. 14,10 
- Türk müziği (Halk tnrknlerl ve oyun 
havalan). Çalanlar: Hakk• Derman, Eş
ref Kadri, Hasan Gilr, Hıımdi Tokay.0-
kuyan: Mahmut Karındaş 14.40-15.3~ 
MUzlk (Ca7.bant - Pl.) 

17,30 - Program. 17.35 - Müzik (Dans 
saati - Pl.) 18,15 - Türk milziği (Fasıl 
heyeti) Karışık program. Çalanlar: Hakkı 
Derman, Eşref Kadri, Hasan Gür, Hamdi 
Tokay, Bnsrl Üfler. Okuyanlar: Celal 
Tokses ve Tahsin Karakuı.ı. 19,00 Konuş
ma (Dış politika hadl:ı;elerl). 19,15 -TOrk 
müziği (Halk musikisi - A:ıık Veysel 
ve İbrahim). 19,30 - Türk müziği Ca
lanlar: Vecihe, Reşat Erer, Zühtü Bar

süzme havuzu gelmektedir. Yeni büt- dakoğlu, Ruşen Kam, Refik Fersan. o-
çe ile yalnız süzme havuzlan için 200 

bin liralık bir para sarfedilecektir. 

Şehrin su ihtiyacı seneden seneye 

çoğaldığı için idare Bentlere su akı-

kuyan: Muzaffer İlkar. 1 - Numan ağa
nın (Şevkefza ~evi). 2 - Dedenin 
(Şevkefza beste) Hilsnü zatın gibi bir 
dilber simin endam. 3 - Suphl Ziyanın 
(Şevkefza $arkı) Şimdi ay bir servil si
mindir suda. 4 - Leminin (Şevkefza 

tan sahaların hudutlarını genişlete- şerkısı) ŞikAyet etme cananım. 5 - Ruşen 
cek, civardaki dere ve membaların Ferit (Kemençe taksimi). 6 - n. Mah
sularını havuzlara akıtacaktır. mut (Şevkefza •arkı) Ey servü gülzan 

vefa. 7 - Dedenin (Şevkefza yürük se
maisi) Seri :zülfü anberir.in. 8 - Sait 
Dedenin (Şevkefza saz semaisi). 20,00-
Ajans, meteoroloji haberleri. ziraat bor .. 
sası (fiyat). 20,15 - Temsil (Kral eğle
niyor: Rlgoletto) Yazan: Victor Hugo, ter
cilme ve radyofonik montaj : Ekrem Re-

-
Soğuktan 

Donanlar 
"Besru'" den yazılıyor·. ·ı T 'ld k şı . emsı e ilçük orkestra Necip Aş-
Kızılin köyünde ve civarında bir knın idaresinde Verdinln Rlgoletto isimli 

haftadır devam eden şiddetli yağ- operasından parçalar çalarak iştirak ede
murlar ve soğuklar, ölümle netice- cektir. 21•15 - Memleket saat ayan. 21. 

15 - Esham, tahvilAt, kambiyo - nukut 
lenen kazalara sebep olmuştur. borsası (!ikat). 21,25 _ Neşeli plaklar 

Kadir karısı Fatma, sekiz yaşında- -R. 21,30 Konuşma (Su sporları hakkın
ki kızı Oruçla beraber Seydivakkas da). 21 •45 - Müzik (Opera aryaları -

Pl.) 22.00 - Haftalık postD kutu~u. 22.30 
köyünden kalkmışlar, yolda -pek şid- - Müzik (Operetler - Pl.) 23,00 - MU-

detli bir yağmura tutulmuşlar, .K..zıl- zik (Cazbant -- Pi.) 23,45-25 - Son 
ajans haberleri ve yarınki program. 

in köyüne yaklaştıkları sırada don- C'.\----

mağa başlıyarak kendilerini kaybet

mişlerdir. Yetişen köylüler kendile

rini kurtarmışlard.r. 

Haftalarca süren yağmurdan o
dunsuz kalan Kızıin köylü, ve on ya-
~ - - - - - o - ~ 

Devlet Halka 
Sermayesine 
RnJı.,n .~nln~n~ 

mıyan Mamışköse adlı bir ihtiyar, Ankara, 7 (TAN Muhabirindenl-
havarun sabahleyin açmasından cesa- Ankara Radyosunun her bakımdan 
retlenerek dağa çıkmış, odun hazırla- ıslahı için posta ve telgraf idaresi 
mıştır. Dönerken başlıyan kuvvetli tetkiklerde bulunmaktadır. Se-;;ın 

yağmurun kamçıları ve soğuğun te- her tarafta net olarak dinlenebilme
sirile bunalmış, köyden bir saat mc- si için İngiltereye sipariş edilen ve 
safedeki Osmangölü mevkiinde don- kıristal denilen ilet pek yakında 
mağa başlıyarak düşmüştiir. Köy- şehrimize gelecektir. 
den haber alınınca birkaç adam koş- Montröde toplanmış olan beye1-
turulmuş ve Mamışköse köye getiril- nelmilel Radyo Kongresine iştirak 
mişse de iki saat sonra ölmüştür. 

................................................. 
eden mütehassıs heyetim.iz Paris 

Radyosunun tulü mevc:ne karışan 

ve bu suretle ıslık sesleri duyulan 
Anna Bella - Tyrone Pover • Loretta Young 

gibi 3 Büyük Yıldız ve On binlerce Figüran tarafından 

senenin en muazzam, en güzel şaheseri 
yaratılan 

SOVEYS 
Türkçe sözlü 

nüshası 

İPEK'te 

' 
FEDAİLERİ 

Fransızca sözlü 
nüshası 

MELEK'te 
Bugün saat 12.45 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 

Dikkat: Tenzilatlı biletler saat 2.30 a kadar verilir. 

• 
,--. ---------------------------~ SUMER Sinemasının 

Bugünkü Programı Mutlaka herkes tarafından gorülınelidir. 2 Gü
zel ve Büyük Film birden 

1 • SONUNCU BAL AYI 
JOHN BOLES ve DORIS NOLAN 

tarafından Fransızca sözlü ve İzdivacın bütün Sırlarını ifşa eden çok 
güzel ve Alakabahş Fllm 

2 · PAMUK PRENSES ve 7 CÜCE 
Senenin Sinema harikası ilaveten: 

EKLER JURNAL da: Son dünya haberleri 
Bugün saat 1 ve 2.30 da T enzilô.tlı matineler. 

radyomuza yeni bir tulü mevç temi

ni için çalışmaktadır. Müzakereler 

yarın sona erecektir. Anlaşma neti

cesinde yeni bir dalga elde edildiği 
• 

takdirde dünyanın her tarafından se 

simizi pürüzsü:ı olara.X dinletmek 

mümkün olacaktır. 

Diğer taraftan posta -ve telgraf 
idaresi muayyen evsafı haiz halle 
radyolan tipini tesbit ederek ecnebi 
firmalara tekliflerde buhııunU§tur. 

Halle radyoları sermayesine ola
rak halka tevzi edilecEk, yalntz e
lektrikli yerlerde değil, pille çalış
mak suretiyle mernleketin en hücra 
köşelerinin de istifadesıni mümkün 
kılacaktır. 

ı= HALKEY.LE~!N?E 
Çocuk Bakımı Dersleri° 

Emlnönil Halkevlnden: 

memiş Gümrük ve Harp sımııyii sınıfına ---- İ 
mernmp erat ve gnyri mii~limlerden 316 , GED KPAŞA ŞEHZADEBAŞI 

Sosyal Yardım Şubeıniz tarafından b~ş 
hafta her ç:ırşrımba Evinılzln Cağaloğ
lundaki saıonunda (Çocuk Bakımı) ders
leri açılacaktır. Bu dersleı1 Dr. Naci So
mersan ,,erecek ve Çocuk Haftasına rast
lıyan 26 Nisan 939 Çarşamba günü saat 
(14) te başlıyacak ve diğer haftalar saat 
( 11) de ,,erileccktir. Devam etmek istl
yenlerln Evimizin Bürosuna müracaatla 
yazıırnaıarı rica olunur. 

' YENİ NEŞRiYAT : il!\ 331 (Dahil) ve 3:l2 : 333 doğumlular- Az A K Sinemada {•)FERAH Sinemada 
dan cezalı olanları bu kere sevkeclilecek- Tel: 23542 ( •) Tel: 21349 

le~dir....:._ Şubede içtima gO.nft 26 Nisan 939 Türkçe sözlü Y A Ş A S 1 N A Ş K 
Arapça şarkılı Şaheseri •• 

Çarşamba sabahıdır. 

3 _ Bunlardan bedel vermek istlyen- Emsalsiz ve görülmemiş muvaffakı yetlerle deva.m ediyor. 
terin booclleri 25 Nisan 939 Salı akşa- FERAH'da 10.30 - 1- 3.30 ( •) AZAK 'da 12.30 - 3 -
mına kndar kabul edilir. 6 ve 8.45 de ( e) 5.30 - 8.30 da 

4 - Yukarıda doğum ve smıflan ya- Yer bulmak ve geri dönmemek için tam seans saatinde 
zıh eratın tayin edilen günde şubede bu- teşrif olunması 
lunmalan, gelmlyenler hakkında kanun! 

Abdülvehab'm 

takibat yapılacağı il!n olunur. 

------~~~--~--
Gündüz • Hikayeler 

GilZel hikAyeleri bir araya toplıyan bu 
resimli mecmuanın Mart sayısı zengin 
rnilnderecatlıı ve resimli bir kapakla sü•
ıtl olarak çıkmıştır. 

VATAN SÜRGüNti - Bu meşhur 
çocuk romanını Bekir Altan tilrkçeleş
tirmiş ve küçUk bir kitap halinde Balı
kesirde neşretnııştir. 
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T.A.N 
Günde&k Gazete 

---0--
TAN'ın heden: Haber· 
de, fikirde, herteyde 
temiz, dUrUat, .. mimi 
olmak, karlln ııazeteal 

olmıya ~hımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. ı Sene zsoo Kr. 
750 • 8 Ay 1500 " 
400 " 3 Ay 800 " 
150 " 1 Ay 300 " 

Milletleraruı posta ittihadına dahli 
olmıyan memleketler lçln ııbone 

bedeli müddet sırasiyle 30. 16, 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir 
Adres deiiıUrmek Z5 kuruştur· 
Cevap için mektuplar 10 kUruı

luk pul ilAvesi lAzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Kabinede 
yeni Vekillikler 
H er memlekette kabineler, mem

leketin ihtiyacına ve bünye -
dne aiire muhtelif şekiller alır. Ko
ca bir imparatorluk olan İnciliz ka • 
binesinde mevcut nazırlıklar, mill
temlekesl olmayan İsviçrede bulu • 
namaz. Amerikada en mühim neza • 
ret it nezaretidir. Çünkü Amerika
nın en mühim meselesi iıçl ve i1çi 
De patron aruınclakl mü.ııasebellıı 
tanzimi itidir. 

Türkiyede kabinede yeni iki Ve

kllet ihduı, memleketin inkişafın • 
dan dolan bir ihtiyacın mahaulUdür. 

Türkiye 10n on bet sene içinde 
- ziyade lktuadi aahada inkipf côs· 
terdi. Biç yoktan bUytlk bir sanayi 
vücuda ıetlrdik. Beynelmilel lktı -
aadl münasebetler ortaya bir çok 
mühim meseleler çıkardı. Devletin 
yapıcı vasfı devlet mekanizmasına 
bir çok yeni vazifeler yükledi. 

lılerin böyle çoğalması, m-adil 
bir hal alması mevcut kabine teıkl • 
latının altından kalkamıyacalt blr 
vaziyet ihdas etnıiıtl. Bu yeni işlerin 
oiu iktısat ve Nafia veklletlerln -

~ . ~~~ 
ni ılmyaçlara gor-e yenıaeo organıze 
etmek lazımdı. İşte bu ihtiyaç iktısat 
Vekaletinin ikiye aynlmasını, bir kı· 
sım işlerinin de diier bir Vekilete 
devrini icabettirdi. 

İktısat Vekaletinin iç ve dq ti -
caretleri bir araya getirilerek bir Ve· 
kilet vilcude ıetirildi. Bu vekiletin 
bapna da ıerek ilmt kudreti, gerek 
idaredeki tecrübe ve kabiliyeti ile 
tanınmıı bir ıenç getirildi. Beyael· 
miler ticari ve lktısadi münasebet
lerin en ~t samanında yeni vekl· 
l1n bu itin içinden muvaffakıyetle 

çrbcatma şüphemiz yoktur. 
Memleketin mtbıakale itleri, hem 

ilduat, hem müdafaa bakımından 
fevkallde mühlmdr. Osmanlı lmpara
torlutundan devaldığınuz bir kaç 
fOSe, bir iki yabancı deml1'7olu tir • 
keti, ve bir kaç köhne vapur yerine, 
bıqrün muazzam demiryolu tebeke
lerimlz, pelerlmis, modern vapur • 
lanmıı var. 

Bir taraftan da memleketin bil _ 
Jilk tehirlerlnl birbirlerine hava yol
lan ile bailamaia çalışıyorus. Bu ı. 
tin batına da, Nafiadald muvaffm
yeti ile bütün memleketin minnet ve 
takdirini kazanan Ali Çetinkaya •• 
tirildi. Münakale ftlerimlıln modern 
lcabatına uypn bir .. kilde tanzimi 
isin bundan daha muvafık bir ted
bir ve bundaa daha liyık bir At bu
lunamazdı. 

Memleketin lktısadl lıayahndaki 
mert lnJdıaf ileride bu VekAletJerde 
)"eni bazı deiifiklikleri icabettirebi • 
lir. Kara, deniz, hava yolları, memle· 
ketin sanayi sahasındaki iııkipfl, 
ınaden istihsalltımıı, iç ve dış ticare
timiz birbirine bağlı işlerdir. Bu it
ler inkişaf ettikçe bunlar arasında 
bir koordinasyon ihtiyacı hissedile
bilir. O vakit bütün bu işleri yanm 
ınüstaldl mflsteprlıklar halinde i
dare etmek ve sonra bUtflıı bu mfls. 
teşarlıklan bir vekilin idaresi altına 
vermek lüzumu ile karplatmak im -
kını vardır. 

Fakat o vakte kadar bu,Onkl ye
ni teıJdllt ihtiyacımıa tatmine klfi· 
dir. Yeni teşkHlt yeni ihtiyaçlar d0-

iurur. Bul(ilnUlk ihti7acıma bu ka
ılarclır. 

TAN 5 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

1 ili ta. Balkan hublnl kaunan 
saliplere Osmanlı lmparator

hılunun mlruı tablm edillrken Ar
navutluta da milataıdl devlet llAıı 
ettiler. 

Fakat •• l)'le mtlataldl bir cleT
lettl ki, Loadn konferauuıda mi -
••a•lan la.al ve fuleda koaüsron 
p-.Hn._ beamu bir .Wyt Sarp. 
lara, ceaaptaa, bfl7tlk bir puç8J1 
Yn•ald•n P8fket pktlkten ..._ 
Loadn maahed.ı ••alaa4a • 

Bir yaIJönümü meraaiminJe Arnavut hallcının Tiranda Kral Zo.onun sarayı önünde yaptıfı tezahürat 

llH ti. Cihan Bubi patla6'Jlı 
1111111a11, l'nmua Joaef Avuatmya -
auua sisleri onan •tfhade, İtal)r• -
nın himaye kanadı onun üstündeydi. 
Harpten plip çıkan İtalyaya, mu
zafferiyetin mükafatı olarak bu mtls.. 
takil devletin himayesi verildi. Anua 
vutluk btfklll ba,raiınm altında, 
İtalyanın iktısacll bir nüfuz mıntaka· 
sıydı. 

Aruvutluk mesel.ı Osmanh bn. 
paratorlulıı zamanında bir isyan llllll 
takası, İtalya himayesi altında için 
için kaynayan bir istiklal volkanı ol
du. Milletler Meclisinin, sefirler 
konferamınm bir ttirltl halledeme • 
dlll bu dava, son hsl tekllne b.._a. 

ınıav~t~ ~ lk 
l(iriyor l(lbidir. 

Kadar Dfbıyayı veni ~ir ~Dwa ~arbhıe 
sUrilkleyea emperyaliznı sıyased, 

tlmdlye kadar dünyanın muhtelif Kuruluşundan Düne 
Geçen Tarihine Bir Bakış 

noktalannda harplerle yol aldı. Mer
kezi A vrupada, sillh patlatmadan 
yürüyen lstili, beynelmilel emniyet 
tedbirlerinin çUrümeslnden cesant 
aldı, en müstahkem kaleleri bile 1111 
yıldınm silratiyle devirclL Kilçlk 
mWetler, bu büyük Alman iatiliaı • 
11111 karflllJlda, tek baflanna badi • 
terini mlldafaadan lcb, sapır Upll' 

dökülüyorlarth. Küçük milletlerla 
istiklalini tuhlıUt .ıtına alacak btl
yük bir cephe tefkilinden korkma • 
lar, dünyanın bu yeni taksimi karp
smda, ikinci bir cihan harbbda .._ 
vacehesinde ilk defa Bo....,.... 
sanıldılar, fiımll Aruvutlukta ,... 
layan ail&hla kal'fl karpyadırlar. 

O smanh idaresinde asır
larca yaşayan Arnavutlar 

Balkan harbi sırasında istik
lallerini ilan ettiklerine göre 
yirmi yedi senedenberi müs
takil yaşamaktadırlar. Fakat 
bu istiklal senelerinden Bü -
yük Harp senelerini çıkar -
--1- )A )' fiil' . •• ~ " ~a71m mı•r ~k'J mı-
ı.uu. uU uıu ~L Z cıa "1\r • 

navutluk muhtelif istilalara 
uğramış ve muharip ordular 
için bir mücadele sahnesi teş
kil etmi~tir. 

B alkan Harbi ırrrasmda SırplJ
lar Amavutlutun Şimal, 

Yunanlılar Cenup lmmım ifgal et
tikleri sırada Arnavutlar da 1914 
senesinin 28 Sonteırin günü Av
lonyada toplanarak iaüldillerini 
ilan etmifler, daha sonra Londra· 
da toplanan Süfera Konferansı 
ayni eenenin 20 fnı:Anununda Ar. 
navutluk lstDdllini tamımı ve 
1914 senesi Şubatında Arnavut
luk tacı Preıw Wied'e verllmlftt. 
Arnavutlar, Prensten hoşnut ol
madıklan için 1914 Eyldlünde is
yan etmişler, Prensin sarayını mu· 
hasara etmişler, O da Arnavut
luktan çıkıp Jritmek mecburiye
tinde kalnııftl. 

BOyük Harp 11rasmda Arnavut
luk muhtelif lstilAlara uğradı. Yu
nanlılar, memleketin Cenup kıs. 
mmı, İtalyanlar da Avlonya lima
nını it1al ettiler. 1915 te Merkezi 
devletler ka!'flsmda ve gerlliyen 
Sırp ordusu da Arnavutluk yoluy
la Adrlyatlk sahiline doğru gerile
mit, 1916 da Avusturya ordusu 
Berat'• kadar Arnavutluk içinde 
ilerlemif, İtalyan ask~rlerf de Ce
nu bi Arnavutluğu ~~al etmif ve 
Seliniği işgal eden Fransız ordusu 
ile irtibat tesis etmiflerdL 

Bu yüJJCieri Arnavutluk Bilyilk 
Harbin devamı müdG.etince ban> 
sahnesi oldu. 

Umumi Harbin son bulduğu 
sırada Amavutluk İtalyan 

ifgalinde idi. Ancak 1920 de Millt 
Arnavutluk kongresi. Lupıada top 
lanarak muvakkat bir hüldllnet 
vücude getirmlf, ve bu hiikfunet 
Arnavutlan İtalyanlarla mücade
leye davet etmişti. Nihayet iki ta
raf arasında 3 Atmtos 1920 da 
muahede imzalanmıf. İtalyanlar 
Arnavutluğu tahliye etmiş, yalnm 
Avlonya yoluna hAJdm olan Sose
no adasından çdmıamışlardt. Jar. 
navuUuk ayni sene içinde Millet
ler Cemiyetine de ıtrcU. 

ArMOutlalı ütilılali igln fGilftllll l•leettila Beyin 
TiranJalri Jaey/celi 

AmGOalluiun Jiin tahliye edilen nNrlıai: Tiran 
Arnavutluğun hududunu tayin 

etmekte uzun bir muele teşkil 

etmiftir. Uzun münakaşalardan 

10nra Milletler Cemiyeti bU ip ıı
arine alınıf, bir çok heyetler bu 
metele ile mefgul obnut ve Ar. 
navutlutun hududu ancak aon .. 
nelfırde takarrür etmlftL 

Arnavutlulun ilk parllmento. 
su 8 Mart 1921 de toplanmıı ile de 
1921 ve 1922 de memleketin içi 
bir hayli kanpktı. HilkUmetler, 
Dctldar mevkiinde ıutunamtvor-

lardı. 1922 Martında Elez Yusuf 
nammda bir aergerde Tiranda 
yerlepnlf ve memleket içinde da
hill harp çdanasma ramak kalmq
tı. İn,WZ sefiri Sir Eyns'ln tavas
sutu sayesinde dahili harbin önd
ne pçllmlf ve bunu bfr ıOkt\net 
devresi takip etmişti. Ahmet Zo. 
gonun Arnavutluk mukadderatım 
ele alması bu maya tesadüf eder. 
Fakat Ahmet Zogo 1924 senesi 23 
Şubatında bir IUikaste UğJ'BDUf ve 
Par14mento lmridorlaımda yan-

1mnmf, ba ,azııten lttlkftmet dflt
mü§ ve yeni bir hükUınet kunıl

muştu. 

A yni senenin Haziranmda Ce
nubi Arnavutluğun isyan 

etmesi üzerine Ahmet Zogo ile ta
raftarlan Arnavutluğu terke mec
bur kalmışlardı. 

Onun yerine gelenk:rin başında, 
aslen Edimeli bir Rum olduiu 
aöylenen Fan Noll bulumıyo.ıdu. 

Fan Noll, hilkılmetfn suiistimalle
rine karp isyan ettiğini söylemiş, 
mecu.f feshetmif, fakat yeni ae
çim yapmamıştı. :AynJ sene geç
meden, Ahmet Zogonun Şimali 
Arnavutlukta hazırladığı bir is
yan muvaffak olmuş ve Ahmet 
Zogo 24 İlkkanunda Tirana gir
mişti( Bunun üzerine Fan Noli ;ıe 
arkadaflan İtalyaya SJimdılar n 
Yugoalavyanm Ahmet Zogoyu si
IAhladığım ve ona ;yardım ettijini 
iddia ettiler. Fakat Belsrat hilk11-
,meti bu iddiayı katl surette tekzip 
etmifi. Bu zamana kad9r bir niya
bet meclisi tarafmct.n idare olunan 
Arnavutluk Ahmet Zogo tarafın
dan bir Cümhuriyet olarak ilin o
lunmu~, Ahmet Zoto Cilmhurret.
Uline ptfriknif ve kendtsl Anıa
vutlukta llyu! iltMavın tmıinl 
için ftaıyanm manevi mibllbeNU· 
nl lstemJtd. 

1 taıya ilk ance yeni hnkiUne
tl tanımak lehinde delfldl. 

Bununla beraber İtalyan maliye
cilerinden bir grup Arnavutluk 
miW banbmu tesla için Hrmaye 
koyınUflardı. 1925 te teessüs eden 
Arnavutluk Cilmlıuriyeti ancak 
1929 MDeaine kadar yapımı ve 
1929 da .Krallıl• çevrilmif ve Ah· 
met Zogo Kral olmuştur. 

İtalya - Arnavutluk ittüakı 
1927 de yapılmıştır. Bu muahede, 
İtalya - Arnavutluk münasebet
lerini ınklaştırmış ve Amavutlu
ğun iktısadi mukadderatını ttaı
yaya vermlftlr. 

Ayd111da Kıymeti 

Bir LCihlt Bulundu 

111' ı..rw. S1rt.lduula Ansta
yab Artl•flkiln kalbine aifan .ı.a 
slllhın umlmwadan ~ lHt 
harbi, Arnavutlukta, İtalyan asker 

lerine hoı ıeldin diyen mlldafaa kur

şununlan mı çıkacaktır? 

Bilemeyiz .• Fakat ilk mukavemet 
atefi Arnavutlukta patlamlftır. ltal
yanuı fallı lnıvvetlerlne ka1'p, Anaa
vatlufun tek bapna •alip ıeleeell 
iddia edilemez. Fakat A vrupada pat
layan bir •tefin, sirayet mıntakaa 

çok palfle1ebWr... Çtlaktl iatlkWl
al tehlikede sören milletlerin, bu ilk 
ateşten sonra, mtlfterek cephelerde 
toplanmaı arbk tarihi bir unıret -
tir. Bqfbı artık, ezeldenberi halle • 
~emeyea Arnavutlutmı btikWI 
deiil, ••• ldlrttk milletlerin ls6 
WI mnsnbalıstır. İkinci bir eihaa 
hublnln muvacehesinde dflnyaJUll 
yeniden taksimi mevzuubalıstır. 811 
davada heplmtzın tmu vardır. 

Bla tlm.U,e kadar olduta ıtW 
bUttba mlea•elelerl brpdan seyre. 

decek, latlkWleri kmbu edilen ._, 
mlllete duydutamm Hmpatl De .. 
lara dua edeceli•-

Anaavatluk bitin ldlçlk latlkW· 
ler ılbi •• ünda brban dahi lff
ae, hiç olm•m Aftll)NI topnldarm. 

da istiklalini müdafaa irfıa eanını 

kUl'funa siper eden mert millet VM

fını alamda taşıyacaktır. latlklill L 
çln dövtlfenler, eqreç muvaffak ol..
lar •.• Zamaa lmbal .er, ihmal et • 

Bir Haftada Tutula• 
Kaıaktllar 

Anbraı 7 (A.A., - Geçen bir haf. 
ta ıçınde, gümrük muhafaza t9fld)l. 

Aydın, 7 (A.A.) - Aydının Mas- ti. Sunye bududunda 18 kaçakçı. 
tlye civannda bir tarlada toprak al- 436 kdo ıumruk kaçak malı ıle 900 
tından tarihi bir lihıt meydana çıka- defter liga!'a kiğıdı. 2 sılih 6l> l\ark 
nimıt ve bır heyet mahal Une cidarek lirası 7 kaçakçı bayvam 

tetkikatta bulunmllftur. Libdin JçJD- lstanbulda 9 kaçakçı. 226 kilo pm 
de bir sanduka ve bunUD tçtnde de rük ve inhisar eşyuı. 
yüzüne altın varaklar yapifUrılmıı Iran hududunda 6 kaça~ 120 Jd. 
bir kadın iskeleti ile fllDdan ve ba· lo gümrük kaçak malı ile ' caçalrÇI 
kır vazo libi bir k•ç parça eve~ hayvanı. 

dır. LBhit hükdmetçe muhafua .ı - Ege denizinde. bn sularmuzda 
tına alc!ırılmlft evaıar mert- pti- avı.nan 10 yabancı ile 8ç ba1ıkp .... 
rilmlltlr. dalı • l9Çlrtlml.fttr. 
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Dünkü toolantıda hazır bulunan sporculm 

Genera l Cemil 
Dün Sporcularla 

Konuştu 
Beden Terbiyesi . Genel direktörü l sporcu arkadaşlara selamlar götür-

General Cemil T<l?er dün, Halit melerini klüp başkanlarından te-
Partisi merkezinde klüp başkanlarını menni etmiştir. 

ve spor muharrirlerini toplıyarak Toplantıdan sonra genel direktör 
bir görüşme yapmıştır. bütün klüp başkanlarının ve spor 

Genel direktör evvela, Beden ter- muharrirlerinin ayrı ayrı ellerini 
biyesi kanuniyle klüplerin vazifele- sıkmış ve kendilerile tanışmıştır. 
rinden ve bu vazüelerin ehemmiye-
tinden bahsetmiş ve bu vazifoleri Genel Direk törün 
klüplerin hakkile başaracaklanndan F enerbahçelüere va.adi 
emin olduğunu da ilave etmiştir. Dünkü toplantıyı müteakıp Genel 

Spor muharrirlerine de, yazacak- direktör Fenerbahçe ikinci başkanı 
lan yazılan, yapacakları tenkitleri ile gelecek İngiliz takımı hakkında 
yalnız Türk sporunu düşünerek yaz- görüşmüştür. 

maları tavsiyesinde bulunmuş, spor İlk defa Türkiyeye gelecek bu 
şubelerinin birbirinden aşağı tutul- İngiliz takımı için Fenerbahçe -saha
mıyarak bunlara ayni ehemmiyetin sında yapılması 18.zun gelen tertibat 
verilıriesi, mesela futbole verilen e- hakkında izahat almış, saha du-

Bugün Nerelere 

Gidebilirsiniz 7 

TAN 

. . 
GAZETELERLE 

:_ ŞAKA.LAR ., · 

le::: ;:~:::b:::::li- ~ 

Arnavutluk 
İmdat 

Bekliyor! 
Yazan: Naci SADULLAH 

''- Fakir surette silahlı, donan-

Kabataş Lisesi - Ticaret Li
sesi Saat 14 te. 

Işık Lisesi - Şişli Terakki 
Lisesi Saat 15,10 da. 

Yüce Ülkü - Darüşşafaka 
Saat 16,10 da. 

Kabataş Lisesi Sahasında 

Voleybol Maçları: 

Boğaziçi - Vefa 
İstiklal - Yüce Ülkü. 
Darüşşafaka - Ticaret. 
Pertevniyal - Galatasaray. 

Bir Boksör 

Meydan 
Okuyor 

~ masız, bir tek tayyaresiz bir milyon 
~ masum Arnavut, mutlak surette 
' haksız ve sebepsiz bir tecavüze ma
~ ruzdur: Bu feryadımız, medeni in
~ sanlığın vicdanına hitap etmekte-

~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

i 

dir!,, 

* Dün, Tiran radyosundan, muhte
lif lisanlarla ha~kıran ses, bütün 
dünyaya yukarıdaki sözleri söyledi. 

Bu sözleri sayfalanna geçiren ga
zetelerimiz, ikinci tabılar yaptılar. 

Ve çiğnenen bilmem kaçıncı mille
tin son feryadını satmak için sokak
lara saçılan çıplak ayaklı küçük mü
vezziler, boyun damarlarını patla
tacak kadar şişire şişire, avaz avaz 
bağırdılar: 

''- İkinci basış ... İkinci basış!,, 
Yüreğimi çınlatan bu ince sesler, 

bana Habeşistanı, Avusturyayı, Çe
koslovakyayı, İspanyayı hatırlattı. 

Küçücük yaşlarına rağmen, bu mil
letlerin inkırazlarını da bize ayni 
şekilde duyurmuş olan müvezziler, 
kulağımın dibinde hala bağrı§ıyor

lar: 
"- İkinci basış... İkinci basışı •. ,, 
Acı acı gülüyorum, v~ kendi ken

dime: 
"- İnsaf! diyorum ..• 

sış,, mı bu? ... 
İkinci "Ba-

Evet ... Bu "İkinci basış,, değildir. 
Demokrasiler bilmem kaçıncı faka 
basıyorlar. Totaliterler, bilmem ka
çıncı vatanı basıyorlar. Ve küçiik 
milletler, bilmem kaçıncı defa geri 
basıyorlar. 

8 - 4 - 939 

,_E_K __ O_N_O __ M_i 1 
Amerika ile imzalana 

Yeni Ticaret 
Anlaşmasının Esasları 
Amerika ile aramızda imza edilen r 

yeni ticaret anlaşmasının ingilizce j ( .. --··-
metni tüccarlar tarafından tedarik B Q R SA 
edilmiş ve meali hakkıNa Türkofis-
ten de malumat istenilmiştir. Anlaş
ma henüz Türkofise tebliğ edilmedi
ğinden kendilerine resmi mahiyette 
malumat verilememişti. Alman taf
silata göre, Amerika hükumeti be
her libre yaprak tütünden otuz, kuru 
üzümden bir buçuk, kuru incirden 
üç, iç fındıktan 8, kabuklu fıstıktan 
l,lOı ka"buksuz fıstıktan iki buçuk, 
halıların beher ayak murabbaından 

30 sent, palamut hulasası resminden 
yüzde beş, meyan kökü hulasasmdan 
yüzde on bir tenzilat yapılmasına ka
rar vermiştir. 

Türkiye hükumeti de bilmukabele 
radyo cihazlarından yüzd.e yetmiş 

beş, radyo içine yerleştirilen müte
ferrik parçalardan yüzde 88, otomo
bil ve aksamından yüzde altmış, iş-. 

lenmiş derilerin verniksiz olanlar

dan yüzde kırk, vernikli olanlardan 
yüzde yirmi, hesap ve kayıt makine
lerinden yüzde on iki, her nevi elek

Londra 
Nevyork 
Parls 
Milano 
Cenevre 

7 - 4 - 939 
ÇEKL.EU 

Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 

5.93 
126.6750 

3.3:>50 
6.6625 

28.4025 
67.24 
50.8250 
21.31 

Atina l.0925 
Sotya l.56 
Madrid 14.035 
Vıı.rşova 23.9025 
Budapeşte 24.9675 
Bükreş 0.9050 
Belgrad 2.8925 
Yokohama 34.62 
Stokholm 30.5675 
Moskova 23.9025 

ESHAM VE TARVILAT 
Sivas - Erzurum III 19.375 
Sivas - Erzurum V 19.40 
NOT: Bugün Londra, Faris ve 
New - york borsalan kapalıdır. ________ .) 

trikli soğutucu cihazlardan yüzde görüşmelerde tütün ihracatı için ba 
12 nisbetinde gümrük tenzilatı yapıl zı tedbirler alınması ve Amerika il 
masını kabul etmiştir. 

Tütüncülerin Toplantısı 
Şehrimizdeki tütüncüler birliği 

dün öğleden sonra ticaret odasında 

umumi bir toplantı yapmışlardır. 

Biıtün tütün tüccar ve fabrikatörleri 
bu toplantıya gelmişlerdfr. Yapılan 

lÇ PiYASA: 

yeni yapılan ticaret anlaşması üzeri 
ne tütün ihracatının yeni anlaşmada
ki mevki ve vaziyeti konuşulmuştur. 
Amerika ile takas muameleleri mayı
sın beşinde nihayet bulacağından b 
tarihten sonra yapılacak ihracatın 
saslarına dair müdavelei efkarda bu
lunulmuştur. 

iHRACAT: 

hemmiyetin ayni zamanda diğer varlarının yapılması, ve tribiinler ı 

FakM '-nirn Arnavutluğa karşı 
duyduğum hisler, dünya işleri kadar 
karışıyor: Dün 

Az 

Buğday 

Geldi· 
Fransa ve lsviçreye 

spor şubelerine, güreşe, atletızıu.::, ~üıvesi için lüzumu olan yardımı teş
boksa da verilme !§ti leldiğini kilatın yapacağı vaadinde bulun-
anlatmıştır. muştur. 

Genel direktör, işlerinin fazlalı- General, bu takımın gelebilmesini 
tından İstanbulda az bir müddet teminen yapılıriası icap eden diğer 
kalabileceği için klüpleri ayn ayn işler hakkında da malumat almıştır. 
ziyaret imkanı olmadığını, bundan San Lacivertliler haziranda gele
sonra ziyaret imkanları arıyacağını, cek bu İngiliz takımı için şimdiden 
klüplerin ne gibi ihtiyaçları olduğu- tertibat almağa başlamışlardır. Ge
nu öğrenmek istediğini, imkan nis- rek duvarların yapılması, gerek tri
betinde bütün klüplere maddi yar- bünlerin ilavesi için keşif yaptırıla
dımlar yapılacağını ve bunun için cak ve Genel Direktörlüğe derhal 
çalışmakta olduğunu söylemiş, ve bildirilecektir. 

Istanbul istişare 
Heyeti Seçildi 

r-'ethi Başaran Ali Sami 

det etmiştir. Mesaisindeki dürüstlük 
ve spor idareciliğindeki vukufile ta
nınmış olan Fethi Başarana muvaifa
kıyetler temenni ederiz. 

Onu takdir ediyorum: Çünkü, tay
yar esiz, Zll'hhsız, ve masum A rna
vut. nıuazzınn diloımnn•n• .. :> .. .--.ıı-
tıpkı Iiurda kafa tu tan bir kuzu gihi: 

T'\~- - =-- ---·-- ___ ,_._ l)('t .,. __ ...... ıc. 

day gelmiştir. Piyasada fiyatlarda bir 
"- Besa!,, diyor. 

j Ona acıyorum: 

1 

Çünkü Londra, Paris, Roma, Ber
tin radyolarının nefis konserleri du-

tebeddül olmamıştır. Gelen 93 ton ar
pa 4.05 kuruştan, kuş yemi çuvallı 
5.39 - 6,05 kuruştan Trakya çavda
rı 3,31 den, susam 19,37 ,5 tan satıl
mıştır. Dün 119 ton un, 88 ton mı
sır, 50 ton kuru bakla gelmiştir. 

Boksör Nuri 

Boksör Nuri, geçen ay boksör IU
niyi mağlup eden Kumkapı boksörle

r1nden Ekremi müsabakaya davet et

tiğine dair matbaamıza bir mektup 

getirmiştir. 

Ekremi arzu ettiği şartlar dahilin~ 
de dövüşe çağıran Nurınln resmini 

koyuyoruz. Bu vesile ile boksör Ek
remin cevabını bekliyoruz. 

mi, idman cemiyetleri ittifakı lstan
bul mıntakası eski reislerinden Taip 
Servet, mıntaka asbaşkanı Fethi Ba
şaran, beden terbiyesi merkez isti

I şare heyeti azasından Burhan Felek, 
beden terbiyesi mimarı Sinasi, An-

i kara stadı müdürü Kerim ile Istan
bul nafıa müdürü Nurettin, belediye 
fen müdürü Bedrettin ve belediye 
rekkep bir komisyon dün parti mü
rekke pbir komisyon dün parti mer
kezinde toplanmış ve bu toplantıya 
lstanbulda bulunmakta olan Seden 
'.ferbiyesi Genel direktörü General 
C'emil Taner de iştirak etmiştir. 

rurken, kimse "Tiran,, radyosunun 
gönül karartıcı feryadına kulak vur
rniyecek, ve Arnavutluk dağlarınm 
sisli uçurumları, bilmem kaçıncı is
tiklale mezar olacak! 

Fakat ona kızıyorum~ 
Çünkü vaktiyle, tıpkı dünkü "Ti

ran,, radyosu gibi konuşan ''Mad
rit,, radyosuna, Amavudun verdiği 
cevap şu olmuştu: 
"- Ben, Frankoyu tanıyorum!,, 
Vaktiyle, Balkan ceph esinde siper 

tutmıya çağrılan Debreli Hasan
lar, hu davete de dirseklerini çevi
rirlerken, alenen yaklaşan kara isti· 
layı kendi başlarına durduracakları
n1 sanmışlardı. 

Fakat ne yapayım ki, bütün bun
lara rağmen, "170,. zU'hlının bonıba
ları altında, ocağı düşman ateşiyle, 

ve yüreği istiklal aleviyle tutuşan 

bir millete: 
"- Müstahaktır!,, demeyi, namus

lu bir vicdana yakıştıramıyorum. 
Tarih, ''Neron,, u; "Roma,, şehri

nin yanışını şarap içerek seyrettiği 
için unutmaz. Di.inyanın en bahtiyar 
devri imiş o yıUar ki, bir tek "Ne
ron,, yetiştirmişler! 

Müvezziler hala bağrışıyorlar: 
"- İkinci basış ... İkinci basış! .. ,, 
Daha köşebaşını dönmeden, k'>ltu-

ğundaki bütün gazetelerini satan kü
çük müvezzi, dün gece yanan, yıkı
lan Arnavutluğun şerefine, &:ille oy
nıya şarap içmemiş midir? Demek 
ki, dün gece, çıplak ayaklı müvezzi 
bile, bil' "N eron,, du! 

Yapak Sat.şiarı 
Yerli fabrikalarımız Trakyanın kı

vırcık yapaklarından vadeli olarak 
kilosu yetmiş kuruştan on bin kilo 
yapak satın almışlardır. lhracat i~in 
de Yozgat tiftiklerinden kilosu 120 
kuruştan 130 balya satılmıştır. 

Koza Gönderiliyor 
devam etmektedi;. Bir kısım ipek 
kozalarından takas yolu ile Fransa 
ve İsviçreye ihracat yapılmıştır. K~
ru kozaların kilosu randımanlarına 

göre 230-250 kuruş arasında satıl -
maktadır. 

Breslav Sergisi 
Breslavda mayısın onunda açıla

cak ve on beşinde kapanacak olan 
beynelmilel sergide bütün ticaret O

dalarımız kendi mıntakalanna ait 
mahsulat ve mamulat nümunelerln
den teşhir edeceklerdir. Bu nümune
lerin hazırlanmasına başlanmıştır. 

Bug ün 
ola r a k 

' 

RADYOLIN 
ahnız ve bitinciye l<adar 

her yemekten sonra l<ul· 

(anınız. Bu müddet sonun· 

da dişlerinizin evvelkin· 

den çok daha par la k, çol< 

~aha beyaz ve çok daha 

temiz olduğunu görecel<· 
• • 

sın ız. 

Beden terbiyesi kanununun 15 in
ci maddesi mucibince teşkili l~ım 
gelen vilayet istişare heyeti azalığı
na eski spor idarecilerimiiden Ali Sa
mi, Taip Servet ve Fethi Başaran 

seçilmişler ve bu zatlar illt defa ola
rak Dolmabahçede inşa edilecek ye
ni stadın havi olması lazım gelen 
şartları tesbit için vilayetçe toplanan 
komisyonun müzakerelerine iştirak 

etmişlerdir. 

Hepsi spordaki uzun mesai ve hiz
metlerile tanınmış olan bu eski ida
recilerin intihabı lstanbul sporcuları 
tarafından büyük memnuniyetle kar
şılanmıştll'. 

Fethi Başaran, dünden itibaren 
mıntaka işlerine fiilen başlamıştır. 

İstanbul mıntakası asbaşkan vekilli
ğini yapmakta olan Muhtar Uygur
eski vazifesi olan mıntaka muhase
beciliğini ifada devam edecektir. 

Gerek Fethi BaŞaranın, gerekse 
Muhtarın vazileleri tamamen Fahri
dir ve beden terbiyesi muvazzaf teş
kilatı kuruluncıya kadar bu işleri 
tedvir edeceklerdir. 

Bu heyet öğleden evvel Dolmabah
çedeki stad yerini mahallinde tetkik 
etmiş ve öğleden sonra da Ali Sami
nin riyaseti altında toplanarak sta
dın havi olması lazım gelen şartları 
tesbit etmiştir. 
Mütehassı sıfatile malUmatına mü

racaat edilen Ankara ve Manisa stat. 
larının mimarı Viyeti Viyolinin de 
hazır bulunduğu bu müzakerede 
Dolmabahçe stadının 20- 25 bin ki-

Halbuki, sesi kısılmaya başlıyan 

biçare "Tiran,, radyosa , hala bağxı

yor: 
"- Haksız yere tecavüze uğnyan 

donanmasız, tayyaresiz bir milyon 
masum insan, medeni insanlığın vic
danından imdat bekliyor!,, 

RADYOLİN'in bellibaşlı iki hususiyeti vardır: Evvela dişlerdeki ktr ta
bakasını söker, yemek içki ve sigara dumanrnm husule ı?etirdii?i lekeleri 

çıkarır, sonra dişleri yıkan parlatır ve nıikrobları % 100 öldiirilr. 

• 
Türk Spor kurumu zamanında İs-

tanbul mıntakası asbaşkanlığını yap
makta iken istifa etmiş olan eski 
spor idarecilerimizden Fethi Başa
ran istüasım geri alarak tekrar Is
tanbul mıntakası asba.skanlığına av-

DrJlmabahçe atadı nanl olacak? 
Bu sene Dolmabahçede inşa edil

miye başlanması mukarrer stadm ne 
gibi teknik ve inşai vasıfları haiz 
olması lazım geleceğini tayin için Is
tanbul valisi ve mmtaka başkanı Lut
fi Kırdarın reisliği altında eski id
man cemiyetleri ittilakı reisi Ali Sa-

şilik bir stad olmasıı pistin en az ye
di koridor alacak genişlikte yapılması 
bütün mevkilerin oturacak şekilde 

olması gibi bir takım esaslar tesbit 
edilerek vilayet makamına arzedH
miştir. Verilen bu vasıflara göre, 
hazırlanacak. ilk proje yine bu he
yetçe tetkik edilecektir. 

Medeni insanlığın vicdanına, mil
yonlarca Habeş, milyonlarca Avus
turyalı, milyonlarca Çek, ve milyon
larca İspanyol bile sesini duyurama
mıştı: Bugün de ayni vicdana, Tiran 
radyosundan bir milyon Arnavut 
sesleniyor. Şimdi medeni insanlığın 

(Devamı 10 uncuda) 

Saba h, öğle ve akşam, her yemekten sonra 
günde 3 defa 

RADY.OliN 
DİŞ MACUNİLE DİŞLERİNİZİ _M:VNTAZAMAN FIRÇALAYINIZ. 

nunı11Uıwu11ımı wmumııuımw ı uumuuıwmıuıwıuu 111111 



- 8 - 4 - 939 TAN 7 

ARNA VUTLUGUN Tarihe 
iŞGALİ HADiSESİ _____ . ~~ 

Karışan Arnavutluk 
Ne Netice Verir ? 

ASKERİ BiR 
SEBEPLERiNi 

MÜTEHASSIS BU HADiSENiN 
VE NETiCELERiNi ANLATIYOR 

[İtalya, Arnavutluğu işgale ba~· 
larnıştır. Bu işgalin sebebi, nıa· 

hiycti nedir, akisleri ve bilhassa 
Arnavutluğun komşuları üzerin· 
deki tesirleri ne olacaktır? Askeri 
bir mütehassısın bütiin bu sual· 
lere verdiii cevaplan Rşağıdaki 

yazıda okuyacaksınız:] 

* S: ltalyanın Arnavutluğu 

işgal etmesinin sebebi ne '! 
C: Vaktiyle Arnavutluk devle

tinin vücude getirilmesine sebep, 
İtalyanın Adriyatik sahili üzerin
de Yugoslavyaya uzun bir sahil ve 
rilmemesini istemesiydi. İtalya -
nın Adriyatik denizi üzerinde Fi
yome, Venedik, Brendizi gibi mü
him şehirler vardır. Bunların ka
tı emniyet içinde yaşamaları için 
ikinci bir Adriyatik devletinin or
taya çıkmaması, İtalyan menfaat
lerinin icabıdır. Nitekim Arnavut
luğun işgali de, İtalyanın Adriya
tik denizinin ağzına hak.imiyetini 
tamamlamıştır. 

Sonra İtalya, Arnavutluk li -
manlannın her hangi bir yabancı 
devletin tahtelbahirleri tarafın -
dan kullanılmasını istemez. Çün
kü buna imkan hasıl olursa, İtal
ya bütün deniz kuvvetlerini Ad -
riyatikte hapsetmeğe mahküm o • 
lur. 

S: ltalya Arnavutluğu iş -
gal içirı niçin bu sırayı seçti? 
JJillıassa niçin Paskalye gü -
11ü11ü tercilı etti? 

C: Herhalde İtalyanın kendine 
göre bir hesabı vardır. Paskalya 
gününün seçilmesi ise Mussolini -
mn omı ıcapıara aldırış etmeaıgı-
ni göstermek için olabilir. 

S: Hadise bütün dünyada 
tesir uyandıracak mahiyette 
mi? 

C: Hadise müslümanlar ara -
sında da, hıristiyanlar arasında da [ 
en derin tesiri uyandıracak mahi
yettedir. 

S: ~f ussolini, Arnavutluğu 
işgal etmekle ne kazanır? 

C: Mussolini Arnavutluğa bil
vasıta hakimdi. Şimdi doğrudan 

doğruya hakim olmuştur. 

S: Arnavutluğa bilvasıta 

hakim olmak kafi değü miy -
di? 

C: Bilvasıta hakim olmak sulh 
zamanı için kafidir. Fakat harp za
manında kafi gelmez. Çünkü İtal
yanın emniyetini tehdit edecek bir 
hadise vuku bulabilir. Sonra İtal
ya - Arnavutluk münasebetleri, 
resmen sıkı fıkı olmakla beraber 
hakikatte öyle değildir. Arnavut -
lar İtalyan tazyikini hissediyor 
ve bu tazyiki sırtlarından atmak 
istiyorlardı. Bir harp vuku buldu
ğu takdirde Arnavutların bu har
bi fırsat saymaları son derece 
muhtemeldi. 

S: ita/ya, Arnaııutluğu ko· 
lny kolay işgal edebilir mi? 

C: Her halde bir takım güçlük -
ler}e karşılaşacaktır. Nasıl Habe-
~istan hala teskin edilememişse 

Arnavutlukta da ayni vaziyet ha
sıl olabilir. 

S: / şgalin bu sırada vuku· 
una başka bir sebep yok mu? 

C: Vardır. Malıima, İtalyanlar 
Fransadan bir sürü taleplerde bu
lunmuşlar ve Tunustaki İtalyan • 
ların statiisünü düzeltmek üzerin· 
de ısrar etmişlerdi. Fransa, muka
vemet etti. Ve bu yüzden bu uğur· 
da yapılan nümayişler boşa gitti. 
Arnavutluğun işgali bir teselli teş 
kil eder. 

S: Arrıauutluğu işgal et • 
me11i1l komşu devletler üze -
rinde yapacağı tesir ne ola -
bilir: 

C: Son derece mühim. 

Kral Zogonun genfliği 

S: Meseld, Yugoslavya üze
rinde tesir ne mahiyette ola
caktır.? 

C: Yugos1avyanın bu hadiseden 
memnun olmıyacağı muhakkak -
tır. Belgrat ile Roma arasındaki 

dostluk münasebetleri herhalde 
yeniden bozulacaktır. Halbuki, bu 
münasebetler günden güne düzel
mekteydi. Belki de Roma -Belgrat 
arasındaki adavet yeniden canla -
nacaktır. 

S: 1927 de Yugoslavya ile 
ltalya arasında Adriyatikt&
Kı sıaıUtrnyu oozmamak ıçın 

bir muahede imzalanmıştı. 
Vaziyet bozulacak mı ? 

C: İtalya, Adriyatik denizine 
hakim olduğu için buradaki vazi
yet değişmiyccektir. Fakat İtalya 
Yugoslavyanrn cenup komşusu ol
duğu için İtalya ile Yugoslavya a
rasındaki husumetin yenilenme
sinden korkulur. 

S: işgalin Yunanistan üze -
rbıdeki tesiri ne olabilir? 

C: Çok mühimdir. Yunanista
nın deniz tarafından emniyeti İn
giltereye bağlıdır. İtalya, Yuna -
nistanı deniz tarafından tehdit et
tiği takdirde İngiltere derhal mü
dahale eder. Fakat, İtalya ile Yu -
nanistan karadan komşu olmuş -
lardır. Bu komşuluk herhalde Yu
nanistan için bir endişe menbaı 

olacaktır. Mallıma, buralarda ko -
miteci bulmak ve huduttan içeri 
salmak güç bir iş değildir. 

S: l şgalin mihver üzerin • 
deki tesiri ne olabilir? 

C: Herhalde bu işgal Alınan -
yanın ekmeğine yağ sürmüşt~r. 
Bir kere işgal yüzünden İtalya ıle 
Yugoslavyanın arası açılacak ve 
bu da onun Balkan devletleriyle 
anlaşmasını kolaylaştıracaktır. 
Sonra Çekoslovakyanın ortadan 
kalkması ile neticelenen hadiseler 
ve değişen siyasetler bütün gözleri 
Almanyanm üzerine toplamıştır. 
Şimdi bu gözler İtalyanın üzerine 
dönecektir. 

S: O halde hadise mihver 
devletleri tarafından mı ter
tip edilmiştir? 

C: Bu da muhtemeldir. 

S: Hadisenin Avrupadaki 
gerginliğin üzerindeki tesiri 
ne olabilir? 

C: Mevcut gerginliği biraz da
ha arttırır. 

S: /ngiltere, ltalya paktı 
bu işgal yüzünden bozulur 
mu? 

C: Bozulur mu, bozulmaz mı, 
belli değildir. Fakat İtalyanın bu 
pakt hükümlerine münafi şekilde 
harek"t ettiği şüphe götürmez. 

Arnavutluk ordusu, Kralın önünde yaptığı bir reımigefitte 

Arnavutluk kadın birliğine men•up kıtcdar Kral Zogo, dün Yunanistana geçen Kraliçe ile beraber 

Bir yıldönümü münasebetiyle Tirana gelen Arnavut köylüleri Kral ve Kraliçe mera.ıinulc 

.. 

ltalyanlar tarafından iıgal edilen Saranda limanı ltalyan i•tila•ına kar1ı çarpışan 'Arnavut çetecileri 
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nlar Hayran Kaldılar 
Tür E çisinin . Haşme li Endamını Seyrediyorlar, 
Hepsi e Ondaki Erke Ol unluğuna İmreniyorlardı 
Başında beyaz keçeden bir külah 
vardı ve bu külf.thın alt tarafı sarı 
sırma ile süslenmiş olup sivri ucu 
arkaya doğru kıvrılıydı. On tar:ıf
ta da alacalı tüyden bir sorguç bu
lunuyordu. t 

Arkasına dolama dedikleri kır -
mızı kaftanı almış, içine mavi en
tari giymiş, dizine yine kırmızı 

şalvar geçirmiş, ayaklarını sarı 
renk çizmelere sokmuştu. Belinde 
lahuri şnldan bir kuşak ve yalnız 
elmas kabzalı, bir hançer vardı. 
Bu renk renk kumnşlar içinde o, 
dediğimiz gibi kavsıkuzaha sanl
mış gibi görünüyordu. Fakat, sor
guçlu külahından, sarı çizmelerin
den ziyade belinin iki yanına ası
lı parlak sahtiyandan bir çift ku
tu dikkat uyandırıyordu. Onlar, 
o kutular ne kalem, ne piştov ku
buru olamazdı. Çünkü bir değil, 
yüz kalem alacak kadar büyük 
o1duklan gibi piştov kılıfiannda 
olduğu gibi iki yanlan açık değil
di. Bu sebeple merak uyandırıyor
lar ve o lahur kuşağın üstünde de 
hayli kaba görünüyorlardı. 

Lakin salonda ve dehlizlerde bu
lunanlar Kubat Çavuşun uzunca 
bir lahza elbisesiyle meşgul oluk
tan sonra, bütün dikkatlerini o -
nun yüksek endamına ve endama 

engin bir mana iliıve eden gHzel 

Yüzüne bağlamışlardı. Erkekler 
sarsılmaz bir sıhhat ve solup bo
zulmaz merdane bir taravet nü
munesi seyretmekten hem haz, 
hem eza duyuyorlardı. Çavuşta en 
yüksek derecesi görülen erkek gü
zelliği, erkek olgunluğu, onların 
cinsi gururunu okşuyordu. Fakat 
onun yanında kendilerinin bir sü
rü kediye dbnmcsi güçlerine gidi
yordu. 

Kadınlar, böyle iki cepheli bir 
duygu taşımıyorlardı. Onlar, bi -

raz önce gelen deli Caferle Kara
kadı için nasıl samimi bir hayran
lık duymuşlarsa, Kubat Çavuş hak-

kında da ayni suretle mütehassis 
olmuşlardı. ;Hepsi, istisnasız hepsi 
onun haşmetli endamını seyreder
ken, ruhi rüyalar görüyorlar ve 
yüreklerini bu rüyalar sırasında 

kademe kademe onun endamında-

MUnlf Fehim Resimlerin her hıkkı mahfuzdur 

Mehcliyeye Jönclüğü vakit fehrin ve limanın 
ateşten bir çember içine alınclığını gördü 

ki irtifa üzerinde yükseltiyorlar
dı. Yine hepsi, kendilerine ,,~;.kle
nen vazifeyi nasıl göreceklerini 
düşünerek ıztıraplı bir heyecan 
geçiTiyorlardı. Çünkü Kubat Ça
vuş onların gözüne uçsuz bucaksız 
bir güzel vadi gibi görünüyordu 
ve zavallılann idraki bu renk do
lu. ziya dolu vadinin sonsuzluğu 
içinde scrsemleşiyordu. 

Duçe de sersemdi, bir çınar di
bine düşmüş cılız bir sarmaşık du
rumundn olduğunu seziyor ve bu 
kudretsizlikten utanıyordu. Bu -
nunla bcrnbcr vazifesini, çevirmek 
istediği dolaplan unutmuyordu. 

Onun için sal~>na girer girmez çeh
resini ciddileştirdi, k~me küme 
yerlere eğilen başlara keskin ba-

kışlarile cüret ve zekiı dağıtmıya 
koyuldu, sonra Kubat Çavuşa so
kuldu: 

- Asaletmeap. dedi, size bir 
sürpriz hazırladık. 

Ve onun sormasına meydan VP.r

meden eliyle salonun en uzak kö
şesini gösterdi: 

- !ki Türk misnfirimiz daha 
var. Umarım ki, Venedikte ve du
çeler sarayında iki hemşcri gör -

mek, ana dilinizi duymak hoşunu
za gidecektir. 

Kubat Çavuş, haber verilen ce
milenin kıymetini geniş bir tebes
sümle Duçeye hissettirdiken son
ra, başını çevirdi: 

- Bir değil, dedi, iki, hatta üç 
sürpriz. Çünkü davet ettiğiniz a. 
damlar gelişi güzel birer Türk 
olsaydı, yine memnun olacaktım. 
Halbuki onlar bizim yurdumuz -
da adlan masallara geçmiş baba
yiğitlerdir, çok ünlü dcnizcilP.rdir. 
Birine deli Cafer, birine Karaka
dı derler. Akdenizin dalgaları da, 
balıkları da onlan tanır. Kendile
rini önüme çıkarmakla iki siirpriz 
birden ynpmış oluyorsunuz. Çok 
teşekkür ederim. 
Merakını yenemiyen Duçe sor

du: 

- Uç sürpriz var, buyurmuştu
nuz. Birini izah etmediniz. 

Kubat Çavuş, iki Türk denizci
sinin oturduğu köşeye doğru elini 
uzatt: 

- Bizim kurtlann, dedi, yanın

daki kuzuyu kastediyorum. Kurt 

kucağında kuzu görmek te mühim 
bir sürpriz değil midir? 

Küçük Bafayı gösteriyordu. El
çinin bu körpe güzelliğe daha U· 

zak:tan numara verişi, alaka gös
terişi, Duçeyi sevindirdiğinden he-. 

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

... ~~n~:!~aaı!§3©n ~F:A ~ ~a : . .J 
Burada, hor 01mamaKıa oeraoer ner turıu tenlike
den uzak, muntazam bir hayat geçirebileceğiz.. 

* Pavyonlara yerleştiğimiz ilk günlerde muhitimizi 
yadırgamıştık. Lakin zaman geçtikçe her şeY.i iyi ve 
rahat bulmağa başladık. 

Bir sabah, çay içerken, ben bu memnuniyetimi 
hiç gizlemeden arkadaşlarıma dedim ki: 

- Esaret fena şey değil!.. Düşünün ki, eğer bu
gün burada olmasaydık, kimbillr hangi hendeğe 
yuvarlanıp kalarak kuşlara yem olmuş, yahut, han
gi azgın bir güllenin hışmına uğrıyarak tarumar 
edilmiştik ..• 
Arkadaşlanm bu sözlerime fena öfkelendiler ve: 
- Sen deli misin?.. Ölcydik te bu hal başımıza 

gelmiyeydi.. Düşmanın hükmü altına girmek ne 
demek biliyor musun? Bu zalim heriflerin esiri ol
mak hiç arına gitmiyor mu? .. diye çıkıştılar .. 

Belki doğru düşünüyorlardı. Fakat ben bambaş
ka düşünmekte ve bambaşka hissetmekte mazur
dum ... 

Aylar geçmekteydi. Kışlada yeknesak bir hayat 
sürüyor ve bundan da asla şikayet etmiyorduk. 
Sabahlan kalktığımız zaman, ekseriya avluya çı
kıyorduk. Bu esnada, emrimize verilmiş olan ne
ferler yatak odalarımızı topluyor, yataklarımızı 
düzeltiyor; ve icap eden bütün işlerimizi göriiyor
lardı. Sonra binanın alt katındaki geniş salonda 
topianıp kahvaltı ediyor, çay ve sütlerimizi içiyor
dJk. 

Zaten esaretimizden bir ay sonra süngülü nöbet
çilerin muhaiaznsı altında kasabadaki hamama git-

meğe başlamıştık. Bu suretle dümdüz geçen haya· 
tımızda bir değişiklik husule gelmiş oluyordu. 

Sekiz, on günde bir tekerrür eden bu banyo se
ferlerinin bir cihetten daha istifadesi vardı. İstedi
ğimiz gibi alış veriş ediyor ve her ihtiyacımızı te
mine milvaffak oluyorduk. 

Lakin bir müddet sonra bu işin mahiyeti değiş

meğe başladı. Devam ettiğimiz asri hamamın bir 
kasadarı vardı ki, hamam sahibinin yeğeni olduğu 
gibi gayet güzel bir genç kızdı. Yalnız arkadaşlarım 
değil, her milletin esir zabitleri bu kıza mütemayil 
görünmeğe başlamışlardı. 

Fakat kız çok ciddiydi. Bir kere bile güldüğünü, 
para muamelesi haricinde bir tek zabitle konuştu
ğunu görmemiştik. Hatta, onu yiyecek gibi bakan 
çapkın gözlere bir saniye nazarlarını iliştirmiyor, 

daima başı önünde, işiyle meşgul oluyordu. 
Ben, gönlümdeki hüsran ateşiyle kavrulurken, 

yeni bir maceraya, hatta küçük bir flörte hiç bir 
zaman cesaret edemezdim; bu muhakkaktı .. 

Lakin nasıl oldu bilmiyorum; bir tecrübe yap
mak istedim. Fakat bu işin bir yolunu bulmak la
zımdı. Bütün diğer z.ıı.bitler gibi. aşk mektuplan 
göndermeğe kalkmak doğru olmıyacaktı. 

Serbest değildim ki, başka bir yerde onu yalnız
ca bulup bir kaç söz söyliyeyim! .. 

Bir gece kışlada düşüniip dururk~n yanıma Nu
man geldi. Elini omuzuma koyduktan sonra güle
rek: 

- Hallık, pek dalgınsın!.. dedL 
Sonra yavaşça: 
- Yoksa .... Ih ıı ı??. diye ilave etti: 
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men an1atmıya koyuldu: 

- Korfu adasındaki valimizin 
kızıdır. iki üç güne kadar babası
nın ynnına gidecektir. 

1----... -......................... ~-----
Doktorlarımızın annelere evladlarının 
neşvüneması için tavsiye ettiği ye96ne 

Ve sesini son derece hafiflete
rek ilave etti: 

Kuvvet, sıhhat, neş'e, enerji, kalori kaynağı 

- Ben bu güzel kızın lstanbulu 
görmesini, Türk hayatına alışma
sını isterim. Hatta babasını bal
yozlukla Istanbula göndermeyi de 
tasarlamıştım. Lakin yaptığım is
timcaza garip bir cevap verdiğin
den fikrimde ısrar edemedim. 

Salonun ortasında durmuş ve 
kulağına fısıldar gibi konuşan Du
çeyi dinlemeğe koyulmuş olan Ku
bat Çavuş bu bahse büyük bir il
gi gösterdi ve sordu: 

- Korfu valisinin garip bulnu
ğunuz cevabını eğer bir mahzur 
yoksa öğrenebilir miyim? 

- Sizi başka elçilerle bir tut
muyoruz, dost ve kardeş tanıyo

ruz. Onun için söyliyebilirim: 
Korfu valisi Sinyor Leonar dö 
Bafa, Osmanlı Imparatorluğu mu
kadderatında Portekizli bir yahu 
dinin müessir olduğunu duymuş, 

balyozlukta o yahudi ile temas et
mek zorunda kalırsa müteessir o
lacağını hesaplamş. Işte şu güzel 
kıza nefis bir Şark seyahati yap
mak fırsatını kaçıran sebep! .. 

Kubat Çavuş cevap vermedi, 
yürüdü, kendilerine kılavuzluk e
den baş teşrifatçının delaletiyle 
ilerledi, deli Cafer ve Karakadı
nın bulunduklan köşedeki husu
si mevkie kadar geldi. Denizci 
Türkler, ayağa kalkmışlar ve bir 
ellerini bıçaklarının kabzasına ko
yarak elçiyi - güler yüzle -
karşılamışlardı. Kubat, her iki 
Türkün ayrı ayn ellerini öptü, "Si
zi burada görmek ne mutlu?,, di
ye sevincini açığa vurdu ve onla
n resmi surette Duçeye, Duçeyi 
de onlara tanıttıktan sonra Bafa
ya yaklaştı: 

HASAN ÖZLÜ UNLARI 
- Dikenle, dedi, gül arasında 

tabiat bir yakınlık yaratmıştır. 
Bu halden cüret alarak size oo
kuluyorum: Sizi çok nefis buldu
ltumu söylemekliğime müsaade e
der misiniz? 

Türkiyenin her yerinde tutulmuf bir çocuk gıdasıdır. Saflık, 
temizlik ve ucuzluk prensiplerine dayanan bütün 

HASAN müstahzarat. gibi 

HASAN ÖZLÜ UNLARI 

Karakadı gülümsiyerck söze ka
nştı: 

da tabiatın yarattığı gibi saf unların özlerinden fenni bir 
surette yapılmı,tır. 

- Bizi istersen şahit göster. 
Hem kalbimizi, hem kalıbımızı 

basarak bu küçük hanımın yer -
yüzünde eşi olmıyan bir güzel 

idüğine şahade ederiz. 

-
Bafa, yarım saat önce deli Ca

ferle Karakadıya yaptığı gibi bu 

sefer de Kubat Çavuşun önünde 
diz kırdı, şuh bir reverans yaptı: 

- Cariyenizim, dedi, iltifatınız

dan iftihar duyuyorum! 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Şimdi kurtlar üçleşmiş ve Duçe 

ye bu üç kurdun tek bir kuzuya 

gösterdikleri derin sevgiyi muva

zeneli tutmak vazifesi düşmüştü. 

Nevralii, kırıkhk ve bütün ağrdarınız'i derhal 
- icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Tıp Fakültesi Çocuk hastalıkları ve bakımı kllntği asistanlığı açıktır. 

Asistanlık talimatnamesinde gösterilen şartları haiz olanların Tıp Fakül-
(Devamı ,·ar) tesi Dekanhğın,a müracaatlan. (2369) 

Gülüşüne hafif bir gülümseme ile mukabele ede
rek karşıma oturmasını işaret ettim: 

- Tahminin doğru olabilir. Fakat görüy)rsun 
ya hala sükut ediyorum .. 

- Korkuyorsun da ondan .. 
- Hayır dostum!.. Korkmaktan ziyade müsbet 

bir netice vermiyecek olan her hangi bir çareye 
baş vurmak istemiyorum .. 

- O halde fazla mağrursun! .. 
- Belki!.. 
- Fakat ne olursa olsun bir tecrübe et canım.: 

Sen hepimizden yakışıklısın! Öyle tahmin ediyorum 
ki, arzuna çabuk nail olursun .. 
Arkadaşım bu sözleri hafif bir hınç ile söylüyor

du. Zira o belki herkesten ziyade güzel kasadara 
vurgundu ... 

- Adam sen de! dedim. Zaten benden görüp gö
receği rahmet bir kere olacak.. İkinciye teşebbüs 
etmeyi düşünmem bile!.. Ya harro, ya marro! .. 

- Sen ya bu kızı fazla sevmiyorsun, yahut taı 
kibrin aşkına galebe çalıyor! 

- Birincisi daha doğru! .• 
- O halde niçin kendini zahmete sokuyorsun? .• 
- Bir heves! .. 
- Garip mantık! .. Oturup keyfine baksan daha 

iyi değil mi? .. Ama sen tecrübene güveniyorsun. 
- Canım bunlnr çocukça liıfiar! .. Tecrübe, ({iıve

nilmiyen bir işi yapmağa kalkmak demektir.. Gü
venilmiyen işe güvenilir mi .. 
Numanın kaşları çatıktı. Mınltı halinde sordu: 
- İsmini biliyor musun? •• 
- Hayır! ... 
- Ben biliyorum" 
- Nedir?. 
- Lida! .. 
- Güzel! .. : 
- Hem lise mezunu imiş .. 
- o da ôla ..• 
:..... Bunlardan ziyade beni sersem eden güzelliği 

.zizim... Saçlanrun ne tatlı bir sarısı var!.. Hele 

• 

gözlerinin yeşili .. 
Bu sırada karşımda, tayynrecl ünif ormasiyle çok 

yakışıklı ve çok genç bir Rus zabiti duruncn arka
daşımın sözünü kesmeğe mecbur oldum. Ben bu 
adamı tanıyacak gibiydim. O, gözlerini yüzümden 
ayırmadan dikkatle, fakat tatlı nazarlarla bakı
yordu. 

Birdenbire yerimden fırlıyarak: 
- Siz ha! .. dedim. 
- Evet mülazim efendi. Benim.. Piyer Voronl-

kof... 
Elimi avuçlan arasına alarak muhabbetle uzun 

uzun sıktı Sonra samimi bir sesle: 
- Nasılsınız? Burada rahat mısınız? •• diye sordu. 
Kuru bir sesle: 
- Evet, rahatını, dedim. 
- Bir eksiğiniz, yahut noksan bir arzunuz var 

mı? .. 
- Hayır yüzbaşı!.. 
- O halde memnun oldum.. Yine görüşürüz. 
Ellerimi bıraktı ve yürüyüp gitti. Boşlukta kalan 

ellerimi ceplerime soktum ve yerime oturdum. G~z
lerim dalmıştı. Kabusa benziycn karışık hnyaUer 
arasında fırtınalı bir kış gecesinin hatıratını seçi
yordum. Artk aklımda ne Lida kalmıştı, ne Nu
man!.. Ruhum . neden bu derece hiidiselerin esiri 
oluyordu. Niçin en ehemmiyetsiz bir şey beni perı
§an ediyordu yarabbi! Niçin? ,,.. 

Aradan bir hafta geÇti. Tecrübeme girişmek için 
iyi bir çare bulmuştum; gece garnizondan kaça
caktım. 

Nöbetçinin avucuna bir kaç ruble sıkıştırınca, bu 
iş halledilmiş oldu. Yalnız nöbet snatleri değiştiği 
için bana şu ihtarda bulundu: 

- Ben akşam nöbetinden çıkmadan evvel sizi 
bırakırım.. Fakat sabahın tam beş buçuğunda dön
meniz Iazımdır. Zira bu saatte tekrar nöbete geçe
ceğim .• Anlıyor ınusunuz? .. 

(Devamı var) 
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Hain V ahdettinin Fikri Anlaşılmıştı 
Lutfi Simavi Bey 
Tasvip Ediyor ve 

İzzet Paşanın Hareketlerini 
Padişahı iknaa Çahşıyordu 

Has ve sadık adamları olduk. 
larını unutmamak ve hele bu pa
şaları tarassuda memur edilenle
rin, kaçanlara mani olmak değil, bi
lakis kaçmalarını kolaylaştırmak 

ve saklamak ile meslek ve vazife
lerini suiistimal etmiş olmalarını 
da hesaba katmamak büyük bir in
safsızlık olur. Bunun için Izzet Pa
şanın şahsına ve kabinesine gaflet, 
tedbirsizlik atfetmeği, miisaadeniz
le arzedeceğim padişahım, pek a
ğır buluyorum. 

Firari paşalara, Rauf Beyle ha
ber göndermek meselesine gelince, 
bunun ne derecelere kadar haki
kate yakın olduğunu kulunuz pek 
iyi bilemiyorum. Eğer sahih ise, 
bu da, elbette muvafık bir hareket
tir. Kaçan paşaların suçlarım, hü
kiunete, millete karşı olan mesuli
yetlerini, hesap vermek mecburi
yetlerini kabul etmekle beraber, 
onları bu suçlarından dolayı düş
manlara teslim etmek yapılan sul
he, ne de olsalar birer vatandaşımız 
olan bu zatları, kurban etmek, düş
man1ara bir sulh rehin veya hedi
yesi vermek gibi bir şey olmaz 
mıydı acaba? Bendenize öyle ge
lir ki, onları düşmanlara teslim et
mek veya ellerine geçmesine m!i
saade etmek şimdiye kadar varlı
ğını mertliğine borçlu olan mille
timizin büyük şerefine çok ağır ve 
yakışmıyacak bir leke olurdu. Bu 
takdirde ecdadınızın ve milletimi
zin, esir krallar1, galip hükümdar
lara ıtlak ettirdiğini yazan ve Os
manlıJ1ğın o vakitki kudret ve kuv
veti, satvet ve azameti kadar şef
kat ve merhametine de şahit olan 
tarihin hakkım1zda vereceği hü
küm cok ihr. nlnırnn n::ıdisahım. 
Eğer Izzet Paşa, iddia olunan ve 
suç sayılan bu hareketi yapmış ise 
muahezeye değil, tebrike ve takdi
re şayandır. 

düşünceye dalmıştı. işte Lutfi Si
mavi Bey de umduğu gibi çıkma
mıştı. Ona bu gün nasıl da aldanıp 
kanmıştı. Ne diye içini kemiren 
dertlerini açmış, saklı sırlarım ol
duğu gıbi önüne saçmıştı. Ya, vak
tile ne düşünüp, nesini beğenip te 
onu başmabeynciliğine getirtmişti 
ve o zaman ne diye eniştesinin sö
zünü dinlememişti. Damat Ferit, 
kendisine o vakitler Lutfi Simavi 
için, kendi fikrini beğenen, alla.me
yim diye geçinen dik ve boş kafalı 
ve fakat nazik, terbiyeli görünen 
kaba ve tok sözlü adamın biridirı 
demişti de, inanmam1ştı o. Işte sev
gili ve sadık eniştesinin bütün de
dikleri birer birer çıkmıştı şimdi. 

Eski, yeni hatıraları birer bi
rer düşünüp aklına getirdık

çe Vahdettinin benliğini, sıkıcı bir 
perişanllk sarmıştı. Artık Lutfi Si
maviye de emniyet ve itimat edi
lemiyeceği neticesine varmıştı. Bir 
fırsat bulup onu da yere vurmak, 
saraydan uzaklaştırmak kararı ile 
alevlenen kin ve gazabını, muvak. 
kat bir zaman için, kar::ı yüreğine 
gömmüştü. Hemen sinsi bir tilki 
kurnazlığı ile gülümsemiş ve: 

- Teşekkür ederim Lutfi Simavi 
Bey. Sizden bunu beklerdim. Bu 
çok haklı sözlerin, çok isabetli mü
talea ve hükümlerin ile fikirlerimi 
açtın, aydınlattın. Çok mıJmnunum 
senden. Bu mesele hakkında tekrar 
gö~üşeceğim seninle. Bugi.in hiç ha
lim yok. Teessür kırdı geçirdi be
ni. Gidip biraz istirahat edeyim, 
demiş, başı önünde harem dairesi
ne geçmişti. 

1334 yılı ı.ıcıncıteşnnının onun
cu ırününde ve hain FPriclin 

Baltalimanındaki yalısının bir sa-
lonundayız. Boğazın An:ıdolu sırt

larındaki ağaçlıkların gölgeli kuy
tulukları arasına sinerek, sanki 
Baltalimanını gözetliyor gibi giz
lenen sabah güneşi, yarı kapalı pan 
curların arasından süzülüp salona 

G ece Damat Ferit sevincinden 
uyuyamamış, bir türlü ya

tağına sığamamıştı ve işte güneş 

doğarken fırlamışı kendini selam
lık dairesine atmıştı. Akşamdanbe
ri bir türlü elinden bırakamadığı 

ve belki yüzlerce defa okumaktan 
usanmadığı istifanameyi dizleri ü
zerine açmış, tatlı düşüncelere dal
mıştı. Gerçi sadrazam Tevfik Paşa 
olacaktı. Fakat ne zararı var. Iz

zet Paşayı aldatıp atlattıktan son· 
ra, Tevfik Paşayı baştan aşırıp gün 
deden atmak ta güç bir iş değildi 

ya. Elbette bu gün görmüş ihtiyar 
engelin de oturacağı başvekalet 

koltuğuna bir diken koyacaktı. Son
ra da kendisi o makama kavuşup 

bir ala kurulacaktı. 

Ferit kendinden geçmiş, sanki 
hayalinde yaşattığı Babıalisine 

göçmüştü. Kendi için yapılan deb
debeli sadaret alayını seyrediyor
du. Alayın Babıali yokuşundan çı
kışını, köşelerden kıvrıla kıvrıla 

büyük kapıdan girişini. nihayet 
mermer merdivenlerin başında yı
ğılan sadaret dairesi erkanı tara
fından kucaklanılarak attan indiri

lişini adeta görüyor, etrafta biri
ken halkın ardı arası kesilmiyen al
kışlarını, ortalığı çınlatan (yaşa) 

çığlıklarını işi ti yor g~bi oluyordu. 
Keyifleniyor, keyifleniyordu. 

Tam bu esnada, arka5ındaki ha
vı dökülmüş siyah redingot takımı, 
kapkara uzunca sakalı ile siyahla
ra bürünmüş manastır keşişlerini 

andıran ihtiyar bir ağa salona gir

mişti. Gümüş bir tepsi üzerinde, i
ki yanları kabartma Osmanlı ar
ması işlenmiş altın zarflt fincanile 
ı>cil>cdı .h.~h Vt:'ı>.iui ~ı::tirm~ti· 

(Devamı var) 

p 

H er akşam şöyle bir gezinti 
yapmak ıçın başımı alıp 

parka uğrardun. Fakat artık bu
günden sonra oraya ayak basmı
yacağnn. Zaten mevsim de geçi
yor ya, sonbaharın ta sonunda
yız. 

Şimdiden sonra günlerce de
vam eden yağmurlar başlar, on
dan sonra sulu sepken, kar ve 
don. İhtiyar ak sakallı kış, parkın 

bankolarına yapayalnız kurula
cak. Buzlu tırJlaklarile bankoların 
üzerindeki yeşil boyalan tırmala
yıp pul pul yolmıya uğraşaca.1<. 

Akşam olunca dairede kalacağım. 
Kahvaltımı orada yapacağını. 

Mutlaka bizim daktilo mis Watso11 
orada bulunur. Onun keman ça
larmış g.iıbi bir pese, bir teze çı
kıp inen sesi bir şarkı söylüyor
muş gibi öter. Mutlaka bana dö

nüp dönüp "Mister Sedman kah
valtınızı bitirdiniz mi?,, "Mister 
Sedman bana yardım edebilir mi
siniz?,, "Aman Mister saat altıya 

varmış.,, diye cıvıidar. Bittabi 
ben de alelacele tıkına tıkma 

"hele bir durun bryıklarıına takı
lan peynir kırıntılarını sileyim.,, 
derim. Fakat o muhakkak benden 
şunu bunu istemekte devam eder. 
"Aman Mister Sedman ellerim 
meşgul. Şu telefona cevap veri
versenize,, "Aman Mister Sedm::ın 
aman Mister Sedman'' "Aman Mis
ter Sedman .... " 

sonbahar geldi vesselam. Ha-
vada bir güzellik bir açık

lık var. Şair olaydım neler yaz
mazdım. Yapraklar dökülüyor
lar. Zavallı yapraklar Yaşamak 

istiyen yapraklar yaşamadan ka
larak, kopup ölüyorlar. Ne var ld 
şair değilim. Ticarethanede kati
bim. Her gün bu dökülen ağaç 

Gelelim mütareke meselesine, 
harbin aleyhimize ve menfi 

neticeler verdiği, yani düşman or
dularının payitaht yakınlarına so
kulduğu, memleketin diğer kısım
larını da işgal ve tehdidi altında 

bulundurduğu bir sırada, elbette 
ki, mütareke pazarlıkla ve çekişe, 
çekişe değil, galiplerin arzularını 

olduğu gibi kabul etmekle yapıla
caktı. Bunu uğradığımız acı mağ
lubiyetin tabii bir neticesi olarak 
kabul etmek zaruretindeyiz. Bu 
sebeple mütarekenameyi imzaya 
gidecek murahhasların, gerisinde 
güvenecek toplu ve muntazam bir 
kuvveti ve millette harbe devam 
imkan ve kabiliyeti bulunmadığına 
göre, şu veya bu fırkaya mensup 
bulunmasının, isimlerinin Ali ve
ya Veli olmasının mütareke şartla
nnı değiştireceğini kabul etmek te, 
müsaadenizle arzedeyim, biraz faz
laca safdillik olur. Kulunuzca kim 
gitseydi ayni hüküm ve şartları ka
bul ve imza edecekti. 

giriyor, koltuğunda gömülen Damat 
Paşanın Valde şalından yapılmış 

şık ve kıymetli sabahlığını, lnvrım 
lar arasında gizlenir gibi ~ömül
müş pırlanta düğmelerini süzüyor
du. Güneşin bu pırlantalar üzerin
de hasıl ettiği ışıltılarla kamaşan 
gözlerini kırpıştıran h~in Ferit te, 
elindeki kağıdı dikkatle süzüyorı 

zaman zaman gülümsüyordu. Ha
linden besbelli ki pek k~yifli idi. 

iPOFiZDEN GELEN ZAYIFLIK 

Birer hakikat olduğuna kani bu
lunduğum naçiz fikir ve mütalea
lanmın aksini iddia edenlerı ina
nınız padişahım, bulanık sularda 
balık avlamak istiyenlerdir. Padi
şahlık nüfuzunuzu kendi emelleri
ne, yükselmelerine alet cdinmiye 
yeltenen kara ruhlu, bulamk duy
gulu kimselerdir. Makamı saltanat 
ve hilafetin selameti, zatı hazreti 
şehriyarilerinin saadeti, mülk ve 
milletin haias ve menfaati namına 
efendimize çok yalvarırım. Bu ka
ra ~nlerde de memleketin hırs ve 
rekabet ateşleri ile yakılıp yıkıl

masına, milletin iesat ve nifak yel
leri ile savrulup dağılmasına imk6.n 
bırakmayınız ve bu kara düşünceli 
başlan eziniz, koparınız padişahım. 

Lutfi Simavi Beyin göz yaşları 

dökerek başladığı, hıçkırıklarla tı
kanarak bitirdiği sözlerinden Vah
dettin bayağı sersemlemiş, sende
lemişti. O başmabcyncisİnden ken
di arzu ve zamirine uygun fikirler, 
mütalealar bekliyordu. Hayal suku
tuna uğradığını anlamıştı ve yine 

Feridi orta halli bir ailenin ev
latlığından padişah damatlığına, 

paşalığa kadar yükselten tali bu
günlerde de cömertliğini bol bol 
gösteriyordu. Hiç şüphesiz ç:oktan
beri özlediği sadrazamlık postunu 
da, pek yakında, önüae sürecek, se
vindirecek, gönlünü büsbütün hoş 
edecekti. Çtinkü, talih son günler
de ona gerçekten yar ve yaver ol
muştu. Ardına kadar açtığı ikbal 
ve istikbal kapısının eşiğinde, el
pençe divan durmuş. Damat Paşa
yı gözlüyor, güler yüzle emirlerini, 
işaretlerini bekliyordu. Işte, hiç 
ummadığı, emrine ram olae.ı.ğ~nı 
sanmadığı bir adamı karşısına d~~ 
miş, baş eğdirmişti. Ayan Reısı 
Ahmet Rıza Beyi ona, gideceği he
defte yoldaş, çevireceği entrikalar
da sırdaş etmişti ve işte, Ahmet 
Rıza Bey de becerikliliğini, hüne
rini göstermişti. Hiç yoktan çıkar
dığı bir mesele ile Izzet Paşayı, ka
binesini bir iyice sarsmış, iktidar 
mevkiinden çekilmek mecburiye
tinde bırakmıştı. 

Damat Paşanın elindeki ka,ğıt, 
!zzet Paşanın Vahdettine yazdığı 
istifaname idi. Bu kağıdı ona, Vah
dettinin has bende1~rinden Zeki ge
tinnişti. Kuvvetli bir rakibin dev
rildiğini müjdelemişti. Bu münase
betle o gece Mediha Sultan sarayı 
bir sevinç kaynağı olmuştu. Bir ta
rafta Sultan ve Damat Paşa :nisa
firleri ile, geç vakitlere kadar içip 
eğlenmişlerdi. Diğer tarafta da sa
ray hr Dn, erkekli kadınlı bir ala 
cümbüşlerunişlerdi. 

Galiba, zayıflığı en çok bayan
lar sevdikleri için, onun bu türlü
sü de en ziyade kadınlarda ve genç 
kızlarda olur: Kadınlarda 32 olur
sa erkeklerde ancak 9. 

On sekiz yaşından önce gelmesi 
pek nadirdir. O yaştan sonra, çok 
çocuk doğurmaktan yahut doğum· 
da güçliikten ve fazla kan kaybet
mekten ,clir. Başka bir hastalık 
ncticesile de geldiği vardır. 

O zamana kadar balık etinde o. 
lan bayanın ilkin yüzü, hatta bü
tün vücudü, biraz şişer. Rengi 
balmumu rengini alır. Saçları dö
kiilür, dişleri düşer, hareketlerine, 
fikrine bir ağırlık gelir. Yüzü ha· 
reketsiz ve manasız gibi kalır. 

Sonra zayıflık kendini gösterir. 
Bayan haftada beş yüz gram, bir 
kilo kaybeder. Bazılarının az za· 
man içinde 20, 30 kilo kaybettik
leri olur. Bir misalde 42 yaşıuda 
bir bayan 80 kilodan 29 kiloya in
miştir. 

Birdenbire bu kadar zayıflayan 
bayana tabii vaktinden önce ihti
yarlık haU gelir. Yüzü mumyaya 
döner. Vücudünün bazı tarafların· 
da cildi beyaz parlak, bazı taraf
larında da buruşuk olur. Saçlar, 
kirpikler, vücudün bütün kıllan 
dökülür, dökiilmese de beyazlanır
lar. Dişlerin hepsi düşer, tırnak
lar kırılır, dişsiz kalan diş kemik
leri de küçülür. 

Bir taraftan da yemeğe iştah he
men hiç kalmaz. Yemek yemek 
gayet ağır bir işkence gibi gelir. 
Bununla beraber, bu türlü zayıf 
bayanlar arasında - aksine olarak -
obur gibi çok yiyenler de vardtr. 
Fakat çok yemek zayıflamağa ma
ni olmaz. 

Zayıflık ilerledikçe halsizlik te 
artar. Bazdan bütün gün yatakta 
yatmak isterler. Şu kadar ki bul'8• 
da halsizlik kuvvetsizlik demek 

değildir. Çünkii zayıf bayan iste
diği vakit kuvvetinin kaybolmadı
ğını gösterir. Halsizlik burada 'da
ha ziyade hareket ctmcğe isteksiz-

, lik demektir. 
Harekete isteksizlik, düşüncede 

yavaşlık olmakla beraber bir ta
raftan bayanın hassasiyeti artar. 
Hastalıktan önce ehemmiyet ver
mediği şeylerden bile miiteessir 
olur. 

Kadınlık cihetinden işlerinin }>0-

zulacağı da şüphesizdir. O günler 
ilkin intizamsız oluarlar, sonra 
büsbütün kesilir. Bu intizamsızlık 
bazılarınc1a vücut zayıflığından 

önce meydana çıkar. Bayanın ço· 
cuğu da olamaz, zaten çocuk yata
ğı kiiçiilür, büzülür. 

Erkeklere geldiği vakitte de er
keklik duygusu kaybolur, her tür
lü halsizlik gelir. 

Bu kadar zayıf hasta kendi ha
line bırakılırsa sonunun ne olaca· 
ğmı kestirmek pek güç değildir: 
Eriye eriye büsbfüün kaybolur. 
Fakat şurası gariptir ki tahmin o· 
lunan netice hiç te çabuk gelmez. 
Seksen kilodan 30 kiloya düşen 
bayan aylarca, hazan yıllarca ya
tağında balmumundan bir bebek 
gibi yuşar ... Hastalığın geçici ol
duğu, birçok zayıfladıktan sonr3, 
insanın tekrar şişmanlamağa baş
ladığı ve büsbütün iyileştiği de 
vardır. 

Zaten hastalığın ~edavisi de 
mümkündür. Zayıflık ipofiz gud
desinin ön taraftaki kısmından çı
kan honnonun eksikliğinden gel
diği için o hormondan - uzunca bir 
ınilddet devam etmek şartile - şı
nnga edilince zayıflık geçer. 

l\lidP.sinde hiçbir bozukluk olmı
yan bir bayanın ıştahı birdenbire 
kaybolup ta yemekten nefret ge
lirse bu hastalık hatıra gelmelidir. 
Başında tedavi, tabii, daha iyi ve 
daha çabuk netice verir. 

a 

o 

A R 
Yazan: Daniel Kalite in 

yapraklarnıa benziyen sarı kağıt
tan yapraklara, kara kara mürek
kepleri döşer yazar çizerim. Alla
hm günü yüzlercesini yazarım. 

Hepsini sıraya, ve dosyanın içine 
korwn, aradan bir ay geçince yaz
mış olduğum yapraklar ateşte ya
kılır. Ben ise boyuna durmamaca
sına yüzlercesini binlercesini yaz. 
makta devam ederim. Ne tuhai ki 
bu işi yaptığım için bana para 
verirler. Bir gün tekaüt olursam 
bu sarı yapraklı kağ'Itlar hakkın

da bir kitap yazacağım...... Efen
dim işte ben ... ben ... ben .. gençli
ğimde idaremizin şampiyon kati
bi idim. En çok ve en hızlı yazan 
bendim. Ben ömrümün bu çağına 
kadar Mister Kleiner ve Limited 
şirketi için milyonlarca sarı kağıt 
doldurdum. · 

Galiba vaktinden evvel buna-
dım. Demincek parktan bahseder
ken aklnn san kağıtta kaldı. Ne 
yapayını ömrümde sarı kağıttan 

başka birşey görmedim ki. İşte a
sıl şu parktan yaka silkmemin se
bebi gelen kış değildir. Fakat bir 
çocuk arabası süre, süre, sulu sulu 
sırıtan o mahut kadındır. Şöyle 

bir kendi kendime kalıp başımı 

dinlendireyim derim, çıka çıka 

gözümün önüne o çıkar. Sağdan 
sola geçer. Soldan sağa döner. Yi
ne gelir yine gider. İllallah! Artık 
onun bön bön yılan dudakların
dan tiksiniyorum. Onu bugün yi
ne gördüm. Dudaklan budalaca 
kıvrılıyordu. Gözlerine bir mah
murluk ve bir sululuk veriyor. 

E ğer yaka silkmekle şu, ço
cuk arabalı kadından kur

tulabileceğimi bilsem, yakalarımt 
da söker yırtar atardım. Vaktiyl.e 
bu kadınla alakadar olduğuma şa
şarım. Onu bayağı beklerdim. O

nun bir şahsiyeti, bir personalitesi 
olduğuna kanidim. Personalitesi 
mi? Hah! Hah! Şimdi başka göz
lerle görüyorum. Artık aldannu-

yan gözlerle. Küçük yüzlü, altın 
kenarlı gözlüklü ahmak bir bakış. 
Hep ayni elbiseleri giyer. Koyu 
yeşil manto. Yakalığı kürk. Gü
lünç ve geniş bir şapka, şapkanın 
üzerinde bir bahçe taşıyormuş gi-

bi kağıt çiçekler. Mutlaka saçları
nın bir kaç perçemi şakakla~n
dan sarkar. Hele 0 yürürkenki a
dımlarını sürükleyişi, o hımbıl o 
mıymıntı hali. O sırıtışı! O sırı
tışı! 

Bu kadm vaktiyle neden acaba 
beni alakadar etti idi. Mutlaka 

duygulan.mı zorlamtşımdır. Onun 
hakkında. Santimantalliğe var;.ı
cak kadar hislerimi dürtüp kakmz· 
ştmdrr. O kadar ki; p:ırkm güver

cinlerine kahvaltının kınntrlannı 
atacak kadar olmuştum. Alıştıra 
alıştıra onları nihayet gelip te a-

vucumdan yemiye alıştırmıştım. 

Yanıma bir adam gelirdi. Edebi
yat edebiyat eski edeb:yattır. Hiç 
başkasına bakma derdi. İkimiz de 
beraber şu güvercinlerin baspalı-

K 

ğına bayılırdık. Bir ağızdanmış gi
bi güler gülümserdik. 

B ir gün o herife ('Ocuk araba
sını süren kadını tanıyıp ta

nımadığn sordum. Bana ne dedi 
biliyor musunuz? 

"O kadın arabasiyle önünden 
geçerken arabanın içine bir bak ta 
gör,, dedi. Baktım. Ne gördüm bi
liyor musunuz? Bayağl bir sırça 

kukla. Canlı değil, oyuncak çocuk. 
Kuklanın da cansız gözleri bir 
hiçlikle gülümsüyordu. Kadın kuk 
laya eğilp eğilip annelerin yavru
lariyle konuştukları gibi konuşup 
mırlamyor. Ağu mağu diyordu. 
Kukla neye benziyor diye düşün
düm. Aklıma ne geldı bilir misi
niz. Geçen asrın o di.ığünlerle bi· 
ten romanları! 

"A<t .... ., 
' . 

Çektiği ıstırapların 

mes'ulü kendiscdir. 

Kaşelerini tecrübe etmiş olsaydı ona 
cehennem hayatı yaşatan bu 
muannit başağrısından eser 

kalınıyacaktı. 

Bütün ıstırabları dindirir, baş ve 

diş ağrıları ile iişiitmekten mütevel. 
lit ağrı, sızı ve sancılara karşı bil· 

hassa miiessirdir. 

'aiA:t•lD:ı 
Mideyi bozmaz, Kalbi 
ve böbrekleri yormaz. 

Sattlık Köşk 
Çamlıca Kısıklı Çilehanede 

Doktor Talat Beye komşu uç bu· 
;uk döniım bağ ve meyvalığı ile 
içilir suyu havi fırtldaklı köşk sa
tılıktır. Görmek için Çılebane ca
mii imamına müracaat. 
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wı; vutluğu 

diyor? 
(Başı 1 incldeJ 

ve yahut Avusturyanın Almanya 
ile birleşmesine muhalifti. Fakat 
bir emri vaki karşısında bulunu
yordu. Almanyanın bu hareketine 
artık mani olamazdı. Çünkü Ispan
yada meşguldü. Fakat bu emri va
kiin zararlarnıı azaltmak için Yu
goslavyayı kazanm1ya ehemmiyet 
verdi. Roma ile Belgrat arasında 

sıkı ziyaretler ve temaslar vuku 
buldu. Yugoslavya da Alman akı
nı karşısında Italynnın dostluğunu 

kazanarak aralarında bır muva
zene tesisinde mcnfaattardı. Bu 
müzakereler iki memleketin iktısn
den blribirlerile daha sıkı bağlan
malarile neticelendi. 

Fakat hadiseler Mussolininin 
tahmininden daha süratle 

yürüyordu. Almanya, Çekoslovak
yayı işgal etti. Macaristanı iktısa
den kendisine bağladı. Romanya 
ile kuvvetli bir iktısadi anlaşma 

yaptı. Şimdi sıra Yugoslavyaya ge
liyordu. Italya Orta A vrupadaki 
nüfuzunu kaybetmiş bulunuyordu. 

Bir defa Yugoslavya ile Alman
yanın iktısadi münasebatı süratle 
inkişaf ediyordu. Uç, dört ay ev
vel Alman Maliye Nazın Doktor 
Funk'un Belgradı ziyareti üzerine 
Almnnya ile Yugoslavya arasında 
mühim ve geniş bir iktısadi anlaş
ma imzalanmıştı. Almanlar Yugos
lavya ihracatmin yüzde 50 sini sa
tın alıyorlardı. Halbuki Çekoslo
vakyanın işgalinden sonra bu nis
bet yüzde 70 - 80 i buldu. Bu su
retle Yugoslavya iktısaden Alman
yanın eline düşüyordu. 

Diğer taraftan gazeteler, Yugos
lavyada yaşıyan Alman ekalliyet
lerinin tahrlkata başladığını bildi
riyor. Almanyanın Yugoslavyayı 

parçalamıya çalıştığını haber ve
riyorlardı. Almanyanın Yugoslav
yayı alınası Adriyatiğe inmesi de
mekti. 

Mussollni buna göz yumamazdı. 
Nitekim geçen ayın 26 sında irat 
ettiği meşhur nutkunda Adiry:ıtik
ten bahsederken buranın munha
sıran ltalyan ve kısmen Slav deni
zi olduğunu zikretmiş ve bu sahil
lere yabancı ayak bastırmıyacağmı 
söylemişti. Bu yabancı ayak Al
man ayağı idi. 

Bu nutkun arka§ından şimdi de 
Italya, Arnavutluğu işgale başladı. 
Italya bu suretle Akdenizdeki ha
kimiyetini takviye edecek ve Yu
goslavyanın Almanyanın eline düş
mesine mani olacaktır. 

Italyanın bu hareketi, öte taraf
tan Berlin ile Romq arasında dost
luk temimıtı verilmesine muhalil 
değildir. Almanya Adriyatiğe in
mek istemedikçe ltalyanm Berlinc 
bağlı kalmasında menfaati vardır. 
Maksadı Almanyadan Aclrlyatik sa
hilleri hakkında teminat almaktır. 

Fakat bu meselede anla§nmadığı 
için İtalyanın bir gün Almanyadan 
ayrılması ihtimali de yok değildir. 

ispanya 

Pakta 

Antikomintern 

Dahil Oldu 
Londra; 7 (Hususi) - Bugün Be,.

lin ile Burgostan resmen bildirildi
ğine göre İspanya hük1"ı.meti antiko
ımintern pakta girmiştir. Daha evvel 
pakta giren devletler Almanya, Ja
ponya, İtalya ve Macaristan devlet
leridir. Bu suretle antikomintern 
pakta girenler beş taraflı bir grup 
teşkil etmektedirler. General Fran
ko hukumeti, İspanya Cümhuriyet
çilerini, kızıl saydıkları ve Bolşevik
liğe kati bir darbe indirdiklerine 
inandıktan için antikomintern pakta 
girmesi hayret uyandırmamıştır. 

Arnavutluk 1 mdat 
Bekliyor! 

r Ba:;ı 6 ıncıda) 

". c •. nı sara hını içmiş, püro~p.ım 

te lcııdirmiştir. Tok karnına kös din· 

ler mi? # 

Bu feryada bittabi bermutnd sura
tını buru _turncaktır. Bu hiddt!tlc 
rad~·os1mun diiğmesini başka bir is
tasyona çevirirken, vereceği lıükiim 
şudur: 

"- Tiran, ~'parazit,, yapıyor! 

TAN 

Tiran Ağır Şartları 
Bu unan Ultimatomu 

Kat'iyetle Redetti 

Teminata 
Rağmen 
Yugoslavya da 
Endişede 

(Başı 1 incide) 

ıı:ıı:ı~~~~~~~~~~~~iiii!!iii~" gündenbcri gittikleı ini bildirmekte lngilterede : 

SON DAKİKA 

de~li Bir 
uharebe 
Başladı 

Londrn, 7 (Husu!>İ)- Tiran
dan alınan en son haberlere (!Ö

re İtalyan kuvvetlerinin Dra!:, 
Avlonuy, Saranda. ve San 
Civnni, l\Iedun şehirleri işgal 

olunmuştur. Fakat San Civani, 
l\ledua şehrinden ilerliyen İ

talyan kuvvetleri, piiskiirtül
miiş ve gerilemiştir. Bu hava
lide muharebe devam etmek
tedir. Draç şehri, ancak altı te
şebbiisten sonra işgal cdilcbll
mistir. 

Dn altı teşebbüsün her birin
de İtalJ anlar püskürtülmüşlcr
dir. 

Harekata iştirak eden ltalynn 
askerleri 35,000 kadadır. Ge
neral Godzoni ile Draçta gö -
rüşınck \'C mukabil tcklifle1·c1e 
bulunmak üzere Draca giden 
Arnavut heyeti henüz kabul o
lunmamıştır. 

Tirnmn talıllye olunduğu \"e 

Arnavutluk payitahtının baskıı 

bir ~ehrc nal.lolunduğu tek~iı> 
olunmaktadır. 

(Baştarafı 1 ıncicle) 
Diğer taraftan medeni milletlere 

kendi dillerinde yapılan hitaplar, Ar 
navutların, düşmanın faikiyetine rağ 
men, Italyan hücumlarını, sabahtan
beri üç defa geri püskürttüğünü kay
detmektedir. 

Tiran radyosunun bildirdiğine gö
re, Ayasaranda, Avlonya ve Draç li
manlarını 170 kadar ttalyan harp ge
misi, tayyare filoları ile birlikle, bom 
bardıman etmiştir. 

ltalyanın ültimatomu 
İki ta"rafın biribirine zıt neşriyatı 

içinden va.kanın ~u şekilde vuku bul
duğu anlaşılıyor: 

ltalya dün Arnavutluktaki tebaa
sını çekmiş ve Arnavutluk hükume
tine bir ültimatom vermiştir. Arna
vutluk mahafili bu ültimatomun bir 
millet için gayri kabili kabul şartları 

ihtiva ettiğini bildiriyorlar. Arnavut 
luk meclisi bu ültimatomu müzake
re için toplanmış ve ültımatomu itti
fakla reddetmiştir. Mechsin ültima
tomu müzakere ettiği sırada yirmi 
beş İtalyan tayyaresi Tiranın üze -
rinde uçmuştur. 

Meclisin karannı bütün halk tas
vip etmiş ve Tiranda İtalyan ü1ti -
mııtomu aleyhinde nümayişler ya
pılmıştır. 

Bu hadiseler üzerine !talyanlar 
Avlonya ve Draçı bombardıman et
mişlerdir. 

Avlonyanın bombardımanı saba.ha 
kadar devam etmiştir. Draç ta ayni 
muameleyi görmüştür. 

I tal yanlara göre vaziyet 
İtalyanlar hadiseyi şu şekilde .ın

latıyorlar: 

"Son bir kaç gün içinde yeni bir 
muahede akdi için İtalya hükumeti 
ile Kral Zogo arasındaki görüşme

ler inkişaf ederken Tiranda ve baş
ka yerlerde silahlı çeteler ciddi nü
mııyişler tertip eder~k Arnavutluk
ta bulunan İtalyanların emniyetini 
tehlikeye sokmuşlardır. Dün sabah 
harp gemilerimiz Draç ve Avlonya
da kadınlar ve çocuklar da dahil ol
mak üzere yüzlerce vatandaşımızı 

alarak İtalyaya nakletmişlerdir. 
Dün akşam İtalyan kıhıları ArnaV'.ıt 
luğa gitmek üzere Eati ve Brindisi'
den hareket etmişlerdir. Ayni zaman 
da öğleden evvel Saınt - Jean de 
Medua ile S,ınte - Quanante arasın-
da bir cevelan yapmakta olan birin
ci deniz filomuz Arnavutluğa doğru 
yol almıya başlamıştır. Bir hava fi-
losu da seferber edilmi:ıtir. 

ltalya neler istiyordu? 
Arnavutluk membalan Arnavut

luk içinde İtalyanlar aleyhinde her
hangi bir hareketin vukuunu şiddet 
le tekzip etmekte ve ltalyanlarm üç 

dir. Ayni membalara göre, Arnavut-
lukta Italyan garnizonlarır.ın yerleş Londra, 7 (Hususi) - Matbuat 
mesi, muvakkaten bu memlekete 1- Arnavutluğun işgali hakkında henüz 
talyan kıtalan gönderilmesi ve Ar- mütalea dermeyan etmek imkanını 
navutluğa yapılan İtalyan muhace- elde edememiştir. Umumiyetle sa -
retinin arttırılması hakkında İtalya nıldığına göre İngiltere vaziyetin 
tarafından ileri sürül~n taleplori tebellür etmesini bekleyecektir. Si-
reddetmiştir. Y:1Si mahafil tarafından verilen ma. 

.. ·~· .. lumata gore, Italya hükumeti salıya 
Soylendıgıne gor~ bu. talepl:r, 1- kadar, Akdenizde statükoyu bozacak 

talyanın A.r~avu·tl·u~u. hı:"ayesı a~.tı- hiçbir harekette bulunmıyacağını bil
na a!mak ı~ın gırıştığı bır leşebbus-ı dirmiştir. Anlaşılan hadisenin Ingıliz 
ten ıbarettir. Arnavuth,ğun red ce- efkarı umumiyesi üzerindeki tesiri 
v~bına .İtal~a as~~r~ hareketler ve 1 isgalin sulhen veya cebren yapılma
bı~ ~enız numay:ışı ile mukabele et- sına göre değişecektir. 
mıştır. Italyanın cebir kullanması Parla-

/ talyan askerleri ilerli~·orlar mentonun derhal toplanmıya davet 
İtalyan membaları bugünkü hare- olunmasını ve Chamberlain'in İskoç

kat neticesinde ilk işgal olunan dort yadan hemen dönmesini icap ettirc
şehrin işgali tamamlar.dığını ve bu cektir. Londra ile Paris sıkı temas 
şehirlerden çıkan kuvvetlerin ilerle- halindedir. 
rnekte olduklarını bildirmektedir. İngilterenin Roma Sefiri Kont Ci-

Arnavutluktan verilen haberlere ano ile görüşmüş ve Kont Cianonun 
göre, Arnavutlar biıtün bu ihraç ha- Arnavutluk hadiseleri hakkında ver 
reketlerine şiddetle mukavemet gös- d:ği izahatı dinlemiştir. Görüşme ne
termişlerdir. Avlonyadaki askerler ticesinde neşroiunan teblığde deni 
ve gönüllülerle Italyanlar şiddetli liyor ki: 
bir muharebe yapmışlar, Draça çı- "Lord Perth, Arnavutluk vaziyeti 
karılan İtalyan kıtaları denize püs- hakkında na7.Jra bir nota vermiştir. 
kürtülmüşler, Ashigjini'de kanlı hir Kont Ciano, Lord Perthe beyanatta 
muharebe olmuştur. bulunmuş ve teminat vermiştir.,, 

.Muhtelif kaynaklardan verilen Lord Perth'in İngiltere - İtalya 
malumata göre, İtalyanlar tarafın - paktına nazarı dikkati çektiği ve İ
dan gönderilen askerlerin miktarı talyanın bu paktı bozmuş olduğun
otuz, otuz beş bin kadardır. F~kat dan bahsettiği bildiriliyor. 
İtalyan radyo istasyonları 100,000 Lord Halifax, bugün mühim faa
askerin gönderildiğinden bahsediyor- liyette bulunmuş, Lehfatan, İtaly.:ın, 
lar. Romanya, Arnavutluk, Türkiye Yu-

Arnavutlar tarafından tahşit olu- nanistan sefirlerini kabul etmiştir. 
nan askerler 26,000 den ibarettir. Amerikada : 

Giornale d'İtalie gazetesinin bil
dirdiğine göre, Harbiye Nezareti bir 
ay muddetle talim görmek üzere pi
yade, süvari, top u ve istihkam sı-

nıflarına mensup ihtiyat zabitlerin
den bazılarını silah altına alm:ığa 

karar vermiştir. 
Bu bir aylık talim müddeti 15 

günlük iki devreye ayrılacaktır. i
rinci devre, 1 den 15 mayısa 'Kadar 
devam edecektir. 

"Sizin tayyareleriniz, toplannız 
var, fakat bizim ... ,, 

Tiran, 7 (A.A.) - Arnavutluk A
jansı bildiriyor: 

Sabık Başvekil Mehdi Fraşeri, 
Mussollniye aşağıdaki mesajı 1.el
garfla göndermiştir: 

"Benito Mussolini, 

Biz biliyoruz ki sizin topları
nız, tayyareleriniz ve gazlannız 
var ve bizim iıe yalnız cesareti
miz ve zulma kurban vaziyette 
bulunanların kırılmaz ruhumuz 
var. Siz, asil ltalyan milleti na
mı.na, 20 inci asrın ortasında ilk 
Çağların Barbarlığını mı temsil 
edeceksiniz? Tamiri kabil olmaz 
hadiselerin vukuımdan evvel, Ar. 
navutluk iıtikliilini tanıyınız. 

Benito Mussolini, bu hailevi 
dakikada Y orgi Kaştriotatnın 
"lıkender Beyin,, ruhu yeniden 

uyanıyor. Ben, bu dakikada bü· 
tün müttehit Arnavut milletinin 
hiniyatına tercüman olduğuma 

eminim. Memleketi i1gal edebi
lirsiniz, fakat yalnız Arnavut er
keklerinin değil, fakat ayni za
manda Arna~ut kadınlarının da 

Nevyork, 7 (Hususi\ - Arnavut
luğun İtalya tarafından işgali hak
kında gelen haberler iherine Harici
ye Nazın M. Cordcl H11I1 derhal ıvı:. 
Roosevelt ile telefonla temas etmiş 
ve kendisine vaziyet hokkmda uzun 
izahat venni~tir. 

f'.ransada : 

Paris, 7 (Hususi) - Bütiin mat
buat, Arnavutluk hadiseleriyle meş
guldür. Hükumet, Arnavutluk hadi
selerinin Fransa ile alakası olmadı
ğım ileri sürüyor. Fakat Fransanın 
yalnız Akdeniz statüsü dolayısilc bu 
i~le bilvasıta alakadar olduğu haber 
veriliyor. 

Sair diyor ki: 
"Faşis hükumetini bu hare!{ctc 

sevkeden ne dır? Yugoslavya üzerin
de bir tazyik mi icra etmek istiyor? 
Makedonya ve Ege denizinde tasav
vurları mı var? Otrante kanalile 
Adriyatik denizini mi kapatmak isti
yor? Kime karşı? İtalyan matbuatı
nın bu hususta tam bir ketumıyet 
muhafaza etmesi daha az garip de
ğildir.,, 

Petit Parisien'e göre, bütün Dal
kan devletlerini sürükliyecek bir 
çarpışma vukuu muhtemeldir. İtal
yanın Balkana girmesi burada mu
vazeneyi altüst edecektir. Madam 
Tabous'ye ltalyanın lngıltereyi, ara
larındaki paktı fe:.he sevketmektedir. 

PARIS VE LONDRA 

Sefiri erimizin Temasları 
Paris, 7 (Hususi) - Hariciye Na

zırı Bonnct, bugün Başvekille yaptı
ğı mülakatı müteakıp Türkiye Bü
yük Elçisi Suat Davazı kabul etmiş-

cesetleri üzerinden gererek. · :ır tır. 

Muısolini cevabınızı bekliyo- Londra, 7 (Hususi) - Türkiye 

rum., Büyük Elçisi Tevfik Rüştü Arus, 

Kraliçe Yunani.rlana geçti saat 16 ya doğru Hariciye Vekaleti-

Arnavutluk Kraliçesi, iki gün ev- ne giderek Sir Alltanucadogan ile 
vel, dünyaya gelen veliaht ve mai- bir mülakat yapmıştır. 
yeti ile birlikte dün sabah saat ye- __ __ 

dide Yunanistana geçmiş ve Florine tabiiyetinde bulunan Arnavutlardan 
şehrinde ikamete başlamıştır. bir çoğu dün Arnavutluk konsolosa
. Romada yapılan resmi bir tebliğe nesine müracaat etmişler ve vize al
göre, son dakikada Kral Zogo tara- mışlardır. Bunlardan 50 - 60 kişilik 
fından Draca go~de~ılen bir heyet,. bir grup ilk kafile halir.de bu sabah 
Kralın bazı tekliflerıni İtaly~n kı:a- Arnavutluğa hareket edeceklerdir. 
atının başkumadamna tevdı etmış- Tir hük. ~- ti · una k d . . an usne nın son a ar 
tir. Fakat, bu teklıfler Romaya bıl-
dirilmiş ve şimdilik neticesiz kalmış
tır. 

Şehr.imizclen Je 'Arnauutluğa 
bir kafile gidiyor 

Şehr:imizde oturan ve Arnavuiluk 

mukavemete karar vermiş olması 

dolayısile, Arnavutluk tabiiyetinde
kilerden hariç olarak ta konsolosha
neye bazı müracaatlar yapılmış, fa
kat henüz kendilerine vize verilme
miştir. 
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15 Yaşındaki Talebe ile 
35 lik Kadının Aşkı 

Nazilli (TAN) - Sinema filmlerin- ceğini bildirmi~tir. Bir taraftan ken
tle.kini andıran bir hadise vuku bul- disi de otomobille İzmire koşmuştur 
muştur. Tafsilat şudur: Tren Nazilliye gelince, zabıta Mus-

Buldanda manifaturacı Halilin tafayı ve Perihanı yakalamış, ifadele-
Denizli lisesinde okumakta olan on 
beş yaşındaki oğlu Mustafa, ~ama

şırlarını mektep civarındaki evler -
den birinde oturan 35 yaşlarında 

Perihana yıkatmaktadır. Bu kadın, 
uzun müddet beraber kaldığı İsmail 
adında birinden yeni ayrılmış ve 
Mustafayı sevmeğe başlamıştır. Bir 
gün Mustafaya: 

- Daha fazla okuyup ta ne ola
cak? İşte sana istediğin kadar para ... 

Gidelim Istanbula, yaşıyahrn, de
miştir. 

Bir gün Mustafa, Perihanın Deniz
lide trene bindiğini görünce, bilet 
bile ıtlmadan trene atlamış ve ilcisi 
beraber lzmire doğru yola çıkmışlar
dır. Fakat Sarayköy istasyonunda 
Mustafanın dayısı bunları görmü~ ve 
hemen Buldana telgraf çekerek Ha
lile vaziyeti bildirmıştir. Halil de 
yıldırım telgrafile Nazilli istasyonu
na ve jandarma kumandanlığına mü
racaat ederek oğlunun yakalanıp ge
ri gönderilmesini ve masrafını öd.iye-

rini almıştır. Mustafa bir jandarma
nın refakatinde Sarayköydeki dayı
sına gönderilmiştir. 

Diğer işler 
Belediye, getirttiği iyi cins şeft:ıh 

fidanlarile bir meyva bahçesi vücude 

getirmiştir ve şeftali ağaçlarını ısla

ha çalışmaktadır. 

Mevcut imalathane, buranın veci
vardaki birkaç kazanın desti, tugla, 
çanak, kiremit ve su borusu gibi ih
tiyaçlarını karşılıyacak şekilde kuv
vetlendirilmiştir. Artık bu gibi me
vad ithal olunmıyacaktır. 
Kasabamızda radyo adedi yirmi 

beşi bulmuştur. Elektrik. olmadıgı i
çin bunların en çok yirmi beş günde 
boşalan akümülatörlerinin Zongul -
dağa gönderilip doldurulmasındaki 

müşkülat ta kaldırılmıştır. Belediye, 
kasabamızdan geçen ırmağın kenarı
na büyük bir çarh kurdurmuştur. Bu 
çarhın çevirdiği dinamo ile aküınu
latörler doldurulmaktadır. 

Menderes Ovasının 
Sulanmasını Temin 

Etmek için Tedbirler 
Aydın (TAN) - Devletin, pamuk

lu dokuma fabrikalarını kurmıya 

karar verdiği zaman daha bunlar 
yapılmadan eline aldığı uzun elyaf
lı ve yüksek kaliteli pamuk yetiştir
me siyaseti güzel neticelerini ver
meğe devam eylemektedir. 

Nazilli pamuk ıslah istasyonunun 
faaliyetiyle, Akala cinsi pamuğun 
7-8 vilayette ekilmesi temin olun
muştur. Kemiyet bakımından temin 
edilmiş olan bu muvaffakıyetin şim
di keyfi et cihetinden temini yolun
da il.erlcnilmektedir. Bunun için de 
sulama ve suların ıslahı işledne 

hızla devam olunuyor. 

muc:tur. 
Burhaniyelilerin kooperatif kura

rak açtıkları 19 kilometrelik k.ana
lın tevsii işi de, diğer sulama tesisn
tını yapmakta olan Nafia Vekaletin
ce deruhte edilmiş ve faaliyete ge
çilmiştir. 

Böyle<'e yakın bir atide, hüyük 
Menderes ovasının sulama davası ta
mamen halledilmiş olacak, zaten 
dünyanın büti.ın pamuk mıntakala

rından daha yüksek pamuk randı
manı veren bu topra :ırın enm 
kabiliyeti arttırılacaktır. Ve memle
ketimız, pamuk ihracatında en ileri 
memleketler safına gırecektir. 

Bugün pamuk tarlalarını sula-
Mıntakamızda 1,5 milyon dönüm 

sahası olan büyük Menderes ovası
nın sulanması teminine çalışılıyor. mak için çiftçi; at ve motor, d'>: ... p 

Çivrilik Işıklı golü bent haline gibi her vasıtadan ıstifadeye çalış
konularak başanlacak olan bu iş ya-1 makta, dönüm başına 5 liredan 10 
kında kısım kısım ihaleye çıkarıia- liraya kadar masraf etmektedir. Bu
caktır. na rağmen istedigi suyu temin edc-

On sene evvel Nazillinin ilerisin- -al\. t?Aepaq unatt.aa ·.mpıo..\ !l'lPnq 
de Feslek çayından başlıyarak açılan receği bol su, çiftçiyi masraftan kur
"'ulama kanaliyle her sene 40 bin dö· taracağı gibi istihsaliıtı da arttıl'rı

nüme yakın arazi sulanmaktadır. l caktır. 
Bu kanalın 40 kilometre daha Bu sulama faaliyetiyle beraber, 

uzatılarak suların Nazilli ovasına! ıslah çalı~maları da devam ediyor. 
ayni kanalın baş tarafına bu sene Menderese amut olarak akan çay-
regülatör de yapılacaktır. ların sebebiyet verdikleri bataklık, 

Nazilli ovasının Cenup kısmını ta- taşkınlık ve tahribatın önüne geçil
mnmiyle sulayacak olan 600 bin lira mesi için evvela civarın ağaçlanıp 
keşifli Pirlebck kanalının inşası orman haline getirilmesi lüzumu 
münakasaya çıkarılmıştır. hissedilmiştir. 

Mühendisler şimdi, Atça ve Yeni- Aydının burnunun dibindeki Tas-
pnzar ovalarının sulama işiyle meş- taban bataklığının kurutma ameli
gul olmağa başlamışlardır. Sene so- yesi de devam ediyor. Burada 11 ki
nuna kadar bu kısımların da, sula- lometre uzunluğunda olan kanal, 
ma tesisatının yapılması ihale edile- bu sene nihayetine kadar bitirilecek 
cektir. ve bakatlık kurutulmuş olacaktır. 

Denizliden Sarayköy nihayetine 
kadar olan büyük ovayı sulıyat•ak 
ve 400 bin liraya çıkacak· olan ka
nalın inşası da münakasaya konul-

Söke ovasında Menderesin taşma
sının da önüne geçilmiş, böylece za

rarlara son verilmiştir. 

On Kadın 150 Metrede 
Kopan Kayalarn 

Altında Eziliyorlardı 
\ 

"Besni" den yazılıyor: 
Kızılin köyünde, on kişinin haya

tına mal olması muhakkak görülen 
dehşetli bir kaza, teşadüf neticesinde 
hafü atlatılmıştır. Tafsilat şudur: 

Fırat nehri Kızılin'de köye naza
ran 150 metre derinlikten ve dik ya 
maçlı kayalar arasından geçip git
mekti-n.....ir. İçme suyu buradan alındı
~ gibi köy halkı çamaşırlarını da a
sırlardanberi burada yıkamaktadır. 

Evvelki gün on kişiden mürekkep 
dört aile halkı çamaşırlannı yine o
rada yıkarlarken, yüz elli metre üst
lerindeki büyük kayalar ansımı, 

dehşetli gürültülerle koparak aşağl
ya yuvarlanmıştır. Bereket versın. 
bu esnada yağan yağmurdan korun
mak için çamaşır yıkayanlar mağa
raya girmiş olduklarından kurtul
muşlar, kayaların altında kalıp eztl
memişlerdir. 

Kayaların çökerken kopardığı deh
~etli gürültü köyde büyük bir heye
can uyandınnış, herkes hadise yerıne 
koşmuştur. Uzun' çalışmalardan son
ra, kayaların kapadığı mağara ağız
lan açılmış ve içeride mahbus kalan 
kadınlar. sapasağlam kurtarılnuşlar
dır. 
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Zemin Kat 
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AGARAN 
SAÇLARA 

~ ~u&~~~ 50 YAŞINDA ~ 
LAKLIGINI TEZYlD EDINlZ. Gii7e11ik ve OLMAMA RAGMEN 

:=.::-uı::: ..:f"!' sa!1:~ SOL M U Ş 
junuzu hlllettiren KoU...'u tecrübe ediniz. 

Taze b1r alzm ve aebhar bJr ıülÜfÜll su- BiR cı• .. DEN 
detinl hllledecellnlze mutmain olabilirsiniz. .. 1 

Giresun Nafia Müdürlüğünden : 

Macun teksif 
edildillnden 
ihtiyacınızı 

uzun müd-
det tatmin 

eder. 

1 - Eksiltmeye konulan tş: Vlllyet Merkezinde klrgir ve betonarme 
kısunlarile çatısı yapılmıf olan on dershaneli ilk okul binasının ahşap 
sıva boya vesair kısımlannın lnpsıdır. Ketif bedeli 20153 lira Beş ku
ruştur. 

2 - Bu işe ald evrak fll!llardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, mukavelename, Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi, 
B _ Fenni hususi '8J1namelerle proje. İsteyenler bu evrak ve prtna-

Na11I 
Kartulclum 7 

"Bütün dostlanm; bu derece genı 
meleri bedelsiz olarak Gireson Nafıa Dairesinden alabilirler. 

3 _ Eksiltme 20/4/939 Pertembe gOnO saat 15 de Hususi Muhasebe 
Müdürlülü binasında toplanacak olan Villyet Daimt Encümeninde ya
pılacaktır. 

görünmek için neler yaptığımı sonı R • G • N l B D • 
yorlar. Takriben Uç ay evvel. 50 ne Omatızma, rıp, ez e, aş, lf 

4 - Eksiltme kapalı zarf usullle yapılacaktır. 
5 _Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1511 lira 48 kunış muvak

kat teminat vermesi ve bundan bqka apjıdald vesikalan haiz olup gös
terilmesi llzımdır. 

A - Carf seneye ald Ticaret odası vesikası. 
B - Ehliyet vesikası. 
Ehliyet vesikası alabilmek için isteklinin elindekt referanslarla ihale 

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

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

senel devrlyemi tebrik için mlsafir. 
lerlm gelmifti. Tenim esmer ve sert 
idi. Gelenlerden bir çok kadmlarm. 
Cildin unsunı olan Tokalon Kremi
nin istimali ile memnuniyeti>ahJ se
mereler elde ettiklerini ölretıdim 

Benim mütereddit olmama ratmen 
tecrilbe etmeje karar verdim. Her 
Akşam muntazaman yatmazdan *!V· 

vel Pembe renkteki Tokalon kremi
ni ve sabahlan da pudralanmadan 
evvel beyaz renkteki Tokalon krt'
mini kullanmağa başladım. Bir ksç 
gün sonra, cildimin yumuşayıp taze-

~-~---------~--~~~~-----~ ksti~~ ve b~ hafta niliayetinde 
BU KUCAKLAMADA 

PERTEV SURUBU 
daha genç göründüğümü hissettim 
Bugün, tlç ay oluyor, o derece cazip 
ve şayanı hayret bir semere elde et
tim ki bütün dostlanm ancak 38 ya
şında olduğumu söylüyorlar." 

Ağrılarını bir anda keser, sıhhatinizi i:ule eder. 

Bahçekapı Salih Necati 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlanları 

l - Matltiba muvafık çılrmadığından dolayı reddedilen ve yerine 
bafkaca mubayaa edilmiş olan 48 adet Dekovil arabası ve tekerleği 
farkı fiatın tabaiHnl tahminen müteahhit beubına ve pazarlıkla sa
tılacaktır. 

il - Muhammen bedeli 120 Ura ve " 15 teminatı ıs liradır. 
111 - Pazarlık 13/4/939 tarihinde A!t 14 de Kabatafta Levazım 

ve Mubayaat Şubesindeki Satıf Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Mallar her gün yukarda IÖZÜ geçen tubede görlllebillr. is

teklilerin pazarlık için tayiri edilen gün ve saatte % 15 teminat para-
lariyle mezkur Komisyona gelmeleri. (2067) 

~ ve Cild unsunı olan pembe renkteki lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
. y;~. Pertev Çocuk TokalOlı kreminde Viyana flniversi- Papllmam Marmara aram deniz telgraf kablosunun tamiri için bir 

~ 
'1'1 test Profesörlerinden Doktor Stejs vapur veya bir romorkorü.n en az 15 en çok 33 gün devam etmek üze-

ri L. Pudrasının kal idaresinde genç hayvanlarm cilt- re kiralanmuı pazarlığa konulmUftur. Pazarlık 10.4.939 pazartesi saat 
~ U~/lnt4 .ı hisses·ı oldug"'u bı•f.ı!.ı•htı•yar lerlnden istihsal ve "Biocel" tabir 15 te B. Postane binası alt katta müfettişlik odasında toplanacak alım 

r:,,...,.."l""::.lıcM'n'll u edilen ve tıpkı insan eildininkilerine satım komisyonunda yapılacaktır. 
::::::__ """I -1 zihne gelmektedir. müşabih genç ve sıhhatli, zengin ve Vapurun beher gündeliği 85 lira hepsi 2805 lira muvakkat teminat 

-t ••••••• .. kıymeili cevherler bülAsası vardır 210 lira 38 kuruştur. Taliplerin fennt ve pazarlık şartnamelerini gör-
J 4> ~ " M ı• L L -ı R ~ A s U R A N s Beyaz renkteki (yalsız) Tokalon mek ve muvakkat teminatlannı yatırmak üzere çalışma günlerinde 

11; kreminde ise tue krema ve saf Zey- mezkur müdürlük idari kalem levazım kısınma pazarlık gün ve saatin-

~ 
KUMRAL ve SiY AH 1 TÜRK ANONaM ŞiRKETiNDEN : tin yatı ve sair baleyfol unsurlar de de muvakkat teminat makbuzu ile idare hizmetine tahlis edeeeklerl 

re~te 11blı,I ~MlldlL....__ 15 Niae.n 1939 tarihinden itibaren TiirkiYe Jı vardır. Munta~an her ik;i kremi vapur veya romorkör için açık denize açılabileceji ve evaafi7le IUl'atinJ 
NGlLtz KANZUK ECZANES1 ve Galata Şubeleri GIŞELM1NDE Şirketimiz hiıae aenetlerinin lhiltanınız. Açık, yumuşak, düzgün gösterir liman ,ahacletnmmd kablo lfintt elverffll bulundutuna dair 

1 1 1 O lı kU iıl bir cilt temin etmiş olacaksnuz. Faf- İatanbul Deniz Ticaret mOdürlülfhrün işanna atfen idaremizin allka 
~EYOOLU - İST ANBUL numara po arı mukabilinde beher hiueye aafi olarak Kırk deli Mllleresi Garantilidir. Aksi bal J dar fen müfettlsl tarafmdan ftriı.c.k nmorla komJnona miiracaat-

••••••••••••-• Kurut temettü tevziine bqlanacağı ilin olunur. de parana iade olunacaktır. lan (.1182) 

-. Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ı lan ıar ı 
(' 

KAYIP - ı.tanbııl ltbalAt '6m- KAYIP - lstanbul ItbalAt gllm- p------------··-------· r1llilD(ln 25833 sayılı beyannameye rlllQnün 29387 sayılı beyannameye 
a1t 112729 sayılı ve 9.11.93a tarihli ait 543207 sayılı ve 5.12.938 tarihli GENÇL~R! 

Muhammen bedeli 2100 lira olan 250 Kg. muhtellf puntoda plr1nç 
çizgi 26.4.1939 çarpmba günü saat (10,30) on buçukta Haydarpapda 
gar binası içindeki satınalma komisyonu tarafından açık eksilteme 
usullyle satın alınacaktır. 

Bu ife gitmek ilteyenlerln kanunun tayin ettlli vesaik ve 157 Ura 
50 kuruşluk muvakkat teminatları ile birlikte eksiltme günü aaatlne 
kadar komisyona müracaattan lizımdır. 

Bu ite ait §8rtnameler Haydarpapda gar blnuındald komisyon ta-
rahndan parasız olarak dağıtılmaktadır. ~78) 

. * 
Muhammen bedeli 8030 lira olan silindir, motar ve dinamo yalı sa-

n vazelin ve saireden mürekkep 5 kalem malzeme 12/4/939 Çarpm
ba günil saat (15) On beşte IJaydarpapda gar binasındaki satmalma 
komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu ife girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesailde 602 lira 21 
kwııfluk muvakkat teminat ve tekliflerini muhtevi zarflanm eksiltme 
günü saat (14) On dörde kadar komisyona vermeleri llzımdır. 

Bu ife aft prtnameler Haydarpapda gar btnaaındakl sabnıbM 
komisyonu tarafından parasız olarak cfalıtılmaktadır. (UMO) 

80 seneden fazla bir tecrübe mahsulü. .. 

REVUE SAATLARI 
Modeller, en 10D ve zarif tülldedfr· Tanm

Dllf saatçilerde satılmaktadır. 

DEPOSU: htanbal, Galata, Kilrekçiler Maa· 

hayın han, 1 lnel 'kat No. t, posta katma tHB 

----- Ankara Radyosunda-----"' 
nJNA GECESi dolayısile okunan ve 

Bayan SAFiYE tarafından 

COLUMBIA :.'!'1~e: 
TU A SESi 

22155 No. ikide Turnam Gellr 

------satı,. çıkan]mıttır. 

Dr HAFIZ CEMAL 
Dahlllye MUhhaııı11 

Puardmı maada 1Ut (-1',30 dan lJ e, 
Sah, Cumartesi 12 7e kadar ~ Dl-
9an7olu No. lCK. 

köy ıiümune mektebinden .ıdlilm 

pbadetnameml zayi ettim- Yen•sbl 
ÇJkanCBlımdan mıttmdn htlkmfl 
yottur. - Cevat c;par. 

para makbuzunu zayi ettik. Yenlsini 
çıkaracağımızdan eüiı!nln hükmO 
kalmamıştır. - Balıkpazar Hava han 
Mair Behar ve Şkl. Çuval ve kana
viçe kolektif §irketL 

para makıbuzunu zayi ettim. Yenisi
ni çıkaracatımdan esldainin hükmü 
kalmamqtır. - Asmaaltı :No. 35 Ru
ben Alaluf. 

OSMANLI BANKASI 
TC RK ANON 1 M ŞI RKETI 

TESiS TARiHi 1aa3 
Jl•fillıri n Tilrkı"~ Cilmlıuri.,rti ilı ıniJnaltil mult•vılın•mısi 

2292 Num•ralı I0/6/ 1933 tarihli lununl• l•sdilt «lilmıpiı 
( 24/611933 t•rilı/ı 24" Num•r•lı Rnmt Oau1' I 

.. , .... , ... ı 

lhtl,at a~çesl : 
10.000.000 lnslllz Urası 

t.280.000 lnslllz Uraaı 

TGrklyenln batllca Şehlrlerincle 
PARIS. MARSILYA ve NIS'd~ 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR. KIBRIS, YUNANiSTAN, IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
ve MAVERAVI ERDON'ct. 

Merke• ve Şubeleri 
VUOOSLAVVA, RUMANVA, YUNANiSTAN, SURiYE. l0BNAN 

ve HATAY'da 
filyalleri ve bGUln DOnyada Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri yapa• 
Hnabl mrf ve mevt'uat heaaplan koıadı 
Tıcıri krediler ve vesaıkli krediler lcOpdı. 
Türkaye vt Ecnebı memleketler lzenne ketlde senedal iskontosu. 
Borsa emirlen. 
Esham ve tahvılil. altın ve emtaı Ozerine iYiM 
Senedaı lahsılatı ve saire. 

En vOklek emmvet tartlaranı haız laralak 
Kasalar Servisi vardır. 

Plvatanın en mlealt tartlarlle ( kambarah veya 
kumbaraeız) taunuf heaaplan acdar 

Sizi en fazla düşündüren Erfen
llklere (Yiızu.nilzdeki sivilceler) e 
karp yegane çaresi olan vıao
ZA'yı bir defa tecrübe eclln.lz, 
ve alacajınız neticeden hayret 
edeceksin!& 

.. mikrobun yapma11na, üremesine kat1 ve muhakkak mam olur. 
VlaOZA, bir ıümllik kremi delildlr, mütehasms kimyagerler ta

rafından fenni ve sıhhi bir IUl'ette imal edilen bir merhemdir. 
Her eczanede bulunur. ...... --.............................. . 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Kaaımpqada Yahya Kethüda mahallesinin Uzun yol caddesinde 10 

No. lu ve Faik Yübekbilgillye alt olup Kasımpap 9 uncu ilk okula n. 
hak edilmek üzere latimlikine umumt menfaat karan verilen arsanın 
beher metresine Belediye Daimt Encümenden seçilen komb7on tara • 

fmdan takdir olunan yedi lira kıymete itiraz eden mal sahibinin bu itl
razımn şehir meclisine niyabetle Belediye Daimt Encümende tetkiki 
neticesinde kanuni müddet geçtikten sonra verildiği anlafılmıt olmakla 
kabulüne imkln bulunmadığına karar verilmft oldulu 1295 tarihli ka-
rarnaı;nesinin 13 üncü maddesine tevfikan ilin olunur. (2394) 

İstanbul ikinci iflas memurlu - İstanbul üçüncü im memurlu • 
tundan· Bir müflise ait manifatura ğundan· Bır alacağın temini için hac 
eşyuı Ceski Topalyan hanı civarında zedilip paraya çevrilmesine karar 
Sultanhamanunda Küçük handa en verilen ev eşyası Bakırköyunde Ce • 
üst kattal pazarlık suretile ve alacak vizlikte Ebtizziya caddesinde 93 na
hlar milmesslllerhıln tensibi daire • marah hanede 12.4.939 ÇU"f811lba 
sinde parti parti satılacaktır. Satıı günü saat 17 de birinci açık arttırma 
günü 17.4.939 pazartesi saat 14 ola- suretiyle satılacaktır. İfbu gdn mab
rak tayin edilmlftir. Mallan görtnek euza tahmin edilen kıymet ~ 
Uteyenlerin 13.4.939 peqembe ve 75 ini bulmadıtı takdirde 14.4 9:ffi; 

------------------------ 1~.4.939 cuma giinll uat 18dan18.30 cuma günü ayni saatte ve a,.U ma 
8a111111 n Netdfat Mldlrl Ba10 fAtftl DOllOONcO O.ııecQ•k n a kadar mahaJUnclıe ham bulunma - halde Hdncl arttırma IUNt.fJle • 

lfeplpt '!. 1. 1- 8 ..... ~ TAJll ....._ lan Ub amaur. (18772) Jwiı na. o1... {1 
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