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Italyanlar, lşkodrayı da Zaptettiler 

Arnavut Kıtaları Çekilmeğell ROMEN HARiCiYE NAZiRi ŞEHRiMiZDE 

Mecbur Kaldılar, Tiran Düştü ~~ ~ ·~ •· 

.... 

Kral Zogo Dün 
1 

Yunanistan 
Arazisine geçti 

Ciano 
Bugün 

Tiranda, 
Tayyar·e 

Mussolini de 

İle Gelecek 

işgal Hô.disesi 
Derin lnf ialle 
K arşılanıgor 

Bir lngiliz Gazetesi 11Artık Bütün 

Balkanlar Tehdit Altmdadır11 Diyor 
Londra, 8 (Hususi) - Kabine, Mister Roma, 8 (Hususi) - İtalyan askerleri· bu 

Chamberlain'in gaybubetine mebni Sir Jon sabah Arnavutluk payitahtı Tiranı işgal etti-
Seymonun riyaseti altında toplanmış ve Lord leı. İşgal tamamlanmış ve işgalden yarım sa-
Halifax'ın verdiği izahları dinlemiştir. Zan- at sonra Kont Ciano tayyare ile Tirana muva-

•• 

a. ____ _...._._ .... ___ .. nedildiğine göre nazırlar Roma hükumeti salat etmiştir. Arnavutluk hükumeti, dün ge-
ltalyan a.kerlerinin ifgal nezdinde teşebbüsatta bulunularak İtalya'nın ce yarısı Tiranı tahliye etmiş ve anlaşılan EI-

ettikleri yerleri Arnavutluktaki hareketinin İtalyanın bey- basan' da yerleşmiştir. Sinyor Mussolininin 
gösterir harita nelmilel taahhütlerile ne suretle telif edilebi- yarın Tirana gelmesi beklenmektedir . 

..._ _________ ,_ leceğini sormıya karar vermişlerdir. İtalyanlar Tirana girdikten sonra her şey-
- • 1 . İtalıya, Arnavutluğun tamamiyet ~ den evvel r a d y o istasyonunu D E G 1 Ş EN ve istiklalinin beynelmilel bir ehem- işgal etmişlerdir. Bu suretle Arna-

miyeti haiz olduğuna ve ileride bu vutluğun hariçle alakası kesilmiş ve 

H k • k 1 vaziyette hiçbir değişiklik yapıla mı- Arnavutluğa ait bütün haberler 1-
Q 1 at er yacağına dair hazırlanan sefirler talyan menbalarmdan gelıniye baş-

konferansının 1921 tarihli karar su- lamıştır. 

5 0 _. retini .imza etmiştir. İtalya, bundan ilk ltalyan zayiah 
............. , .. Uit'VW-~._,_. 11n1 ---...ı.. t--'1:- .., • ".,.,._, Italy-o.ıı:'"'ltl.embaları tarafından ve- Galenko,, rıhlımda Hariciye Vekilimizle beraber 

nasebetlerini tanzim için 
asırlardanberi buldukla· 
rı, koydukları, tatbik" et· 
tikleri beynelmilel kaide· 
ler, haklar, nizamlar, tea· 
müller hükümden düımüı· 
tür. Artık ne taahhüde, 
ne muahedeye, ne hakka, 
ne de teamüle güvenilebi· 
lir. Beynelmilel münase· 
betlerde yegCine Cimil, 
KUVVET lialmııtır. 

sinin ihtiva ettiği taahhiiler mucbin- rilen malumata göre, evvelki gün 
ce Akdenizde statükoyu muhafaza Draçta vuku bulan muharebelerde 8 
etmekle de mükellefti. deniz neferi ölmüş ve 34 deniz neferi 

Lord Halifax, Balkan hükumet de yaralanmıştır. lhraç kıtaatmdan 
mer~ezlerinden aldığı raporlar hak- 30 nefer ölmüş, 9 nefer yaralanmış-
kında arkadaşlarına malıimat ver- tır. Santa Karantada bir deniz neferi 
miştir. ölmüş, 10 nefer yaralanmıştır. Aya-

Vaziyet karanlık görülüyor sarandide Italyanlardan bir kişi öl-
Nazrrların toplantısından sonra nıüş, 10 kişi yaralanmıştır. 

şu tebliğ neşrolunmuştur: Tayyarelerle nakledilen bir Ital-
Bugiin Tirana geleceg"i k "Nazrrlar, Arnavutluk meselesi yan umbaracı alayı Tiranda kara-

hakkında hükihnette mevcut malıl.- bildirilen Mussolini ya inmiştir. Italyan kuvvetleri bu sa. 

mişlerdir. Mühim amillerin çokluğu tasyonunu işgal etmişlerdir. 

Saracoğlu ve Gaf enko 
Dün 3 Saat Süren 

Bir Mülakat Yaptı,ar 
Görüşmeler Bugün de Devam Edecek ve 

Misafir Nazır Bu Akşam Bükreşe Dönecek 
matı hulasa eden bir raporu dinle- ı bah saat 11,45 te Tiranın radyo is-

dolayısile vaziyet biraz karanlıktır. Son Dakika Köprüler berhava ediliyor 
~azan: M. Zekeriya SERTEL Şimdilik alakadar nazıdarın Londra Yine Romadan verilen bir habere Romanya Hariciye Nazın Gafen

ko yanında refikası, Bükreş Elçimiz 
Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Ro
manya hariciyesi kalemi mahsus 
müdürü olduğu halde, dün saat 13.10 
da Daçya vapurile şehrimize gelmi~
tir. 

lunmuş, Şükrü Saracoğlu kendisine 
ve refikasına birer buket takdim et
miştir. Gafenko bu sırada kendisine 
"Hoş geldiniz" diyen matbuat mü
messillerine şunları söylemiştir: 

Ç ekoslovaıiyanın haritadan 
silinmesi, Arnavutluğun 

işgali, bir çok bakımlardan mil
letlerin hayatında ve siyasi ta
rihlerinde yeni bir devir açıyor. 
Şimdiye kadar doğru sandığı
mız, inandığımız, hürmet veri
ayet edilmesi lazım geldiğini 
kabul ettiğimiz bir çok hakikat, 
prensip ve esasların manasızlı
ğını ispat eden yeni bir devir. 
İspanya, Arnavutluk, Çekoslo
vak milletlerinin başlarına ge
len bu hazin tecrübeden sonra 
öğreniyoruz ki: 

~ 

Milletler kendi mukadderatlarını 

kendileri tayin hakkını haiz değil
dirler. Küçük bir milletseniz sizin 
nıukadderatı:ruzı büyük devletler ta
yin edecektir. Müstakil mi kalmanız 
lazundır, başka bir devletin uşağı 
olarak mı yaşıyacaksınız, demokrat 
bir rejim mi tesis etmek istiyorsu
nuz, yoksa faşist bir idare mi kura
Caksı:ruz? Bu hususta söz ve rey hak
kı sizin değil, büyük devletlerindir. 

Küçük milletlerin hayat hakları 
Yoktur. Dün Çekoslovakyayı, bugün 
Arnavutluğu ortadan kaldıran kuv
'7etin yarın Romanyayı, öbürgün 
Danimarkayı, daha öbürgün İsviç
reyi yutmak istemiyeceğini kim id
dia edebilir ve bu küçük devletleri 
böyle bir akıbetten hangi kuvvet, 
hangi hak mefhumu, hangi siyasi 
angajman kurtarabilir? 

(Sonu: Sa.. 10, sü.. 4) 

veya civarından ayrılnıamalan hu- K f d göre, Italyan kıtaları, dün aksam 
susunda mutabrk kalınmıştır. Bu- Of onun G 

1 

Shijak nehri üzerinde Draça 15 kilo-
nunla beraber gelecek içtima için ı· cgaıı·nden metrelik bir mesafede bulunmakta i-
hiçbir tarih tesbit edilmemiştir." ~ diler. Arnavutlar çekilmeden evvel 

Başvekil tatil yapmaktan vazgeçe- Korkuluyor 1 buradaki köprüyü berhava etmişler-
rek Londraya dönmek üzere hareket dir. Bir keşif tayyare filosu Draç ci-
etrniştir. Muhalefet liderleri mecli- ı varında hazırlanan tayyare meydam-

Londra, 8 (Hususi) - En !>On ha- ı na inmiştir. 
sin hemen toplanmasım istemişler- berl ·· İt ı k · b .. e:e gore, a yan uvveU~rı u-. Şimalde Italyanlar Alessio'yu iş-
dir. Meclisin gelecek hafta ortaların- gun Işkoctraya girmişlerdir. Italyan 

1 b kl · membaları tarafından ''erı'len bu ha- gal ettikten sonra ilerlemiye devam da top anması e enıyor. 
ber henüz teeyyüt etmiş değildir. etmişlerdir. 

lstikrıah ve hiddet Kral Zogo, Koriça yakınında Yuna- Cenupta da Delvine işgal edilmiş 
Gazetelerin hepsi de Arnavutlu- nistan hududunu geçmiştir. Geceyi ve geride bırakılmıştır. 

Florlne'de Kraliçe ile birlikte geçi-
ğun işgalini istikrah ve hiddet ile recektir. Yarın sabah Sel:lniğe hare- ltalyan ajanıına göre 
karşılamışlardır. Daily Telegraph'm ket edeceklerdir. Scianikte Büyük ı Stefani ajansı şu malümatı da ver-
şu cümlesi bütün gazetelerin dü- Otelde kendileri için odalar tutul-

1 

mektedir: 
şüncesini hulasa ediyor: muştur. l "Son günler zarfında mütemadi-

"Müdafaasız küçük bir memleke- Kk orfo~anl rdvcrllbc~ bir habere g
1
öre, 1 ı yen fikir değiştiren kral, zaman ka-

ya ın gun c e ırdenblre bir tal- ı 
te karşı bariz yeni bir taarruz." yan hareketi vukua gelmesinden en- zanmak istemi§ ve General Guzzoni-

Gazetelerin büyük bir kısm~. İtal- ıı~ dişe edilmektedir. · fiil nin nezdine İtalyan ataşemil~.terinin 
(Sonu: Sa. 10, su 2) .!1--!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~~~~~=z:=::=~~-~-- (Sonu: Sa. 10, su. 5) 

Dost devlet Hariciye Nazır11 Galata 
yolcu salonunun rıhtımında dün sa
bah Ankaradan şehrimize gelen Ha
riciye Vekili Şükrü Sarı..coğlu ve rd
fikası, Romanyanın Ankara elçisi 
Stoyko, vali. İstanbul komutanı. Yu
nan, Romen ve Yugoslav konsolosla
rı, Türk ve ecnebi matbuat mümes
silleri tarafından karşılanmışlardır. 

Vapurda ilk mülakat 
Misafir Nazır, Türk ve Romen 

bayraklarile donatılan rıhtımda Ha
riciye Vekilimizle ve diğer istikbale 
gelenlerle samimi musafahada bu-

"- Dost, güzel ve modern ve 
mert Türkiyeye gelmekliğim Sara• 
coğlunun geçenlerde memleketimize 
yaptığı ziyaret sırasında kararlaşmış 
bulunuyordu. Bu ziyareti bugünler
de yapmaklığımın mukarrer bulun
duğunu o zamanki havadisleri takip 
ettiğiniz için her halde hatırlarsınız. 
Resmi bir mahiyeti olmıyan bu ziya~ 
retimin bu kadar güzel bir havaya 
rastlaması beni ayrıca memnun et
ti.,, 

Gafenko ve Saracoğlu, rıhtımda 

birkaç dakika süren sam.imi hasbi
halden sonra istikbale gelenlerle bir. 

(Sonu. Sa 10. Sü 4J 

Almanya, ispanya 
ve ltalga Askeri iş 
Birliği Y apıgorlar 

Dün tahliye edilen ve ltalyanlar tarafından İfgal olunan Tiran (Görünen ana ccu:ldelerden 
biri "Muısolini Bulvarı,, diğeri "Vıalde Krali~ tJOkağı,, dır) 

\ 

Londra, 8 (Hususi) - Ispanyanın 
geçen 27 martta komintern aleyhin
deki pakta iltihakının dün resmen i
lan olunması derin bir tesir uyandır
mıştır. 

Pakt, Ispanya Hariciye nazırı Jor
dana ile İtalya, Almanya ve Japon
ya elçileri arasında imzalanmıştır. 

Paktın metni berveçhi atidir: 
cıMadde l - İspanya 25 ikinciteşrin 

1935 tarihli itil4fta ve munzam protokol-

da ve 6 iklncitezrin 1937 tarihli proto'k:ol
da tarif edilen komünist enternasyonad 
aleyhindeki pakta i:ıtirak eder. 

Madde 2 - Alakadar devletlerin otori
teleri arasındaki mesai şeklinin bu oto
riteler arasında sonradan yapılacak olan 
mü:ı:akerelerin mev:ıuunu teşkil edeceği 
kaydedilmektedir. 

Madde 3 - 25 iklnciteşrln 1935 tarihli 
itllAf ve munzam protokolu ile 6 jkinci
teşrin 1937 tarihli protokolun 27 mart 

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

Belgrad • 
lstanbul 

Yazan: M. Turhan TAN 
B elgratta, son incelemelere gö-

re, dört yüz beş bin nüf'us 
bulunduğu anlaşıldı. Bir Krallık pa
yitahtı için bu nüfus hiç te çok gö
rillmez ve bahse de mevzu teşkil et
xnez. Fakat haberi veren Sırp gazete
si (1820} de Bclgratta ancak 5,000, 
1884 te 35000, 1900 de 70 bin kişi bu
lunduğunu söyliyerek şehrin otuz, 
kırk yıl içinde yiizde altı yüz nisbe
tinde bir nüfus bereketi temin etti
ğini tebarüz ettirdiğinden bu habere 
ilgi iöstermek zorunda kaldım. 

TAN 

Bir Gazetenin 
Yazdığı Yalan 
Tafsilat 

l 1 ış h d - ı ISinan için 11 e ir e Bu Sene içinde Bugün Büyük 

Finike Liman Reisi ' 

Vaziyeti Anlatıyor 
Fenike liman reisi, dün gazetemize 

1 
şu telgrafı göndeı·miştir: 

Yapılacak işler ·ı Ihtifalgapılıgor 
J 1 Süleymaniye Camiinde 12 Buçuk Milyona Varan Bütçe Sah 

Meclisinde Görüşülecek Günü Şehir 

Belediye ve idarei hususiye-

, de Toplandacak 
Büyük Türksanatkarı Mimar Si-

"Cumhuriyet gazetesinin 1 nisan 
tarihli nüshasında Adrasan sahille- nin 1939 mali senesi bütçesi ha-

parasız aşıhyacaklardır. il 1 nanın 351 inci yıldönümü münasebe-

ltlalU.m olduğu üzere Belgrat, on 
dokuzuncu asrın başında Türkler 
tarafından tahliye olunmuştu. Ak· 
german muahedesine Rusların koy
durdukları bir madde Sırp toprakla
rında Tilrklerin oturmalarını yasak 
ettiğinden nüfusu bir zamanlar on 
bini aşan bu meşhur şehir birdenbi
re ıssızlaşıvermişti, 

. zll'lanınıştır, Salı günü Şehir 
rınde karaya oturan Sadık:.lade vapu Mecli!\İne sevkedilccektir. Her 

Blitçeye konulan 43G.036 lira ı ı tile bugün saat 14.30 du Süleymani
ile de yeniden bir hastane yaptı- yedeki mezarı başında büyük bir ih
rılacaktır. Ancak bu hastanenin J ; , tifal yapılacaktır. Hazırlanan prog
yeri henilz tesbit edilmemiştir. rama göre ihtifale Istiklal marşile rundaki yolcuların gemide bulunan 1 

• 

i 
iki idarenni 939 masraf ve vari· 

bir Almanın tedbirleri ve himmetle
rile kurtulduğu hakkında tamamen 1 dat biitçeleri ınutevazin olarak 

12.423.677 liradan ibarettir. 
1 

başlanacaktır. Bundan sonra yüksek 
Bed·zn terbiyesi işlerine tahsis 1 

uydurma taisilat havi bir yazı inti-

) 

Yeni hususi idare masraf biit· 
şar etmiştir. 

resiyle yapılacak işlar şunlar· 
Vakanın gecenin zifiri karanlı~ın- dır: 

da olması dolayısile fotoğraf almak ) 
imkansız olduğu gibi vapurda bulu

Vilayet bütçesinden 510 bin 

· :Mühendis mektebi talebesinden Fa-
edilen 67 bin liranın yüzde onu, kih Ozlen, Universite Edebiyat fa-
belediye blitçesinden tefrik edi- kültesi talebesinden Ekrem üçyiğit, 
lccek para ile birlikte stadyom mimarlar ve mühendisler mımına Be
inşaatına sarfcdileccktir. Miite-

1 
lediye Sular idaresi müdürü Yusuf 

hakisi do diğer beden terbiyesi ı ı Ziya Erdem tarafından nutuklar söy-

Fakat garip olan nokta şehirle n
roş boşal<lığı halde kalede Türk as· 
keri vardı ve bunlar 1866 yılına ka
dar orada kalmışlardı. Sırbistan, da
ha sonralara kadar kUçük bir prens
lik durumunda yaşadığı için Belgrat
taki muhafız askerlere göz yumu
yordu. Edirne ve Pnris muahedeleri 
de Sırbistan üzerindeki Türk haki
miyetini temsil etmek ilzere Belgrat, 
FethülislUm, Böğürtlen ve Semcn
drc kalelerinde -ki Babıali lisanın
da bunlara Klai erbea dcniyordu
Türk askeri bulunmasına müsaade 
etmiş bulunuyordu. 

lira yol inşaat ve tamiratına, 180 
nan yüzden fazla Türkün hayatını bin lira mektep inşaatına, 15 bin 
kurtaran bir kahraman olarak göste- 1 

işlerine sarfcdilecektir. lenecek, yüce mimarın hayatı ve sa-
Belediye biitresinde ise 773 nati hakkında izahat verilerek gerek 

1866 da Kinez l\.lihal Babıaliye 

bir mektup yolladı, bu dört kalenin 
Sırp milletine bağışlanmasını istedi. 
o zamanki Osmanlı kabinesinin bu 
talep üzerine aylarca müzakereler 
yapıp sonunda hiç bir şeye karar 
veremediği ve kaleme alınan orta 
çapta yirmi sayfalık bir mazbatada 
beş ayrı fikir ortaya siirülerek bun
lardan birinin kabuliinde padişahın 
muhayyer bırakıldığı meşhurdur. 

Sultan J\.bdülaziz, Kinaz denilen 
pernsin İstanbula gelmesi, metbu sı
fatiyle kendini selamlaması şartiyle 
dört kalenin Sırbistana terkini em· 
rcderek vükelasından daha akıUı 

davrandığı meşhurdur. Fakat prens 
tc akıllıydı, İstanbula geldi, bir çok 
hediyeler aldı ve döndü. 

Şu hale göre Bclgradm nülusu 

1867 den sonra çoğalmıya haşlamış 

demektir, Sırp gazeteleri o tarihte 

bu nüfusun beş on bin raddesinde 

bıılundui:runu ima ediyorlar ve 1884 

te otuz beş bini bulduğunu söyliiyor

lar ki mühim bir ·çoğalıştır. 

Bu münasebetle bir de İstanbul 

nüfusunun dalgalanışlarına göz ge

çirelim: 1876 da (873,565). Bu raka

mın 1908 de (1,080,000) e ulaştığını, 

1927 de ise 697,856 ya düştiiğünü 

görüyoruz. Belgradın yüz yıl içinde 
beş binden dört yüz bine çıkan nüfu
su yanında İstanbulun altmış senede 
hiç bir fazlalık kaydedememesinin 
sebebi nedir? ... Bu suale bilen ve bil
ıniyen bir çok cevaplar verebilir ve 
bu cevaplara içtimai, siyasi tarihi 
pbi renkler de sürülebilir. Fakat ha· 
kikati bir kelime ile ifade etmek 
mümkündür: Bakımsızlık? •• 

Radyo Gümrüklerinde 

Tenzilat 
Bazı gazeteler bir müddenenocd 

radyo fiyatlarında' mühim tenzilat 
yapılacağını ve son günlerde ise, ye
ni Türk - Amerikan ticaret anlaş
ması mucibince bu tenzil&ttan şimdi 
ki fiyatlara nazaran yüzde 75 radde
sinde bulacağını bildirmektedirler. 

Radyo ahizeleri üzerinden, tarife 
kanunu mucibince alınması lazım ge
len gümrük resmi, kilo başına 5 lira 
iken, memleketimizle Almanya ara
sında cari ticaret anlaşması iktız::ısı 

olarak bu resimden evvelce yüzde 60 
tenzilat yapılmıştı. Bu defa Ameri
ka ile imzalanan ticaret anlaşması, 

sözü geçen yüzde 60 tenziiatı yüzde 
75 e çıkarmıştır. Yani tenzilatın nis
beti yüzde 15 artmıştır ki, kilo başı
na isabet eden tenzilat farkı 75 ku
rustan ibaret bulunmaktadır. 

Yeni Türkiye - Amerika ticaret an
laşması tatbik edilmiye başlandığm
cia bu tenzilat yapılacaktır. 

lira köy mektepleri inşaatı ic:in 
rilen Alman, yolcuların en ihtiyarı-

! 
köylülere yardım faslına, 13 bin 

dır. O dakikada başka kimsenin ha- lira ziraat i~lerinc 436.036 lira 
yatını kurtarmak değil, kendisi çok bir hastane inşasına, 6 bin lira 
perişan vaziyette olduğu f~in herhan- , 
gi bir harekette bile bulunmadı- beden terbiyesi işlerine sarfedi-

lecektir. 
ğı tesbit edilmiştir. Yeni mektep inşaatına nyrılon 

Gemi yolcuları, gemi adamlarının 180 bin lira tıe bu sene şehir tçe-
tcdbirlcri ve yolcuların sükı'.lnetlerlni risinde dört mektep kurulacak-
muhafaza etmeleri sayesinde kurta- 1 ıı tır. Bu mektepler Bakırköy, Ye· 
rılmıştır. 1

' nikapı, Üsküdar, ve Fatihte ya-

Cumhuriyet gazetesinin kahraman 
diye tanıttığı Alman, kadın yolcular 
cıkmadan gemiden çıkmamak gibi 

bir nezaket göstermekten başka bir 

şey yapmamıştır. Esasen Türk erkek

leri tarafından da ayni nezaket gös-

terilmiştir. ı . 11 

pılacaktır. 

Köy mekteplerinin inşaatı lçtn 
bütçeye konulan 15 bin lira ile 
ancak 18 köye yardım edilebile· 

' ceği anlaşrlmıştır. Halbuki 40 

1 

köy mektebini yapmış, dam in
şaatı için hususi idareden yar· 
dıın beklemektedir. 

Vilayet ziraatinin ıslahı için 
ayrılan 13 bln lira ile bir tohuın 
ıslah istasyonu tesis edlleccktlr. 
Halkalıdaki tavukçuluk enstitü
süne de ehemmiyet verilec·~k ve 

ı köylüye cins tavuk tevzi edile-
1 J,i cektir. Ayrıca köyle".de fidanllk
l t lar da kurulacaktır. Seyyar aşı 
memurları da köyleri gezerek 

bin lira asfalt ;ol inşaatı ile ha- i 1 Osmanlı imparatorluğunda, gerekse 
zı yollarm tamiratına, 60 bin li- yauancı memleketlerdeki tesiri tahlil 
ra köprüler tamiratına, 150 bin 1 . edilecektir. Ihtifale Istiklfil marşile 

lira Gazi Köprüsü işlerine, 15 i nihayet verilecektir. 
bin lira sebze halindeki yeni te· Ihtifalden evvel saat 13.30 da ci-
sisata, 50 bin lira şehir planı tan- var orta okullar, liseler, Yüksek Mü-
zim işlerine, 250 bin lira beledi- 1 hendis mektebi, Güzel sanatlar aka-
ye bahçelerinin yeniden tanzi- demisi ve Teknik okulundan gelecek 
mino vo Şehir Tiyatrosu ahşap talebe ile sair istiyenlere evkaf mi-

lnsmtnın betona tahviline, 164 ı ı · 1• marlarmdan Mustafa Sona Süleyma
bin Ura istimlak işlerine, 90 bin ı., niye camiinde Yüce mimarın hayat 
Ura Ccrrahp~şa hastanesinde ı ve eserleri hakkında izahat verecek 
göz kliniğine yapılacak inşaat ı ı .ı ve oradan toplu olarak ihtifal yerine 
ilavesine, 30 bin Ura da asri me- 1 gelinecektir. 
zarlığın tevsi ve tanzimine sar· Gece saat 20.30 da Eminönü halk-
fedilecektir. il evi salonunda eski eserler müzesi mi-

l 
marı Kemal Altan tarafından (Mi· 

H~r iki idarenin mll~terek adi mar Sinan ve eserleri) hakkında bir 
blitçelerile de 85 bin lira nafıa- konferans verilecektir. 

ya, 2,041.424 lira maarife, 91.071 Belediye, C. H. Partisi, Istanbul 
lira ziraate, 44,128 lira baytarlı-

1 

halkevleri adına Eminönü halkevi. 
ğa, 137,036 lira Sıhhiye ve Mu- Vakıf işleri direktörlüğü, Universitcı 
aveneti İçtimaiyeyc, 843,963 li- Güzel sanatler akademisi, Yüksek 
ra da muhtelif masraflara, mühendis mektebi, Teknik okulu, 
4,300,000 Ura da maaşa tahsis e- Mimarlar birliği, Mühend1sler birli-
dilıniştlr. Belediye ile vilayet -~ , ltl, Teknik okulu .mezunları cemiyeti 
rasındakl mtiştcrek işlere sarf o· il ne sair arzu edenler btrer çeıenK- KO-

dltmek ilzeer de 122,480 lira ay- yacaklardır. 

Türk gemicilerinin cansiperane 
gayretleri He kurtarılan yolcuların 

bir ihtiyar Alman tarafından kurta
rıldığı haberini uyduran ve o gece 
karanlıkta hadiseyi karşıdan seyret
mesi mümkii.n olmıyan bir adamın i
fadesine atfen yapılan bu yanlış neş
riyatı tashih ederim. Bu telgrafımm 
sayın gazetenizde neşrini rica ede
rim.,, 

Finike Liman Reisi 
Zeki Kocakçimen 

rılmıştır. 1 köylülerin her türlii ağaçlarını 

~ıı~--~~~~~---iiiiiii!iiiiiiiiiiiii!i'!~.-~--~~~~~-~--~~-~~- ~ıı POLiSTE: 

lzmitte Belediye 

Seçimi 

MAARiFTE: 

19 Mayıs Şenlikleri 

için Program 
Maarif bu seneki 19 mayıs şenlik-

!erinde erkek, ve kız talebenin yapa· 

lzmit, B (Tan Muhabirinden) - Iz- ' 
mitte belediye seçimi pazartesi günü 
yapılacaktır. Parti genbaşkuru 96 ki
şilik namzet listesi ilan etmiştir. Bu 
namzetlerden 27 si aza olarak seçile

cağı jimnastik hareketlerini bir şema 
üzerinde tcsbit ederek tamim halin-

cektir. -- -----<>-
Çöpleri Kutulara 

Atmıyanlar 

de alakadar maarif müesseselerine 

bildirmiştir. Vekalet ayrıca şen!ikle· 
rin sureti icrası hakkında bir tali
matname hazırlamaktadır. Bu tali-
matname mayıs ayı bidayetinde bil-

Belediye tramvaylardan inen hal- tün orta tedrisat müesseselerine bil-
kın biletleri yerlere atmamaları için dirilecektir. 

UNIVERSITEDE : 

Edebiyat Fakültesi 

Krzını Alamadığı için 

Adamı Öldürecekti 

T 1 b • • T tk•kt • Feriköyde oturan Yani isminde bir a e esinin e 1 eri genç 0 civarda bakallık eden Tornaya mü-
Universite Edebiyat fakültesi ta- racaat ederek kızını istemiştir. Tornanın 

reel cevabı vermesinden mt:ğber olan Ya-
!'ih ve coğrafya şubeleri talebelerin- nl tabancasını çekerek ntes etmek iste· 
den 90 kişilik bir grup, doçent Mük- miş ise de Torna ve oğlu Koço Yaninin 
rimin Halille birlikte Yedikuleye gi- elinden tabancayı almışlnrdır. Yalnız bu 

sırada Torna tabanca kabzasile başından 
derek Bizans imparatorluğundan Os- yaralanmıştır. Yaralı tedavi altına alın

mış, suçlu yakalanarak tahkikata başlan· manlı imparatorluğunun son devre

lerine kadar hususi ehemmiyetlerini 

kaybetmemiş olan Yedikule zindan
larile surlarda tarihi tetkiklerde bu-

lunmuşlardır. 

mıştıl'. 

e Kocamustafapaşada Mektep sokaltn
da oturan Karabetin oğlu 14 yaşında 

Lüspik evin yanındaki duvardan aşağı dU
şerek kolları ve bacağı kırılmış ve bay 
gın bir, halde hastaneye kaldırılmıştır. 

kalabalık tramvay durak yerlerine 
birer tanzifat onbaşısı koymuştur. 

Bu onbaşxlar, tramvaydan inen ve 
ellerindeki bileti ~öp kutularına at
mayıp ta yere atanlara ihtarlarda bu
lunmaktadır. 

Nef'i Hakk"ında Konferans · ~ --~ - ' e Haliç Fenerine yana~an bir vapur-
Dün akşam saat 20.30 rla Beşiktaş N'~finin hayatı, sanati, ve mütcakıp dan kereste boşnltan Bekir isminde bir 

halkcvi konferans salonunda şair s.t- asırlar edebiyatı üzerinde bıraktığı hamal vapurla iskele arasındaki kalasın 
kı Akozan tarafından 17 inci asır tesir hakkında bir konferans veril- üzerinden düşerek muhtelif yerlerinden a

ğır yaralanmıştır. Bekir ifade veremez bir 
Türkşiirinin en büyük simast olnn miştir. halde hast.ıneye kaldırılmıştır. 

GÜNÜN Galenkonun Ziyareti 

RomanYa HaricÜle Nazın Calenkonun, Calala nhtımında iıtikb.aline ait iki intıba 
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SUAL '· CEVAP?. 

Arnavutluk • 
İtalya 
Münasebetleri 
Nasll Başladı? 
S -1 talya ile Arnavutluk ara
sındaki münasebet nasıl baş· 
ladı, nasıl inkişaf etti? İşgal
den evvel aralarında bir ilıti· 
lô.f var mıydı? 
C - İtalya için Arnavutluğun sev

kulceyş bakımından büyük ehemmi
yeti vardır. Çünkü İtalya vaktiyle 
Yugoslavyayı başlıca düşman bilirdi 
ve Yugoslavyaya karşı Arnavutluk 
iyi bir müdafaa sahası olabilirdL 
Sonra da Arnavutluk İtalyan çizme
sinin tam topuğu karşısına düşüyor
du. Kuvvetli ve İtalyan himayesin
de bir Arnavutluk Adriyatiği gereB 
Yugoslavyaya, gerek İngiliz-Fran
sız donanmalarına kapamıya kati 
idi. Bunun için İtalya Arnavutluğu 
Cihan Harbinden sonra kendi nüfu
zu altına almıya ehemmiyet verdL 
Arnavutluk fakirdi, paraya muhtaç
tı. İtalya ona istediği parayı verdi. 
Ve 1926 da Kral Zogo ile imzaladığı 
bir anlaşma sayesinde Arnavutluğa 
icabında asker çıkarmak hakkını ka
zandı. Ayni zamanda İtalyan kum
panyalarına geniş imtiyazlar elde 
edildi. Bu anlaşma 927 de tazelendi 
ve 20 sene için uzatıldı. 

Bu anlaşmalardan sonra İtalyan
lar Arnavutlukta faaliyete geçtiler. 
Yollar yaptılar. Limanlar yaptılar. 
Bilhassa sahilden Yugoslavyaya u
zanan askeri yollar inşasına ehem· 
miyet verdiler. 

Fakat İtalyanların bu istilası Ar
navutları kızdırıyordu. Arnavut mil
liyetperverleri arasında İtalyan düş
manlığı başladı. Zaman ile Arnavut-
1 uk İngiltereden yardmı teminine 
başladı. İngiliz mürebbilerin yardı
miyle kuvvetli bir jandarma teşki1a
tı vücudc getirdi. Hatta 1931 de Ti
ran muahedesini tecdide yanaşmadı. 
Bu suretle İtalya ile Kral Zogonun 
f!T~~ı hir. mfirMPt,1~".ıhr _gibi Qldu Fa-
1\:at sonra para ıntıyacı , teKril Ki'aı 
Zogoyu ltalyaya boyun eğmiye mec
bur etti. İtalya bu defa verdiği pa
rayı daha ziyade Arnavutlukta bir 
ordu tesisine hasretti, hatta ayrıca 
Arnavutlukta 15 bin kisil1k bir kuv
vet bulundurmak hakkını ks.zandı. 

• 
S - M emurlarm bir dPrl'CC 

terfi etmeleri içi11 aramlatı 

ecnebi lisanları hangileri
dir? Bu imtihana girmek is
teyen memur nere11e müra -
caat etmelidir? Bir defasın
da muvaffak olamıyan bir 
daha girer mi? 
C - Bir derece terfi etmek için 

imtihana girilecek lisanlar, yaşayan 
lisanlardır. Yani, almanca, fransız • 
ca, ingilizce, italyanca ve rusçadır. 

Her memur, mensup olduğu Vekale
te müracaat eder. Bu imtihanlar An· 
karada Dil Tarih ve Coğrafya Fakül
tesinde, İstanbulda Edebiyat Fa -
kültesine bağlı Romanoloji Enstitü
sünde yapılır. Bir defasında muvaf
fak olamayan bir daha girmek hak· 
kına maliktir. 

!TAKViM ve~ 
9 Nisan 1939 
PAZAR ·-----·-,------

4 üncü aY Gün: 30 Kasım: 153 
Arabi: 13118 Rumi: 13~!'.I 
Sefer: 19 Mart: 27 
Güneş: 1'.30 - Oğlc: 12.1!'.I 
İkindi: 15.55 - Akşnm: 18.41 
Yatsı: 20.16 - İmsak: 3.47 

Yurtta Hava Vaziyeti 
YeşllkÖY meteoroloji istasyonundan alı• 

nan malıimata göre, hava yurdun doğu ve 
cenup doğusunda çok bulutlu ve yer yer 
yağışlı, Karadeniz ve Akdeniz kıyıları-

nın ıark kısımlarında bulutlu ve mcvzll 
yağışlı, diğer bölgelerinde umumlyeile 
açık geçmi5, rüzgfırlar her tarafta şmaU 
istikametten orta kuvvette esmiştir. 

Dün İstanbulda hava açık geçmii, rl\z• 
gar, şimali şarkiden saniyede 2 - 4 met• 
re hızla esmiştir. Saat 14 te hava tazy!kı 

1015,9 milibar idi. SCıhuret en yilksek 

20.l ve en düşük 3,5 santigrat olarak kny· 
dedllm.istır. 
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l . ._B_U _GÜ_ N_. 
~rnavutluğun 
Akıbeti 

Yazan: Ömer Rıza DOGRUL 

Asırlarca beraber yaşadığımız ve 
ayrılmış olmamıza rağmen kendile
rine unutulmaz ve kırılmaz hatıralar 
\'e rabıtalarla bağlı olduğumuz Ar
navutlar, büyük bir tehlike ve bü
Yük bir buhran geçirmektedirler. 
Arnavutluk büyük bir devletin isti
lasına uğramış, istila Arnavutların 
nıukavemetini hemen kıracak vası
talarla yapıldığı için müstevli kuv
\Tetler siiratle ilerlemek imkarum 
bulmuştur. 

İstilanın, Arnavutluğun milli var
lığına ve tarihi hayatına son vere
cek bir mahiyette olduğunu sanmı

yoruz. Şerefli bir tarihe malik olan 
Arnavutlar, milli varlıklarını asır

larca korumuşlar ve her istilaya mu
kavemet etmişlerdir. Balkanlann 
eski milletlerinden kimi Yunanlı
laşmış, kimi Latinleşmiş, kimi Slav
laşmış olduğu halde Arnavutlar dil
lerini, an'anelerini ve müesseseleri
ni muhafaza etmiş ve her istilaya 
karşı gelmişlerdir. Arnavutluk, Ro
ına İmparatorluğundan Bizansa geç
nıi~, daha sonra Gotların, Sırp v-e 
Hırvatların, Bul&arların ve Bizans
hlann mükerrer istilalarına uğra
nıış, bütün bu istilaları savuştura-
1'8k müstakil devletler kurmuş, ni
hayet uzun ve şerefli mukavemetler
den sonra on beşinci asude Osmanlı 
idaresine girmiş, fakat daima hür
riyet ve istiklaltni korumak için uğ
raşını~ ve en nihayet Balkan Harbi 
neticesinde istiklaline kavuşmuş

tu. Büyük Harp senelerinde Arna
\TUtluğun istiklali yeniden mühim 
tehlikeler geçirmiş, memleket baş
tan başa muhasım ordulann miica
dele sahnesi olmuş ve muhtelif ordu
lar tarafından çiğnenmiş ise de Bü
yük Harpten sonra Arnavutluğun is
tiklali yeniden tanınmış, ve Arna
'nltluk devleti beynelmilel aile için
de mevki almıştı. 

arasında yaşı-

memleket olan Arnavutluk siyasi re

kaheHere sahne olduğu için müsta

kar bir siyaset takip edememiş, Mil

letler Cemiyeti gibi küçük milletle

rin en büyük mesnet saydıkları mii

esseselerin iflası ise bu istikrarsızlığı 

artırmıştı. Neticede Arnavutluk ınu

kadderatını İtalyaya bağladı ve İ

talya, Arnavutlukta bilvasıta hakim 

oldu. Arnavutluğun, bu hakimiyeti 

de istiye istiye kabul etmediği bes-

- ----- ----- - - ---- -- - ---

Polonya Başkalarının 
Menfaatleri U gruna 

F edakirlık Yapmıyacak 
Bek, Yakında Parisi de 

Ziyaret Edecek 
Varşova, 8 (HususiJ - Hariciye 

Nazırı Beck, buraya muvasalat etmiş 
ve Ingiltere sefiri tarafından da kar
şılanmıştır. Beck, Berlinde Leh el
çisi tarafından karşılanmış, ve kom
partimanından çıkmamıştır. 

Gazeteler, Londra itilafı hakkında 
mülhem olduğu kanaatini veren bir 
makale neşretmektedirler. Bu maka- . 
lede ezcümle şöyle denilmektedir: 

"Biz herkesle sulh içinde yaşamak 
istiyoruz. Hiç kimseye taarruz etmek 
njyetinde olmadığımız gibi Avrupa
da bir endişe ve gerginlik havası ya
ratmak istemiyoruz. Komşularımızla 
münasebetlerimizi sıkı bir müteka
biliyet esasına müsteniden tanzim e
diyoruz. Siyasetimizde ne Fransız, ne 
de Alınan taraftarıyız. İngiliz tarafta 
rı da değiliz. Biz sadece bir Polonya 
siyaseti takip ediyoruz. Sulh mihra
bında her türlü fedakarlığa hazırız. 
Fakat ayni zamanda bizi de alakadar 
etmiyen başkalarının menfaatlerini 
müdafaa etmek için fedakarlık yap
mağı kabul etmiyoruz. lyice düşün-1 
meden hiçbir itilafı imza etmiş de
ğiliz. Giriştiğimiz taahhütlerin ta
mamile yerine getirilmesi hususunda 
karşımızdakilerden daha ileri bile 
gidiyoruz. Bunu Londra anlamıştır. 

Başkalarının da bunu anlamaları la
zımdır. Çünkü ancak o zaman Po
lonyanın hakiki maksatları anlaşıla-

Bek ve Telikcuı 
-

cak ve kendisine hiç alakadar olma-
dığı temayüller isnadından vazgeçi
lecektir. 

Bek Parise gicfecek 
Paris, 8 (A.A.) - Hariciye nazırı 

Bonnet, bu sabah Yunanistamn Pa
ris elçisini ve Polonya sefirini kabul 
etmiştir. Oğrenildiğine göre bir kaç 
hafta sonra Beck, Parise gelecektir. 

Paris, 8 (A.A.) - Polonya büyük 

ile yaptığı mülakat esnasında Beck,
in talimatını tatbik ederek. kendisi
nin dün Beck'le yaptığı görüşmeler 

hakkında Fransız Hariciye nazırına 
malumat vermiştir. Londradaki ika

metinden çok merwıun olan Beck, 
bir kaç hafta içinde Parise gelecek
tir. Polonya ile R omanya arasında 

bu iki memleketin Macaristanla olan 

münasebetleri hakkındaki görüşme
elçisi Lukasiovicz, bu sabah Bonnet lere devam edilecektir. • 

.. ;ııı ... , ye" .ı1ııaanıerının 

Fransa Ordusuna Ahnması 
Teklif ediliyor 

Paris, 8 (A.A.) - Mebus .Jean 

Chiappe, tahriri bir istida ile Harbi
ye nezaretine müracaat ederek Al

manya tarafından terhis edilen Çe
koslovak ordusunun eski z.ıbitlerinin 

Macarlar Kendilerine 

Bırak.tan Slovak 

Arazisini işgal Ettiler 
Budapeşte, 8 (A.A.) - Macarlar 

4 -4 tarihli Budapeşte itilafı ile 

Fransız ordusunda kulanılmalnrı ça- Macaristana terkedilmiş olan arazi

relerinin tetkikini istemi.~tir. yi bugün resmen işgal etmişlerdir. 

Şimalt Amerikadaki 
Macarların 
Bir Kararı 

Nevyork, 8 (A.A.) - Şimal Ame-

rikasz Macar demokrat federasyonu 
VaşingtondalCi Macar elçisine bir tel

graf çekerek federasyon mensubu 

150 bin azanın Avrupa demokrasile
rile iştiraki mesaiye taraftar olduğu
nu bildirmiştir. 

Çin Taarruzu 
Süratle 
İlerliyor 

Çunking, 8 (A.A.) - Cenup cep
hesinde muharebeler cereyan etmek
tedir. Çin kuvvetleri batı nehri kı
yısında Kongmoondu geri almışlar
dır. 

Hupeh viJayetindeki Han nehri 
cephesinde iki Çin kolu ilerlemekte
dir. 

Çinliler Yoçen ismindeki mühim 
şehrin cenubunda ve batısındaki stra
tejik noktalar ele geçirmişlerdir. Di
ğer taraftan Honandaki Çin kıtaatı 
şimdi Hsinyag şehrinin kapılarına 

varmış bulunmaktadır. 

Kiangside Çinliler Japonları Nan
çangın 60 kilometre cenubundaki 
Kao - Ani boşaltmıya mecbur et
mişlerdir. 

Çin tayyareleri Kanton civarında

ki Japon mevzilerini ve depolarını 

bombardıman etmişlerdir. 

Kanton deltası içinde 31 martta bo
şaltılmış olan Kongnin şehri Çinli

ler tarafından geri alınmıştır. 

Yemen 
Asker 

Topluyor 
Kahire, 8 (A.A.) - Adenden ge

len bazı haberlere göre, Fransız hü
kumetinin Yemen topraklan içinde 
bulunan Şeyh Sait hakkındaki tasav
vurları üzerine, Sana hükumeti hu
duda gönderilmek üzere yeni asker 
kaydına tevessül eylemiştir. 

lnönü Tabloları 

Jüriye Arzedilmedi 
Ankara, 8 (A.A.' - Aldığımız ma

IUmata göre, iki ressamımız tarafın
dan yapılmış olan Milli Şefin yağl! 
boya tabloları hakkındaki neşriyat 

hakikate tevafuk etmemektedir. 

Tablolar jüriye arzedilmemiş oldu

ğundan birinin diğerine tercihi me-

selesi yoktur. 

3 

~ff"lEK 
Vukuath Sokak! 

Yazan: B. FELEK 

i çinde genel evler bulunan bazı 
sokaklar vardır. Polis ve 

bekçi en ziyade oraya göz kulak o
lur. Çünkü beşer hırsının serbestçe 
söndürülmesine ayrılmış bir mmta
ka olan oralarda bu işten başka kay
gusu olanlar oturmaz; hatta transit 
yolcular bile buradan geçmemeyi ve 
daha uzun da olsa başka bir yoldan 
dolaşmayı tercih ederler. 

Bu sokaklardan her geçenin niye
ti ''o,, sanılır ve orada daima vukuat 
çıkar. Çünkü beşer hırslandığı za
man kontrolsuz bir mahluk olur. 

Avrupa şu son zamanlarda işte bu 
kabil "vukuatlı sokak,, lardan biri 
halini aldı. Gün geçmiyor ki; bir 
feryat, bir yangın, bir baskın yapıl
masın. 

Son güne gelinciye kadar bu vu
kuatlar ekseri nara, baskın ve çapul 
nev'inden şeylerdi. Son vukuatta si
Jah ta patladı. 

Buna rağmen bu sokağın öteki kö
şesinde vaktiyle orada kabadayılık 
etmiş iki vurdum duymaz oturuyor. 
El alem, hep onlardan bir şey hekli
yor amma boşuna. 

Arada bir bunlardanbiri: 

- Yahu! Nedir bu gürültü? Ayıp 
değil mi? Artık burada da uyku du
rak kalmadı! diye sesleniyor. Likin 
yeni türeyen kabadayılar bu sözlere 
aldırış etmiyor, yine bildiklerini o
kuyorlar. Ötekiler de mışıl mışıl tat
lı uykularına devam ediyorlar. 

* Arnavutluk acı bir imtihan geçi-
riyor. Bir milletin ' istila altına gir
mesi kölelikten de beterdir. En mü
kemmel silahlara ümitsizce karşı ko
yan Arnavutların bu hareketlerini 
-yiğitlik bakımından- beğenme
mek kabil midir? 

Başkalarına silah yapıp satacak 
kadar cephaneci olan Çeklerin ses
sizce yabancı boyunduruğuna girişle 
riyle Arnavutların memleketlerini 
müdafaa edişleri arasında ne büyük 
fark var! 

Bir avuç adam koca bir İmpara
torluğun hücumuna göğüs geriyor. 
Bu gibi "hareket,, lerin neticesi yok
tur amma manası vardır. 

..... 
* Arnavutıır medenjyet aleminden 

istimdat etmişler! Bu feryat, canı 
yananın: 

- Ah anam! diye bağrışma ben
zer. Tabii ne gelen var, ne giden! 

Size bir ufak fıkra anlatayım: 

belli idi.Nihayet bu yüzden ve daha l~~~~~:--:--:--:~;-:=-~~~-;-~~~~~::-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---4 

bir çok sebeplerden dolayı istila ha- HA R İ TA İ L E D Ü N YA N 1 N BUGÜNKÜ VAZİYETi 

İtalyanın Kalabriya denilen ve 
çizmenin burnuna tesadüf eden kıs
mında büyük bir zelzele olmuş ve 
halk şehirleri terketmişler. reketi vuku buldu. Bu hareketin 

nıahiyeti nedir? Bu yeni bir istilanın 

ınukaddemesi mi? Yoksa Arnavutlu

ğun istilası ile duracak bir hareket 
nıi? 

Bu noktalar günün en meraklı me
seleleridir ve günün en mühim si

Yasi faaliyeti bu noktaların üzerin
dedir. 

Bugün Arnavutluğun istiklali bir 
kere daha üful etmiştir. Fakat biz 
bu mert ve asli milletin ergeç bir 
Yeni doğuşa kavuşacağına, istila ve 
tahakküm siyasetinin sonuna kadar 
aökmiyeceğine inanıyoruz. 

l 
... .................... ·ı 
-~HABE~J 

Londra - Mantogu tE'krar İngiltere 
8a nkası guvernörlüğü ne seçilmiştir. 

e Alman Mezahip Nazm Hans Kerrl, 
1ıusus1 bir z.iyarette bulunmak üzere Flo
t'ansaya gitmi~tir. 

. • Yeni İspanya sefiri De Lequerica, 1-
tiınatnamesini Lebruna takdim e1miştir. 

. e Kaunas'da demokrat partisi şubesi
t\ın şefi Thomas Pendegast vergi kaçak
çılığından dolayı töhmet altına alınmıştır. 

• Ajaccla - İııtintak hakimi Amuvra 
lsınindeki muhtariyet taraftan gazetenin 
l'l'ıildürü Pierre Roca aleyhinde takibatta 
bulunmaktadır. 

l3 • Eski Fransız Ticaret Nazın Bastid, 
Ulgar kralı tarafından kabul edilmiş ve 

sonra Fı·ansız ihtnım hakkında bir kon
~erans vermiştir. Konferansta Basvek.il de 
azı r bulunmustur. 

t • İsvlçreden Amerika Bankası için 8 

t
on ve Be!çikadan da 9 tor. altın ve yın· e 
sv· 

Rusya 
Sovyet Rusya Av-
rupadaki hfi.dlse-
lere karııı hfila 
lakayt görünüyor. 

• 
Demokra

siler şimdi ne 

yapacaklar? 

Arnavutluğun iş-

galinden sonra 

demokrasilerin a

lacağı vaziyet he-

nüz anlaşılma-

mı:ıtır. 

• 
Ukrayna 

Sovyetler Ukray-
nada müdafaa ha-
:arlıklarına de-
vaır. etmektedir. 

Litvanya 
Memelin zaptın-

dan sonra Lltvan-
ya'nm vaziyeti 
tEihlikeye düı;ı-
müştür. 

Romanya 

Romanya Harici-
ye Nazırı ~ehri-

mizde Hariciye 
Vekilim izle mü-
zakerededir. 

Polonya Almanya 
Albay Bek Var- Almanya, Tuna 
şova ya dönmüş- boyundaki bil tün 
tür. İngiltere ile iktısadt men bala-
ittifak muahedesi n eline geçirmiş-
imzalamıştır. tir. 

Yugoslavya Macaristan 
Yugoslavyada Ar-

Macaristan şimdi-navutluk htıdise-
si asabıyet uyan- lik hAdiselere se-
dırmıştır. Müda- yirci durmakta-
faa hazırlıkları dır. 
yapılmaktadır. 

İngiltere 
ArnavuUuğun ~-
gali üzerine 1nıi-
liz kabinesi fev-
kaliide içtimaa 
çağırılmıştır. 

o y 

R U S Y A 

İtalya 

İtalya Arnavut

luk işgali ile meş

guldür. .t 

~ ıçreden 900 bin franklık altın para da 
.anada bankası için vapurlara yükletil~ 1-------------------------------------------

rııstir. 

" 'f 

Fransa 
Fransada Harici-
ye Nazın Balkan 
memleketleri se-
:firlerlnl kabul et· 
mlştir. 

• 
İşgal, Amerika

da derin bir in

fial uyandırdı. 

Amerikada 

vuUuğun 

derin bir 

ve nefret 

dırmı~tır . 

İspanya 

İspanya, Bertin -
Roma mihverile 
birlikte antiko

mintern pakta 
girmiştir. 

Ama-

işgali, 

hiddet 

uyan-

Bu hadiseyi gören, İtalyanın dağ
lık kısmında aç biilaç dolaşan fare
ler hemen birleşip Kalabriyaya in
mek ve orada sahipleri tarafından 

terkedilmiş bakkal dükkanlarındaki 
peynirleri rahatça yemek için yola 
çıkmışlar. Milanodan geçerken de 
oradaki eski ve yaşlı bir dostlannı 
hatırlamış ve ona da uğrayıp Ka
labriyadaki peynirlere davet etmiş
ler. 

Yaşlı fare çenesinde ağarmıya 
başlıyan kılları okşıyarak, şu cevabı • 
vermiş: 

- Çocuklar; bizden bu iş geçti. 
Sizin yolunuz açık olsun! Beni rahat 
bırakın! 

Bu sözü söyliyen yaşlı fare bir 
gravyer peyniri tekerleğinin içinde 
yuvalamış imiş, hiç yerinden kalkar 
mı? 

Avrupada da huna benzer vaziyet
lerde olanlar var ki olur olmaz da
vete icabet etmiyorlar. 

Ne denir? Onların peynirine el 
uzatılıncıya kadar kıpırdanuyaca.k
lar galiba! 

* Yakacıktaki karllmlze: 

Gazete fiatlan hakkınd~kl mektubu

nuzu aldım. Meseleyi tetkik ettirmekte
yiz. Saygılar. 

B. F. 

Hava Taarruzlarına Karşı 
Korunma Kararnamesi 

Ankara, 8 (Tan Muhabirınden) -
Hava taarruzlarına karşı pasif korun
ma nizamnamesinin meriyete konul
ması Vekiller Heyetince kararlaştı
rılmıştır. 



Kocası Altmışından Sonra 
Metres Hayatına Başlamış 

Reis~ 

- Bu yaşıan sonra metres ha.
yatı yaşıyor öyle mi? diye soruyor
du. Bu vaziyetin hicabı kendisine 
düşüyormuş gLbi kadıncağız gözle
rini yere indirdi: 

- Evet, efendim7 dedi. Halbuki 
başındaki saçlar gümüş rengine 
gelmiş olan koca gözlerinin içini 
kızartacak kadar gülüyordu. Bu 
gülüşte biraz da kadının iddiasını· 
yalanlamak gayreti gi::ıriilüyordu. 

Uzunca boylu, karga burunlu 
müddeaaleyh bir mütekaitti. Altı 
:sene evvel eski adliye binasında 

muhakemeleri görülmüş ve boşan
malarına karar verilmişti Fakat o 
zaman ilamı henüz almadan meş
hur adliye yangını olduğundan a
ralannda boşanmanın hükümleri 
cereyan edememişti. Şimdi mezklir 
kararın yeniden verilmesini istiyor
lardL 

Şahitler dinlendi. Şahidin biri 
müddeaaleyh mütekaidin metresini 
tanıyor, karısile beraber oturmadı-

Vapur 

Çello 
Rodi 
F. Grimonl 
Kampidoglio 
Çiçilya 
Adria. 
Rodi 

Sefer Kumpanya 

27 ) 
40 ) 
15 ) 
22 ) ADR1AT!KA 

3 ) 
8 ) 

51 ) 

ğmı, çocuklarını görmek için eve Reis kocaya sordu: • t 
geldiği nadir günlerde de bu met- - Pazar günü olur mu? 
res yüzünden kavga ettiklerini söy- - Hayır efendim. Çarşamba 
lüyordu. Diğer bir komşu da günleri. 
metres hayatı yaşadığını duyduğu- - Neden? Galiba pazar günleri 
nu ve bir kaç kere de o kadını hanımla gezinti var. 
müddeaaleyhin yanında gördüğünü Müddeaaleyh sırıttı. Bu sırıtış-
ifade ediyordu. Neticede mahkeme gayet beliğ bir itiraf taşıyordu. 
boşanmalarına karar verdi. Fakat - Peki saat kaçtan kaça kadar? 
bu kararın teferruatını tesbit hay- - Saat 14 ten 18 e kadar. 
li müşkül oldu. - O kadar çok. Hele kışın 18 

Evvela çocukların nafakası me- bayağı gece olur. 14 ten 16 ya ka
selesi mühimdi. Baba, küçük çocuk dar. 
için ayda yedi lira, bir matbaada -Peki ef<mdim. 
on beş liraya çalışan büyük çocuk - Nerede göreceksin? Eve mi 
için de beş lira vereceğini söylü- gideceksin? 
yordu. Kadın altıldı: 
Kadın iki çocuk için on beş lira - A.. Evime nasıl !iok~rım onu 

istiyordu. bay hakim? Alsın çocukları nerede 
Bundan sonra babanın çocukları- görürse görsün. 

nı görmesi meselesi vardı. Hakim -Pekala öyleyse .. Her çarşam-
kad.ına sordu: ba günü 14 ten 16 ya kadar çocuk-

- Çocuklarını ne glinleri gör- ları alıp görecek, sonra geri getire-
sün? ceksin. 

- Nasıl münasip bulursanız. Hakim kararı böylece yazdırdı. 
Hangi gün olursa olsun. g.(f lh-t .. -ı~•.,. 1 I. K. 

Marka 

H.A.B. .. 
H 

" 
" ... .. 

No. 

6494/5 
3241/53 

348/60 
7864/71 
325/28 
301/5 

1315/20 

Poliça Beyanna. 
meNo. 

11 11129 
48 2116-1 
16 54988 
14 26045 
11 43426 
6 44633 

41 42223 

Tescil tarihi 

12/ 8/ 37 
13/10/ 37 
5/ 5/ 38 
4/11/ 38 

23/ 2/939 
21 3/939 

21/ 2/938 

Kap 

2 Sandik 
13 
13 

8 
4 
6 

12 

,. 
,, .. 
" 
" 

-~ ;:.~ 1 - 11 ~ 
1zmir 39 ) .. 752 6171 28610 23/11/937 1 ,, 

" "• ) DENİZBANK ,. 1140/41 " 28652 24/ 11/ 937 2 " 
Çanakkale 59 ) " 1138/ 39 1508 25492 8/11/937 2 " 
Avyemore 54 ) Vanderze ,. 3865/72 13 6432 13/ 7/938 8 " 
Baktria 49 ) Waltersieger " 3914/16 24 38457 21/ 1/939 3 Balya 
Aljeryan 20 ) Lafonten " 3924/26 13 40345 7 / 2/939 3 " 
Esneh 16 ) Vitol " 3839/42 20 6440 13/ 7 /938 4 Sandık 
Etrip 23 ) " 3812/20 31 6445 13/ 7/938 9 ,, 
Yukarıda tarih ve numaralan ~österilen ithalat beyannameleri ile ekli olarak menşe şahadehıame Farura 

ve Ordinolar, 3/3/39 tarihlnde Ata Atabek yangınında yanmıştır. Yenilerini çıkaracağımdan eskilerinin 
hükmü olmadığım ilan ederim.. Halil Ali Bezmen 

İNHİSARLAR 
Cinsi 

Makine şerlti "Mavi = Kırm1zt1; 
,., " Siyah -:: Kırmızı 

Sabit toz mürekkep 
Yazı makine yağı 

Sarı kalem ucu 
Mürekkep lastiği . 
Stampa mürekkepli "Mavi,; 

" " "kırmızı,, 

u. MüDORLOGU 1 
Mikdan 

2000 adet 
3000 " 
ıooo paket 

500 şişe 
Takriben 25 Kg. 

2000 Kutu 
5000 adet 
2000 şişe 

500 " 

Muham. Be. Muvakkat Teınl. 
Lira Kr. Lira 'Kr, 
1250.- 93 75 

224.-

40.-
379.-
272.50 

93.70 

16 

3 
28 
20 

., 

80 

00 
49 

44 

03 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 
Açık 14 

Pazarlık 14.30 

., 14.45 

Açık 15 
Pazar . . 15.30 

16 

TAN 

Cep 

Kitaplarının 

31 incisi 
Bugün Çıkh. 

-

Cep 

Kitaplarının 

31 incisi 
Bu9ün Çıktı. 

Her Kitapçıda ve Gazete Bayiinde Bulabilirsiniz 

Abone Şartları : 
Senelik abone 8 lira. 

Satış Yerleri : 
Yeni Kitapçı: Ankara caddesi fl5 

Altt aylık abone 4 ! liradır. 
Senelik abonelere bir küçük kü-

No. 
Ankara satış yeri: Bilal Akba. 
Konya satış yeri: Yeni Kütüphane 
Bilecik satış yeri: Nail Kitabevi. 
İzmir satış yeri: Devrim Kütıip-

tüphane hediye edilir. 
Adres: Ankara caddesi Reşit 

Efendi Hanı birinci kat. Posta kutu
su 91. hanesi. 

Gayrimübadiller Cemiyetinden : 
Evvelce ilan edilen 4 nisan 939 tarihindeki kongre, n1zamnaınenm 

maddei mahsusu mucibince tehir edilmistir. 
Bu kere 18 nisan 939 tarihine müsadü salt günü saat on dörtte İstan

bulda Cağaloğlunda kain Halkevinde Cemiyet nizamnamesinin 10 uncu 
maddesi veçhile Kongre akdolunacaktır. Cemiyete mukayyed Gayri. 
mübadillerin mezkur ~ün ve saatte kongreye gelmeleri rica olunur. Rus
name: 1 - İdare heyeti raporu, 2 - Nizamname mucibince idare he
yetine aza intihabı. 

SARAY Sinemasında 
2 Biiyiik ve Çok 2üzel Filim birden: 

1 • VENEDiK TRENİ 
2 • Mr. Motonun Yemini 

Kalabalığa maruz kaJmamak için lutfen tam seans zamanlarında te~rif 
edilmesi hassaten rica olunur. 

Seanslar: 11.4.5, 2.30 ve 5.25 de Venedik Treni, 10.40, 1.20 • 4.20 ve 

7,15 de M.r. Motonun Yemini, suarede saat 8.30 da her iki Fillın birdon 

İlaveten: FOKS JURNAL: Mösyö Daladiyenin nutku ve 

1\fadritin zaptı. 

• , _____ _ 
Oç gündenbcri •••••••••-

L A L E 
n!n salonları TİNO ROSSİ'nin ateşli sesinin ahengi 

halkın akışlarile çınlıyor; 

PAR İS IŞIKLARI 
İlave: RENKLİ MİKİ ve METRO JURNAL 

••••• Her Pazar saat 11 ve l de tenzilatlı halk matineıerı.•••111" 

• 
9 - 4 • 939 

ANKARA RADYOSU 
Tiirkiye Radyodifüzyon Postalını 

Türkiye Radyosu Ankara Raciyoıw 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
! T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Pazar. 9. 4. 1939 

12,30 - Program. 12,35 - Müzik (Kü
çük orkestra Şef: Necip Aşkın) 1 -
Brusselınans (Felemenk süitinden (A!lk 
gölü. 2 - Leopold (Yeni dünyanın es'd 
şarkıları). 3 - Pachemegg (Viyananın 

cazibesi). 13,00 - Memkket saat ayarı, 
ajan& ve meteoroloji hab'erleri. 13,15 -
Milzik (Küçük orkestra - Şef: Necip Aş-

\ kın) ~ - Shlik (İspanyol dansı) 5 - Hans 
l Löhr (Memleketten memlekete) muhtelit 
memleketlerin melodileri üzerine rapsodi. 
6 - Arnold Meister (Bohemya rapsodisi. 
7 - Heuberger (Şarkta isimli süitten) 
Çeşmede parcası. 13,30 - Türk müziği: 
Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, Cevdet Kı)

zan. Okuyan: Necmi Rıza Ahıskan. 1 -
Osman beyin (Hicazkar pesrevi). 2 -
Lötfi beyin (Hicazkar şarkı) Sana noldu 
gönül. 3 - Rakımın (Hicazkltr şarkı) 
Bekledim ta fecre kadar. 4 - Hacı Arif 
beyin (Nihavent şarkı) Ben buyi ve.ta. 
5 - Nuri Halil Poyrazın (Nihavent şar~ 
kı) Bir MOncai terdir o peri. 6 - Faize 
Kapancının (Nihavent şarkı) Gel gilzelim. 
7 - .... (Nihavent saz semaisi. 14,20-14,30 
- Konuşma (Kadın saati - Çocuk ter
biyesine dair) • 
17,30 - Program. 17,35 - Müzik (Paıar 
çayı - Pl.) 18,15 - Konuşma (Çocuk 
saati) 18,45 - Müzik (Şen oda milziltl
İbrahim Özgür ve ate~ böcekleri) 19,15-
Tilrk müziği (Fa!ı1 heyeti) Çalanlar: Hak
kı Derman. Esref Kadri, Hasan Gür, 
Basri Üfler, Hamdi Tokay. Okuyan: Ce· 
IAI Tokses. 20,00 - Ajans ve meteoroloji 
haberlerl. 20,15 - Türk rnilziği Çalanlar: 
Vecihe, R~at Erer, Ruserı Kam, Cevdet 
Kozan. Okuyanlar: Mustafa Çağlar, Sa
fiye Tokay. 

Nöbetçi Eczaneler 
Bugün pazar nöbetçisi olan eczaneler 

şunlardır: 

fST ... NBUL CiHETi 
Batiçekapıda: Salih Necati, Divanyn

lunda: Esat, Unkapanında: Rarilııos 

Beyazıtta: Süheyl Cemil. 
Balatta Hayim Berk, Yı::dikulede: Tc

ofilos, Şehremininde: Hamdi, Yen!ka~ 
pıda: Sarım, Fatihte: Fuat ve Hamdi. 

Eyüpte: Arif. 
BEYOGLU CiHETİ 

.,..,Jtası.mP.aıada: Vuıf, Hıısköyde: Bıır -

Osmanbeyde: Pertev, Kurtuluşh 

Necdet, Tarlabaşında: Tarlabaşı, Alta
hamamında: Ertuğrul, İstlklftl caddesin
de: Kanzuk, Tünelde: Matkoviç, KApı
içinde: SPQridis, Okçu Musa caddesin
de: Doğruyol. 

Beşiktaşta: Nail Halit. 
Sarıyerdc: Nuri. 

KADIKÖV CiHETi 
Söğ'iltlüçeşmede: HulQsl Arat, MUhilr· 

darda: Sadık Terem, Yeldeğirmenindc; 

Yeşua. 

Üsküdarda: Ömer Kenan ve Bağlar
baıı. 

Sünger kaadı 2
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ya!w-::~!~~::;e a;~:ı:1:~na:~~:~nce yukarda cins ve roikdar~ yazrıı 1 kalem kırtasiye hizalarında 1 Ol ı· m p ·ı ysaportun zarGerineehan•r;;•lneşarya:1• hay(retOmml 

1
• m p •

1 
yat l I ) 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan eksiltme saatleri hizalarında gösterilmiştir. ~ 
III _ Eksiltme 17-4-939 Pazartesi. günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Ahın 'ko- 1 

misyonunda yapılacaktır. Hayat. .. ve bir filmden daha İyi olan bu sinema şaheserini mutlaka göriinüz. İlaveten: PARAMUNT 
IV _ Şartnameler her gün sözü. geçen Şubeden parasız ahn~bilece~ gi~l nümu~eler de görüle?i~;· JURNAL : Bay Dala.diyen1n nutku ve Madridln zaptı 
v _Eksiltmeye girmek istiyenlerin % 7,5 güvenme parala.rıyle adı geçen Komısyona gelmelerı. 2088,. '••••••••••••• IJugiin saat U de 1 de tenzilatlı matineler••••••••••••• 

Mustafa Kemalpaşa Belediyesince 500 Adet 
EJektrik Sayıcısı Ahnacakhr. 

1 - Alınacak sayıcılar A. E. G., Siemens, Ganz, Landis GYR, marka
lı sayıcılardan olacak'..ır. 

2 - Sayıc1lar Nafıa Vekaleti ve Ölçüler ve Ayar Umum Müdürlüğü 
•tarafından kabul ve umumi evsafa malik olacaktır. 

3 - Sayıcılar 400 adedı 5 amperlik 100 adedi 10 amperlik olacaktır. 
220 voltluk devre üzeı-ine çahsacaktır. 

4 - Sayıcılar la beraber ceryan ç alınrnaSina mani olacak tarzda ter
tip edilmiş çelik saçtan mamul bir muhafaza verecektir. 

Sayıcı bu muhafaza içine konacaktır. 5 amperlik saYTcılarda 2 ve 10 
amperlik sayıcılarda 3 sigortalık yer bulunacaktır. Bu si"'ortalar dahili 
tesisat içindedir. , 

5 - Sayıcılar ayar masasında ayarlanmış olarak hazzr!anmak ve M. 
Kemal paşada teslim alınacaktır. 

6 - Fiatlar peşin veya mukasseten olması esnayı ihalede görüşült!
cektir. 

7 - Nakliye esnasında vuku bulacak hatalar müteahhidine aittir. 
8 - İhale 10/4 '939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 de Mus

tafa Kemalpaşa Btlediye encümeninde yapılacaktır. 
9 - Taliplerin ayni gün ve saatte Belediye Encümeninde hazır bu-

lunmaları ilan olunur. <2210l 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Kıymeti 

L 'ra Kr. 
Pey Darası 

Lira Kr. 

410 26 28 97 
Tahta Kale Balkapam han üçüncü katta 29 ve 30 No.lu iki odanın ta

mamı 15 • gün müddetle satılmak üzere açık arttırmaya çıkarılmışttr. 
İhalesi 21/4/ 939 Cuma günü saat 14 • de icra edileceğinden talihlerin 
Çenberlitaşta Vakıflar Baı,ımüdürlüğü Mahlulat kalemine müracaat-
ları. (2263) 

~~---_.:~~~~~~~~~~~----------~----~~--~------~~~-------~~~-, 
An na Bella - T yron Pover Loretta Y oung \6 l 1 ~~y~n~n ~~!!,1 

gibi 3 

TÜRKÇE 
Sözlü 

Nüshası 

i~i!_EK 
Sinemasında 

Fransızca 

Söı:lü 
Nüshası 

MELEK 
Sinemasında 

ı 1 San' atın yarattığı bir 1 p
1 

,aheser. 

Mübaşirlik için imtihan 
lstanbul cumhuriyet MUddelumumill· 

~inden: 

İst. Adliyesinde açık bulunan maaşlı ve 

ücretli mübaşirliklere ortıımektep me
zunları arasında bilınüsab<.ka milnasiple

ri alınacağındıın iı>teklilerin memurin ka-
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilCith matineler. nununun (4> üncü maddesinde yazıtı b..:ı-
Dikkat : Tenzilatlı biletler saat tam 1 e kadar verilir. gelerlle imtihan günü olan ıı nisan 939 

.._•••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••' salı günü saat on buçuktan bir gün ev,. vele kndllr blr dilekçe ile adliye encüme-• 

Fransa ihtilalinin bütün feci büyüklüğünü ... 

Zaferin hakiki filmi ... 

TAKSİM Sinemasının 
Bugün takdim ett:ği 

FRANSA İHTİLALi 
lı1i Muazzam; muhteşem ve tarihi mizansen film. Baş rollerde: 

LiSE DELAMARRE • LOUISE JOUVET • PiERRE RENOIR 
40.000 Figüran, 600 top, 3 süvari alayı, müthiş bir mizansen ... llaveten: EKLER JURNAL son dünya ha-. 

berleri. Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler -

nine rııilrııcnatları . 

----o----
c. Müddeiumumiliğinden: 

Istanbu1 ceza evine ziyaret içın ge 
leplerin Üzerlerinin ar~masında bu 
lunup emaneten alman ve idareye 
teslim edilerı ve uzun zamandır şa· 
bipleri belli olmıyan ve muhafazası 
külfeti mucıp ve kıymetten •füşmesi 
melhuz bulunan çakı, bıçak, çatal. 
kaşık ve ip gibi muhtelif eşya bilmü
zayede 10.4.939 pazartesi günü saat 
14 te satılacağından talip olanlarJn 
Sultanahmette umumi .hapishane 
binasında idareye müracaatları ilan 
olunur. 
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ABONB a•DBLt 
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llıfllletleraruı posta lttlhadma dabll 
olım7ID mhtWref,t'lt ldn abone 
bedeli mtl4det ma#e u. 18, •• 
3,5 liradır. Abcıae bedeli pePndlr: 
Adree deliltlrmek 25 kuruftUr. 

cev.- 1dn --- 10 kurlll
luk pul Ulwsl llmndır. 

GUNÜN MESELEL.ERİ 

Almanya ile ltalya 
Dünyayı Yeniden 
Paylaııyorlar 
B ...... -Boma mllaveri tefekJdll 

etdll s•m•n Ala\an7a da 
ltal;ra da heatls uydtılar. &&yalan 
1aA, Junt.n müduttu. Fakat a
.maaJa la87fldtiler ve kuvvetladiler. 
İtalya Babeflstanı, Alman1a AYlll-
tar;ra ye Orta Avnıpa11 aldı. 8ilytl
dUkçe rii)'a \le lall'!llan da btb'tWO. 

Zatea Berlln - Boma mihvemaden 
ltab-• lala bir ae7 bzanm•ı tleill
tU. Bide •tdll topnldua ifl........U. 
tn Afrika ..._... aakaWI, Almaa-
Jll Avrupa7a hWm olm1lfhl. kaqa 
............ dllll.ıt. 

l'alaat İtlll71171 .w.. bpnnak Al
~ ............ ,.rthl. on 
da ......_ etmek WımulL .. U.tL. 
ıaç .... Boma mlherlnl, ...,... 
,. ..... anlUmda , ...... ,.,..,. 
....... ketti. 

811 ellmleden olarak hadan 'bir 
Od hafta evvel Bideria İtalyanın 
Berlia lefirl 8ilQw Attoliko vasıta• 
tiyle M11MOHnb'e J'9lli Jtir teldtf _... 
ıliiial hahH v...ı,ora.. Bu teklife 
Wr de dln1a haritası raptedil,mi~. 
811 bari~ ......... ild totali 

'l'AJI 

...... TMi saotk4n .Koca Slauı• 351 inci 111• .~!!!~lcl 

M. Tarlıan TAN 
T esacliitibl bqatta opacb&J rol, jnab1lm11ac• kadar b~tür. 

Bjer ~'lu bir k8"1mn attıjl. kiremit Pytthus'i öldürmese7-
dl, eül ftomlımn bir DG bfi7ük be~ daha aethmeei muhakkaktı. 
8'r çobaa &ra7• ilrip te 7.-dmıcı ord'1)'1l çılqlaulara ~ v ... 
terlu'da Vellnpmun ili& pbceibıde, NqoyoAUD da daha bir müddet 
har vurup harman •vuracaimda fO.Phe ~ 

Mimar Sbumı da eplz bir dibi ohu-ak d~a unat llemhıe ve öl
mezi• ~ sokan bir teadüftOr. O, KQıerinln adı BaD1 belir
m bir kö7'.incle dojmUftu. Bbedl b& meçhul olan babui;yle ODllD ll
bl meçhul )'8§811p, ~ul ölmilf olan dedesi, büyük dedesi ve bütüu 
I011I sopu libi Sinan da köyünOn koruslyle deresi arasında sürünüp 
heder olacak*1e l'akat Yavuz Sultan Selimin,. yalnız Rwxıell v.iİiyetle
rine münbam bulunan de~ utulüntı Anadoluya da tepnll ettir
metf flzerine Sinamn )'lldızı bir kö,1 kulDbeainde yetim ve mahpus ya
pmaktan kurtuldu, UÇSUZ bucabıa bit utuk• pırıldQıak hnklınınt 
buld\I. Bizat Sinaq, Yavuz Seli
min clevflnnelerinden •tunu 
l'l bqltleıde - ~ntaar bir :U... 
an ile - Jf8de edet: 
Ama ..... ~ ... ...... 
Acep 16tf97lnw'ltJF ...... . .. ~ ......... ..... 
OABRMlctm•lamelsl• 

Fakat Sinan ~l o~ ~ 
laaına verilseydi ve oradan 

da muharip ortalara naklolunsay
dı, yine dehuım açıla vuramaz. 
dı. lkhıci bir tesadüf kendisini at 
meydanındaki saraya dütüı'dü ve 
bina lşlerlle meflUl ohnasma 1-n
kAn verdi. Bununla berab. e, 

Dawt, Yusuf, Dal~ Ahmet Ça
vuş gibi büyük mimarlar hep on
dan feJil alan 118Datkirlardır. On
lardan mimar Yusuf ağa, Babür 
Hanın daveti üzerine Hindistana 
aitmif ve orada Dehli, Ağra, ı...a
hur ft x...,ı. blelertle bar çok 

__ .. 1 ... 1'P etınlşti. •• ,..lula 
Yafadı ve l588 de öldü. ~ a
dını taşıyan mütevazı bir sebllin 
yanındaki türbeciğe gömüldü. 
Kendi aizından hayatım diiıleyip 
yazmış olan ş8ir ve nakkaı Mus
tafa SAi, onun tDrbesl duvarma da 
tu tarih mamumelinl 1udı: 
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Fenerbahçe· 

Beşiktaş 

Maçı 

Beşiktaşın 

Bu 
Kazanma 

Sefer de Şansı 

Fazra Görünüyor 
Yazan : Eşref Şefik 

Dünkü mektepliler maçından bir enstantane 

Beşiktaşlılar Fenerlil~rle ikinci o
yunlarını bu Pazar kendi sahaların
da oynıyacaklar. Geçende yapılan 
birinci maçta beyaz siyahlılar olduk
ça sıkıntılı bir galibiyet temin ede
bilnıiştiler. O birinci oyunun teknik 
derecesi pek iyi değildi. İki taraf ta 
mutattan hayli düşük oynadılardı. Mektepliler Maçında 

Dünkü Neticeler: 
Fenerbahçe hatlarının bugünkü 

derecesine aşağı yukarı bir kıymet 
verebiliriz. Beşiktaşm vaziyeti de 
malumdur. Yalnız Beşiktaş son İz
mir maçlarında memul imkanları 
nisbetinde çalrşamıyarak fena neti
celer almıştır. 1 • Kabataş. Ticaret Lisesini 2 • 1 Mağlup Etti 

2 • Şişli Tarakki1 Işık Lisesine 2 • O Yenildi 
3 - Darüşşafaka, Yüce Ülküyü 2 ·O Yendi 

Kanaatimce Beşiktaşın İzmirde 
aldığı neticeler takımın mevsim so
nuna kadar aksıyacağma delalet e
den bir form düşüklüğünden değil
dir. Çünkü form düşüklüğü bu ~e
kilde başlamaz. Emmareleri daha 
başka türlüdür. Maamafih şu da in
kar götürmez bir hakikattir ki, Be
şiktaş müdafaası ate~li ve hızlı oyJ 
ruyan gençler önünde hazan boca
lıyaca.k kadar ağırlaşmıştır. Hücum 
açışlarında talihli ve g<>nç muhacim 
li takımlara karşı arada bir rnağlüp 
olmak ihtimalleri. bulunan Beşikta• 
şm Fenerba'hçeye de ayırl şartlar da
hilinde mahkum olacağını rahatça 
ileri süremeyiz. Vakıa Beşiktaşm 

müdafaası epey ağırlaşmıştır, fakat 
ona mukabil Fenerbdhçenin hücum 
hattında da eski takat ve eski ate_ş 
kalmamıştır. 

Mektepliler Tan şildi futbol müsa- L 
bakalarına dün Taksim stadında de- 1 f"' 
vam edildi. Iş~ lisesi, Şişli .:rerakki ~ Bugün Nerelere 
ileı Kabataş Tıraretle, Daruşşafaka 

da Yüce Ulkü ile oynadılar ve bu i- Gidebilirsiniz? 
kinci haftada da Ticaret, Şişli 'l'e
rakki ve Yüce Ülkü tasfiyeye uğra
dılar. 

Kabataş • Ticaret liıui 
Günün ılk karşılaşmasını Kabataş. 

Ticaret liseleri yaptılar. Her iki ta
kım sahada şu kadrolarla yer aldı
lar: 

Kabataş: Nafiz - Bahaattin, Hik
met - Cevat, Necmi, Faruk - Hiıse

yin, Kemal, Nevzat, Ahmet Kenan. 
Ticaret: Orhan - Hallık, Muvaffak

Lutfi, Ekrem, Behzat - Aleko, Mus
tafa, M. Ali, Hüseyin, Muzaffer: 

ilk hücumu Kabataş yaptı. Daha 
düzgün ve daha şuurlu oynuyorlar
dı. Biribirini takip eden Kabataş hü
cumları nihayet semeresini verdi. 
Nevzat Kaba taşa ilk golü kazandırdı. 
Bunu yine Nevzadın yaptığı ikinci 
gol takip etti ve devre 2 - O Kabataş 
lehine bitti. 

ikinci devrede Ticaret çok canlı ve 
rüzgar lehlerinf! olarak oynuyorlar
dı. Ticaret güzel bir oyun çıkardı. 
Ancak bir gol kazanabildi. Bütün 
gayretlerine rağmen beraberliği te
min edecek gol kaydedemediler ve 
maç ta 2 - 1 Kabataş lehine bitti. Ti
caret te tasfiyeye uğradı. Bu maçın 
hakemi Tarıktı. 

Işık - Şişli Terakki 
ikinci maçı, hakem Şazinin idat'e

sinde Işık - Şişli Terakki liseleri yap
tılar. Takımlar şu şekilde idiler: 

Işık: Adnan - Necmi, Salim - Ya
wz, Rifat, Aytekin - Nizamettin, 
Hüseyin, Şeref, Niyazi, Adnan. 

Şiili Terakki lisesi: Merih -: Hüs
nü, Ahmet - HalUk, Omer, Halit -
Nejat, Ahmet, Muammer, Mustafa, 
lhsan. 

Işık lisesinde, Galatasaraylı Salim 
göze çarpıyordu. tık dakikadan Işık 
ağır basmıya başladı. Açıklar vasıta

sile Şişli Terakki kalesine iniyorlar
dJ. Adnan devre ortalarına doğru I
şık lisesinin ilk golünü kaydetti ve 
devre Işık lisesinin hakimiyeti altın
da 1 - O neticelendi. 

!kinci devrede yine tşık güzel bir 
oyun çıkarmıya başladı. Şişli •rerak
kinin bir kaç hücumu neticesiz kal
dı. Zevkli bir oyun oluyordu. Büttin 
gayretlere rağmen gol kaydedilemi
yordu. Devre sonlarına doğru Salim 
ikinci golü de yaptı ve maç ta 2 - O 
Işık lisesinin galibiyetile neticelendi 
ve Şişli Terakki tasfiyeye uğradı. 

Darüşfalaka • Yüce Vlkü 
Son karşılaşmayı Darüşşafaka -

Yüce Ulkü, İzzet Muhittinin hakem
l!ği altında yaptılar. Takımlar şu kad 
rolarla sahada yer aldılar: 
Darüşşafaka: Faruk - Muammer, 

Murat - Yakup, Nuri, Vahdet - Tu
ran, Sedat, Hikmet, Galip, Sabahat
tin. 

Yüce Ulkü: Fatin - Besim, Semih -

Şeref Stadında: 

Fenerbahçc - Beşiktaş Saat 
16,30 da. 

Kasımpaşa Galataspor -
Topkapı Arnavutköy 14,45 te. 

Anadoluhisar - Beylerbeyi 
13 te. 

Fenerbahçe Stadında: 

~ 
Vefa - Hilal Şild 13 te. ~ 

Taksim Stadında' ~ 

Profesyonel güreş müsabaka- ~ 

lan saat 15 te. ' 
~#"~-~ 

Mektepliler 
Voleybol · 
Maçları 

Sarı lacivertliler, çok defa, topla
rı baştan savar gibi biribirine aktar
mak huyuna boyun eğmiş görünı:i
yorlar. Kaç kere topun on sekiz pas 
çizgisi hizalarında seyircileri bıktı
racak, taraftarların tahammüllerini 
aşacak tarzda lüzumsuzca çalkalan
dığına şahit olmuşuzdur ... 

Her mevsim aşışta bir parça daha 
kısalan Fener hücumlarının rakibi 
şaşırtacak gibi parlayışları pek sey
rekleşmiştir. Daha başlarken hangi 
oluklardan ilerliyeceği malfun ol9.n 

Taksim stadında Tan şildi futbol hücumların ağırlaşmış ta olsa Beşik 
müsabakaları devam ederken Kaba- taş müdafaasını bir maç esnasında 
taş lisesi sahalarında da voleybol maç bir kaç kere aldatması müşküldür. 
ları başladı. Sekiz lise yekdiğerile Beşiktaş takımının hücum hattına 
karşılaştılar, dört müsabaka yapıldı. gelince; mazbut, ahet;ıltli günleri 

Ilk karşılaşma Boğaziçi, Vefa lise- çok olmakla beraber bazan da va
leri arasında yapıldı. Boğaziçi, Vefa- sattan daha fena günlerine de tesa
ya 15 _ 3, 15 _ o galip geldi. düf edilen ve her ferdinin imkanla-

lkinci karşılaşma çok heyecanlı n az çok belli olmuş bulunan bir 
geçti. Yüce Ulkü .. Istiklal karşılaş- hattır. 
tılar. Birinci devreyi 15 - 12 Istiklal Beşiktaş hücumcularının kusurla
kazandı. !kinci devreyi de güçlükle rı da fevkalade saniyelerde uınulma-
15 - 13 alan Istiklalliler maçı kazan- dık yükseklikte müstesna bir parla
dılar. yış yapamamalarıdır. Yani her kıy-

Darüşşafaka, Ticaret maçında, Ti- metlerinde muayyen bir tesviye da
caret gelmediğinden Darüşşafaka , hilindedirler. Çizilmiş derecelerini 
hükmen galip sayıldı. ı içlerinden gelen bir şahlaruna ile aş-

Son maçı Galatasaray - Pertevni- tıklarım görmedik. Sıkı ve sert oy
yal liseleri yaptılar. Galatasaraylılar nadıkları zamanlarda bile tempola-
bu maçı 15 - 6, 15 - O kazandılar. rı aynidir. 

Galip, Kemal, Faruk - Abdi, Sürey
ya, Baki, Murat. 

Yüce ülkü oyuna on kişi olarak 
başladı. Ilk dakikalar mütevazin geç
ti. Darüşşafaka hucum hattında şüt a
tabilecek oyuncular gözüküyordu. 

Bu arada Turan ilk Darüşşafaka 

golünü kaydetti. Bunu müteakıp Yü
ce ülkü bir gol fırsatı kaçırdı. 

Devre 1 - O Darüşşafaka lehine ne

ticelendi. 
ikinci devre sert cereyan etti. Fa

kat seri bir oyun oluyordu. Darüşşa
faka Yüce ülküye nazaran daha şu
urlu oynuyordu. Nihayet çok uzaktan 
sıkı bir şiltle DarüşşafakaWar ikinci 
gollerini de kazandılar. Bundan son
ra oyun daha sert bir şekil aldı. Ha
talı hareketlerinden dolayı, hakem, 
Yüce Ulküden iki oyuncuyu çıkar
dı. Maç 2 - O olarak neticelendi ve 
Yüce Ulkü de tasfiyeye uğradı. 

Buna rağmen üç aydır gördüğü

müz Fener müdafaasına bir iki, g::>l 
atacak şansları vardır. 

Netice Hakkında Hüküm: 

Kısa bir toplayışla iki taraf hak
kında aklımızdan geçenleri yukarı 
sıraladık. Bu vaziyetlerde olan iki 
taknndan Beşiktaşa bir, iki gol fark
lı galibiyeti vermek bizim ölçümüze 
daha uygun geliyor. 

Yeni Oyuncular Oynarlarsa: 

Şu hükmümüzü iki tarafta da ye
ni oyuncular oynamıyacağma göre 
verdik. 

Bu hafta Fenel"bahçede Güneşli 

Rebü ile Reşadmı Beşiktaşta da bir 
oyuncunun takuna girecekleri söy
leniyor. 

İki tarafın da eski kadrolarına 

göre yürüttüğümüz bu hesaplar ye
ni oyuncular girdiği takdirde tabia
tiyle değişir. Ve ihtimal şansını az 

GAZETELERLE 

: .. Ş~KALAR .; 

"Emniyet .. 
Yazan: Naci SADULLAH 

Bir kaç gün evvel yevmi gaze
telerde bir mecmuanın ilanı 

intişar -etti. Bu ilanda, şu kelimeleri 
de okudum: 

_E_K __ O_N_O_M __ i 1 
Norveç ve Lehistan ile 

Aramızda Geç~n 
Kliring Muameleleri 

"Reisicümhurdan üç bravo alan Norveç kliringi: -1 -

adam: Naci Sadullah!,, 1 ~-------------, 
Bu satırları okumuş olanlar, be- 12 Haziran 1936 tarihinden- r 

nim Cümhurreisimizden iiç tane: beri meriyettedir. Her sene ayni ta-
"- Bravo!,, almak mazhariyetine rihte tecdit olunmak suretile bu se-

kavuştuğumu zannetmişlerdir. ne de 12 haziran tarihinde hitama e-

Vakıa, benim için, hakkımda böy
le bir zannın şüyuu bile bir mazha
riyettir, amma, ne yapayım ki, o: 
"Bravo,, ları kazanan bahtiyar va
tandaşın hakkına tecavüz etmemek 
mecburiyetindeyim: O "bravo,, ları 
kazanmak şerefi, genç, ve değ~rli bir 
Türk maarifçisine müyesser olmuş
tu. Bana da, şahidi olduğum bu va
kıayı, yazmak düşmüştü. Fakat, 

recektir. Feshedilmezse tekrar birse
ne müddetle tecdit olunacaktır. 

Kliring hesapları gerek Norveçte, 
gerek Türkiyede Norveç kuronu üze
rinden tutulur. Mukavele, iki mem
leket arasındaki her nevi para müna
kalelerine şamildir. Cümhuriyet 
Merkez Bankası bazı diğer kliringler
de olduğu gibi Norveç kfüingi ı.ah

silatını da muvakkat bir rayiçle he-
mecmua "Cümhurreisiınizden üç sap etmektedir. 
bravo alan adam,, serlahasınm ya- Halen bir Türk lirasına mukabil 
nına: "Yazan,, kelimesini ilave et- 3,20 Norveç kuronuna muadil olan 
meden benim imzamı koyduğu için, bu muvakkat fiyat ile paranın Nor
o "bravo,, ları ben almış gibi görü- veçte tediyesinde kliring müessesele
nüyorum. rince tesbit olunan kati fiyat arasın-

Bu tesadüf, Cümhurreisimh:den ü~ daki fark alakadar Türk ithalat tacir
bravo almak mazhariyetine uğrama- lerine iade olunur veya kati fiyat 
dığım halde, bana hoş görünmedi de- 3.20 den pahalı ise fark bu tacirden 
ğil, fakat bu sevincimi, bir endişe tahsil olunur. 
bulandırdı. Kendi kendime: günün Norveçin halen Türkiyede toplan-

BORSA 
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ÇEKLER 

Londra 5.93 
Nevyork 126.675 
Parla 3.355 
Mil~no 6.6625 
Cenevre 28.4025 
Amsterdam 67;24 

Berlin 50.825 
Brüksel 21.31 
Atfna 1.0825 
Sofya 1.56 
Madrid 14.035 
V~şova 23.9025 

Buda peşte 24.9675 

Bükreş 0.9050 
Be.lgrad 2.8925 

Yokohama 34.62 

Stokholm S0.5675 

Moskova 23.9025 

ESHAM VE TABV1LAT 

J İktısad! ve Sınat tesisat 
1 ve ~letme :ıirkeU S.50 \..-..,. ______ .) 

birinde, ayni mecmuaya: mış, yedi yüz bin liraya yakın mat- hesabı Türk lirası olarak Türkiyede 
"'Kainah kafese koyan dolandın- lubatı vardır. Nor\reçteki alacaklılar lm 

açı ıştır. 
cı!", "Günde yüz takla atan dalka- uzunca müddet sıra beklemek mec- Lehistanda ihracat vizesi usulü · 
vuk,, veya "saatte yüz etek öpen buriyetindedir. Ancak seyyah para- mevcuttur. Yani Lehistanın Türkiye-

.. .. ı~ h · ı b' lan sıra beklemeksizin ödenir. yuzsuz,, ser av asıy e ırer yazı yaz- ye ihraç edeceği malların sevkine bu 
dığımı tasavvur ettim. Ve mecmua- Kliring hesabına yatırılan paralar, memlekette alakadar makamın mu· 
nın buyazılarımı da ayni şekilde ilan borcun ödenmesi m.ahiyetindedir. vafakati mülhak olmalıdır. Bu mu-
ettiğini düşündiim: lehi.tan kliringi : vafakati üade etmek üzere, Lehistan 

Bu tasavvur, ve bu düşünce, olan- takas idaresi faturalara mührünü 
ca tüylerimi dikcnleştirdi. İtiraf ede- 1936 senesi nisanından itibaren vazeder. 
yim ki, bugün "Cümhurreisinıizden meriyettedir. Bu tarihten üç ay ev- Lehistanm Türkiyede 300 b!n lira 
üç bravo alan adam,, olmadığımı iti- vel feshedilmezse her sene kendili- kadar alacağı birikmiştir. Bundan do 
raf edişimde, tiiylerimi ürperten bu ğinden uzatılmış sayılır. layı Türk ihracatçıları derhal para
endişenin de dahli var: Yani o mec- Bu kliring, Türkiye ve Lehistan a- !arını alabilmekte ise de Lehist~n 
muanın yaptığı küçük hatanın bana rasında mübadele edilen malların ihracat evleri bir müddet intizar 
temin ettiği manevi kardan, yarın ton kıymetine mahsustur. Kliring mevkiinde bulunmaktadırlar. 
ayni hata vüztlnı'lrn '7:A1':A"" .. ~n--1-

korkusiylc vazgeçiyor, ve tavzih e
diyorum: 

Ben o "bravo,, lan "alan,, değil, 

"yazan,, un: Ve bana daha, Cüm
hurrcisimizden "üç bravo,, değil, bir 
"selam,, almak bile nasip olmadı. 

Fakat Cümhurreisimiz, bütün mil
letine olduğu gibi, bana da, "selam,, 
dan, batta ''bravo,, dan daha kıy
metli, ve içi sevgi, saygı, iftihar dolu 
bir şey veriyor:: 

"'- Emniyet!,, 

Beykoz • Kurtuluş 
Muhteliti Yenildi 

Ankara, 8 (Tan Muhabirinden) -
Istanbuldan gelen Beykoz - Kurtuluş 
muhteliti, bugün Gençlerbirliği ile 
Ankaragücü sahasında karşılaşmıştır. 
Maçta, kalabalık bir seyirci kütlesi 
bulunmuş, maç, 4 - O Ankaralıların 
galibiyeti ile neticelenmiştir. 

YEGANE 
ÇARE 

BiR KAŞE 1 

NEOKe~MiNA I 

gördüğümüz takımın talii daha mü
sait olur. 

Herhalde Rebiinin Fener hücum 
hattına başka bir eda vereceği mu
hakkaktır. Müdafaada hatta muavin 
hattında Reşat ise, iyi gününde ol
mak şartiyle, Fener geri hatlarının 
kıymetini epeyı değiştirebilir zan
nındaynn. . 

Kulağınıza küpe olsun 

EN t.ıtOoM\' 
(STil\APTAN 
~oNRA ·• · 

NEVROZiN 
Kullanmakla kabildir 
Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti süratle düşürür. 

Baş, diş, sinh·, mafsalı adale ağnlan ancak NEVROZİN 
almak suretile çarçabuk defedilebilir. 

Kat' i 

icabında günde 

Keşif Alayı 
T arihden bir altın sayfa 

I• ~~· y~~~a~~ıkl!E~~~s~ı 1 
Beyoğlu Yıldız sinemaSl karşısı Lek
ler apartıman. Fakirlere oaraS17~ 

' Tel! 43924 # 

• t es ı r 

3 kaşe alınabilir. 

Kepek ve Saç dökülmesine kaf1) 

Saç suyu kullan 

KAYIP - Emirgan orta okulun

dan aldığım 938 senesine ait bir kıta 

şahadetnameyi zayi ettiğimden hük

mü olmadığt ilan olunur. - irfan 

Nazmı Alpman. 
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Silahlı vatanperver Arnavut çetecilerinden bir grup Sarp daği.arda aşiret hayatı yaşıyan Arnavutlar 

ltalyanlar, Arnavutlukta 
Kolay llerliyebilirler mi? 

1 •taıya 'Arnavutluğu isti
laya başladı, ilk ham

lede sahillerini tuttu ve bir 
kaç şehri zaptetti. Bu ilk mu
vaffakıyet acaba kolaylıkla 

Clevam edecek mi? İtalyan or
dusu, dahile doğru giderken 
ne gibi müşküllerle karşıla
şacaktır? Bu yazıda bunu 
göstermiye çalışacağız: 

Arnavutluk, tabü arızası çok o
lan bir memlekettir. Böyle olduğu 
halde bu arızalara göre yol ve 
köprü cihetinden inanılınıyacak 
derecede zengindir. Şimendifer ol
madığı için, bütün dik.kat ve e
hemmiyeti, şehirleri biribirine 
bağlıy:an yollara ve arızalan aşan 
köprülere vermişlerdir. Vaktiyle 
Arnavut - İtalyan mühendisleri
nin iştirakiyle bütün yolların 

planları hazırlanmış ve yine bun
ların hepsi Arnavut - İtalyan 
müteahhitlerine yaptırılmıştır. 

Büyük Harp sırasında İtalyan
lar Avlonyadan başlıyacak ve Se
lAnlk ;yolu ııe ı'\mavutıugu Turkı-

yeye bağlıyacak bir demiryolu 
yapmak istemişler, fakat muvaf
fak olamamışlardı. 

Yüksekliği iki bin metreyi bu
lan Arnavut alplerinin hu

sule getirdiği yaylanın bütün sat
hı mailleri, geçitleri, vadileri yı
lankavi yollarla süslenmiş ve ta 
uzaklardan göze çarpan nıütead
dit gözlü beton köprülerle iltisak 
peyda ettirilmiştir. Geniş Adriya
tik sahillerinden başlıyarak ha.zan 
yavaş yavaş yükselen ve bazan da 
birdenbire dikleşen dağların ara
sından, kıvrıla kıvnla geçen yol
lar üzerinde bir sulh zamanında 
seyahat çok zevklidir. Her dem 
değişen manzaralar karşısında in
san, tabiatin bazan çok sert ve 
haşinliğine ve hazan da yumuşak 
ve munisliğine hayran olur. 

Arnavutlukta yollara 1925 se
nesinden itibaren başlanmıştır. 1-
talya, Arnavutlara yardım maksa
dı altında ve bir gün kendisine la
zım olur zihniyetiyle bu yolların 
ve bu köprülerin yapılmasında 

çok dikkatli çalışmıştır. 
Arnavutluk, Şimalden Cenuba 

(400), Şarktan Garbe (150) kilo
metredir. Şimalde İşkodra şosesi 
ismi verilen (120) kilometre uzun
luğunda bir şose, Yugoslavya hu
d uduna dayanır. Bu şose İşkodra 
ve Kosova vilayetinin en ehemmi
yetli mıntakalarından geçer. Mer
kezde (130) kilometrelik Debre 
yolu, Arnavutların Kralı Birinci 
Zog büyük köprüsünü geçerek ve 
en münbit ve mahsuldar mmtaka
lan dolaşarak bir taraftan Yugos
lavya hududuna diğer taraftan Ti
randan Draç limanına gider. 

(50 ) kilometrelik Kruya - Nat 
(eski adr Akçehisar yolu ise P es
kopya - Libraz (110); Tiran -
Elbasan (54); Luşna - Fiyeri (30) 
kilometrelik yolları ile Vlora'ya 
ulaşır. 

Ş arkta Yugoslavyad a Astro
ga'dan gelen yol Arnavut

lukta Uhri gölü kenarında Pogra
deç eski adı Astrova'dan geçerek 
bir taraftan Elbasana ve diğer ta
raftan Göriceye ve oradan Yuna-

·------· Yı geniş bir plaj , solda tepe üze~nd~ 

azan • ,. Kral Zog'un yazlık sayfıyesı 
• vaırdır. Burada diğer limanlarda 

• .- • olduğu gibi dik, sert ve yalçın 
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A rnavut hükumetinin yerleştiği Elbasana gide11 
yol üzerinde bir köprü 

Bugünkü Elbasan fehrinden mamur bir sokak 

nistanda Florinaya ve Yugoslavya. 
da Manastır ve Üskübe gitmekte
dir. 

Cenupta Göriceden ayrılan bir 
yol da Leskovik'ten geçerek Yu
nistandan Yanyaya kadar uzar. 
Cenubu Garbide Ergeri yolu bir 
taraftan Yanyaya ve diğer taraf
tan Delvina'dan geçerek Saranda 
Adriyatik limanına varır. 

Arnavutlukta (2623) kilometre 
yol vardır. Arnavutluk yollan 
başka memleketin yollariyle mu
kayese edilemez. Bu yolların ya
pılmasındaki müşkülat; .arazinin 
teşekkülatı dolayısiyle bir çok u
zun ve kısa ve ekserisi çok mani
alı ve masraflı köprülerin vücu
düne ihtiyaç gösterdiğindendir. 

1921 senesinde Arnavutlukta 
(360) köprü mevcut iken 1928 de 
(800) ve 1933 te (2600) ü tecavüz 
etmiştir. Bunlardan başka son se
nelerde daha bir çok köprüler de 
yapılmıştır. 

Arnavutlukta şoselerin genişli
ği 6 dan 8 metreye kadardır. Na
hiye ve köylere giden yollar daha 
dardır ve bunların da yekunu 
3500 kilometredir. 

Arnavutluğun ilk limanı Saran
da'dır. Draç limanı son zamanlar
da yapılmıştır. Avlonyanın eski· 
den kalma bir limanı vardır. Ye
niden tamir edilmiştir. Şingin'de 
bir Ilınan yapmak için hazırlık 
vardı. 

İşkodr'lda Drim nehri üzerinde 
Buna lir11anı vardır. Çok iptidai 

haldedir. Yazın sular azalır. Nak
liyat olmaz. Ehemmiyetleri itiba· 
riyle Arnavutluk limanları sırasi
le Draç, Avlonya, Şingin Saran
da'dır. Vapurlar yalnız Draç'ta 
rıhtıma yanaşır. Diğerlerinde a
çıkta demirlerler. 

B u kısa izahattan sonra Ar
navutluktaki son harekatı 

gözden geçirebiliriz: 

İtalyanlar, Arnavutluğun dört 
limanını işgal ettiler. Cenupta, 
Korfo adasının tam karşısında iki 
saat mesafede Küçük Saranda li
mant. Bu liman, diğer Arnavutluk 
limanları gibi dahilden sahile tatlı 
bir iniş ile gelmiyor. Sı:hilden git
tikçe dikleşen, sertleşen ivicaçlı 

dağlar yiikseliyor. İtalya bu li
manı işgal etmekle Cenubi Arna· 
vutluğu Yunanistandan ayırmak 

ve büyük kasa balard~;n Ergeri ve 
Göricenin denizle olan rabıtasIDI 
kesmek istemiştir. 

2 - Avlonya limanı, merkezi 
Arnavutluğun ve bilhassa Beratın 
denizle olan alakasını temin eder. 
Arnavutluğun eski bir limanıdır. 
Karşısında, hemen limanın ağzın
da italyaya ait Sazan adası var
dır. Avlonya limanı Saranda ka
dar değilse de ona yakın sahilden 
dikleşen dağlarla çevrilmiştir. 

3 - Draç limanı, Merkezi Ar
navutluğun en yeni limanıdır. Ve 
Tirana 45 kilometre mesafededir. 
Bu liman, gemilerin rıhtımı ya
naşmasına müsaittir. Sağ tarafta 

yolu takipten başka çaresi yok
tur. 

4 - Şimalde Yugoslavya sahH
Jerine yakın Şingin limanına ge
lince, bu liman İşkodraya Drin şeh
riye birleşmiştir. Çok iptidaidir. 
İşkodranın işgali ve Şimali Arna
vutluğun Yugoslavya ile alakası
nın kesilmesi için geçilen yoldur. 

İtalya ı harp vesaiti bakımın
dan Arnavutlukta ker.disine karşı 
koyacak, belki çokluk bir şey bu· 
lamıyacaktır. Fakat Arnavutların 
ferdi kabiliyetleri, taassupları, ce
saretleri, vatanperverlikleri ile 
beraber tabiatin pek büyük olan 
zorluklarını görecektir. 

1 talya, Arnavutluğu, Arnavut

lar kadar bilir. Buna şüphe 
yoktur. Çünkü bütün yol ve köp
rüleri onların parası, onların mü
teahhitleri ve onların amelesi yap
mıştır. Bankalar, İtalyanlanndır. 

Bütün hava seferleri hep İtalyan 
tayyareleri tarafından yapılmakta 
idi. 

Bütün bunlara rağmen Arna
vutların mukavemeti karşrsında 
İtalyanın kolaylıkla muvaffak o
lacağ zannedilmemelidir. Daha 
derebeyliği zamanından kalma 
kuleler sarp, ve yalçın dağların te
pelerine kurulmuş hisarlar ve is
tihkamlar, derin vadiler, bilhassa 
bu sırada genişleyen, kabaran ne
hirler İtalyanın ileri hareketinde 
mühim manialar teşkil edecektir. 

Sayısız uçurumlarcn üzerine ku-
rulan sayısız köprülerin atılma
sı, dağların üzerinden geçen tek 
bir şosenin uçurulması, motörlü 
harp vasıtalarının kol&ylıkla iler
liyemiyeceğini anlatmağa kafidir. 
Tayyare hücumları Arnavutluk 
dağlarına karşı çok müessir ola· 
nuyacaktır. 

Arnavutlukta arazinin ve tabi
atin haşin ve sertliğine şehir ve 
kasabaların seyrekliği ve köyler
de evlerin cok dağınık oluşu da 
tayyare hü~umlarmın muvaffaki
yetsizliğini mucip olacaktır. 

Bilhassa Tirandan Elbasana 
giden yol emsaline belki de tesa
düf imkanı olmıyan bir yoldur. 
Tirandan ayrıldıktan sonra nehir
lerden, ormanların içinden, dağ
ların tepesinden geçer. Öyle yol
lar ki iki tarafı sert bir diklikle 
inen derin uçurumdu:. Ve bura
lardan nakil vasıtaları çok ihtiyat
lı olarak geçerler. 

Arnavut milleti, fakrine, silah
sızlığma, henüz teşkilatınm ta
mam olmamasına ve ani baskına 
uğramasına rağmen kahramanlığı 
sayesinde bir Avusturya veya bir 
Çekoslovakyaya benzemiyecektir. 

Bahkesirde Tükürmek 
Yasak 

Balıkesir, (TAN) - Belediye, ba
zı yerlere evvelce konulup ta bozu
lan tükrük hokkalarını tamir ettir
miye, dükkanları da birer tükrük 

hokkası bulundurmıya mecbur tut
mıya karar vermiştir. 

Bundan böyle, sokaklara tüküren

le rden 5 lira para cezası alınacaktır. 
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Karşı yakaya geçmek için ge

mi bekliyorduk. 
Bir zamanlar Fırat -bugünkü 

Ren ve Tuna ne ise, öyle-- mamu
reler arasından, azametli şehirlere 
uğrıya uğrıya, bağlar, bahçeler, 
hatta ormanlar geçerek, gölgeli 
ışıklar altından gelin gibi süslü ve 
neşeli gidermiş ... Sahiller insan u
ğultusu ile dolu imiş; sulara sa
rayların aydınlıkları ve yüksek 
kubbelerin akisleri vururmuş ... 
Hükümdarlar uğrağı, cihangirler 
geçidi, bereketler diyarı imiş. . 
Şimdi haşmetli kralların yerı~

de, tek tük, dalgın çobanlar gezı
yor ve miğferli ordulara bedel yu
muşak tüylü koyunlar dolaşıyor. 

Dikili bir ağacı, ayakta kalmış bir 
bacası olmıyan korkunç bir boş
luk ... Herşey "hak ile yeksan", tuz 
ile buz, un, ulak olmuş. Çökmüş 

ve çömelmiş bu kuru arz parçasın
da biz de kendimizi yassılınış ve 
yayvanlaşmış, renksiz ve kavruk 
hissediyoruz. 

Fırat artık, eski şevketini düşü· 

nerek şimdiki sefalet inden utan
mış gibidir, bomboş çölde başını 
eğmiş, yere geçmek, kaybolmak 
arzusiyle sürüne sürüne, sokula 
saklana pek şerefsiz akıp gidiyor. 

Halbuki ilk buğday, ilk pirinç 
bu nehir kenarında kendiliğinden 
yetişmiş ve d ünya y üzüne bura
d an dağ1lmıştı . Nil değil, Fırat me
deniyetin ilk beşiği idi. İlk yazı 
Finike sahillerinde değil, Fırat ke
narlarında icat edilmiş, ilk kütüp
hane de yine burada kurulmuştu. 

Harun Reşidin Bağdattan kal
karak, nehir boyu, seçme yemişler 
yetiştiren hadsiz, hesapsız bahçe
ler arasından geldiği devir o kadar 
uzak değildir, henüz hatırasını sak
lıyabilir! Yeşilli sarılı binlerce 
kandilden dökülmüş renkli ışıklar 
ve atlas güneşlikli som yaldız ka
yıklardan yayılmış cilalı akisler 
henüz hatırındadır. Tamtıraklı ka
sideler hala kulağında , halhal'li 
nedimeler h ala hayalindedir. 

Ben bunları düşünürken dün
ya yüzünde işliyen nehir 

geçme vasıtalarının en iptidaisi, en 
kabası ve en fena yontulmuşu olan 
hantal gemi, suya uzatılan uzun sı
rıklara abana abana, gıcırdıya gı
cırdıya, güç bela gelip kıyıya ya
naştı. 

Yorulmuş olan kayıkçılar mola 
verecekler, \ yemek yiyecekler, bi
raz dinleneceklerdi. 
Güneş tam tepemizde olduğu 

için kendi gölgelerimiz bile bize 
sığınmış, sıcaktan kaçarak ayakla
rımızın altına sokulmuştu. Kara 
camlı kocaman gözlüklerime rağ
men önümde ve etrafımda bir ci
va vıcıldısından başka renk ve ha
reket göremiyordum. Her taraf 
öyle goz alıcı, oynak ve kaypak 
ışıklı idi ki dünyanın topraktan de
ğil, eritilmiş bir kurşundan yara
tıldığını vehmediyor, baktığım ye
ri keskin hareli bir pırıltıdan, bir 
çelik şaşaasından ibaret görüyor
dum. Kafatasımın içinde, sanki 
beyin yerine, o irilikte bir radium 
cevheri taşıyordum; ışık kemikle
rime işlemiş, iliklerime geçmişti. 

Gemiciler, nehir boyu, bağdaş 
kurup rahat rahat soğan ekmek yi
yorlardı. İçlerinde at kafalı, at diş
li, bir kıyafet değiştirme filminde 
Fernandel'i hatırlatan bir adam 
vardı . Bu benzeyişe gülümsiyerek 
kendisine baktığımı görünce bir il
tifat sandı , esniyen bir beygir te
bessümü ile: 

- Buyur, ya efendi! 
Diye ikramda bulundu. 
Bu, konuşmamıza vesile olmuş

tu. 'Anladıkları lisandan sordum: 
- Bıkmaz mısınız siz bu bomboş 

çölden, bu çiy güneıten, şu bula
nık nehirden? 

Hep birden gülüştü~r. 
Bizim gibi otomobill'e suyu ge-

çecek olan tahsil görmüş bir çüt
lik sahibi söze karıştı: 

- Bey, dedi, şu gördüğün a
damlar doğduklanndanberi bura· 
dan ayrılmamışlardır; dünyanın 
ne olduğunu bilmezler ki bıksın

lar .... Karşıki çadırlarda doğdu
lar, bu ırmak kenarında büyüdü
ler, genç yaşta kayık yürütmiye a
lıştılar, ölünciye kadar da o işi gö
recekler. 

- Peki, dedim, çok yakında, şu 
sırtların arkasında büyük şehirler 
var, Akdeniz var, karlı dağlar, loş 

ormanlar, yemyeşil bağlar, yem.işli 

bahçeler var. Niçin gidip görmü
yorlar? 

- Gitmedikleri, görmedikleri 
daha iyi... Sonra bizi karşıya ge
çirecek bir kayıkçı neslini nere
den bulacaktık! 

Onlar konuştuğumuz şeye güle
rek ve ekmeklerini dürerek zevk
le, iştiha ile kannlarını doyuru
yorlardı. 

Demek bu kadar bilgisiz, bom
boş, tamamiyle hiç bir ha

yat, insan için sürat asrında ve 
medeniyetin kapı eşiğinde de 
mümkün olabiliyordu ... Demek şu 
seyrettiğim dört kafa yalnız bu 
dümdüz, kupkuru çölü, kenarında 
bir diken bile bitmiyen suyu, şu 
bomboş ufku ve ne gölge, ne akis 
vermeden üstlerinde dönüp dola
şan, batıp çıkan çıplak güneşle 

bön ayı dünya sanıyorlardı. Kafa
larında dünya bu derece ufalmış, 
sıskalaşmış, kaditleşmiş, bir avuç 
kum kesilmişti. 

Onlar için neler mevcut değil
di, ne derece güzel ş~yler! Mesela 
lapa Japa yağan karlar altında bir 
~am ormanı.. Portakal ve turunç 
bahçelerinden seyredilen masma
vi Akdeniz ... Büyük bir limana de
mir atmış kocaman transatlantik ... 
Gecenin karanlığı içinde bir düşen 
yıldız süratiyle geçen ekspresler ... 
Buzlu içkilerle donanmış masalar, 
şemsiyeli koltuklariyle plajlar, 
mermer havuzlariyle teraslar ... 
Güneşin böyle yerlerdeki gölge ve 
ziya oyunları.. Ayın ağaçlara ve 
bacalara sarılan , damlara ve tarh
lara serilen tüylü ışığı! 

Bütün bunlar şuracıkta, kuru 
tepelerin biraz aşağısında, iki üç 
yüz kilometre ötede hazır duru. 
yordu. Lübnan dağlarında karlı 

çamlıklar, sahilde portakal bah
çeleri, Beyrutta büyük vapurlar, 
oteller, gazinolar, gölge ve ışık o
yunları, kaynaşan hayat ve fışkı
ran bir medeniyet vardı. 

Hiç birini bilmiyorlardı. Önle
rinden geçen adamlar hep aceleci 
idi; konuşmıya, anlatmıya vakit
leri yoktu; bir sahilden öbürüne 
aştılar mı, arabasına, atına, deve
sine atlıyan son süratle buralardan 
ayrılıyor, ufkun arkasına kaçıyor
du. Kenarlarında kavakların gü· 
müşlendiği ovalara, yamaçlarında 
çınarların hışıldadığı yaylalara, 
yelkenlerin şiştiği ve dumanların 
gölgelendiği denizlere kaçıyordu. 

Hiç olmazsa akşam rüzgariyle se
rinleşip çalgı sesleriyle dolan Ha
lebe varıyordu; bir büyük şehrin 
uğultusuna kavuşuyordu. 

Fırat kayıkçıları değil bunları, 
meselci, bahar gelince tomurcukla
nan, gonce ve çiçek veren bir gül 
fidanını bile görmemişlerdi; kaya
lar arasından fışkırmış taze yosun
lu bir pınarın keyfini sürmemiş
ler, bir avuç serin suyunu bile iç
memişlerdi. Hatta başında dört na
rin hurma ağacının gölge saldığı 
bir vaha kuyusunu da bilmıyor
lardı. 

Q nların önünde sadece şu. , ça-
murlarını devire devire 

zevksizce akıp giden ve sudan zi
yade bir lav akınına benziyen Fı
rat vardı; şu tek ağacın yeşereme-

(Devamı '3 uncuda) 
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Tefrika Ne. 9 

Damat Paşa Birden Hiddetlenmişti 
Elindeki istifanameyi Fırlatıp Karşıya Attı ve Bir 

Külhanbeyi Ağziyle Küfretmiye Başladı 
Paşasının önünde hürmetle eğil

miş ve çekinerek: 
- Buyurunuz paşam, demişti. 

Kahvenizi getirdim. 
Ferit zevkine doyamadığı tatlı 

hulyasından hafif bir ürperme, ne-· 
şeli bir gülümseme ile ayrılmıştı. 

Süzgün gözlerini uğuşturarak ce
vap vermişti. 

- Peki ağa, bırak ~uraya. Misa
fir kalktı mı acaba? Hiç baktınız 
.mı? 

- Çoktan kalktılar paşam. De
niz kenarında kahve içiyorlar. 

- Haremden çıktığımı, salonda 
beklediğimi söyle kendilerine. 

Ferit fincanını, her biri birer pa
pağan gagasına benziyen uzun, kıv
nk tırnaklı küt parmaklan arasın
da çevire çevire kahvesini içerken, 
dizleri üzerinde, açık duran mektu
bu yine yüksek sesle tekrar okumı-
ya koyulmuştu. ....., 

~tebei Seniyyei 
Hazreti PaJif'lhiye 

Evkafı hümayun nazın Ab
durrahman ŞereI Bey kul

ıan vasıtasile tebellüğ eylediğim ira 
dei seniyei hazreti miılükaneleri i
cabatını teemmül etmekte iken mec
lisi ayan reisi Ahmet Rıza Bey ev
velki iradei hümayunlarının hem 
teşrH infazı, hem teşmili ahkamı 

tarzında beyanatı katiycde bulun
du. Talat Paşa kabinesinin istifası
nı müteakıben kabine teşkiline me
mur olan Tevfik Paşa kullarının bir 
hafta zarfında kabinesini teşkil e
dememesi üzerine emniyeti hüma
yunları çakerlerine teveccüh etmiş, 
hasım ordular payıtaht yak;nların
da__diiaıxıan Jt.pı:af1...,·= iıs•l •. m 
rnemiş olan bakiyei memalik de is
tila tehlikesinde iken itimadı mü
lükimelerine iktiraren idarei !lmu-
ru devleti deruhte eyliyen heyeti-
miz bir taraftan binnisbe muvafık 
şeraitle mütareke akdederek teca
vüzatı idayı durdurmuş ve diğer 
taraftan dahilde şimdiye ka
dar temini emnü asayişe muvaf
fak olmuştu. 

Nifak ve tefrika tohumlarını 
izale ederek ve fırka ihtilafatının 

tahaddüsüne meydan vermiyerek 
umum efradı milleti yalnız menfa
atı vataniye dairesi etrafında topla 
mağa ve meşrutiyetin kaffei esasa
tına sadık kalmağa azmeylemiş o
lan kabinemiz hakkında emniyeti 
hümayunlarının şaibedar olduğu 

Ahmet Rıza Beyin beyanatı vakıa 
sından istidlAI edilmiştir. 

Zatı hümayunları ile heyeti hü
kılmet arasında hadis olmuş hiçbir 

ihtilaf esası mevcut değil iken ka

bine reisine teveccüh eden mesuliye 

tin bir takım kuyut ve şurut ile tah 

dit ve takyidini riayeti ahkamına 

kasem etmiş olduğumuz kanunu e
sasi ile kabıli telif görememekteyiz. 

Kabinemizin esnayı teşekkülün
de gerek tarafı hümayunlarından 

telakki ettiğimiz iradat, gerek efka
n umumiyei memlekette hissi inti
kam uyandırmamak ve her kimin 
olursa olsun kanun ahkamının tat
bikinden inhiraf etmemek merke
zinde idi. Yine bu şerait dairesinde 
vüsati yettiği derecede devlet ve 
vatana hizmette devam eylemek az
minde sabit iken berveçhi maruz 
insilabı emniyeti hümayunları ze
habı tlzerine rüfekayı çakiranemin 
ittifakı arasile istifamızı hakipayı 

hümayunlarına takdime karar ver
dik 

istirhamı acizanemizin hltfen ka 
bul buyurulması temenniyatını va
tanımızın refah ve selamE:ti ve dev 
let ve milletimizin terakki ve tea 
lisi ve zatı hümayunlarının tevafü
rü ömrü şevketleri tazarruratına 

terdifen arzeyleriz. 

Ferit istifa mektubunu okur
ken hazan gülüyor, ara sı

ra da suratını asıp gözlerini açıyor
du.Nihayet bitirmişti. Hiddetle lta
ğıdı savurup yere atmış, kaşlarını 

da çatmıştı. Salonun bir köşesine 
bakıp haykırmıştı .. 

- Ne zannettin ya a paşam. Pa
dişaha kafa tutar, ittihatçılara göz 
yumar, hala kavuk sallayıp dalka
vukluk yaparsan. elbette ki efendi
mizin emniyet ve itimadı !rnlmaz 
sana. 

Damat Paşa, bayağı hırslanmıştı. 

Koltuğundan fırlayıp kalkmıştı. 
Salonun içinde geziniyor. Kendi 
kendine söyleniyordu. Izzet Paşaya, 
kabine erkanına adeta ve bir kül
hanbeyi dilile sövüyordu. Tam bu 
esnada Ali Ihsan ve Zeki Beyler 
salonun kapısında görünmüşlerdi. 
Zeki, paşayı askerce selamladıktan 
sonraı laübali bir tavırla. 

- Hayrola paşam, demişti. Sinir
lenmişsiniz sabah sabah. 

Ferit misafirleri göriinrP. biraz 
yatışır, yumuşar gibi olmuştu. Kol
tuğuna yine gömülürken: 

- Hiç canı.m, demişti. Yine ka
binenin istifasını okudum da sinir
lendim. Akşam hepimiz kaç defa
lar okuduk f\: hiç birimizin gözüne 
çarpmadı. Garip ve ayıp değil mi'! 
İşte cahil halka karşı,zatı şahaneyi 
taşa tutuyorlar. Meşrutiyet hüküm
lerine riayetsizlikle suçlandırmak 
istiyorlar. Şu izzet paşaya da öyle 
kızıyorum kl·l başımıza meşrutiyet 
profesörü kesildi artık koca müs
tebit. 

Ali İhsan Bey de gülerek söze 
karışmıştı ve: 

- Olagan şeylerdir. Hoş görü
nüz paşam, demişti. Her iktidar 
mevkiinden çekilenlerin adetidir 
bu. lstifanamelerine bir iki başı ör
tülü, dokunaklı söz sıkıştırıyorlar. 

' ~ ~obi;re~~mtzdH ~tut~ 

artık. Sinirlenip üzülmiye değmez. 
Böyle gelmiş, böyle gider. Biraz ge-

niş olmak gerektir. Siz bilmem ak
şam uyl.Jyabildiniz mi? Biz sabaha 
kadar Zeki Beyle günün tatsız ha
diseleri üzerinde söyleştik, dertleş
tik. Görüştükçe de kederlendik. 

Zeki Bey de gülmüş ve denize 
bakan gözlerini Damat Feride dik
mişti ve: 

- Ya paşam, demişti. Bereket 
Yersin ki, ayan reisinin padişah haz 
retlerine, zatı devletlerıne yaltak
lanması .mevzuu imdadımıza yetiş
ti de biraz güldük, şenlendik. 

Ferit te bir kahkaha atmış, salo
nu çınlantmıştı. Sonunda da: 

- Evet, gülünecek bir hal ve 
mevzudur hakikat, demişti. Meğer 
Ahmet Rıza Beyin İttihatçılığı bir 
yapmacık, İttihatçılara bağlılığı da 
bir gösterişten ibaret imiş. Hiç te 
böyle ummazdım. Böyle olmamak
la beraber, menfaatlerini çok düşü
nen, işini iyi bilen, atiyi iyi gören 
akıllı bir adam da olduğu muhak
kak. izzet Paşa kabinesinden kur
tuluşumuzu ona borçlu ve mtlte
şekkiriz doğrusu. 

Zeki Bey, Ali Ihsan Beye bir göz 
atarak gülümsemişti ve: 

- iyi ama paşam, demişti. Ah
met Rıza Beye son günlerde gös
terilen emniyet ve itimadı, tevec
cüh ve iltifatı padişahımızı, zatı 

devletlerini sevenler, millet ve 
memleketin selamet ve saadetini 
düşünenler hiç te hoş görmüyorlar. 

Entrikacı Damat, sinsi sinsi gül
müştü. istihza saçan gözleri ile mu
hataplarını ayrı ayrı süzmüştü ve: 

- Şöhret bulmuş bir sözdür, de
mişti . Köprüyü geçinciye kadar ke
çiye Abdurrahman çelebi derler. 
*luııet Rıza Beyimiz de günün çe
lebisidir. 

(Devamı var) 
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Henüz on sekiz yaşında. Boyu
nu sorarsanız ancak 1 metre 66 
santimetre. Bıyığı ve sakalı da 
var ama onlan yolmak yok etmek 
kabil. Fakat bu derecede şişman
lığı ne yapmalı? 

Bu sakallı ve bıyıklı şişmanlığı 
veren de - elbette tahmin ediyor
sunuz - gene o minimini lpoftz 
guddesinin ön taraCındaki kıs
mından çıkan hormonun fazlalığı. 
Can sıkacak bir hastalık ..• 

En ziyade kızlara yirmi ile yir
mi beş yaş arasında gelir. Daha 
önce 11 yaşında daha sonra 56 ya
şında bile geldiği görülmüştür. 
Erkeklere de ıelirse de pek az: 
25 kıza karşılık ancak 8 delikanlı. 

Yazının başlığında söylediğim 
149 kiloluk kız miistesnadır. Hepsi 
o kadar şişman olmaz. Daha azı, 
pek azı da vardır ... Şişmanlığın e
hemmiyeti daha zlyadt> yiizde, bo
yunda, göğdede ve bilhassa ka
nnda toplanmasındadır. Kollar ve 
baeaklar normal halde kaldıkla
nndan şişman göğde ile kocaman 
karının yanında adeta cılız kalır
lar. 
Ayın on beşi gibi yusyuvarlak 

bir yüz, fakat derisi morumtrak 
kırmızı: Satamatf1klan etlerini 
kendileri yiyen kasaplann yüzü 
gibi ... Karnın büyüklüğü görenle
ri şüpheye düşürür: Acaba gebe 
midir? 

Bu kadar $fşmanlık pek çabuk, 
birkaç hafta içinde geldlğbıden 
şüpheye dü~nleri ayıplamamalı
dır. Bir tanesi iki hafta içinde on 
kilo almıştır. 
Şişman kmn bel ağrılarmdan 

da şikayet etme!'ll görenleri ve din
leyenleri büsbütün giinaha sokar. 
Hastahk bel kemiklerinin ve ka
burııa kemiklerinin içerilerini bo
şalttığı için ağrılar ondan gelir. 
Gitgide bel kemikleri bükiiliir, şiş
manlığa bir de kanburluk katılır. 

Bu hastalık en ziysde kızlarda 
ve kachnlarda olduğundan şiş
manlıktan sonra en ziyade göze 
çarpan b r alamet te sakal ve bı
yıktır. Ş tJll8ll kız sakallı ve hl-

yıklı da olur. Bazılarm~a yüzleri
nin kıllan pek gür olursa da çoğu 
yolunacak kadar azdır. Erkek ço
cuklar da sakallı ve bıyıklı olur
lar. Buna karşıhk kızlarda da, er
kek çocuklarda da saçlar pek sey
rekleşir... Bir taraftan da yüzün 
ve bütün vücudün derisi kurur, 
sertleşir. Göğüste ve karında ha
sıl olan :urrklar da haska ... 

Şişmanlrr~n haılşlzlik, derman
sızlık verecefi de şüphesizdir. Fi
kitte de gevşeklik ge-lir. insanın 
karakteri değişir, pek aksi olur. 
Vakıa bir taraftan şlşmanlıyan, 
bir taraftan da sakal ve bıyığı çı
kan hir kızın huyu değişmesi de 
pek tabiidir. • 

Kadınlık cihetine gelince, şekil
ce bii~·ük bir değişiklik olmaz. 
Bazılannda pek hafif bir değişik
lik. Bundan dolayı, iki vıl kadar 
oluyor, izmirde bu ha~talığa tutu
lan bir Bayanm kendisini erkek 
oluyor. dive sandıjmı ıazetder 
yazmışlardı. 

Her halde kadınlık aletlerinin 
işlemesi cihetinden değişiklik çok· 
tur. Kadınlık duygusu yavaş ya
vas kavbolur, erkeklere karşı so
fukhık gelir. O günleı kimisinde 
birdenbire kesilir. Bu hal karnın 
da ~abuk hiiviimeslle birlikte ol
dul'undan zihinler bundan dolayı 
da kanşrr ... Baztsmd:ı o Jftinler ke
silmeden önce dem azalır ve yavaş 
yavaş bilsbütün biter ... 

Bunlardan ha ka hekimlerin 
anlıyacaıldm ali.metleri elbette 
sormazsınız. 

Hastalık kendi haline brrakıldı
ir halde neticesi fena olmasma 
bir sebep yoktın. Ancak, ateşli 
hastalrklaTa karşı mukavemet a
zaldığından araya başka bir has
talık kanşmaması şarttır. 

Zaten, röntgen ışıklarlle tedavi 
pek iYI neticeler verir: Şismanhk 
ka)·holur. sakal ve bıyık düşer. o 
giinler geri gelir, hem de munta
zam olarak. 

Su halde can sıkacak bir şey ol
maJda beraber, bilsbütnn keder
lendirecek bir hastalık delil-

Haftalık Radyo Pro9ramı 
1-Ank~~a Rady-;,~ Programını Bu;;d;hi-;.-.;;iir;i~bl 
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Pazartesi, 1 O. 4. 1939 

12,30 - Program. 12,35 - Türk mü
ziği - Pl. 13,00 - Memle-ket saat ayan, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 13,15-14 
- Müzik (Eğlenceli plAklar). 
18,30 - Program. 18,35 - Müzik (Dans 
mOziğl - Pi.) 19 00 - Konuşma (Dok
torun saati). 19,15 - Türk müziği (Fa
sıl heyeti - Karısık pronam) Hakkı 

Derman, Esre! Kadri. Haı:an Gilr, Bas
ri Üfler, Hamdi Tokay. 19,45 - Tilrk 
müziği (Bayan Feyha Talay - Tanbur 
solo) l - Tanburt Cemil (HlcazkAr peş
revi) 2 - Tanburt Cemil (Hicaz.kAr ~az 
semaisi). 3 - Tanburl Cemil (Suz.idi
lı'ra sa7. semaisi). 20,00 Ajans, meteoro
loji haberleri. zlra::ıt borsası (fivat). 20,15 
- Türk mfü~iğl (Klasik program) İdare 
eden· Mesut Cemil, Ankara radyosu kü
me heyeti. 1 - Ncy7.cn Osman dedenin 
<Muhayyer sOnbüle J)('Şt'evi). 2 - Varda 
Kasta Ahmet ııbnın (Muhayyer silnbü
le sarkı) Ey nlhal slve. 3 - III. Selim 
(Muhayyer silnbüle şarkı) Ey goncai na
zik. 4 - Nikoğos ağanın (Muhayyer şar
kı) Var mı hacet. 5 - Rahmi beyin (Mu
hayyer kilrdlli şarkı) Yetmez mi sana. 
6 - Reşat Erer (Keman taksimi). 7 -
Şevki beyin (U~ak şarkı) Güluıra na
zar kıl. 8 - Rahmi beyin (BeyaU şarkı) 
GOI hazin sünb{ll perl::an. 9 - Mustafa 
Çavuş (Beyati şarkı) Sebep ne bakma
yor. 10 - Divan (Ok dbl huplar beni). 
21,00 - Memleket saat ayarı. 21,00 -
Konuşma. 21,15 - Esham, tahvllAt, kam
biyo-nukut borı;nsı (fiyat). 21,25 - ::'.'re
şeli plAklar-R. 21,30 - Folklor (Halil 
Bedi Yönetken. 21,45 - Milzik (Keman 
resitali - Profesör Necdet Atak) 1 -
Korclll (La !olla) Varyıısyanlar. 2 -
Math<?Son (Arie). 3 - Korsakov-Krelsler 
W.cheheraznde) Balesinden bir parça. 
Piyanoda refakat eden : tnvi Cemal Er
kin. 22,05 - Milzik (Kilctlk orkestra -
Sel : Necip Aşkın) 1 - Paul Lincke(Da
nlma) Fantezi. 2 - Brah!llll (Macar 
dansı No. 8). 3 - Recktenvald (Viyana 
mtlzfklerl) Potpuri. 4 - Gerhard Vlnk
ler) fspanyol uvertOrü. 5 - Micheli (Ço
cuk oyunları). 6 - Kutsch (Çıl:an fante
zisi. 23,05 - Mü7.ik (Cnzbant-Pl.) 23.45 
24 - Son ajan!! haberleri ve yarınki 
program. 

Sah, 11. 4. 1939 

12,30 - Proı:mım. 12,35 - Türk müziği 
Pl. 13,00 - Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji hııberleri. 13,15 - Müzik 
(Karışık program - Pl.) 13,45-14 - Ko
nuşma (Kndın snatl - Ev hayatına dair). 

18,30 - Program. 18,35 - Müzik (Dans 
müziği - Pl.) 19,00 - Konusma {Tür
kiye postası). 19,15 - Türk müziği (Fa
sıl heyeti) Çalanlar: Hakkı Derman, Eş
re! Kadri. Hasan GOr, Ha11lk Recai, Bas
ri üner, Hamdi Tokay. Okuyan: Tahsin 
Karakuş. 20,00 - Ajans, meteoroloji ha
berleri, ziraat borsası (fiyat). 20,15 -
Türk müziği. Calanlar: Vecihe, Reşat E
rer, Cevrlet Kozan, Kemııl Niyazi Sey. 
hun, Okuyanlar: Sarli Hosses, Müzeyyen 
Scnar. 1 - Tahir puselik pe~revi. 2 -
Dedenin (Tohir puselik yürük ~emaisi) 
O ıtül cn<lam. 3 - Kı\zım Us (Tahir pu
selik ııarkı) Görmesem gül yüzünü. 4 -
Rahmi beyin (Tahir puselik şarkı) Geç 
ti o gamlı eyyamı. 5 - Kftzım Us (Tahir 
pusellk şıırkı) Ben sana mecbur. 6 - Ta
hir pusellk saz semaisi. " - Osman Ni
hadın <Nihavent ııarkı) Körfezdeki dal
gın suya bir bak. 8 - Şevki beyin (Hi
caz şarkı) Bağlanıp zill!O hezaran. 9 -
ŞUkrllniln (Hicaz şarkı) Bir bakışta be
ni mest etti. 10 - Tilrkil (Alıverin bağ
lamamı. 21,00 - Mamleket saat ayarı. 

21,00 - Konuşma (Hukuk ilmi yayma 
kurumu) 21,15 - Esham, tahvllAt, kam
biyo-nukut borsas1 (fiyat) 21,25 - Ne
şeli plAklar-R. 21,30 - Milzlk Senfonik 
pll'ıklar. 22,30 - Müzik (Romanslar ve 
saire - Pl.) 23,45-24 - Son ajans ha
berleri ve yarınki program. 

Çarıamba, 12. 4. 1939 

12,30 - Program. 12,35 - Tilrk müziği 
Çalanlar: Refik Fersan, Fahire Fersan, 
Zilhtü Bardakoğlu. Okuyan: Melek Tok
göz. l - (Kilrdlll hlcaz.kA- peşrevi). 2-
Sana ey canımın canı elendim. 3 - Sa
lAhaddln Pınar (Kürdili hlcaz.kAr şarsı) 
Nereden sevdim. 4 - (Kürdili hlcazkAr 
şarkı) Çılgınca sevip. 5 - Zühtll Bar
dakoğlu (Santur taksimi). 6 - (Türkü) 
Benliyi alrlım kaçaktan. 7 - (Tiırkü) 

A benim mor çiçeğim. 13.00 - Memlek.at 
saat ayarı. ajans ve meteoroloji haberleri 
13,15-14 - MUzik (Riyaseti cümhur ban
dosu - Şef: İhsan KOncer) 1 - Marş 
(Friç). 2 - P . Llncke (A~k valsi). 3-
Mercadante (Ellsa ve Claudlo) Uvertür. 
4 - T . V. Thurban (Afrika süiti. a)Marş 
b) Serenad, c) Eğlenti. 5 - H.G. Amers 
(Skoçya fantezisi. 
18,30 - Program. 18,35 - Müzik (Dans 
milziğl - Pl) 19,00 - Konuşma (Çocuk 
Esirgeme kurumu). 111,15 - Türk milzill 
(Fasıl heyeti) Çalanlar: Hakkı Derman, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, Bam Uner, 
Hamdi Tokay. Okuyanlar: CelAl Tokses, 
Safiye Tokay. 20,00 - Ajans, meteorolo
ji haberleri, ziraat borsası, (fiyat). 20,15 
- Türk müzl#l: Çalanlar: Fahire Fersan, 
Refik Fersan, Zühtil Bardakoğlu, Oku
yanlar: Semahat Özdenses, Halök Recai. 
1 - Mahur peşrevi. 2 - Dedenin (mahur 
şarkı) Sana Uiyıkım. 3 - LAtif ağanın 
(Mahur ş rkı) Aldı aklım bir gonca leh. 
4 - Neyzen Rlu {Suzinak şarkı) Cal
dınp çalgıyı. 5 - (Kürdili hlcazkAr şar
kı) Ganlilmü baska. 8 - Refik Fersan 
(Tanb\ır taksimi). 7 - Leminln (Hicaz-

şarkı) Sorulmasın bana yesim. 8 - Şev 
ki beyin (Hicaz şarkı) Demem sana be
ni yadet. 9 - Hafız Yusufun (Hicaz şar
kı) Sevdayı ruhun ask eline. lG - Saz 
semaisi. 21,00 - Memleket saat ayan. 
21,00 - Konuşma. 21,15 - Esham, tah
vllAt, kambiyo-nukut borsası (fiyat). 
21,25 - Neşeli plAklar-R 21,30 - Tem 
sil (İri kadın tipi - Komedi). Ya7.an Ek
rem Resit. 22,00 - Müzik (Küçük or
kestra - Şef: NecJp Askın). ı - J. St
rauss (Sabah havadislrn). 2 - Toma:ı 

(Viyana hülvaları). 3 - Zander (Polka.) 
4 - Blzet ( A rlezlyen sillti N o. 1) a) Pre
lüd, b) Menuet, c) Adacfyo, dl Karbon. 
5 - Hanns Löhr (Dıliilln marsı). 23,00 -
Milzik (Cazbant - Pl.) 2~.45-24 - Son 
ajans haberleri ve yarınki proın-am. 

Perıembe, 13. · 4. 1939 

12,30 - Pro~nm. 12,35 - Tllrk mOzi~i 
Pl. 13,00 - Memle-ket sııııt avan. ııians 

ve meteorololi haberleri. 13 15-14 - l\Iilzik 
f~enfonlk plAklnr, opera aryaları ve saire 
pl.). 

18 30 Prowıım. 18,35 - M07:ik (Neşeli 
plAklıır). 19,00 - Konusrna (Ziraat ..:a
aU). 19,15 - Tilrk milzl~i <Fasıl heyeti) 
Calanlar· Hakkı Derman, Eşref Kııdrl, 

Hasan Gür, Halök Recai. Basri Üfler, 
Hamdi Tokay. Okuyan'. Tthsin Karakuş. 
20,00 - Ajans. meteoroloji haberleri, 7J 
raat borsası (fiyat). 20.15 - Tilrk mil
zili, Çalanlar· Vecihe. Cevdet Cağla, Re.
fik Fersıın, Kemal Niyazi Seyhun. Oku
yanlar: Mahmut Karındas, Melek Tok
göz. 1 - Karcıbr peşrevi 2 - Sa1Ahat
tln Pınar (Karcılar sarkı) Sana gönül 
verdim. 3 - Udi Ahmet (Karcığar şar
kı) Elimde iken senin. 4 - Şükrüniln 

(Karcığar şarkı) Hasta bir ümitle bek
ledim. 5 - Halk türkOsil (Urfalıyım e
zelden. 6 - Cevdet Çağln (Keman tak
slmJ). 7 - Raif beyin (Karcığar şarkı) 

Gillilyor sevdiğim. 8 - Bedriyenln (Hi
caz şarkı) Milmtez.lç aşkınla. 9 - Sadet
tin Kaynatın (Hicaz şarkı) İste seni se
ven benim. JO - HQıııeynJ saz !H'malsf. 
21,00 - Memleket saat ayan. 21,00 -
Konuşma (Mizah saati). 21,15 - F..sham, 
tahvilAt, kam'biyo-nukut borsası (fiyat). 
21,25 - Neşeli plAklar-R. 21,30 - Mil
zik (Kil<;ilk orke tra- Şef: Necip Aşkın) 
1 - Dohnanyl (Rapsodi). 2 - Glessemr 
(Kırlangıçların vedaı). 3 - Borchert (Bir 
gecenin romanı). Vals. 4 - Leopold 
(Karlsbad hAbrası). 5 - Künneke (Mavi 
final. 6 - Hanns Löhr (Tempo! tempo' 
gıılop). 7 - Pachemegg (Viyana süiti) 
1) KilçOk geçit resmi, 2) Operada balet 
müziği, 3) Grabende gezinti, 4) Prater".le 
atlı karınca. 22,30 Müzik (Solisler-Pl.) 
23,00 - Müzlk (Cazbant-Pi.) 23,45-24-
Son ajans haberleri- ve pıınnld program. 

Cuma, 14. 4. 1939 

12,30 - Program. 12,35 - Türk mü
z.lğl-Pl. 13,00 - Memleket saat ayan, 

Çektiği baş ağrısı değil, 
inadcılığının cezasıdır. 

Eğer verilen nasihatleri dinleyip te 

Kaşelerini tecrübe etseydi bu ıstı

raplar çoktan dinmiş olacaktı. 

GRiPiN 
En şiddetli baş ve diş ağrılarile uşüt
mekten mütevellid bütün ıstırapları 

keser. Nezleye, kırıklığa, romatiz-
maya çok faydalıdır. 

Aldanmayınız. Raf bet ıören her 

ıeyitıı taklidi ve benzeri vardır. 
GRİPİN yerine başka bir marka ve

rirlerse şiddetle reddediniz. 

Keşif Alayı 
En Kudretli Atk en büyük 

hareket kaynafıdtt. 

ajans ve meteoroloji haberleri. 13,15-14 
- Milzik (Karışık program-Pl.). 

17,30 - Konuşma (İnkılAp tarihi ders
leri - Halkevlnden naklen). 18,30 -
Program. l8,35 - Müzik (Bir kuartet
Pl.) 19,00 - Konusmn. 19,15 - Türk 
müziği (Fasıl heyeti). Cıılanlar: Hakkı 
Derman, Eşref Kadri, Haı:an Gilr, Basri 
Üfler, Hamdi Tokay, Okuyan: Cell'ıl Tolt
ses. 20,00 - Ajans, meteoroloji haber
leri, ziraat borsası (fiyat). 20,15 - Tilrk 
muziğl: Çalanlar: Vecihe, Fahire Fersan. 
Refik Fersan. Okuyanlar: Necmi Rıza A
hıskan, Radife N<:'ydık. ı - Hicaz peş
revi. 2 - Sadullah ağanın (Hicaz yürilk 
semaisi) Nldeylm. 3 - Hacı Arif beyin 
(Hicıız şarkı) Benim halim firakınla. 4 -
Refık Fersan (Tanbur taksimi). 5 - Bl
men Şen (Hicaz şarkı) Şu karşıkt dağda 
bir yeşil. 7 - Hicaz saz semaisi. 8 -
Selfıhattln Pınnr (Hüzzam şarkı) Askın
ıa sürilnscm. 9 - Selfıhattır Pınar (Hüz
zam sarkı) Seviyordum onu. 10 - Faiz 
Kapancı (Huzzam sarkı) Eilklilm büklüm 
sırma saçın. 21,00 - Memleket saat aya
n. 21,00 - Konuşma (Haftalık spor ser
visi). 21,15 - F..sham, tah\'llfıt, kambiyo
nukut borsası (fiyat). 21,25 - Nesell 
pll'ıklar-R. 21,30 Muzik (Senfonik plA'!t
lar). 22,30 - Müzik (Melodiler ve solis
ler-Pl.). 23,00 - Milzik (Cazbant-Pl.) 
23,45-24 - Son ajnns haberleri ve ya
rınki progrıım. 

Cumartesi, 15. 4. 1939 

13,30 - Program. 13,35 - Müzik (Ne

şeli rnilzik-Pl.) 14,00 - Memleket saat 

ayan, ajans ve meteoroloji haberleri. 

14,10 - Türk müziği; Çı:lanlar: Vecihe. 

Reşat Erer, Cevdet Kouınoğlu. Okuyan: 

Muzaffer İlkar. ı - -Eviç peşrevi. 2-
Cemil beyin (Evle şarkı) Bir nlgAhın 

kalbimi etti esir. 3 - Sadettin Kaynatın 

(Eviç şarkı) Doğuyor ömrilme bir yirmi 

sekiz yas güneşi. 4 - (Eviç ı;arkı) Göz
lerim kan ağlıyor. 5 - Vecihe (Kanunla) 
Ferahnak taksimi. 6 - Şakir ağanın (Fe 
rahnak yürük semaisi) Bir dilbere dil 
dilştil ki. 7 - FerahnAk saz semaisi. 14,40 
- Mil%1k (Bale müz.lği-Pl.) 15,30 - Ko
nuşma (Hukuk İlmi Yayını> Kurumu-Bay 
Schvars). Mukayeseli hukuk bakımından 
İngiliz borçlar hukukunun ana prensip
ler!, (İı;bu konferans Halkcvinden nak
len radyomuzla neşredllcc.cltUr. 

17,30 - Program. 17,35 - Müzik (Dans 
saati-Pl.) 18,00 - Konusına (Çocuk E
sirgeme kurumu). 18,15 - -Tıirk müzi
ği (Fasıl heyeti); Calanl r H kkı D r
man, Eşref Kaclrf, Hasan Gilr, Ba r Ot
ler, Hamdi Tokay. Okuyanı r' T h ·o 
Karakuş, Safiye Tokay. rn 00 -
Konuşma (Dış politika h di e1eri\ 19,15 
- Türk müziği (Halk havnlan- S \ lı 
Aşık Veysel ve İbrahim) Takd m eden: 
Sadi Yaver Ataman. 19,35 - Türk mil
zlği (Eski eserlerden mntesekkıl nrog
ram). Çalanlar: Fahire Fcrsan Refik 
Fersan, Cevdet Çağla, Okuyan: Mua111m 
Nuri Halil Poyraz. 20,00 - Ajans. mete
oroloji haberleri, ziraat b<'rsası (fıyat). 

20,15 - Temsil (Peleas ve Melizand) 
Yazan: Maurice Maeterlink. Tercüme e
den: E:O-em Reslt. Temsıl esnasında Ce
mal Reşit piyanoda Claude Dobussynin 
operasından (İnterlude) ler çalacakbr. 
21,15 - Memleket saat ayan. 21,15 - .Es 
ham, tah\ lltıt, kambiyo-nukut borsası 

(fiyat). 21,25 - Neşeli plAklar-R. 21,30 
- Muzlk (Küçük orkestra - Şef· Ne
cip Aşkın) 1 - Ganglberger (Efsaneler 
ormanında). 2 - Schnelder (Meşhur re!
renelerden) Potpuri. 3 - J. Strııuss (Ne 
şell vals operetinden) Buseler valsi. 22,00 
- Hattalık posta kutusu. 22,30 - Müzik 
(operetıer-Pl.) 23,00 - Müzik (Caz
bant--.:Pl.) 23,45-24 - Sorı ajans haber
leri ve yarınki program. 

FRAT 
Kayıkçıları 

( Bıışı 7 incide) 
dıgı çöl vardı; şu keçi kılından ö
rülmüş dört kara çadır vardı. İşte 
o kadar! 

Gördükleri dünya bu derece 
renksiz, şevksiz, dümdüz ve ahenk
sizdi. Kafalarındaki korkunç boş
luğu, boya, hareket, heyecan nok
sanlığını düşündükçe bir insan di
mağının nasıl bu kadar sıkı bir 
renk, manzara, güzellik perhiziyle 
yaşıyabilmesine şaşıyordum. Son
ra da bütün o ziya, şiir, şaşaa zen
ginliine, ifratına, israfına biz ka
falarımızın nasıl dayandığına hay
ret ediyordum. 

Hem bu düşüncelerle, hem de 
sıcaktan çatlıyacak kadar ağrıyan 
başımı elimle tuttum; sanki kal
bim onun içinde atıyordu, şakakla
nmın zonkladığını duyuyordum. 

O sırada Fernandel. tekrar o 
beygir esnemesi tebesümü ile. iri 
at dişleri meydanda bana bakıyor
du; beni hakir, zavallı buluyordu: 

- Efendi, diyordu ır otomobi
line, sen bu güneşe dayanamazsın! 

Fırat kayıkçısı bir tek çiçek bi
le yaptmıyan kuru, zalim günefi 
ile övünüyordu. 



JO 

Almanya, İtalya 
ve İspanya 

Askeri iş Birliği 
(&ışı 1 incide) 

Kral Zogo .Dün Yunan 
t • • ~ ... ~ 

Arazisine Geçti 
1939 da imza edilen itilafa raptedildikled (Ba§tarafı 1 incMe) cuk dünyaya getirdiği bir sırada I-

yanın bu hareketinin İngiliz - İtal- talyanlar bu darbeyi indirmişlerdir. 
yan itilafına bir tecavüz olduğunu Kraliçe, iki günlük yavrusile beraber 
yazmaktadır. Bu gazeteler, senenin yataktan kalkarak Arnavutluğun ha
Hıristiyanlar için en mukaddesi o- ricinde bir melce aramak mecburi
lan gününde yapılan bu taarruzun yetinde kalmıştır. 

bildirilmektedir.» 

Göz.dağı vermek iatiyorlar 
Arnavutluk vakasının ciddi bir 

gerginlik tevlit ettiği şu sırada is
panyanın komintern aleyhindeki pak 
ta girdiğinin resmen ilan edilmesi, 
bir korku teşebbüsü mahiyetinde te
lakki edilmektedir. Bu teşebbüs Ins
brück 'te yapılan Italyan - Alman as
keri görüşmelerile de sarih bir şekil 
almıştır. 

sinsiliğine işaret etmektedirler. Kendisini göstermek istiyen bir 
Times gazetesi İngilterenin Avru- şampiyon, bir çocuğu döğmez, diğer 

panın bu kısmında mücafaa edilecek bir pehlivana meydan okur. Italyan
hayati menfaatleri bulunduğunu ve ların bu gibi mülahazalarla alay et
icap ederse bu menfaatleri müdafaa tiklerini biliyorum. Insan anlamadı
edeceğini yazmaktadır. ğı bir şeyle her zaman alay eder. 

Salahiyettar Fransız mahfillerinde 
öğrenildiğine göre hali hazırda hara
retle bir Italyan ·- Alman - Ispan
yol askeri iş birliği hazırlanmaktadır. 
Fakat bu iş birliğinin nihai şekli he
nüz tesbit edilmemiştir. 

Manchester Guardian gazetesi di- Oyle zannediyorum ki, kim3e Italya-
yor ki: yı bu yaptığı işlerden dolayı takdir 

"Bu darbe Chamberlain'in Musso- ctmiyecektir. Ben de diğer münev
lininin sözlerine olan itimadını c;el- ver Arnavutlar gibi Italya ile şerefli 
betmiştir. Çekoslovakyanın ilhakı bir esas dahilinde kültür, ekonomi ve 
Hitlerin sözüne olan itimadını .3el- siyaset sahalarında sıkı bir teşriki 

Kom.intern aleyhtan paktı imza 
eden devletler, Ispanyanın da bu pak 
ta iltihakını Arnavutluk vakasına te-

bettiği gibi .. " mesai tahayyül ediyordum. Jtalya-
Daily Herald şöyle diyor: nın bu hayale zarifane mukabelesi 
"Arnavutluğun lşga1ıi biltiin Bal- yüze indirilen bir yumruktan ibaret-

sadüf ederek daha büyük bir tesir 
bırakması için, şimdiye kadar ilan et
memişlerdir. 

kanlan tehdit ediyor, bütün Avnı- tir." ~ " 
-~ 

payı tehdit ediyor ve umumi bir ih. Almanya iz.ah ediyor 
ülaf imkanını açıyor.,, B l" a (AA D N B b'ld' er m, . .) - . . . ı ı-

"Şbndiye kadar bu dereee alç.ılk riyor: Italyanın Arnavutluğa karşı 
ve bu derece sinik bir tecavüz görül- harekatını mevzuubahis eclen Völki-

Salahiyettar Fransız mahfillerinde 
vaziyetin son derece ciddi olduğu, 

çünkü ispanyanın totaliter devletle
rin her hareketine iştirak edeceğine 
şüphe olmadığı kabul edilmektedir. 

memi~tir. seher Beobachter diyor ki: 
Filhakika, Mussolinl, zayıf bir 

lspanya, Cebelüttarıkı tehdit ede
ceği ve 1'~ransa ile şimali Afrika ara
smdaki nakliyata mani olabileceği i
çin umumi bir ihtilaf halinde pek bü
yük bir rol oynıyacak vaziyettedlı". 

~rt • --.( 

'Amerikadaki tef ıirler 

dosttan daha kolay bir kurban bula
bilir miydi." -Yugoslav)'ıf%11ın oa%iyeti 

Belgrat, 8 (Hususi) - Yugoslav
yanm en belli başlı gazetleerind4'!n 
olan Politika, Belgrat hüklımeti ile 
Roma hükumetinin daimi temas ha
linde olduğunu, Yugoslavyanm men
faatlerinin temin edildiğine, işgalin 

Amerikada siyasi mahfiller, İtalya- muvakkat olduğuna ve lıizım gelen 
nın Arnavutluğa taarruzuna isabet e- tedbirlerin alınmasından sonra iş

den Ispanyanın komintern aleyhinde- galin kaldırılacağına dair teminat 
ki pakta iştiraki keyfiyetini, totaliter verildiğini bildirmektedir. 
devletlerin tehdidi altında bulunan Kont Ciano, bu sabah Yugoslav
bütün milletleri bir araya toplamak yanın Roma elçisi ile uzun bir mü
hususunda Londranın sarfettiği gsy- lakat yapmıştır. 
retlere ltalya ve Almanyanın bir Italyan kaynağından öğrenildiğine 
mukabelesi mahiyetinde telakki et- göre, Duçe, Yugo'31avyanın Arnavut
mektedirler. luk meselesindeki dostane hattı ha-

Ispa~yaıım Italyan, Alman ve Ja-
1 
reketi dolayısile Belgrat hükumetine 

pon saflarında yer alması cenubi A- teşekkürlerinin iblağına İtalyanın 

meı:ikada mühim-akisler uyandırmak Bel~a.t orta elçisi İndelliy~ memur 
tehlikesini arzetmektedir. etmıştır. 

Filhakika ispanya "hiçbir şeyi ol- Yunani.ıan enJi,eli 
mıyanlar" dan acfdedilecek olursa Paris, 8 (ll"UŞusi) -· M. Bonn-?t, 
bu memleket için hususi bir talepler bugün Lehistan ve Yunanistan se
defteri hazırlamak lazım gelecek ve firlerini kabul etti. Paris mahafili, 
bu talepler arasında Afrika toprak- İtalyanın Arnavutluğu işgali yüzün
larını da kaydetmek ic;p edecektir. den Yunanistanm derin bir endi§e 
Diğer taraftan ispanya kanile bağ- içinde olduğunu tebarüz ettirmekte

h bulunduğu Amerikalı milletlerin dir. Çünkü Arnavutluğun işgali ce
siyasi ve kültürel tarzı hareketleri nubu şarkiye doğru yeni bir hamla
üzerinde müessir olmağa çalışacak- nin başlangrcı sayılıyor. 
tır. Bu tesir Panamerikan cereyanı- Amerikadaki infial derin 
nın zayıflatılmasını ve dünyanın bu İtalyanlann Arnavutluğa karşı 
kısmındaki Amerikan nüfuzunun iza- yaptığı taarruzun bir yortu gününe 
lesini istihdaf edecektir. tesadüf etmesi Aemrikan efkarı u-

ltalya, Almaya, ispanya ve Japon- mumiyesinde bir kat daha infial u-

ya arasındaki bağların sağlamlaştırıl
ması ayni mahfillere göre totaliter 
devletlerle liberal prensiplere bağlı 

kalan devletler arasındaki cihanşü

mul ihtilafı vahimleştirecek ve Ame

rikanın maruz bulunduğu tehlikele
ri teyit edecek mahiyettedir. 

Oyun, a,iklir hale gelmif ! 
Diğer taraftan Milanoda çıkan haf

talık Relazioni tntemazionali, mih
verin Ingiliz muhasara politikası kar

şısındaki hattı hareketini tahlil ede

rek diyor ki: • --~ ... •• •• 
"Ingiltere mart ayındaki beyana

tile müdahaleci mahiyetini göster-
miştir. .---. ... -_. ...... 

lngilterenin bu demar~ Almanya 
ve otoriter devletlere karşı bir harp 
halinde kayde değer bir adımdır. In
giltere ve Fransa için Polonya daima, 
doğu Avrupasının diğer devletlerile 
müşterek olarak Fransız - Ingiliz 
oyununa müzaharet etmesi icap eden 
bir devlet olmuştur. Şımdi bu oyun 
aşikar bir hale gelmiş ve kati bir şe
kil almıştır. Fakat bu oyun ne Lehis
tana ne de barışa yaramamaktadır. 
Almanya, Lehistanı parçalamak te
şebbüsünde değildir. Bunun için 
Chamberlain'in gayretleri katiyen 
lüzumsuzdur. Chamberlain. Polonya 
garant'sinin Sovyetlerin iştirakile 

takviyesini istemekle çok mühim bir 
hata i şlemektedir. 

So ı.. y tlcr birliğini Avrupaya dörı

dürmek, Polonyanın parça!anması i
çin siyasi şartlar ihdas etm,.k demek

tir. lngiltere Almanyayı çe,1rmek is
tiyorsa, bunun manası harbi ha%Ir

lamaktır. Chamberlain büyük bir me 

ıuliyet altına giriyor.~ 

yandırmıştır. 

Takriben 40.000 kişiden ibaret o
lan Arnavut kolonisi hususi şenlik
lerle veliahdin doğumunu tesit eder_ 
ken bu haberi alarak hayret ve tees
sür duymuştur. 

Güzelliği Amerikada meşhur olan 
Kraliçe Geraldine'in Amerikalı bir 
anneden doğmuş olması, Amerikan 
halkının Arnavutluğun feci akıbetine 
karşı beslediği '"Sempati hislerini tak
viye etmiştir. 

Hull, Roosevelt'le yaptığı.. bir te
lefon görüşmesinden sonra matbuata 
aşağıdaki peyanatta bulunmu,tur: 
"Arnavutluğun istilası hiç şüphe

siz dünya barışına karşı munzam bir 
tehdittir. Istila, hükUınetlerinin ken
dilerini harp yoluna değil, banş yo
l una sevketınelerini istiyen bütün 
milletlerin iradelerile karşılaşmak
tadır. Benzeri diğer hAdiseleri takip 
eden bu hadisenin sıkılmaz tesirinin 
ıtimadı tahrip ve dünya istikrarını 
torpillemek olacağını ilave etmek za
ittir.,, 

Hull, Italyanm Kellog misakını 
bozduğunu söylemiştir. 

Arnavutluk Sefiri eliyor ki: 
Arnavutluk sefiri Koniça, Hull'ü 

ziyaret etmiştir. Zannedildiğine göre, 
sefir Çekoslovakya sefiri Vlad.ı1ir 

Hurbanı takliden ltalyanlar Arna
vutların mukavemetini kırdıklan tak 
dirde bile sefaret bınasını teslim et
mek istemiyecektir. 

Koniça, Hull'ü ziyaret etmeden ev
vel matbuata beyanatta bulunarak 
demiştir ki: 

"Italyanlarm çok meziyetleri var
dır ve büyük bir millettirler. Fakat 
Cenabıhak ne hikmettir bi1inmez, on
lan her türlü Şövalresk hislerden 
mahrum bırakmıştır. Kraliçe bir ço-

"Arnavutluk devleti, mevcudiyeti
ni ltalyaya medyundur. Bu devletin 
hududunu Italyan subayları çizmiş
ler ve temin eylemişlerdir. Italyan 
milleti, Arnavutluğa modern mede
niyeti sokma)t için geniş mikyasta pa
ra, zeka ve enerji sarfetm.iştir. Res
mi anlaşmalar, Italya ile Arnavutluk 
arasında sıkı bağlılığı temhir eyle -
miştir. ltalya imparatorluğu, bu kü
çük Balkan krallığının daima hamisi 
ve dostu olmuştur. Fakat son iki se
ne zarfında Arnavutluk, İtalyanın bu 
memleket üzerindeki tabii nüfuzuntı. 
azaltmağa teşebbüs etmiştir. Bu in
kişaf tehlikeli bir hal almıştır. Zira, 
her tarafta olduğu gibi, mihver dev
letlerinin demokrat muhaI;fleri, son 
bir kaç hafta içinde Arnavutlukta da 
nüfuzlannı arttırmıya kalkmışlardır. 

Biz, bunu, Bohemya ve Moravyada, 
Litvanyada, Polonyada ve Romanya
da da gördük. Ayni tehlike şimdi, 
Arnavutlukta Italyayı tehdit etmek
tedir. Mussolininin Aariyatik denizı
nin şark sahiündeki Italyan hayati 
haklarım garanti etmek hakkındaki 
kararı, Alpler ötesindeki dostumu
zun da bizini" gibi ayni sarsılmaz a
zimle haklarını muhafaza ettiğini ve 
yangın ocaklarını zamanında söndür
düğünü isbat etmektedir." 

İtalyanın Arnavutluğa karşı hare

kAtını mevzuubahs eden Berliner 

Lokal Anzeiırer diyor ki: 
Mussolinl, Arnavutluğa karşı bü

yük sabır göstermiştir. Vaziyetin ge
nişlemesi, İtalyan müdahalesini mec
buri kılmış ve iş bitirilmiştir. 
Diğer memleketlerin ve ezcümle 

İngiltere ve Fransanın menfaatleri 
haleldar değildir. Eğer buna rağmen 
yine İtalyan hareketi ile alakadar 
olurlar ise, bu herhalde hiç te yerin
de olmıyan bir müdahale teşebbiisii 
olacaktır. Harekatından dolayı İtal
yayı tebrik eden Almanya, başka bir 
devletin bu işe müdahalesini anlıy:t
maz ve bu müdahaleye müsamaha 
gösteremez. Bu ihtar, bütiin Avrupa 
memleketlerine racidir. 

l•viçre ve Suriyede 
İtalyan taarruzu Isviçrede umumi 

bir surette takbih edilmektedir. Bir 
Isviçre gazetesi, bu hareketle Avru
pa sulhünün müthiş bir surette bo
zulduğunu tebarüz ettirmektedir. 

Arnavutluğun işgali, Suriyede nef
retle karşılamiııştır. Suriye "Ulema 
komitesi" Italya tarafından bir Müs
lüman devletin bütünlüğüne karşı 
yapılan bu hareketten müteheyyiç o
larak azasını bu akşam fevkalade bir 
toplantıya davet etmiştir. 

Diğer taraftan Cemil Mardam şu 
beyanatta bulunmuştur: 

Italyan taarruzunu vahşiyane bir 
hareket ve barbarlara layık bir istlle 
olarak telakki ediyoruz. Bundan bü
tün Arap ve lslam aleminde çok va
him bir tesir hasıl edeceğine kani bu
lunuyoruz. 

Proteato telgrafları yağıyor 
Londra, 8 lHususi) - Italyanm 

Arnavutluğu işgal etmesi bütün Is
lam alemi üzerinde çok derin tesir 
etmiştir. Suriye, Mısır, Irak, şimali 
Afrika Müslümanlarının hepsi de 
hadiseyi bütün hiddet ve şiddetlerile 
protesto etmişlerdir. ltalyanm bu ha
reketi islim Aleminin her tarafın
da çok derin tesirler uyandırmıştır. 

TAN 

DEGiŞEN 
Hakikatler 

(Başı 1 incide} 
Küçük mikyasta müdafaa kuvvet

lerinin manası kalmamıştır. Çekos
lovakya teslihat bakımından Avru
panın en modern vesaite malik, en 
iyi mücehhez devletlerinden biri idi. 
Çek ordusu Avrupanın en kuvvetli 
ordularından biri sayılırdı. Fakat 
daha büyük bir kuvvet "eller yuka
rı,, emrini verince bu modern ordu 
derhal verilen emre itaatten başka 
bir şey yapamadı ve memleketinin 
24 saat içinde işgaline seylıci kalmı
ya mecbur oldu. 

İttifakların, siyasi ve askeri anlaş
maların hükmü yoktur. Çekoslovak· 
hudutlarını ve Çekoslovakyanın is
tiklalini Münib konferansında beş 

devlet teminat altına almıya karar 
vermişlerdi. Çekoslovakyaya yaban
cı ordular girerken teminat veren 
devletlerden hiç biri bu taahhüdünü 
yerine getirmeyi düşünmedi ve ha
reketlerini mazur göstermek için de 
"hudut kalmadı ki, sözümüzü tuta
lım.,, dediler. 

Bir milletin hudutlan yalnız silah
la değil, beynelmilel hukuk kaidele
ri ile de teminat altındadır. İsviçre, 
Felemenk, Danimarka gibi küçük 
devletler, ancak bu beynelmilel hu
kuk hükümlerine dayanarak bugü
ne kadar istiklallerini muhafaza e
debilmişlerdir. Çekoslovakya, Arna
vutluk ve İspanya milletleri, artık 
beynelmilel hukukun da kalmadığı
nı, binaenaleyh bütün dünya üniver
sitelerinde okutulan beynelmilel 
hukuk derslerine artık yer olmadı
ğını göstermiştir. Bundan sonra hiç 
bir devlet istiklalini ve hudutlarını 
beynelmilel hukukun garantisi altı
na koyamaz. Çünkü hakka hürmet 
mefuhumu artık kalmamıştır. 

Hulasa milletlerin biribiriyle olan 
münasebetlerini tanzim için asırlar
danberi buldukları, koydukları, tat
bik ettikleri beynelmilel kaideler, 
haklar, nizamlar, teamüller hüküm
den düşmüştür. Artık ne taahhüde, 
ne muahedeye, ne hakka, ne de te
arofile güvenilebilir. Beynelmilel 
münasebetlerde yegane amil kuvvet 
kalmıştlıl'. 

Bu suretle insanlık iki asır geriye 
dönüyor, bütün öğrendiklerini unu
tuyor, ve modern milletler tarihi 
yeniden başlıyor demektir. 

Bu bir ilerleyiş midir? Yoksa ta
rihin bir geri tepişi midir? Bu sualin 
cevabını merak edenler Spengler'in 
''Garp medeniyetinin iflası,, eserini 
okumalıdırlar. 

Romanya Hariciye 

Nazırı ;ehrimizde 
(Başı 1 incide) 

likte tekrar vapura geçmişler, Daç
yanın üst kat salonundr. kısa bir is
tirahati müteakip doğruca otomobıl
le Perapalas oteline gitmişlerdir. 

işgal, Derin 
infialle 

KarştlC!nıyor 
(Başı 1 incide) 

refakatinde ekonomi nazırı Gerayı 

göndermiştir. Kralın müzakereleri 

uzatmak suretile Italyan askerlerinin 

yürümesine karşı koyma~ istediği sa-
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lzmirde Millt 

Küme Maçları 
İzmir, 8 (A.A.} - Milli küme maç

larını oynamak üzere şehrimize ge
len Ankaragücü ilk karşılaşmasını 5 
bine yakın seyirci karşısında Alsan
cak stadında Ateş takımı ile yaptı. 
Büyük bir alaka ile takip olunan bu 
maç Ankaragücünün 3 - 1 galibiyeii
le bitti. 

rihtir. Bugünkü karşıla~mada iki takım 
Bir muvakkat hükumet kurulmak da kendilerinden beklenen oyunu 

üzere olduğu şayiaları dolaşmakta- gösterememişlerdi. J;3irinci devrenin 
dır. Bu hükılmet memlekete, Italya- ilk yetj dakikasından sonra, oyun 

h" · 1; d h k"ki d 1 t 1 gelişi güzel vuruşlarla can sıkıcı 
nm ırnayesı a ın a a 1 a a e bir hal aldı. Ankaranm ilk devrede-
esaslarına dayanan bir rejim vermek 

içın mesul unsurlar tarafından kuru

lacaktır. 

Oğrenildiğine göre, Italyanın mü
dahalesine sebep olan gayri mesııl 
unsurlar şehirde soygun yapmakta 
ve bilhassa ltalyan elçiliği etrafın

da silah sesleri işitilmektedir. 
Italya elçisi ve elçilik memurlan, 

sefaret binasında silahlı müdafaaya 
hazır bir vaziyette beklemektedir ... 

ltalya ile Balkanlar 
ara:nnJa bir köprü 

İtalyan gazeteleri içinde vaziyeti 
aydınlatan bir çok neşriyata tesadüf 
olunmaktadır. 11 Tevere gazetesi Ar
navutluğun Italya ile Balkan ara
sında bir köprü teşkil ettiğini anla
tıyor. 

Diğer taraftan mihver ve antiko
mintern pakta iştirak eden devlet
ler, Italyanın Arnavutluğu işgal et
mekle Almanyayı ihata siyasetine 

ki gayretli oyununa, Izmirliler ikin
ci devrede mukabele edebildiler. 

ikinci devre, iki takımın da bir 
çok fırsatlar kaçırmasile fakat, Ate
şin daha enerjik oyunu altında ce
reyan etti. 

Devrenin son dakikalarında iken 
Ankaragücünün birden parlıyan hü
cumunda Fikret 43 üncü dakikada 
çok sıkı bir şiltle takımına üçüncü 
golü de kazandırdı ve maç 3 - 1 An
karagücünün galibiyetile sona erdi. 

Anliarada Su Sporları 
Ankara, 8 (Tan Muhabirinden) -

Su sporları federasyonunun bugün 
saat 16 da Çocuk Esirgeme kurumu 
kapalı sıcak sulu modern yüzme ha
vuzunda ilk defa olarak tertip ettiği 
müsabakalar yapılmıştır. 

Çocuklar, erkekler için ayrı ayrı 
müsabakalar tertip edilmiştir. Davet
liler arasında Adliye ve lktısat Ve-

karşı kati cevabı vermiş olduğunu killeri, Beden terbiyesi umum mü
yazıyorlar. Japon gazeteleri bile ay- dürlüğü ~rkiı.ıu da hazır bulunmuş· 
ni fikirdedir. Bu neşriyat Londrada tur. 
nazarı dikkati celbetmlştir. 

* Istanbul ikinci iflas memurluğun-
Arnavutluktaki milli mücadele do- dan: Müflis Avunduklara ait Izmir 

layısile şehrimizde bulunan ve Ar
navutluk tabiiyetinde olan Arnavut
lar, Arnavutluk konsoloshanesine mü 
racaat ederek gönüllü yazılmakta

dırlar. Bunlardan !'>5 kişilik ilk kafi
le bugün Arnavutluğa gönderilecek
tir. _, .... , ........ . 

Bulgurce arazisinin alacaklıları ala
kadar eden satışı hakkında idarece 
verilecek izahatı dinlemek ve icap e
den kararlan ittihaz etmek üzere 
alacaklıların 14.4.939 cuma günü sa
at 14 te behemehal dairede hazır bu
lunmaları ilan olunur. (16800) 

Kapall Zarf Osulile Eksiltme ilanı 
Nafıa Vekaleti Samsun Su lıleri Sekizinci Şuti'e 

Mühendlsliğlnden : 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Hamzalı bataklıktan islahi kanallan ile Aptal ırmağı islah ka

nalı üzerine yaptınlar.ak Altı adet Betonarme köy yolu köprüsünün in
şaatıdır. Keşif bedeli 35544 lira 77 kuruştur. 

2 - Eks\ltme vahidi fiat üzerinden ve kapalı zarf usulile yapılacak
tır. 

3 - Eksiltme 24 Nisan 939 tarihine rastlayan Pazartesi 2Unü saat 15 
de Samsunda Su İşleri Sekizjncl Şube Mühendisliği binasında Eksil1:me 
komsiyonu odasında icra edilecektir. 

4 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, Mukavele projesi, Bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, Umum su işleri fenni şartnamesi. Hususi fenni 
şartname ve projeleri 130 kuruş mukabilinde Samsunda su işleri Seki
zinci Şuıbe Mühendisliğinden alabilirler. 

5 - Eksiltmeye ıtrebılm.ek için isteklilerin 2665 lira 86 kuruşluk 
muvakkat teminat verm~si ve mümasil işleri yaptığını gösterir vesika 
iıbraz etmesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az Seki" ıcün evvel el
lerinde bulunan bütün v~sikalarla birlikte bir istida ile idareye müra
caat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı 
ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayan
lar eksiltmeye iştirak edemezler. 

6 - İsteklilerin tt:'klif mektuplarını üçüncü maddede yaztlı saatten 
bir saat evveline kadar Sam.!lunda Su işleri Sekizinci şube Mühendis
liğine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan ıtecikmeler kabul edilmez. (2400) 

F cuılcuız 3 saat görüıtüler 
İki Hariciye Nazırı, yalnız olarak 

otelde yarım saat kadar görüştükten 
sonra, saat 14 te yemek salonuna in
mişler ve yemeği beraber yemişler
dir. Yemeği müteakip Gafenko ve 
Şükrü Saracoğlu arasında başlıy:m 

konuşma fasılasız olarak üç saat sür- Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden : 
müştür. Bu mülakat esnasında R:>- Eskişehir - Sivrihisar yolunun 27+000 - 30+700 kilometreleri ara-
manyanın Ankara elçisile Bükreş eL sında 14779,44 lira keşif bedelli Şose esaslı tamiratı 4/4/939 tarihinden 
çimiz Hamdullah Suphi de hazır o:ı- 24/4/939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 şe kadar kapalı zarf 
lunmuşlardır. usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Vilayet dairesinde daimi en-

Hariciye Vekilleri, konuşmadan cümende yapılacaktır. 
sonra Perapalas salonunda İktısat Muvakkat teminatı: ı 108,46 liradır. 
Fakültesi talebesi tarafından veril- Bu işe ait kefif, Grafik, Hwrusi, fenni şartname, eksiltme şartnamesi 
.rftekte olan çayı da şereflendirmişl'?r ve mukavele projesi her zaman Nafıa müdürlüğünde ~örülebilir. İstek
ve şiddetle alkışlanmışlardır. lilerin ihale tarihinden en az sekiz gün evvel vilayete müracaatla ala-

Gafenko, Şükrü Sarcıcoğlu ile qö- cakları ehliyetname ve senesi içinde Ticaret Odasından alınmıs vesi
rüşmesini müteakip Biıkreşle uzun kayı 2490 numaralı kanunun tarifi dahilinde teklif mektuplarına eklt.'-
bir telefon muhaveresi yapmıştır. meleri liızımmr. 

Misafir Nazır ve refikası, saat 19 Teklif mektuplan 2414/939 pazartesi ~nü saat (14) de kadar mak-
da otomobille Şişliye doğru bir ge- buz mukabilinde Dainıt encümen reisliğine verilecektir. Posta ile gön
zinti yapmışlar ve akşam yemeğini derilecek mektuplar mi.ıhür mumu ile milhürlü ve taahhütlü olacaktır. 
Parkotelde yemişlerdir. Yemekte, Postada olacak gecikmeler nazarı iti.hare alınmaz. (2217) 
ŞilkrüSar~~~vee~~rdehaur -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bulunmuştur. Gafenko gece saat 24 te 
Taksim Rum kilisesine giderek pas
kalya münasebetile yap•lan dini me
rasimde bulunmuştur. 

Saraçoğlu ve Gafenko arasınd!lki 

görüşmelere bugün de devam edile
cektir. Her iki devlet adamı, bugün 
saat 15 te Türk ve ecnebi matbuat 
mümessillerini kabul edeceklerdir. 
Görüşmeler sonunda b!r tebliğ neşri 
de muhtemeldir. Misafir Hariciye 
Nazırı, bu akşam lstanbuldan Bük
reşe hareket edecektir. 

-
:Devlet. Oemiryolları ve Limanları işletme U: idaresi jlanları 

Muhammen Bedeli: (1855) Lira olan Muhtelif Eb'atta Demir Ronde
li, Balvanize, KUJ'fun ve Bakır Rondela ile Yaylı Rondela ve Muhtelif 
Eb'atta Gupilya ile Muhtelif Eb'atta Çatalb Konik Pim 28 . 4 . 939 Cu
ma Günü Saat: 10.30 On Buçukta Haydarpaşada Gar Binu1 dahilindeki 
Komisyon tarafmdan A~k Eksiltme usull ile satın almac&ktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (139) Lira (13) Kuruşluk Muvakkat Te'mi
nat vermeleri ve Kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte Eksiltme Gümi 
Saatine kadar Komisyona müracaatlan lizımdır. 

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



-
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Evinizde nef e ile vakit geçirmek... . i 1 

_ Evinize bütün dünya haberlerini almal< isterseniz ?. § : 
Motosiklet Amatörlerinin Dikkatine ! ! ! 

;sABA r 
i 1 

DÜNYANIN MOTOSiKLETLERi 
= 

1 - EN MEŞHUR 
PEK YAKIND~ 

Radyolarn11 Tercih Ediniz. 1 

ı Safı§ yeri: Beyoğlu lsfiklôl Caddesi No. 34 1 
1 ARŞIMIDIS MÜESSESESi T. A. Ş. ~ ! 
ıııımıııı•ıııı•ıııımıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı••ıııı••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıırı•ıııı•ıııımıııımıııı= J. NIKiTITS ERBEN Ticarethanesinde teşhir edilecektir. 

Bayanlara mahsus SlNGER 18 ayar bilezikle beraber altın 
saatlerinin yeni modelleri gelmiştir. Fiatları 85 ili 150 liradır. 

- EMSALLERİ GiBi ON BEŞ SENE GARANTiLiDiR. -
Taşradsn tal<"h vukuunda yeni kataloğ gönderilir. 

SİNGER SAAT :MAGAZALARI - İstanbul Eminönü, Tel: 21964 
İstimlak dolayısile mağazamız yamndakt dar sokağa naklolunmuştur. 

Ankara Acentamız: Şeref Kuyumcu Anafartalar 37 

r CiLDiNE KIYMAYAN 

KULLANIR. 

, ______ _ 
GUZELLIGINIZ 

ICIN 

Adres : İstanbul - Eminönü Telefon 2287€ 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden : 
Eskişehir - Sivrihisar Yolunun 30+700 - 34+400 kilometreleri :ıra

sında 13735,59 lira keşif bedelli ~ose esaslı tamiratı 4/4/939 tarihinden 
24/4/939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15,15 kadar kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme vilayet dairesinde daimi en
cümende yapılacaktır. 

Muvakkat teminat: 1030.17 liradır. 
Bu işe ait keşif, Grafik, hususi, fenni şartname, eksiltme şartnamesi 

ve mukavele projesi her zaman Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. İstek
lilerin ihale tarihinden en az sekiz gün evvel vilayete müracaatla ah
cakları ekliyetname ve senesi içinde Ticaret Odasından alınmış vesika
yı 2490 numaralı kanunun tarifi dahilinde teklif mektuplarına ekleme
leri lazımdır. Teklif mektupları 24/ 4/939 pazartesi günü saat (14,15) şe 
kadar makbuz mukabilinde daimi encümen reisliğine verilecektir. Pos· 
ta ile gönderilecek mektuplar mühür mumu ile mühürlü ve teahhütlü 

T olacaktır. Postada olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. (2218) 

r 
OKADAR KOLAY ... 

İstanbul beşiiıci ıcra memurluğun

dan: Satılmasına karar verilen muh
telif cins ev eşyası 13.4.939 tarihine 
müsalif perşembe günü saat 9 dan 
10 a kadar Harbiye Vali konağı cad
desi Nuribey apartmanı önünde sa
tılacağından talip olanların mahallin
de hazır bulunacak memura müra
caatları ilan olunur. 

,- Saç bakımı 
1 GüzclJiğin en birinci şartı. 

He; Yerde POKER TraJ Bıçaklarını A"rayını:ı. 1 
~ ..................................... .,, A 

KURTULUŞ 
Doktorlar, Bankacılar, katipler, Mektepliler velhasıl bütiJ~ 
mürekkepli kalemle yazı yazanlar, mürekkebin cet
lerine akmasından, kurumasından, ve ucun b<> 
zulmasmdan kurtaran yegane 

T 1 K U DOLMA KALEMi 
Avrupada dahi tasdik olunduğu gibi 

'\lmanyanın bu icadı mürekkepli 

rnlemle yazı yazmak mec· 

1:ıuriyetinde olan halkı 

hakikaten bu eziyet

ten kurtanıy.J.tıt. .... _..-. ., 
r1Ku ucu aşın-

maz, bol mü

rekkeb alır. 

kuvvetli basılırsa. 

~ -4 kopya çıka
"ılabilir. 

Açık bırakıl 

dığı halde her ne 
şekilde durursa dur 

sun mürekkep akmaz ve 
kurumaz. TIKU en sağlarr 

ve 
1 
en kullanışlı mürekkepll 

Jc .. lomdU. 

Siyahtan maada yeşil, mavi ve kır

mızı renkleri de ayni fiatta satıl

maktadır. Her yerde arayınız. Fiatı 
3 liradır. 
Ayrıca: Cep, kol, masa ve duvar saatleri, 
kaplama mücevherat, kalemler vesaire ... 
Deposu: Rıkardo Lcvi halefi Filippo 

.. Levi. Havuzlu han No. 1, İstanbul. 

Taklitlerinden saliınınız. Kırmlii halka üzerinde TIKU 
Markaya dikkat ediniz. Ta§raya posta ile gönderlllr. Slparlılerln bedcll olan 

3 lira evvelden oı>nderllmeltdlr. 

MOBiLYA MERAKLILARINA 
Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolat 

vesair her nevi ve ~ık mobilyalar 

FABRiKA FIATINA SATILIYOR 
'Asri Mobilya Mağazası: Ahmet Feyzi 
İstanbul, Rızapafa yoku'u No. 66. Tel. 23401 

Betonarme Köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden: 
ı - Muğla vilayeti dahilinde Muğla - Davas - Denizli yolu üzeri~

deki Diphan muratlar ve akçay köprülerinin betonarme olarak. yem
den inşaatı (134.000) lira keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile ek

siltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Eksiltme 14/4/939 tarihine rnüsadif cuma günü saat (16) da 

Nafıa Vekaletinde şose ve köprüler reisliği odasında yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (670) kuruş 

mukabilinde adı geçen reislikten alınabilir. 
4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida 

ile Nafıa Vekaletine müracaatla bu gibi inşaatı yapabileceklerine dair 
ehliyet vesikası almaları lazımdır. . 

5 - Eksiltmeye gireceklerin dördüncü mddede bahsedilen vesika ile 
Ticaret odası vesikasını ve (7950) liralık muvakkat teminatlarını havi 
olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacaklan kapalı 

zarflarını İkinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar komis
yon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. (1052) (1957) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
Paşalimanı Marmara arası deniz telgraf kablosunun tamiri için bir 

vapur veya bir romorkörün en az 15 en çok 33 gün devam etmek üze
:re kiralanması pazarlığa konulmuştur. Pazarlık 10.4.939 pazartesi saat 
15 te B. Postane binası alt katta müfettişlik odasında toplanacak alım 
satım komisyonunda yapılacaktır. 

1 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden : 
Eskişehir - Sivrihisar yolunun 13+000 - 21+920 kiloMetreleri ara-. 

sında 19094,60 lira keşif bedelli şose esaslı tamiratı 4/4/939 tarihinden 
24/4/939 tarihine müsa:fü pazartesi günü saat 14,45 kada~ kapalt zat'f 
usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme vilayet dairesinde daiıni en
cümende yaprlacakhr. 

Muvakkat teıninat: 1432.09 Iiradtr'. 

Bu işe ait Keşifı Grafik, hususi, fenni sartname eksiltme sartnamcsi 
ve mukavele projesi her zaman Nafıa müdürliiğüsde görülebI1ir. 

İsteklilerin ihale tarihinden en az sekiz gün evvel vilayete müracaat
la alacakları ehliyetname ve senesi için ticaret odasından alımnı~ vesi
kayı 2490 numaralı kanunun tarifi dahilinde teklif mektuplanna ekle
meleri lazımdır. Teklif mektuplan 24/4/939 pazartesi güni.ı saat 13,45 şe 
kadar makbuz mukabilinde daimi encümen reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplar mühür mumu ile mi.ihürlü ve teah
hütlü olacaktır. Postada olacak gecikmeler nazarı itibare alın-
maz. (2216) 

, ......... !. 
ISinir Zafiyeti, Vücut Yorgunluğu, Ağrıları ve Sızıları 1 

Kolonyası firiksiyonu ile geçer. -
Kara Çam, Vücuttaki Faaliyeti arttırır, Kanın devranıru 
eder, Ciğerlere kuvvet verir. 

Eczane, Ecza deposu, Parfümeri mağazalarmdan isteyiniz. 
Deposu İstiklal Caddesi No. 94 Beyoğlu 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden : 

tenbih 

Eskişehir - Sivrihisar yolunun 34 + 400 - 38 + 140 kilometreleri 
arasında 13049,39 lir:ı keşif bedelli şose esaslı tamiratı 4.4.939 tarihin
den 24.4.939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15,30 a kadar kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme vilayet dairesinde dai
mi encümende yapılacaktır. 

Muvakkat teminat: 978,70 liradır. 
Bu :işe ait keşif, Grafik hususi fenni şartname eksiltme şartnamesi 

ve mukavele projesi her zaman Nafia müdürlüğünde görülebilir. 
İstekJi1erin ihale tarihinden evvel en az sekiz gün evvel vilayete 

müracaatla alacakları ehliyetname ve senesi içinde Ticarte Odasından 
alınmış vesikayı 2490 numaralı kanunun tarüi dahilinde teklif mektup
larına eklemeleri lazımdır. Teklif mektupları 24.4.939 pazartesi günü 
saat (14.30) za kadar makbuz mukabilinde daimi encümen reisliğine ve
rilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplar mühür mumu ile mühi.ir1ü 
ve teahhütlü olacaktır. Postada olacak gecikmeler nazarı itibara alın
maz. <2219) 

YALOVA KAPLICALARINDA 
Vapurun beher gi ' ' eliği 85 lira hepsi 2805 lira muvakkat . t~~at 

210 lira 38 kuruştur. Taliplerin fenni ve pazarlık şartnamele:m1 ~or
tnek ve muvakkat teminatlannı yatırmak üzere çalışma günlerınde 
mezkur müdürlük idari kalem levazım kısmına pazarlık gün ve saatin-
de de muvakkat teminat makbuzu ile idare hizmetine tahsis edecekleri 
vapur veya romorkör için açık denize açılabileceği ve evsafi~le surati~i • 
gösterir liman şahadetnamesi kablo işine elverişli bulunduguna daır 
İstanbul Deniz Ticaret müdürlüğünün işarına atfen idaremizin alaka-
dar fen müfettişi tarafından verilecek raporla komisyona müracaat-

3 kardeşler mevkiı kazi.nosu, Köylü hamamı, Tütüncü dükk!nı ve 
Berber dükkanı 1/5/939 il~ 15/10/939 müddet için kiraya verile
cektir. İsteklilerin 20/4/939 tarihine kadar Denizbankda Kaplıcalar 

Müdiriyetine müracaatleri. 

Sa.bibi ve Neşriyat Müdürü Balll Lfttfü DÖRDÖNC() Gazetecilik ve 
Ne~rlyat T. L. Ş. Basddı!ı yer TAN Matbaası 

• 

lan (2392) 

Baıınız mı ağrıyor? 
Gripten mi yeihyorsunuz? 
Romatizmanız mı teprendi? 
Dişinizin aijrısı sizi sok mu 
rahatsız ediyor? 
Hemen bir tek kaşe 

•• • 

NEOKURIN 
ALiNiZ 

NEOK'ÜRİN : Biitün bu ı-ahatsızlıklan derhal geçirir ve size slh.hatinizi 

iade eder. Günde 2 • 3 kaşe alınabilir. 

N'EOKORL~ : Mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. Tek kaşe 6, altılık kutu 

30 kurustur. Her eczanede bulunur. 

N F O K Ü R İ N ismine dikkat. 

MEZHDUNARODNAJA KNİGA 
Kuznetski Most, 18 Moscou 

Sovvet Sosyalist ittihadı (URSS) nın 
ASARI NEFiSE YENiLiKLERi 

Garp yağlı boya resimciliğine hasrolunan albümler 

L'ERMITAGE D'ETAT a LENINGRAD 
Van DyclG Jordaens, Rubens, Rembrandt, Le Nain, Boucher. Greuze . 
vesaire Üstadların tablolarından istinsah edilmiş 30 Renkli Kopyayı 
Muhtevi Albüm. 

Albümün boyu 28 X 35 cm. Tablo kopyalarının boyu 13 X 24 cm. 
Fransızca ve İngilizce izahat. Artistik Bez cildli. i 1 

Fiab 5 T. Lirası. 

~-B. KORO CCOROT> 
Sovyet Sosyalist İttihadT (liRSS) nm müzelerinde mnhfuz Üstadın 
Tabl~lanndan istinsah edilmiş 20 Renkli Kopyayı havi albüm. (İtal- 1 

yan Istihkamr - Bora - Pierrefonds'un Hatırası) ve saire ... Albümün 
Boyu 30 X 36 cm. Tablo Kopyalarının boyu 18 X 26 cm, Fransızca 

ve İngilizce izahatli 3 muhtelif tab'ı vardır. 

Fiab 5 T. Lirası. 

MUSEE D'ART OCCIDENTAL MODERNE a MOSCOU 
Claude Monet'nin (Cayırda yemek), Bastien Lepage'ın <Köyde Aşk\. 
Renoir'in (Matmazf'l Samarinin Portresi). Paul Cezanne ve sair iis
tadlann tablolarından istinsah edilmiş 32 renkli Kopyayı muhtevi 
albüpı. 

Albümün Boyu 28 X 3ı; C'm. Tablo Kopyalartntn bovu 1 r, X 22 cm 
Fransızca ve İngilizce izahatli. Artistik bez Cildli. 

Fiatı 5 T. Lirası. 
Siparisler için miiraC'aat yeri: 

Libreri Haşet Türkiye Şubesi 
Beyoğlu İc.;tiklal caddesi. 469. İstanbul 



===12================================== TAN==========================~ 9-4-939 == 
. . . .. .. - . 

~,;·-~·· -ED tatlı zevk · havasını 

• 

Tane Kuruş Tane Kuruş 

Samsun 25 (Madeni kutu) 45 Sipahi 25 Madeni kutu) 50 . 

Samsun 20 30 Sipahi 20 35 
Salon 20 35 Yaka 20 30 
Çeşit 100 145 Çeşit 50 72,5 


