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Arnavutlukta Milli Mücahede Başladı 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dün karaya çıkan İtalyan kuvvetleri denize '=M=.=G=a=ıe=nc=o=ı=sı=an=b=uı=a =g=el=iy=or=" 
döküldü, muharebe devam ediyor 

Arnavutluk 1Arnavutluk işgal hareketine 
şiddetle mukabele ediyor 

Rumen Hariciye Nazırı, bir 
harp gemi~~ile hareket etti 

Arnavut lskender Beyle 
1 

ikinci Mehmet, bu geç- Muhtelif şehirler bombardıman 
fiğimiz dağlar arasında, 
uçurumlar, çukurlar, Arnavutluk tam bir ayaklanma halindedir 

edildi 
Bükreş, 7 (A.A.) - Ro

manya Hariciye Nazın Ga • 
fenco bu akşam bir Romen 

harp gemisile Köstenceden 

1stanbula hareket etmiştir. 

Orada Türk devlet adamlar!· 

kaç gün içinde Bükreşe döne
cek ve müteakiben Berline 
gidecektir. Nazırın İstanbul 

seyahatinin uzun müddet ev· 

vel hazırlandığı ve son hMi· 

selerle bir münasebeti olma· 
le görüşecektir. Nazır, bir dığı haber alınnnştır. 

Ankara, 7 (A.A.) - Ana..;>· 
lu ajansının haber aldığına 

göre, Romanya Hariciye Na-

zın Gafenco Hariciye Vekili· 

mlz Şükrü Saraccğlu ile gö

rüşmek üzere yarın İstanbu • 

la gelecektir . ve kaya pusuları içinde,~-
yirmi sene çarpıştılar •. • 

~~======================================ı~ 
F. R. ATAY .. Yugoslavya Gale anda [Arnavutluğun İtalya tarafın • 

dan W bir baskına uğraması ve 1 
genç milletin istiklalini ve toprağı- . 
nı korumak için bütün silah ve a
d~t farklanna rağmen ayaklanarak j . 
ttll§nıanını denize dökmesi, günün . 
en mühim hadisesidir. Bu müna -1 
"4:betıe güzide arkadaşunız Falih 1 
~lfkı Atay'ın Arnavutlukta yaptı-

Arnavutluğun işgali teşebbüsü 
üzerine mühim tetbirler alınıyor 

Yunan kabinesi gı hır tetkik seyahatinden §U not· I . , Yugoslavyanın vaziye • ı ı 
ları alıyoruz:] Belgrad, 7 (A.A.) - Siyasi mah 

llari'de geç vak.it bindiğimiz va· fellerde söylendiğine g<irc İtalya· 
~ur, ertesi sabah erkenden Draç'a nın Arnavutluğa karşı harekeli, !-
VardL 20 sene bile yok, Ocınanh lalya ile Yugoslavya arasında im· Dün mühim bir top-
lıı.paratorluiunun bir ucu burası ,_ za edilen teahhütleri geride bırak· ) 
idi. mıştır. antı yaptı ve müza. 

l>nç'a bakıyonım: Sol dai üs- Yugoslav hükfuneti hattı hare- kerelerde bulundu 
ttı d Maje.t• Zogo, Kralit;• ve Arnaoaılufan bir harila11 jk f · Ad · fkt k" y ı IJgn e kırmızı bir yapı, kralı• y112- e ını ve rıya ı e 1 ugos av Atina, 7 (Radyo) - İtalyanın 

köşkU, denize doğru uzıyan bir Tiran, 7 (A. A.) _ Arnavut mat- Draç llm•nı 4 kere bombardıman menfaatlerinin müdafaası için a • Arnavutluğa taarruzu üzerine Yu· 
l'ılıtını kolu, aai tarafta uzun bir • edllml•tır. lınması lazım gelen tedbirleri bu· 

b b b ld d• ~ nan kabinesi topla!lmış. vaziyl'li 
»laj... uat Ürosunun i İr ıgine göre, Salnt. Jean • De • IW!edna tamamlle güne bırakmıştır müzakere etmiştir. 
Liınan yapılıncıya kadar, Kara· ltalyan kıf' al arı bu sabah saat 5,30 haro.p olmu.tul'. ltalyanlar Uç kere Roma ile Belgrad, devamlı su • Başvekil Metaksas bugün İngil 

4enız kıyılarında olduğu gibi, ka- Draç'ta karaya çıkmajia Jıı•ebbUs et- rette temas halindedlrlo.r. 
•·b d O · d kA• p j • tere, Fransa, Romanva. Yugoslav -
.., aya kayıkla ı:;idilir. Adriyatik a raç cıvarın a aın a a ya ve mı,ıe,.se de geri pUskUrtUlmu,ıerdlr. 
•ert bir denizdir. Yolenlann bir S k ltalyanlar Salnt • Jean • De • Mednada Yugoslav Nazırlar mec• ya, Türkiye, Hollanda sefirler k 

Aya • aranda 'ya asker çı armag~ a ı· · ı to ı t ht n t ı d b 1 tihıu dışarıya çıkamıyarak geri da geri püekUrtülmu,ıerdlr. ısın n p an ısı mu e ı emas ar a u unmuştur 
İöndil""'' ... olur. tec;.ebbüs efmi"lerdir. ltalyan kıta- I Belgrad. 7 (A.A.) - Nazırlar Atina ile Arnavutluk arasında 

"" ""' Y Y talyan tayyarelerinin attığı h be l>raç•o..- Tiran bı"r bu~uk saat f • ti . .. k ·· t .. 1 .. 1 Meclisi Prens Pol'un huzurlyle iç· Ti d b. mu a rat inkıtaa uğramıştır 
...... , arı, zayıa a gerı pus ur u muş er· beyannameler k ıran an umumi ır H 

~dil. Çok işliyen yol, epey bo • j tıma halindedir. Arnavutluğa ar· manzara Adisenin aklslerl 
tılktur. Sol tarafta Draç • Tiran dir. Hiçbir tal yan askeri ArnavL f Tiran, 7 (A. A.) - Arnavutluk ajansı bildi • şı İtalyan harekatı üzerine Yugos- Paris, 7 (Fransız radvosu) - 1 • 

4enıir yolunun toprak tesviyeleri· toprağına ayak basmağa muvaffak riyor: lav menfaatlerinin korunması içi_n Söylendiğine göre, Yugoslav talyanın Arnavutluğa taarruzu 
ili görüyoruz. Dün saat 4/45 de, Mebusan J\lecllsi, millet ve kararlaşan tedbirler l>akkmda bır mah1elleri Adriyatikte Yugoslav bütün Müslüman alem•ncle ve şark 
Şoför türkçe biliyor. Bana, bir olamamıştır. hUkômet tarafından müttefik surette reddedil - tebliğin neşrine intizar eclllınekte- menfaatleri hakkında Roma tara. ta del"' bir teessür rusule getr • 

lı.öy olarak bıraktığınuz Tiran'ın Belgrad • 7 • (A.I) • Arnavud rad- miş olan İtalyan liltimatoınu hakkında kat'i va- dir bndan Belgrad'a verilen teminata miştir 
Iİnıdi bir şehir olduğunu haber ver yosunun bu sabah saat 4.30 da blldlr- ziyetini almak üzere içtima etmiş bulunan hükil.- Kral Zogo'nun Arnavutluk mil · rağmen Arnavutluktaki İtalyan ha Sur· de, Irakta, Tunusta İlal-
4i. Biri Zogo, öteki Musoliıı! is- , dljilne pöre 17 o ltalyan harp gemisi met üzerinde müessir olmak maksadile, iki İtal- leti~e hitaben neşretti[ıi mesaj si· rekatının inkişafından büyük bir yanın rnavutluğa asker çıkarma· 
inindeki iki yeni bulvarı, bir mey- muhtelll Arnavut Umanlarının önüne yan hava filosu Arnavutluk arazisi iizerinde uç yası mahfellerde derin bir intiba, endişe hissetmektedirler. sı büyük bir heyecanh karşılan • 
~nı kavhliyen devlet daireleri, gelml•llr. Aya-Sar•nda'nın önUnde 7 O mu5tur. hasıl e~miştir. Kral Zogo bu mesa· Alınan bazı malümata göre, ita!· mıştır 
~eni evleri, tenis klübii, biri Arna- A vlonya önünde 40, Draç önünde 38, Bugün de İtalyan bombardıman ıayyarelrri jında, Italya ile bir anlaşma akdi· ya Yugoslavyadan Arnavutluğa • . • • 
"ut, biri İtalyan iki oteli, mağaza- Salnt • Jean · De· Medna önünde 28, ve Arnavutluk arazisi üzerinde uçmuşlar ve yere be- ne hazır olduğunu ve fakat İtalyan karşı icraatında kendisine iltihak 
ları ile Tiran küçük ve modern bh· Bl•tlpala önünde de 1 O kadar hal'p ga· yannamelcr atmıslardır. Bu beyannamelerde, İtal- isteklerinin memleketin hürrlye • ! etmesini istemiş ve Yugoslavyaya 
kltir başlangıcı göstermektcdir. 1 misi vardır. (Arkası 3 üncü sayfada) tini tehlikeye koyduğunu bildire -ltşkodra şehrini teklif etmiştir. 

.... ., 

Haccacı Zalim 
ll;,, nıilyon nüfuslu bir memleketin 1 •~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••aı ••• rek Arnavut m!lletlni kanının son· Diğer bazı malil.mata göre de, 

~=~=-==~73=.~:= ! nrnavutların Muso iniye ihtarı i ~:~~:~e~:!:.mukavemete da· ::a;:~i~tir~ugo&lavyadan yar - ~ Y!lrın Başhyo_r . 
lı.ı,cadığımn umran rebtioin kü- : H : 
tiik bir örneği denebilir. Tiran'm : : 
litı:ıdilti nüfusu, Ankara'nın kuva- : : 

l'inıilliye nüfusu kadar bir şeydir.: Arnavutlug\,J u ı·şgal edebı·ıı·rsı·n, = 
'l'iran şehrine, bi2im Ankara i~in 5 5 

:"'o herkes türkçe konuşuyor. : l A k k l • : 
~ğu eski Oıımruılı memurları- : a v t . 

d~. Ziyaretimize gelen mebuslar- : ya nız rn U er e er ı n : 
la anlaşmakta hiç zorluk çekmi · : : 

Yorduk. :. deg\,J ı·ı, Arnavut kadınların da ·.=. leenıalizmin büyük şerefi, Ar • 
ııa\'tıtlukta iyi görünüyor. Genç : : 
<\rnavutlar, müstemleke veya ya- 1 ti • H • d k f • 
•ıın müstemleke olmağa mahkum: cese erı uzerın en gec, ere ... 5 
~rklıhktan kurtulmak, eski bağ- : : 
ları çöznıek, eski ıniieo;se•eleri : Tiran, 7 (A.A) - Arnavutluk ajansı bildirıyor: vukuundan evvel, Arnavutluk ıstiklalını ~anıyınız.: 
).'ıkınak için Türk inkılabının ka- : Sabık Başvekil Meahi Fraşeri, Musoliniye aşa- Benıto Musoiinı bu hailev! dakıkada Yoı•gık.ls- ~ 
farlarını adım adım kovalamışlar- : ğıdaki mesajı telgrafla göndermiştir: trio tanın •İskendcr Beyin , ruhu yeniden uyanı- : 
~'· Latin harfi daha evvel kul . : Benito Musolini, yor Ben, bu dakikad, bütün müttehit Arnavut : 
nılnuştı Şapka ve kanunu me- 1 Biz biliyoruz ki sizın loplarınız, layyareleriniz milletınin hissiyatına tercüman olduğuma emi - ; 

"•ni Arnavutluğun kasabalar : ve gazlarınız var ve bizim ise yalnız cesaretimiz nim. lliemleketi ışgal edebilirsiniz, fakat \·alnız: 
•ııan,ara'1nı, Türkiye şehir ve ka- : ve zulma kurban vaziyette bulunanların kırılmaz Arna\•ut erkeklerinin değil fakat ayni zamanda : 
"abııiarı gibi değiştirmiştir. Kur- : ruhumuz var. Siz, asil İtalyan milleti namına, Arnavut kadınların n da cese!leri üıeı nde1t : 
!!al'da verilen ziyafetlerde birrok 120 inci asrın ortasında ilk çağların barbarlığını mı geçerek. : 
etkeklerin yanında dekolte J\lüs . 5 temsil edeceksiniz? Tamiri kabil Qlınaz hadiselerin Musolini cevabını:oı beklıym'um. : 

(ATkası 3 üncü sayfada) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s••••••••••••••••s••••••••••••••••••••: 

iptidai •ilahlarına rafmen memleketlerini lıalyan kuoııetlerin• 
ledakôrane müdafaa adm Arnauutlar fflte halinde .... 
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Musa· İsa· Muhammet: 74 
• • • ,o, ... . 

,., ,o, ,. *" . 

Musanın Hayalı 
Yeni Vekaletin l ~~, 
dünkü tebliği [ ·' .. ~~ 

";s 

Belediye yirmi Bir· adam karakolda 
otobüs alıyor dayakla öldürülmüş! 

Musa, toprağa emrettikçe, Karun Münakaleye bağlı 
daireler bildirildi 

daha ziyade gömülüyordu Yeni kurulan Münakale ve Mu-

Otobüs işine bir mil
yon lir1a. tahsis edildi 

Silivri karakol kumandanı ile onbaşı 
mevkufen muhakeme ediliyor .. . 

1 

habere Vekaletine bağlanan dai _ Belediye otobüs işini bu sene 
Musa, oy le zannettı kı Karun ra secdeye kapanıp Tanrıya tazar- 1 d.. bl' ıl mutlaka halletmeğe karar vermiş- Dün Ağırceza mahkemesinde ze atılmıştır. 

töbe edecek ve tarıkı Hakka rücu ruda bulundu: re ere un resmen te ıgat yap • 
t B d D · b k'I tir. bir işkence ile adam öldürme ve Maznunlardan Şevki adında birt 

d kt . K lkı · f h ili (Ali h" T ·ı· mış ır. u ara a enız an a, 
e ece ı. a • P zıya et ma a • a u ea a Hazreti Musanın D . T Belediye Reis Muavini Lütfi Ak- dayak davasına l;akılmıştır. Da - hali firarda bulunmaktadır. Bu · 

ld. b t k enız icareti Müdürlüğüne de 
ne ge ı. u aarruzuna arşı: soyun Başkanlığında bu işle meş· vayı mucip olan hadise 3ilivride nun hakkında devamlı takibatta 

K d Y M B 
.. 1.. . . vaziyet bildirilmiş ve bundan son· 

arun sor u: - a usa... u un yerı senın gul olan teknik komisyon şimdiye cereyan etmiştir. Mevkuf olan bulunulması bütün müddeiumU • 
emrinde h ile tt' N d ra muhaberelerini Münakale ve 

- Ya Musa .. bir kişı ki zina ede, a e ım. & arzu e er- • kadar kırk firma tarafından '1ıki maznunlar Silivri jandarma kara- miliklere bildirilmiştir. 
sen ye .. 1 İf ed kt· Muhabere Vekaletile yapmaları 

Tanrı onun hakkında Tevratta ne re soy e.. a ece ır. . . . . . ~ olmuş olan talepleri tetkik etmiş- kol kumandanı Kasım çavuş, mu- Dünkü celsede dinlenen Kasılll 
Muk b 1 · d b 1 d ) eınredılınıştır. Daırelere Vekılle-

a e esın e u un u. tir. avini Mustafa onbaşı ile bekçi şöyle demiştir: 
Bu .. . M B . 1- rin imzasını havi olarak gönderi • utbol hakemleri dün Beden Ge-

nun uzerıne usa. enı sra- İstanbul otobu"sl r· b' ·ı Yus. uf ve Hilmidir. _ Yakup tabancasının çalındı · 
buyurur? 

Musa cevap verdi: 
l·ı k . len teblig" sudur: ı o· ektö' .. G ı c ·ı T e ıne ır mı -avmıne: ~ ne ır ru encra emı a· ı· h . M h k b 1 k - Eğer rıza ile zina eylemişse y h' ,1 .. .. ü 1 d' H k nJ yon ıra ta sıs olunacaktır. Bunun u a emeye aş anınca o u • ğından şikayet etti. Ramazan jJe 

_ Karunun civarından uzakla· c eniden teşkil edilmiş oJan rr e goruşm ş er ır. a eı er 500 b' 1. 1 . hk k 1 dövmek, zorla zina ettıyse recmey- . . . Muhabere ve Münakale Vekaleti milli küme maçlarında bütün e • .ın ırası çın evvelce Şehir nan son ta i at açı ması hakkın- Saidi yakalanarak suçlarını itiraf 
temek lazım gelir. şın. Zıra kı onun akıbet ve cezası h' 1 d 1 ş Meclısınden salahiyet alınmıştı daki kararnameye göre hadise ettiler ve tatancayı kasap VitaliYe 

Yaku]dlr dl.yor uhdeme tevdi buyurulınuş oldu - ır er e ça ışacaklardır. M"t b k' 500 b' ı· . . d. şo"yle cerevan etını'ştı'r· de 
- Şayet bu zinayı işlfyen sen ol- .. · • .. . . . • a u e a 1 ın >ta ıçın e J • sattıklarını söylediler. Vitaliyi 

Beni İsrail derhal Kariından u- gundan bugunden ıtıbaren vazife- .. 'W M 1· t b d d ı·h· Asf it 1 s·li . . d k' ben san_ yine ceza icap eder mi? • . . • H ki d - ·ı i ? ec ıs en u evre e sa a ıyet a· a yo un ı vrı cıvarın a ı 1 merkeze getirdik. Ertesi gün 
zaklaşıvor Çünkü bu tavsiyede ye başladım. Vekaletıın teşkılatına a 1 egı m lı akt y l 1 k'kl kıs d 1 1 m•• k n - Elbet eder. J • • .. • • . ~- nac ır. apı ınış o an tet ı e mm a ça ışan ame e ça . ....,u karakolda yokken Ramazan e · 
kendileri için de bir feJ.8.ket ihtima dahıl ınuesseseler aşagıdakı lıste· İ h • bütün İstanbul hatlarına (200) o- Yakup bir gün Silivri jandarma disine odun taşıtılırken kaçrnıŞ· 

-:, O h~lde. ya Musa.. Tevratın lini hissediyorlar. Bir rivayete gö de yazılıdır. n ısar memurlarına tobüsün kafi geleceğini göstermiş- karakoluna müracaat ederek ça • Bütün arastırmalarıınıza rağınen 
:1'k~mı uzerı~e senı recrrıed':rek re de yetmiş kişi kadar Karunun Mevzu ve vazifelerinize taallük ne kadar İkramiye tir. dırında bulunan tabancasının ça- bulamadık.. Yirmi gün sonra da 
ol~ur.":ek vacıp oldu. Zıra Benı İs·ıyanında kalıyor. Musa Karunu eden muhaberenin bundan böylel 'ld" ? ı Belediye ilk parti olarak 30 oto- lınmış olduğunu ve ameleden Ra- .cesedi denizden çıkarıldı. Ne ıta· 
~ail ~çınde meşhur olan Be_ıa~e )bütün ihtişam v~ debdebesi için- Vekaletine sevkini ve müşterek ven 1 lbüs alacaktır. Otobüslerin beheri mazanla kardeşi Saidi kendi ça - mazana ve ne de diğerlerine da · 
ıslmlı kadın bana gekrek senı şı ·,de buluyor. Onu son olarak dave- ıı:es.ainizin_ ~henk ve şuurlu bir dl· Dün şöyle bir mektup al - lvasati (20) bin liralık olacağından dmnda su içerlerken gördüğü için yak atılmış değildir. 
Jt_Ayet et~!. _sen onu tutmuş, zor!~ te, tuttuğu yoldan rücua davet e- sıplın dahılıde devamını diler ve dık. IVIesclenln tavazzuhuna bu iş için bu sene 600 bin lira har· o.'.'lard~n _şüphe etmekte olduğunu Bundan sonra onbaşı Mustafa 
zına etmışs'1'. ve _sonra da kadın şı diyor. hepinize hayırlı başarılar temenni ınedırr olmak üzere a~nen in- canacaktır. Geriye kalan 400 bin soylemıştır. da dayak iddiasını reddetti. Bek · 
~!yet etmes_ın d,ıye onu Mısırdan Karun: ederim.. .. . . hisarlar idaresinin nazarı dik· lira ile bu otobüsleri istiap edecek Bunun üzerine Ramazan ve kar- çiler ise hadise ile hiç a]aJ<aları 
ıhraç etmlşsın. - Benim servetim senin Tanrın Muhabere ve Munakale Vekılı katine \lazediyonız: garajlarla tamir atelyeleri vücude deşi Sait jandarma tarafından ya- olmadığını iddia ettiler. Mütea • 
Eğer dilersen kadım çağıralım, dan daha kuvvetlidir. Bana bir Ali Çetinkaya <Bugünkü nüshanızın ikin- getirilecektir. kalanarak karakola götürülmüş- kiben Remzi dinlendi. 

gelsin, muvacehe ol şey olmaz. Cevabını verince Musa Listede Muhabere ve Münakale ci sahifesinin üçünc;ü sütu - Belediye yeni otobüsler alındık· tür. Tabancayı meydana çıkarma· _ Bir sabah kahveme gelen bir 
Musa, bu teklif karşısında şaşa· toprağa emrediyor: Vekaletine bağlandıkiarı bildirilen nunda şöyle bir havadis oku· tan sonra şoför ihtiyacını karşıla • lan için Ramazanla 3ait dövül - jandarma ile karakola davet edil· 

!adı. - Ya toprak!-. Tut bunu.. daireler şunlardır: dunı: ,mak için şimdiden bir <Şoför Kur- müşlerdir. Neticede işkenceye ve dim. Karakola gidince beni neza· 
G Is . h J J d V b' d K ki (inhisarlar idaresi memur ı d · tah "! edemiyen Ra O d ka a · - e ın, muvace ~ o a un, e- e ır en arunun aya arı Posta Telefon, Telgraf Umum SU• açmağa karar vermiştir. Bu ayaga ammu • rethaneye koydular. ra a r 

di. topuğuna kadar toprağa gömülü- Müdürlüğü, Devlet Demiryolları ve müstahdemlerine dün ya- kursta ehliyeti haiz olabilecek şo- mazan ölmüştür. Ölmeden evvel kol kumandanı gelinciye kadar 
Karun, kadını içtima yerine ge-.yor. Karun şaşırıyor: İşletmesi Umum Müdütlüğü, Ha- nmşnr maaş nisbe:inde ikra- förler yetiştirilecek ve bilhassa ev- Ramazanın tabancayı Vitali adın· bekledim. Nezarethanede Rama • 

tlrtti: 1 - Bu ne haldir ya Musa .. diyor, va Yolları, Münakal&t Reisliği, miye vermiştir.) li olanları tercih olunacaktır. daki kasaba sattıkları hakkındaki zan beyaz bir keçe parçasının Ü • 

_ Ey hatun, dedi. Senin ile Mu- Gözbağcılık, sihirbazlık mı ediyor Şirket ve Müesseseler Umum Mü- Bu havadisiniz doğru ol· iddiası üzerine kasap Vitali de T<a· zerine yatmış, bitkin bir halde 
sa beyninde ne vaki olduysa hiç sun? Söyle toprağa da beni bırak- dürlüğü, Muhabere ve Müşavirli- makla beraber hakikatten pek Ş h' T" rakola getirilerek dövülmüştür. görünüyordu. Bir aralık Ramaza!l 

1 

uzak 8 lr l)'afrOSUnlln IS!ahr Bu yüzden Vitali dört gün çalışa- de kimseden korkmadan, haya etme- sın. . ği, Tarife Müşavirliği Limanlar U- · yanındaki Saide: ·Eğer bu gece . 
den söyle. Ta ki hakikati herkes Musa toprağa tekrar edıyor: mum Müdürlüğü, Nakliyat Umum Hakikat şudur: İnhisarlar İstanbul Belediyesi Şehir Tiyat- mıyacak bir hale gelmiştir. Bazı burada kalırsam bu adamlar bePl 

Y k dah ida · .. t hd h kt ld ğu adamlar tarafından Ramazan ka -öğrensin.. - a topra .. a tut... Müdürlüğü, Deniz Nakliyatı Ta - resı memur ve mus a em rosunun er sene verme e o u dayaktan öldürecel.der• dedi. Ne -
Kadın, Karunla kararlaştırdığı Karun bu sefer dizkapağına ka· rife Reisliği, Denizbank Umum lerine ikramiye verdi, fakat (35) bin liralık açığı kapatmak i • rakolda eli ayağı şişmiş ve yüzü zarethanede Langaza köyünde!l 

dar topr ğ g .. "l" t ne kadar Çok acı bı'r hakı'kat çın· bazı tedbır· !er duş" u"nmektedır' . mosmor bir halde görülmüştür. Ali adında bı'r adam daha ···ardı· üzere kendisine ögr" etilen sözleri a a omu uyar.. Müdürlüğü, stanbul Yüksek De - , · ' • 
Y M d . B b b hl b' d .. "l · bi ış h' T' t b 'il' Ertesi günü de Ramazanın kara • papağan gibi söyliyecekti. Fakat . - a usa.. ıyor. eni u a- niz Ticareti Mektebi, İstanbul De· ç ır yer e goru memış r e ır ıya rosu u sene mı ı ma· Biraz sonra beni çıkardılar. Ara : 

dili tutuldu ve 0 anda kafasın • dıreden kurtar, artık sana tama - ·niz Ticareti Umum Müdürlüğü, ikramiye nisbeti: Bir taksim \tem aylarında da çalışmadığı için ~~~~~n2:a;~ğ~:: =~ı:: : nanın ben değil, başka bir ReınZı 
da bir den bir i,nkılap hasıl oldu. lmen tabi olayım .. ne dersen onulDeniz Fen heyeti Reisliği, Deniz altı! Yani 60 Ura alan bir me- bu açık beş bin lira fazlasile (40) sedi denizden çıkmıştır. Sait te olduğu anlaşılmıştır. Serbest kal· 

icra edeyim M h 11 . A !ık M"d" 1..... mura 10 lira. tabii vergileri bin liraya baliğ olmuştur. d 
- Ya Beni İsrail.. dedi, şunu bilin .. . a su erı ve vcı u ur ugu, karakolda şiddetle dövülmüştür. =· 

ki Karun bana çok mal ve altın Musa. tekrar toprağa emre~ıy~r İstanbul Elektrik İ~leri Umum çıktıktan sonra 750 kuruş. Bu açık her sene olduğu gibi bu İddia edildiğine göre Ramazan ka- Bundan sonra muhakeme di~er 
vadetti. Ta ki sizin huzurunuzda 1 ~.e Karun yarı belıne kadar gomu· Müdürlüğü, İstanbul Tünel Tram· Ayni zamanda bu ikramiye • sene de belediye bütçesinden ka- rakolda dayaktan ölmüş ve sonra ı şahitlerin celbi için başka gllııe 
Musa benimle zina etti, diye söy· luyor .. Karun yalvarıyor: . vay muvakkat idaresi, !er bütün memu~lara değil, patılmıştır. Ancak başka memle - cesedi bir çuvala konularak deni· kaldı. 
r . H lb k' bö J b' - Aramızda karabet var.. Hıç y k d k' bl'"' l b"t" çok fazla çalıştık/an görüle - ketlerde böyle tiyatroların bir 
ıyeyım. a u ı Y e ır şey as· d ğ'l b h kk h t · u arı a ı te ıgı a an u un rek takdir edilen 30 kisi!ik masraf kapısı olmak şöyle dursun 

1 't d "'ld' M d ğ' 1 b e ı se unun a ı ve a ırı ı - d D . b k • a varı egı ır. usa, e ı e - . b . k daireler ve bu ara a enız an Makine müdürü 
nimi 1 t k b 1 çın enı urtar. D T' . ""d" l"kl . bir grup içinden 6 kişiye. Ya- bir varidat kaynağı olduklarını na 

e z na e me veya ana e M kr • d' ve eniz ıcaretı mu ur u erı . b da b. t k . b . b zarı itibare alan İstanbul Beledi . usa te ar topraga emre ınce . b" t" 
1
. 1 d k' nı u ır a sım eş ıııs e-

vurmak hatta böyle bir teklifte K t .. .. 1.. Türkiyenın u un ıman arı ," a ı tı'nde.ı 
' 

1 

arun amamen yere gomu uyar • . . . . . 
dahi bu\u~mamıştır. Ben günah - ve diri diri gömülmek suretile de teşkilatlarına ycn_ı vazıyetı_ bıldır - Zavallı diğer arkadaşların-
kar bir f..acıınım. Fakat Allahtan .. 1.. mişlerdir. Bu daırelerin fırmaları dan çok fazla çatır.arak yoru-

ır "" 0 uyor. k"ğ tı d k' b ı kl d d • korkarım. ; Bundan sonra Musa Cenabı ve ~ 1 arın .a ı aşı ar a e- lan memurlar. Çok fazla ça • 
Musa, bunu duyunca Cenabı Hakka Karundan kurtulduğu için ğiştirılmektedır. lıştıkları takdir e lildiği için 

Hakkıp büyüklüğüne bir kere da· şükrediyordu. Tanrı Musaya: B E L E D 1 y E beher günlerine rııukabi1 2 
ha im!lflı(\tti. Gözünclen yaşlar a· - Ya Musa .. diyor, kulum Ka- kuruş ila yüz para arasında 
karak o c'emiyeti terk~t~_L_ Kar~I run senden aman istedi ve yalvar· Vali dün Terkos gölünde ikramiyeye mazhar olabildi . 
da vaptığı hareketten oturu kavmı dr. Sen ona aman vermedin. !er. 
arasında hacil oldu. 1 Musa: tetkikat yaptı Bu ııisbet gelecek seneler i-
Bazı tefsir ehli Kur'anın: cYa - Yarabbi.. dedi. Ben onun ağ- Vali ve Belediye Reisi Doktor çin yomlarak fazla çalı~nn!a-

Eyyühellezine ii.menu la tekünı1 zından senin ismini telaffuz et · Lutfi Kırdar dün yanında Sular ra ibret o!maz mı? " 
Kellezlne .... ayetinin bu iftira ha-

1
mesini bekliyordum. Adını bir ke- Müdürü Yusuf Ziya olduğu halde İnh isarlar idares i acaba 

<lisesini kasdettiğini ~öylerler. Yi-
1 
re ansaydı bırakacaktım. Terkos gölüne giderek bütün tesi- buna ne der? Memurların ne 

ne bazı tefsir ehli ise bu ayetin bu 1 Tanrı: satı yakından tetkik etmiş ve şeb- esas dahilinde ve ne mikyas -
meseleden değil, Harunun fatı ' - Eğer o beni ansaı•d( ben seni rin su ihtiyacının tem'ni için alın- ta ikramiye 9lmaları kanunen 

yesi Şehir Tiyatrosuna halkın rağ· 

betini arttırmak için yeni tedbirler 
almağı düşünmüştür. 

Bu arada telif eserlerin fazla rağ 
bet gördüğü anlaşılmış olduğun • 
dan Şehir Tiyatrosunda bu nevi e

. serlerin daha mebzul olarak tem. 
silini temin maksadile Bele -
diye bir cTelif Eserler Müsabaka· 

Vazifesini suiistimal 
suçile mahkemeye 

verildi 
Görülen lüzum üzerine kendisi· 

ne evvelce işten el çektirilmiş olan 
belediye makine şubesi müdürü 
Nusret hakkında adliyece ya~ıian 

tahkikat bitmiş ve lüzumu muha· 
sı. açacaktır. Jüri tarafından e • 
'serler tetkik oluna.cak ve derece keme talebile asliye birinci ceza 
kazananlara nakdi mükafat veri· mahkemesine verilmiştir. Nusret 
Jecektir. vazifesini suiistimal etmek suçıle 

maznundur. Yakında muhakeme

sine başlanacaktır. 

Bir iş kazası 
Kaza neticesinde kol 
ve bacağı kopan Rıza 

dün öldü 
Defterdarda Sümerbankın Fes· 

hane mensucat fa):,rikası işçilerin· 
den Rıza evvellci gece sol bacağını 
ve sağ kolunu makineye kaptır • 
mıştır. Bacağı ve kolu kopan ;şçı 
derhal Beyoğlu hastanesine kal · 
dırılmış ise de orada dün ölmi.iŞ • 

tür. Adliye tabibi Enver Karan 
cesedi muayene ederek defnirıe 
izi nvermiştir. Kaza hakkında ad· 
!iyece tahkikat yapılmaktadır. 

~' 

üzerine Beni İsrail halkının {Mu- ona musalial kılmazdım. ması icap eden tedbirleri mahal - veya teamülen hakları oldu • 
sa Harunu öldürdü) diye iftira Cevabını verdi. !inde incelemiştir. ğunu bilmiyornz. Fakat eğer 
etmesine işaret olduğunu kayde - Bir rivayete göre Karunla bera- Öğrendiğimize göre her yıl su - vaziyet yukarıda bildirildiği 
derler. ber olan yetmiş kişi de aynı za - !arın ıslahına belediye bütçesinden şekilde ise memurlar böyle 

Radiler diyorlar ki, Musa pey· manda toprağa gömüldü ve top - 200.000 lira sarfedilecektir. Bu se- dti ştinmekte, 
gamber, Karunun yanından onu rak hepsini birden yuttu. neki tahsisatla 4 terşih havuzu ya- Haklı dejil mi? 
hacil olarak bırakıp çıktıktan son- (Arkası var> pılacaktır. " ,6 

Denizbank antreposundaki 
hırsızlık 

Bir müddet evvel Sirkecideki 
2 numaralı Denizbank antrepo
larında bir hınazlık olmuş ve bir 
çok sandıklar kırılarak içlerinden 
ipekli kumaşlar ve mendiller ça
lınmıştı, hadise hakkındaki tah -

kikat evvelki akşam bitirilmiş • j pılmış ve suçlular getirtilerek hıf" 
tir. Hırsızlığı üç kişinin yaptığı ve 1 sızlık vak'ası tekrar ettirilmiştır. 
bunlardan birinin gümrük memu- Bu sırada fotoğraflar da alınmış • 
ru olduğu anlaşılmıştır. Hırsız lara tır. HırSJz!ar damdan ı;irer.-k Jıır
yol gösteren de gümrük memu • sızlığı yaptıklarını itiraf etm•Ş .• 
ru.dur. Evvelki akşam vak'anın !erdir. B ugünlerde adliyeye ,.er•· 
cereyan ettiği yerde bir keşif ya- !ecekierdir. 

M 1 11 f R o m • n = Tefrika No. 27 

ıııııııııııııııııuııınıwııııııııuıı ı ııı ııııııııııııııııııııııııııııoııııııııııııııııııım ıııııııuıu TDILSDMU. Hüseyin Rahmi G 0 R P 1 N A R 

nı111111111111111111111111111111111111111111ıııııınınıııııııııııııııııııuııııı11111111111 111111111111111 

_ Ben de iyi anlamadım ama ... Hanım gibi hırçın bir cadaloz, Per- bu güzel kadınlar nerede? Onları zandınız... - A işte bunu uyduraınadınız. - Gelip geçenlerin istiğraklan-
Kalfa hanımla Pervin tavan ara • vin gibi dclifişek, bastığı yeri b il- mahfazalarında gizli kalmış mü- Hanım işveli bir tebessümle: Bülbül gülden birşey istemez. Bu nı celbetmiyeceğimi bilsem sokak 
sında döğüşmüşler. .. miyen genç bir kız bu hale taham- cevherler gibi keşfetmeli.. - A acayip şey .. Sizin içinizde hanende kuş, gülü ne koklar, ne ortasında şimdi aya•klarınıza kapa-

- Geceyarısı tavanarasında ne mü! etsinler, böyle bir süküt itti- Oğlan bu niyetle Kabataştan Be- pazar mı kurulur Beyefendi? yer ... Ekseri onun öttüğü orman- nacağını ... 
yapıyorlarmış? fakına katlansınlar. Akıllara veleh bekle Azapkapısı arasında kolaça- - Evet (Ekspozisyon)... Gön- !arda tek bir gül yaprağı bile bu- - Arkamızdan mesafelice geli-

- Kimbilir Ali beğirn karı aklı getiren bu mucize Derviş Okyanu- na çıkar. Öyle değme kadına te- iüm güzel kadınlar meşheridir. lunmaz .. Bu rivayet eski şairlerin niz. Gireceğimiz eve dikkat ediniz. 
bu... sun tılsımındaki kuvvetten, tesir· nezzül etmez. Dudak kıvırır geçer. Her gün dolar dolar boşalır ... Fa- yenilere kadar sirayet etmiş bir Bu gece alaturka saat bir buçukta 

- Ey sonra ne olmuş? den, sihirden başka neye hamlolu· Dünya güzeli vasfına seza fevkala- kat sizin gibisine ilk defa tesadüf tuhafhğıdır... kapımızın önünden geçiniz. Kapı 
_ Ne olacak.. Hanımefendi nabilir?.. de birşey arar. Bir gün Fındıklı ta- ediyorum. İstanbulun en güzel Ha- - Aşık maşukasından ne ister- aralık edilir edilmez hemen içeri 

kalkmış ikisine de sapartayı ver - Ali Bekir tılsımın bu ilk tecrübe- raflarında rastgelir .. Arkasında bir nımı olduğunuzu tasdiken en evvel se... dalınız. (Arkasındaki zenciye ba
miş .. Sabahleyin de galiba birbiri- sinden memnun, bahtiyar, sermest Arab cariye, son moda mankeni, mührümü basabilirim. Ve iddi;ım- - Ne çabuk aşık maşuk olduk ... kıp gülerek) Ondan ötesini artık 
le barıştırmışlar, iş olmuş geçmiş ... hayala tını genişleterek gezinir, dü- yeryüzü meleği, şık, şuh, oynak, a- da beni kimse haksız Çlkaramaz... - Güzelim parlıyan aşkın müd- Kademhayır bilir .. 

Oh Ali Bekirin yüreğine su ser· şünür. Genç, haris, ateşli nazar fet.. - F!l!kat Beyefendi pek erken deli yoktur .. Bir dakikada herşey Başile hafif bir veda işareti ede-
pildı. Adnan Şem'i Paşa konağın- sevdası önüne payansız bir aşk sa- Bu bir içim sudan tatmak için A- başlamışsınız. Ağzınız daha süt olur... rek güzel hanım cariyesile yürür ... 
daki hayatının bu ilk tehlikeli hası açılır. Dünyanın bütün güzel li Bekiri hemen hararet basar. kokuyor... - A ne yalan söyliyeyım .. Siz de Aradan on beş metrelik bır mesafe 
\"ak'asını böyle zararsızca geçire - kadınları onun .. Hepsi bir küçük i-, Boynundaki tılsımı bir iki defa - Şimdi şurada süt taç yedim benim hoşuma gittiniz. Bakışları- bıraktıktan sonra Ali Bekir bu a-
bilıniş olduğuna şaşarak seviniyor- şaretine, davetine baıkıyorlar. Ali yoklar. Okyanusun: de... nızdaki sevda esrarı gönlümü cez- liyü!ala •kadını takibe başlar .. Kov-
du. Demek Ali Bekiri ele verme . Bekir mini minicik bir iltifatile - Sıkılma, utanma, saldır... - Adam ne de şakacı çocukmuş- betti. .. Siz de şuna emin olunuz ki nundan tılsımı çıkarıp sokak orta-
mek için biribirinin kanına susa · cinsi latiften en mağrurlarını pa- Kanununu hatırlar. Hanımın pe- sun? bugüne kadar sevdiklerimin için- sında birkaç defa öpeceği gelir. 
mış görünen o sevda çılgını iki ra- yı niyazına düşürecek tılsıma ma- şine takılır.. Zihninden zekavete, - Ah sizin gibilerini görünce sa- de en hoppa bebek sizsiniz... Kadınlar üzerine bu ne sühulet, bu 
kip kadın oilittifak susmuşlar, her lik .. Lakin bu hazineyi muattal tut- zarafete, dirayete miyar olaca<k bir niham açılır. - Hoppa bebekliğime şimdi bir- ne nusret, bu ne fütuhat ... 
şeyi takımile yalayıp yutarak haz- mamalı .. İşletmeli .. Kalfa Hanımla iki cümle terkip eder. Afetin kula- - Cem'an yekün söyleyini~ ba- şey daha ilave ettiniz ki o da ilti- Ali Bekir yerlere kadar eğilir . 
metmlşlerdi. İkisinin de Ali Bekir- Pervin konakta nöbetlerini bekliye ğına yaklaşarak: kayım benden r.e istiyorsunuz Kü- falınızın bahtiyarlığıdır... kandilli bir teşekkür temennası ça-
de gönlü, sonmez sevda ümidleri dursunlar. Hariçten de av aramağa - Gönlümde kurulan güzel ka- çükbeyim... - Demek beni hadden aşırı be- kar. 
bulunduğu anlaşılıyordu. Kalfa çıkmalı.. Ali Bekirin kısmetler! dınlar serı;ıisinde siz birinciliği ka· - Bülblil gülden ne isterse... ğendiniz, sevdiniz. Hanım ateşli, bey alevli bu iki kız-

gının arasında bir marsık yn!a di:• 
zelirler. Tılstmlı zampara bu "aı·t· 

yeli yosmayı ınesafel~c takip eder. 
Biraz caddeden yürüdükten sonra 
hanım o semtin merdivenle çıkılır, 
dar, dolambaçlı sokaklarından bi

rine sapar. Çık çık bitmez. Fak81 

hanımı, halayığı, zamparası hepsı 
genç yorulmazlar çıkarlar .. Birı·ol< 
yokuşlar tırmandıktan sonra ktı''tl 
gibi loş, pencereden pencereye sı· 
gara yakılır, gün görmez bir so1<3' 
ğa dalarlar ... Bir köşebaşı dirseğ• 
dönerler. Oh azicık nefes aJın1"• 
hava dokaıur avdınlıkca bir ,,er · 
Mahalle kahve~i, eczacı, b~kkal. 

. a-
hallac .. Ah yine yokuş, yine rrııı1 

re dolanması .. EY ev üstüne bir sır 
kak daha ... Nihayet güzel hanı~ 
dört beş odalı vazi, eski, kararı~1~ 
biı· evin önünde durur... Meı<•" 
mekinin şıklığı, süsü, edası, faı~tıl" 
ziyesi ile hiç mütenas.p değıl .. · 

ıır ı 
(A,.kası v 
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Arnavutluk işgal hareketine 
şiddetle mukavemet ediyor 

iKDAM 

iŞARETLER 
-~~ -~ - --

1 M.ESELELER Bulunmayan sükun 
Pek müstesna ve pek pahalıya 

malolanlarını ayırınız, fakat şu o·· . . . . 1 .. .. . ı· 'W t .h radyo demlen alet, musıkı zevki - ) 

;~:t:.r;!n~:s:!~n:::ı!~.~!~~ş~I umu esır ge ercı 
nuzda dünyanın bilmem hangi u- d A ti k 
cundan gelen ve hoşunuza giden e en rna vu u 
bir sesi arıya tanya buluyorsu -
nuz, dinliyemezsiniz ki. 

Musikiden zckiyap olabilmek 

SAYFA S 

Mussoliniye cevap 
Musolini bir hafta evvel söyle • • 

diği bir nutukta Çeko - Slovakya • 
dan bahsederken: •Bir millet ken 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Yan lut'alarının Arnavutluğa ihraç edileceği bil 
dirilmekte, Arnavut milleti mukavemet etmemeğe 
davet edilmekte, aksi takdirde çok ağır askeri ted
birler almacağı ihtar edilmektedir. Beyannameler, 
At-ııavut milletini, sulh getireıı İtalyan kralı ve 
llabeş imparatorluğuna iııkiyat etmeğe davet et
lllektedir. 

k t 'al · ti · .. k" t" l kted' S t için gözün, kulağın, bütün beynin 

1 

seri ihraç hareketi teşebbüsü başlamıştır. İtalyan 
ı arı, zayıa a gerı pus ur u me ır. aa d' 

1 
.
1 

.• d ah 
Arnavut milletinin hudutlara sevkedeceği sıra 

neferlerinden çok İtalyanın mareşalleri vardır. 
Vatanseverliğin insanı, olgunluğun ne üst mer

tebelerine yükseltebildiğini bir daha görüyoruz. 

disini müdafaa etmemekle br al,.i. 
bete layık olduğunu gösterdi! de
miştir. 

Bir hafta sonra l\1usolini, Arna -
vntluğa saldırıyor ve yüz yetmiş 

gemisi, dört yüz tayyaresi, müte
addit fıtlcalarile Tİ.Qana'yı yıkı • 
yor ve «Mukavemet etmeyin, ha • 
şınızdaki hükilmct adamlarını 

dinlemeyin, Muvakkaten geli;'<> • 
ruz. Tekrar çekileceğiz.. diyor. 
İtalyanların sandık1an kadar saf 
olmıyan Arnavutlar, bu sözlere 
cevaben, ve aradaki bütün farkla
ra ve nisbetlere rağmen, bombala
ra göğüslerini siper ediyor ve ölü
mü esarete terdh ediyorlar. 

. . . . . ın enı en parça ıçın e m suc 
11,30 da hiç bır Italyan askerı Arnavutluk arazı- 1 kaim K 

1 
ki t h · 

1 

. , ası şarttır. u a arı a rış 

. . e ıcı ır ses eg , ır yııpra · 

1 

sıne çıkıp tutunamamıştır. Arnavut kıt aları ve d' . b' d 'il b' k kı 
Arnavut mılletı kahramanca mukavemet etmek- ıld bil . dald - • m anışı e msanı ıgı nag .. 
tedir. Adetçe az olmalarına rağmen, Arnavut kıt- me aleminden sıçratmaya kili ge-
alarının ve Arnavut gönüllülerinin maneviyatı lir. Radyoda en güzel bir nağmeyi 

Avlonya bütün gece dinmiyen bombardıman 

1.ltmda kalmıştır. Avlonyada bulunan a•kerler, 
laııdarmalar ve gönüllü kıfaları İtalyan kıt'alan 
llrasmdaki mücadele bütün şiddetile devam et • 
ıııektedir. 

çok mükemmeldir. dinlerken ve bir hülya aleminde 
170 harp gemisi Arnavutluk dolaşırkeıı bir saııiye geçmez ki 

Yazan : Nlzamettin Nazif 

limanlarında 

Draç limanı da daimi bombardıman ııltındadır. 
braç sahiline çıbrtılaıı İtıılyan kıt'alan iki defa 

Belgrad, 7 (A.A.) - Arnavut radyosunun bu 
sabah saat 4.3-0 da bildirdiğine göre 170 İtalyan 

harp gemisi muhtelif Arnavut limanlarının önü
ne gelmiijtir. Aya - Saranda'nm önüncie 75, Av
Jovya önünde 40, Draç önünde 38 Saiııt-jeans-de

medna önünde 28 ve Bistipals önünde de 10 ka
dar harp gemis! vardır. 

Adriyatik denizine dökülmüştür, 

Şingirde de §İddetli mukavemet edilmekte ve 
kan gövdeyi illtürmektedir. 

Nazırlar meclisi daimi surette ıarayda içtima Draç limanı 4 kere bombardıman edilmiştir. 
Saint-jean-de-medna tamamile harap olmuş

tur. İtalyanlar üç kere Draç'ta karaya çıkmağa 
teşebbüs etmişlerse de geri püskürlülmüşlerdir. 

İtalyanlar Salnt-jean-de-mend'da da geri püskür· 
tülmüşlerdir. 

halindedir. 
ilk taarruz pUsldlrtUldU 

Tiran. 7 (A.A.) - Arnavut ajansı bildiriyor: 
Sabah saat 5,30 dan itibareıı, Pişti, Palles, 

ltad, Draç ve Aya - Sanndaya biribiri ardına bir 

Kral 
Zogonun 
Beyannamesi 

~Aii§l!r5i§'in~avlil§Su~ti!:Elumık~M~e~c~l~is~i ~ 

Aııkara, 7 (A.A.) - 38 metre u
ZUıılukta ve 7750 kilcsikl'de Tira
ııa radyosu, bu sabahtanberi, muh 
telif lisanlarla Kral Zogo'un be • 
Yaıınamesini vermekte ve yine 
llluhtelif lisanlarla medeni millet
lere bir hitap neşretmektedir. 

Gerek Kralın beyannamesi, ge
rek medeni milletlere kendi dil • 
lerinde yapılan hitaplar, fakir su
rette silahlı, donanmasız ve bir 
ttJı: tayyaresl7. bir milyon Arnavu
dun mutlak surette mksız ve se - e 

Dün fevkalade içtima yaparak 
İtalyan teklifini reddetti 

Paris, 7 (A.A.) - Arnavutluk sefareti, saat 12.30 da aşağı
daki tebliği neşretmiştir: 

Sefaret, Arnavut hükfımeti 
faşist hükfunetinin Arnavutluk 
detle protesto eder. 

ve Arııavut milleti namına 
aleyhindeki hareketiııi şid -

Arnavutluk Meb'usan Meclisi, dün akşam hür bir millet 
için kabulil kabil olmıyan birtakım şartları ihtiva edeıı İtalyan 
ültimatomunu ittüak ile reddetm:şfü. 

bepsiz bir tecavüze maruz kaldlğı- lngı·ltere yenı· anlaş-
nı tebarüz ettirmektedir. Kralın 

beyannameis, erkek, kadın ve ço-

cuk bütün Arnavutların son nefes- malar hazırlıyor 
lerine kadar bir tek insan gibi 
ınemleketleriııin ve milletlerinin 

~:"t!:~:nı~r~~;::a ~~::k~;~n~ İngiltere Polonyadan sonra Türkiye ve Yu
;: ~~~~a~ü:~i;::;:~~:'.

1

eb~
8

: nanistanla ·müzakerelere girişmek istiyor 
dltınektl>dir. Londra, 7 (A.A.) - Almanya • 1 za da şamildir .. 
Diğer taraftan medeni milletle· nın taarruzuna karşı hazırlanan İyi haber alan mahfellerde söy -

re kendi dillerinde yapılan hitap- İngiliz • Leh mütekabil yardım lendiğine göre İngiltere hiikfımeti 
lıır, Arnavutlann, düşmanın fa) - muahedesinin Beck'in Varşovaya daha sonra Yunanistan ve Türki • 
kiyetine rağmen, 1.t~yan hücum - avdetinden ve Polonya hükumeti ye ile de bu şekilde anlaşmalar ak

la~~ sa.~a~t~berı üç defa . geri ile nazırın yapacağı istişarelerden ti için müzakerelere girişmek, hat 
)li!~ürttuğünu kaydetın~k~ed~ '. sonra kaleme alınacağı salahiyet • ta Macaristaııa bir taraflı bir ga -
Tıran radyosunun bıldırdiğıne tar mıilıfellerde söylenmektedir . k t 

· . · rantı verme asavvurundadır. 
filre, ':ya • Sarandi, Avlonya ve İngiliz - Leh muahedesi kat'i su • Şimdiki halde İngiliz _ Rumen i
tlraç lıınanlannı 170 kadar İtalyan rette akdedildikten sonra İngilte • . • . · · · R 

1 ta .... _ . 'tılaflarının tanzımı ıçın umen e • ""'<e, bombardıman etmekte ve re ile Romanya arasında Ingiliz -
L u k · b' tt çisi Virgile Tilea ile daimi surette .,,.navu u ca~sıparal!e ır sure e Leh müzakerelerine benzer iki ta-
itaıyan hücumlarına hlUa muka- raflı müzakerel~re başlanacaktır. temas roilmektedir. 

bir marangoz dükk3nının içinizi 
kemiren, tırmalıyan s"'lerile kar
şılaşmıyasmtt, 

isviçrede radyoya karşı isyan 
edenlerin hakları var: •Akşama 

kadar çalışıyoruz, akşam üstü bi
raz dinlenmek için nerede otur 
sak radyonun huzur ve süki'ınu • 
muzu kemireıı se;ile kBl'şılaşı -
yoruz• diyorlar ve hükfımetten 

buna bir çare bulmasını istiyor • 
!armış. 

Üstün kudret ve eınrivakiler,selerinden doğan kanaatleri kökün 
devrinin en akla hayret veren ma· den sarstığını kabul etmeliyiz. 
cerası şu dakikada Balkanların Arnavutluktan geltn haberler, 
b.driyatikle sulanan kıyılarını sah- işte bir defa daha tarihin büyük 
ne olarak seçmiş bulunmaktadır: hakikatine inanmağa insanlığı teş

Mini mini Arnavutluk İtalya ile vik ediyor. 
harbediyor. En büyük toplardan, en seri u • Çeko • Slovakya ki yirmi se -

nedenberi Avrupayı en modern si· 
lahlarla techiz edecek kadar mu • 

Praksitel'i mermer yontma hü - çaklardan, 45.QPO )erin üstünde to
nerinin en yüksek mertebesine nilatolu gemilerden daha büyük 
yükselten bu şiir ve hülya ikli • bir kudret vardır: azzam bir cephaneliğe sah•pkeıı 
minde Arnavut, sulhun ve insan • cÖlümü esirliğe tercih edebilen kendisini zapta gelenleri yalnız 

~eyir ile iktifa eden o altı yedi lığın ezeli sembolü bir çobandır ki millet olmak!> nluk 
t · · b' b" -k d ı t .. .. milyo müterakki ve medeni 

Dogru" sunn isterseniz İstanbul ona aarruz ıçın ır uyu ev e • Kahraman her asrın en buyuk . . . . . 
,. . . ' mılletin zılletınden sonra şu hır 

da bu hale gelmeye başladı. İnsan- mroeı:u alemı ılzam e~ece~ ma - kuvvet kaynağı idi. Bu asrın en milyonluk fakir memleketiıı şeca-
ların en güzel musiki nag" melerin- kul bır sebep bulmak ımkanların- korknnç ihtiraları bu maverai kıy· ti b' 

1 
h dır' 

a ne muazzam ıT ev a . 
den bile kaçtıgı' zamanlar vardır. dan mutlaka mahrumdur. metini kahramandan nev'ede- y 1 b h k ti! Arn t e nız u are e e avu .. 
Sekiz 011 saat devamlı bir vücud Haşmetlu İtalyan Kralı Hazret- memiş bulunuyor. lok Musoliniye lfuum gelen <ev&• 
veya kafa mesaisinden sonr" bir iki !eri ve İtalyan milleti, Başvekilleri ı'şte o"lu·· mu" esı'rlı'ğe tercih eden ki b 

bı vermiş ve topla, tüfe e oynu-
saat tam bir süktin ararsınız; fa • Ekselans Benito Mussolini'nin 400 bir Arnavutluk ki dün akşama ka- na ve ayaklarına takılmak lsteneıı 
kat nerede? Kahvede, gaziııoda, uçak, 35.000 süngü, 1000 mitralyöz dar mini mini idi. Bugün İperit ve zincirlere reva görülen layık bir 
birahanede, meballede, evde, a • ve 175 harp gemfsile ancak masum hava torpili korkusile titriyen bü- esirler sürüsü ohnadığım göster • 
parimanda radyo sesi... dediğimiz bir ağıla saldırmış bulunduğunu yük demokrasilerin yanıbaşında mişti:r. Bakir ve zelil yaşamağa 
gibi, o sırada bir süzin11k faslı da, gizleyememek me~kiindedirler. imrenilecek bir endam gösteriyor. şan ve şeref içinde bir lilümü ter· 
Beethovenin scn!onileri de iıısana Yirmi dört saattenberi devam e- Bu mühim hadiseden, milletle • cih edeıı böyle bir milletin, hatta 
pek suzişli gelirken bir de bunlara den ve daha ne kadar devam ede- rin, icap eden dersi :ı.amanında ala bütün dünyamn toplannı patlat -
saniyede bir gacırtı ve testere, 18· bileceği maalesef meşkük bulunan bilmiş olmaları temenniye şayan - salar, sırtını yere getirmek kolay 
lık, böğürtü sesleri ilave ediniz. bu harp, Arnavutluk tarafından, dır. Bu misal, tecavüzü itiyat etmiş değildir. Umumi harpteki harp 
Lil rahatü fiddünya der ve topra- beşer tarihinde misline hiç tesadüf olanlara, bıçak kemiğe dayandığı misali gözlerimizin önündedir! 

ğın aliını ararsınız. edilmemiş insafsız bir nisbetsiz • 2aman milletin zayıfı ve küçüğü A. N. KAH C • N 
1 K D A M C 1 Jikle kabul edilmiş bulunuyor: olamıyacağını gösterip akıldan ve 

Romaya göre 
Dün Arnavutluk 
işgali tamamlandı 

Roma, 7 (A.A.) - Stefani 
ajansı saat 18.15 de bildid • 
yor: 

Avlonya, Draç, Santi Ka • 
ranta ve Jan Medua şehirler,i 
İtalyan kıtaatı taranndan ta· 
mamen işgal edilmiştir. 

Hükumet Albasane 

çekildi 

Roma, 7 (A.A.) - Stefani 
ajansı saat 23 de tebliğ edi • 
yor: 

Draçdan bildirildiğine gö -
re, Arnavutluk hükı'.ımeti Ti
ranı terkederek Albasane 
çekilmiştir. 

Kraliçe ve Veliahd 

Yunanistanda 

Arna"1ıt milletinin hudutlara mantıktan irtidada nihayet veril
lngiitereye teminat 

veril dl 
sevkedebildiği sıra neferlerinden mesi lüzumunu işaret edebilmeli
çok İtalyanın Mareşalleri vardır. dir. Eğer insanlığa böyle güzel bir 
Vatanseverliğin, lnsani, olgunlu • talih mukadder değilse ozaman Roma, 7 (A.AJ - Ciano ile 
ğun ne üst mertebelerine yükselte· bu misal, h~r ve medeni olmak Lord Perth arasında bu sabah ya· 

d d · k · t· pılan görüşme hakkında neşredi • bildiğini bir daha görüyoruz. saa etini evam ettırme ıs ıyen 

Taarruzu san'at edinenler için lnilletlere mev'ut intibahı işaret e- len resmi tebliğde şöyle denilmek-
bundan düşündürücü bir netice o- den bir ibre olabilmelidir. tedir: 
labilir mi ki işte 400 tayyarenin Balkan milletleri! Talihin hepi • Lıırd Perth, Arnavutluk vaziye· 
mütemadiyen kilometreler yutma- nize şamil bir takdiri ile tarihin ti hakkında Nazıra bir nota ver • 
sına. 175 geminin devamlı salvola- bir dönüm yerine ulaşmış bulu • miştir. Kont Ciano, LJrd Perthe 
rına ve dehrin Adriyatikten Arna- nuyorsunuz. Adriyatik, Karadeniı beyanatta bulunmuş ve teminat 

vutluk kıyılarına hiç bir ümit yol- ve Adalar denizi ile ve Tuna, Var- vermiştir. 
lamamasına rağmen radyoların· dar, Meriç ve Sava ile birleşmiş Londrada 

'dünyaya yaydığı resmi tebliğleri gibidir. Sürüden ayrılanı kurdun Londra, 7 (A.A.) _ Romanya or 
hep şu cümlelerle bitebilmektedir: 

1 

kaptığı bir devirde, Balkan paktı ta elçisi Tilea öğleden sonra he . 
cDüşman Adriyatiğe dökülmüş- dışında kalmış olmak gafleti, Ar- men bütün zamanını Hariciyede 

tür. Bu dakikaya kadar Arnavut· navut milletinin imhası için kili geçirmiştir. 
Juk topraklarına tek İtalyan ayak bir sebep olarak kabul edilemez. Türkiye büyük elçısi de saat 16 

basamamıştır.• Taarruza uğrayan Arnavutluk ya doğru Sir Aleksandr Cadog1n 
Bu derece nisbetsiz kuvvetlerle değildir, Balkanlardır. Arn~vut ile bir mülakat yapmıştır. 

yapılan bir saldırışın böyle biribi- gönüllülerinin kurşunları Adrıya - * 
rinden_ menli muv:ifakiyetsi~li~ · ı tik kıyılarında Balkanları müda · Londra, 7 (A.A.) _ Londranın 
!ere ugraması son dort yılın hadı • faa edıyor. Balkan mehafili, Yugoslavya nı 1 

Arnavutluk Veınet eylemektedir. İngiliz _ Leh muahedesinde bu · Bek Londradan ayrıldı 

Paristeki Arnavutluk muahedenin ne zaman tatbik edil- Londra, 7 (A.A.) - Beck, dün lu ajansının hususi muhabiri (Baş tıırafı ı inci sayfada) genç unsuru yetiştirmek lazımdır. 
El ·ı·-· B · mesi lazım geleceği tasrih edile • akşam Lord Halifaks ile son bir Iümaıı Arnavut kadınları ~ardı. Arnavutlar birçok talebelerini Av-

Selanik, 7 (A.A.) - Anado· 

Roma sefirinin dün Ciano.vu ziya· 
ret ederek Arnavutluk igşal i nin İ· 
talya ile Yugoslavya arasında Ar
navutluğun mülki temamivetinin 
temini için aktedilmis olan anlaş· 
maya muhalif olacağını bildirm!s
tir. 

ÇllQI eyannamSSI bildiriyor: 
cektir. Öğrenildiğine göre Polon · mülakat yapmıştır. Mumaileyh Miisliiman hanımlar şimdi hıris • rupaya göndermişler, Amerikan Paris, 7 (A.A.) - Paristeki Ar- Arnavutluk Kraliçesi iki 
yaya verilen garanti Almanya ta· Virgile Tilea ile de görüşmüştür. tiyan Arnavutlarla serbest evleıı - mektepleTiııin açılmasına izin ver-ııavutluk elçiliği bh: beyanname gün evvel dünyaya gelen ve • 
rafından Hollanda, İsviçre ve Fran Polonya Hariciye Nazırı bu sa- mektedirler: Bu, Arnavut milleti- mişlerdir. Arnavutluk inkılap ha-

ııeşrederek Arnavutluğun htikla- liahd ve maiyeti ile birlikte d 'k' 1 reketinde bizi örııek aldığı gibi, 
line ve~ a mülki tamamiyetine ya- saya karşı vukubulacak bir taarru hah Varşovaya hareket etmiştir. bu sabah saat yedidenberi ııin din yüzün en ı ıyc parça an- • ek 
ıJ nıasını alıkoyan iyi bir iş olmuş • gençliği tensik ve terbıye etm 

P acak her tiirlü teşebbüse karşı Yunanistanın Florine şehrin- f ı d ı t 
L 1 tur. Bu satırları okurken, şiiphe usullerini aşist er en a mış ır. "0Ymağa ve ecııcti kıfalarmın r Ashingjiude kanlı bir muhabere mektedir. de bulunmaktadır. 

Aynı zamanda İngilteren in Ro -
ma sefiri de böyle bir hareketin 
İtalya ve İngiltere arasındaki 16 
Nisan 1938 itilafına muhalif düşe
ceğini Cianoya tebliğ etmiştir. 

L_ ı · yok, siz de benim gibi nüfus tah- Teşkilatın başında, Tiran'm vali •••ll'aya çıkmasına müsaade etme. cereyan etınekiedir. Dün saat 4.30 ile 4.45 arasında ı-
'"" 1 b 1 1 İ ririnde karısının ismini vermemek ve şehremini olan genç bir milli- ~""ıştılar. Arnavutluğun destanı "'eğe karar verdiğiııi bildirmiştir. Na2.1rlar, ilafnsı a mfüıakere et- ki talyan hava filosu Arnavutluk ,-,.. 

» · ı kt d' ı rilmiştir. içiıı isyan edeıı Arnavutlarııı fık- yetperver vardır. budur. Türk ordulan Knıya'nm .. eyannaınede 1927 senesın .. c me e ır er. üzerinde uçmuştur. Bu sırada Ar- k k ı· ı .. 
Jı:t t 1 • · İtalyan tayyareleri, İtalyan kı- rasmı hatırlamış,ınttdır. Tiran'da sı sı ta yaıı göro • sırtlarından Adriyatik'i görıniiş • 

• edilen ta yan • Arnavut ıttı • Roma. 7 • (A, ... ) • Dola· navutluk hükumeti, gerek meclis İ ı ı Arn ti • · 
•-• .. taatının karaya ihracındaıı evvel Bir not: Bir gün 'l'iran'a gelen tıür. t,a yan ar avu uga şım • )erdir. 
....,. muahedesinin tamamile teda • ,an bir ,.aylaya göre U"' ve gerek hükumet tarafından red- d' k d 20 ·ı l' k d 
f"• h' · T -r beyaıınameler atmışlardır. İstanbul gazeteleri pazarın turna ıye a ar mı yon ıra a ar Kasaba, bir Anadolu, bir Rume· uı bir ma ıyette olduğu ve ltal • italyan fırkası •Ceman 3"' dedilmiş olan İtalyan u"ltimatomu · d 'J 

Ol 1 "it d yeriııe kabul edihııek üzere oldu- para vennışler, ve buııu or tı ı e Ji, Osmanlı imparatorluğu hava • 
:faya •Nizam ve asa~işin idamesi bin kl•l ·Arnavutluğa kar- hakkında müzakerelerde bulun - ngı ere e il f · l d' G 
1 · d h ı .,. ğunu haber vermişlerdi. Zogo bu· yo ara sar ettirmış er ır. enç sından bir ,Parçasır. Bu kadar pİ· Çın• Arnavutluğa mii 8 3 e et • •ı yapılan harekAta J•tlrAk makta idi. Londra, 7 (A.A.) - Siyasi map· 

k cd 'h .,. ııun yeriııde bir tedbir olduğuna Arnavutlar, bu paranın istihsal ve toresk, bu kadar ferahh bir civar, 
ille hakkını verm iği taSTı e - etmektedir. Roıııa 7 (A.A.) _ Stefanı' ajan•ı fellerde söylendiğine göre İtalya- k 'kt 'şl . b · ı d h' 
dil k d' karar vermiş ve kanım çı artmış- ı ısat ı. erme ag anmamasın an değme şe ırlerde bulunmaz. 

ıne le ır. . j Roma, 7 (A.A.) - İtalyan gaze- bildiriyor: nın Arnavutluktaki hareketi kar- ve askeri yollarla küçük bir orclu- * 
Beyaıınamedc Jl~lya . kr~lınıu 1 teleri, bu sabah çıkardıkları ikinci İtalyan kıtaatı, bu sabah fecir şısında İngiliz efkarı umumiyesiıı- tır~ir milyon nüfus, dağmık bir uun kime karşı ve ne işe yaroya • Bahçede 350 senelik bir servi 

•utkunda geçende zikredılınış 0 " ı t·bıları d İtal k t' 1 de hasıl olacak aksülamel, işgalin 
laıı iki memleket arasındaki dos- A~ nl ".: yan ı a arın.ı~ vakti Avloııya, Draç, Saint •. Jeaıı- nüfus, bizim paramızla 14 milyon cağıııdaıı bahsederler. var. Belki bu servinin dalları iç:n-
•- .. 1 • 'hl"J ed'I 1 rnavut uga harekeli haberını de - Medua ve Ayasaranda lıman- cebren ve sulhen yapıldığına göre liralık bir büt~e, Arnavutluğun Zogo İtalyaya, Islav ak.ıııına de Türk zamanında yağan yağ • 
-.ne munasebet erın ı a ı e - , k . d i't' kt' ~ ı 

- . . . [verme tedır. 'larında karaya çıkanlmıştır.. e.,ışece ır. inki ... f imkanları karşısında hep karşı bir set gibi yas anmıştır. munm ııemi bile lmnımamıştır. 'egınc daır ortada bır eınn.re mev.. . İ ) ahi 11 d .. -r 

ki d . Tevere gazetesı şu başlığı koy • Arnavutların hiçbir aksülamel- yi haber a an m e er e soy. bu dert var. Gazet~ kitap, mek • Bugiin.kü Arnavutluk daha bir Yanındaki babaya bakıyorum. tut olmadığı ilave edilme e ır. ' .. ı· t ı k d"kül' ~ .... __ _ 
muştur: !eri görülmemiştir. Yalnız Draç - lendiğine gore a ya an O • tep ve bilhassa kültür için daha çok insan alabilir; "'urutulan ba • Baııa bu sakal ve ta çeııeye kadar Avlonga ve Askerlerimiz. Brindizi ve Bari- da miisellah çeteler mukavemete mesine mani olmak için itilafı ma- fazla bir nüfus ister. Arnavutluk tak topraklar ekilebilir; Arnavut akan gür bıyık, üç yüz senelik gi-

D 
den Aranvutluğa ha"eket etmiş - kalkışmışlar ve derhal püskiirtül- il bir anlaşma ile halledecektir. Bu dışındaki Arnavutlar bir bııçuk llağlısının yaşayışı düzelebilir ve bi geldi ve bir babanın suratından 

rac ln 1 
tir. miişlerdir. suretle İtalya prestij noktasından milyona yakınmış. Onlar bilhassa bil' yapılmamı İsviçreye benziyen öteki babanın suratına takılarak 

b b d 1 

Popolo di Roma, şu başlığı koy· italyan kıtaatı, memleket dahi- bir muvaffakiyet kazanacak ve YugosJa,•ya baskısı altındadırlar. bu yeşil yurt, güzel Arnavut ciıı • büyültylilyor gibi geldl . 
Om Qr lmQlll muştur: !inde ilerlemek iizere Draçtan ha- Adriyatikte vaziyetini tarsin ede • lar. sinin yuvası olabilir. Bahçede bir Horasanlı Dede, bir 

Tiran, 1 (A.A.) _ Avlun.\a bii . İt<!lyan kıt'aları Arnavutluğa reket etmişlerdir. cektir. Siyasi mahfellerde beyan Bir milyon nüfuslu Arnavutluk, * de Türk şairi yatıyor. Burada ne 
tliıı gece şiddetle bombardunaıı e. hareket etti. İtalyan donanması - Arnavutluk halkı, sükunetini edildiğine göre İtalya cebir kulla- 17 milyoıı nüfuslu Yugoslavya ve Kruya'nııı eski ismi Akçahisar- işleri var diye gidip baktım. Tür-
dilın iştir. Askerlerle gönüllüler nın birinci filosu ArnRvutluk sa • muhafaza ve dostane bir hattı ha- nacak olursa, İngiliz parlamento • 7 milyon ııüfuslu Yunanistan ve dır. Buraya yeşil, dik, sarp dağla- beleriıı içinde badanalı birer me-
\le A,·Jon~ada bulunan İtalyan kı- bili boyunca seyretmektedir. reket takip etınektedh:. sunun içtimaa davet edilmesi ve 42 milyon nüfuslu İtalyanın orta- rı dolaşan yollardan gidilir. Kasa- 2ar ve ancak birkaç damla renk 

laları arasında şiddetli bir mııha- Oltı"matonıu redl. 400 tayyareden mürekkep olan Çemberlayn'in da bu sabah gittiği sında, Adriyatiğiıı bir köşesine Si· ba, sert ve kayalık bir dağın böğ- var. 
tebe cereyan etmektedir. ftalyaıı •A• hava filosu Arnavut . İskoçyadan geri çağırılması ihti - kıştırılmıştır. İyi bir yol olduğu rüne asıhnış bir kapıılı çarşıdır. En ihtiyar servinin yaıımda en 

Draç, mütemadi~·en bombardı • Tiran, 7 (A.A.) - Arnavutluk luk üzerinden uçmuştur. Bu fi • malı vardır zaman, bir kapısından sabah erken Arnavut İskender Beyle ikind yaşlı çınar ve birinin koyu, biri • 
Dıaıı edilmektedir. matbuat bürosu, Arna-J'utluk Me- !oya mesk\ın merkezleriıı bombar- Londranın Paris ile sıkı bir te - girer ve öteki kapısından akşam Mehmet, bu geçtiğimiz dağlar ara- nin açık yeşil gölgeleri altından 

Dra a ıkan İtalyan kıt'aları de- busan Meclisinin İtalvan ültimato dıınan edilmemesi ve halkın ko . mas halinde bulunduğu öğrenil · iistü çıkabilirsinİ2. sında, uçurwnlar, çukurlar, ağaç genç St'Si ile ilkbahar ırmağı akı· 
--~__.;;.;~..:=~~:!!..::.:!::.:...:::::.ı.;.;..;,;..;;_~~~.:.__~--i==:....::.:::.::::::.:.::.:...:.:..::~=~-.ı:::.::...:.::.::.::.:.:...:.:.::.::.::.::.:::...:::..::::...ı~~~=~.:::_,~----;11n.J..v..Ju.,~~c<nla.·Licl.ule-Xirmi..aene,...,,.....~~~~ 
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™ Yurttan Haberler Holivodun esrarı .. 
S • t J' ·ı "" t ' T ""! Horoz dövüştür- . ıvas v ı aye v mumı 

1 
•• •• d Ay ve sene tarihlerinin artist-

TELEFONI?A 
Nakleden: Ferit ALI 

• (OOnkll &ayıdan tlevam) 

M l • • d ld me yuzun en l . h d k. t . l . ec ısı ağı ı erın agatın a l esır erı 
Çıkan hadisede iki 

Genç ad&m birdenbire doğrul - şu çıt kırıldım, zengin, bebek ta-
·:lu. Onu baştan aşağı süzdü ve vırlı küçük hanımlardan biri ge -
sıkıntılı bir tavırla : llp konuşmıya kalkmaz mı? Onu 

_ Bilmiyorum. diye, cevap ver- otomobilimle istedıgi yere kadar 
:li. götürmiye mecbur oldum. Arzusu 

Fakat birdenbire tavrını değiş- üzerine biraz da parkta dolaştık. 

:ırerek hayretle ona baktı: Bana kızmıyorsun ya .. Ne dersem 
- Sultanahmede nereden gide - •evet• diyordu. Beni sıkıntıdan 

ceğinizi hakikaten bilmiyor mu - öldürdü. Herlı.alimk 1 bütün tavır-
sunuz? Fakat siz İstanbullu bir !arının yapmacık olduğu belliydı. 
hanıma benziyorsunuz!. Ruhsuz, kendini b"ğtmmiş birşey .. 

Müstehzi bir tebessümle ilave Mücevher takmak ve kürk manto 
~tt i giyerek kırıtmaktan başkıı birşey 

Affedersiniz demin dalgın - bilmediği belli. Ah sevgilim bütün 
dım. Size ııksi cevap verdim. Genç bu genç kızlardan ne büyük bir 
bir kız düşünüyordUIIL Saat 11 farkın olduğunu daha iyi anladım. 
var değil mı T Allo.. Telefonu kapama, dinle. 

_ Evet, diye Fatoş güldü. Sizi Sensiz okadar sıkıldım, üzüldüm 
rahatsız ettim. affedersiniz. ki.. Bu gece sana geleceğim, uzun 

Vilôyet Umumi 
lira olarak 

1 

J 

büdçesi 750,000 
kabul edildi ._ .. ___ ... _ , ,,,--~----

kişi yaralandı 
Sivas (İKDAM) - Sivasa bağlı 

Penğı Soğir köyünde horoz dövuş
türme yüzünden iki kişinin yara
lanması ile neticelenen bir hadis~ 
cereyan etmiştir, bildiriyorum.. 

Köy meydanında köylüler top -
!anarak bir eğlence mevzuu ya -
ratmak için her zaman tekrarla -
dıkları horoz dövüştürme tertip\ 
için köyden Ömer oğlu İsnıail ve . 
ayni köyden İbrahim oğlu Meh • ı 
met ve kardeşi Ai:ıdullahın horoz- ı 
!arını meydana bırakıyorlar. 

Ve köylüler de etrafını halka ya-
Bunu söyler söylemez de döndü uzun dconuşur, anlaşırız. Evet mi? 

gidiyordu. Fakat genç adam oto • Gelebilir miyim? Ne olur, müsaa
mobilden atlıyarak arkasından ye- de et.. 

parak tatlı, tatlı heyecanla mey • Cl ark Ge bl, nihavet eoıenebildili Carol Lombardla 6erablf 
danda yer alıp dövüşen iki horo • "' 

tişti: Fatoş alçak sesle: ~ 

- Bir saat kadar valttim var ha- - Geliniz! diye, mırıldandL E -

. zun vuruşmalarıru takip ediyor -
\!ar. Öyle bir an geliyor ki horoz -

' 1 !ar kızışıyorlar ve iki kardeşin 
~-..ı.ı._..ı..,. horozlarını gagalarından kan akı· nımefendi, size Sultanahmede ka- vln adres!nı biliyorsunuz. Ve te -

dar refakat edebilir miyim? lefonu kapatarak orada kırık, pe- tarak yere mağlup olarak seriyor. 
Fatoş nedense genç adamın kar- ri.şan, gözleri yaşlarla dolu taş c,i --- - - ·- --·-""....,...~-· · ··-' .... t""--"· .._......, •Bunu gören kıı.rdeşler fena halele 

• Vildyet Umumi Mecli•inin toplantlıtı hii.kdmel konalı 1 müteessir oluyorlar. Ve meydana iısında büyük bir emniyet ve dost- bi kaldL 
luk hissediyordu. Onunla konuş • 

Ayni gece niş~İısı İlhami gel - Sivas (İkdam) - Sıvas Vilayeti lgt.iklal okıullarının atılan temel- ahlara.k. İsmailin galip horozur u aıak ise pek hoşuna gidiyor, hat
ta onu eğlendiriyordu. Gclümsli
yerek: 

- Teşekkür ederim, dedi. Ma -
demki bir saat serbestsiniz.. 

Bu sefer birlikte otomobile bin
diler. Sultanahmede doğru gider -
ken hafif hafif yağmur başlamış -

diğl zaman genç kız derhal kendi- Umumi Meclisi budevredekl çaiış- lerini ikmal edip modern bir hale muşkulıltla yakalıyorlar. Ve '.°ey
nl onun kolları arasına attL Genç malarına son vererek dağılmıştır. getirmek ve şehrimizde bu yıl a - danda y~re vur_uyorlar. İsmail de 
adam onu hiç böyle heyecanlı sa- Yine bu yıl da vilayetin kültürel çılan Sivas kadınlığının ve ev kı· bundan ofkelenıyor. 

l • 11 ·· · t• F t al, b d 1 k 'h 1 b' "k b" -"k k - Neden benim horozumtı yere m mı ve ateş gormemış L a oş: sosy ve ayın ır ı ı tlyaç arı, zının uyu ır UUl asını azanan D 
1 

kı 

- Seni seviyorum İlhami, dedi. 'bütçe imkanları dahilınde karşılan ve ona büyük bir iş yuvası ve ça- atıyorsunuz. İ ıyke on arha lçiniı şmlıa-
. • .. ya başlıyor. ş avga a a • 

Genç adam onu kollım arasında mak suretıle umumı butçe 750.000 lışma kaynağı olan Akşam Kız İs ail b. d bul 
sıkarak: lira olarak kahtı! edilmiştir. ·San'at okulunun yanına bir pav - yor ve km akce Mın he t unank ça-

Meşhur Stan Laurel bir dansöz- Bir müddet sonra Kay Fancis nl· 
le evlendi. Bundan evvel yaptığı şanlaıtdığını haber verdi. Evlene
iki izdivaçtan uslanmadığı anlaşı- ceği adam bir barondu. Artist ev· 
lıyordu. Bir müddet sonra bu so • lenince sahneden çekileceğinl SÖY' 
nuncudan da ayrılacağı söylenmi- lüyordu. Bu beşinci kocası idl 
ye başladı. Fakat aslı çıkmadı. J anet Gaynor ile Tyron Po.,.,el' 

Yine bu sene içinde Lily Dam!- ise yeni yeni beraber görüııııılY' 
\a ile Errol Flynn'in ayrılacakları 
rivayeti çıktL Bu rivayet hal! de
vam edip gidiyor. Ama netice yok. 

Bu arada meydana gelen derin a 
lakalardan birkaç misal olarak ta 
şu çiftlerin aşklarını alabiliriz: 
Barbara Stanwyck - Robert Tay
lor, George Reft - Virgina Brence j 
Ciark Gebl - Carol Lombard. 

Be d · · F t • il kısım çı arar e me ve ar -
- n e senı sevıyorum. a oş Bu tahsisattan 141.896 lira 80 ku yon ilaves e burayı gelecek yıJ . bd il h ğ tt . . . deşı A u a ı a ır sure e yara- Fransanın yıldızlar aleminde i-

Genç adam: dıye, cevap ve_rd.L .. ruş Hususi Muhasebeye, 242.473 li- bir san'at enstıtüsü hallne ifrağ et-
1 

se derin bir sükfuı vardır. Nazarı 
tı. 

- Ne gf o hava dedi. Genç kız yuzunu buruşturdu N f 208 898 l' 44 kuruş ktlr ıyor. 
· ra a ıaya, · ıra me · Y-ralılar Sivas memleket has - dikkati çekecek bir ayrılıp birleş-

Genç kız derhal: . --ı·· Ohb~an.a . Fadt·o.ş dHeme artıkk. Bu Maarife, 10.207 Ziraatc, 6.680 Bay- ZiRAAT: tau.,';ine getirilmiş suçlu da tevkif me vak'ası kaydedilmedi. 
- Evet diye, cevap verdi. gu unç ır ısım u. em artı ev- tara 5 000 yeni açılacak hal atel- Vilayet dahılind4 muhtelif . kk d dli t hkikat 
Parkın önüne gelince Leyla: lenebiliriz İlhamL Be g bil ' . • edılerek ha ın a a a Leopold Stokowski Avrupada G T P, L 1111 

n eç e ıyesine, 23.139 sıhhat islerine, 6:75 yerlerde ağaç ve hububat hasta- başlamıştır. Greta Garbo'ya iltihak ediyordu. ene yron oller oare 
- Güzel bir yer dedi. Dolaşmak kaldık zannediyorum. Sana sade, vilavet matbaasına. 39 '!'2l muh'te- lıkl il . .' d 1 k e t "ounııla 6era6er 

ıııterdim. t' .. fik bl 1 , • arı e muca e e yapma v Ik defa olarak ilahi yıldızın ev- ı' 
mı u ı, ğmuş ~ . r zevce 

0 mıya. ça- lif ve müşterek masraflara veril- halka zirai usullerle fenni ziraatı k lenmesi mümkün görünen bir kim- b"" • 
Genç adam müstehzi güldü: ışaca ım .• -,enı mesud edeceğım. . tir ıl RiyaseticUmhur or estrası başlamışlardı. Birbirinden .,., 
- Haydi inelim. Kendi memle- Genç ad"m sevinç içinde mırı!- mış · öğretmen, Su şehrinde yine bu Y seden bahsedilmiye başlanmıştı. !andıkları söyleniyordu. 

ketinizden bir yabancı gibi bahse- dandı: Nafıa kısmına ayrılan tahsisatla da pamuk tecrübelerine devam e- lzmirde konser V8r8C8k Haberler birbirini takip etti. Av- Herbert Marshal biT kadın nıe-
<l.iyorsunuz. Oldukça garip bir _ Allahun, bunları söyliyen seıı vilı1yetin kara yolları üzerındeki dilecektir. Kadroya iki ziraat fen İzmir, (İkdam) - İzmir Halke- rupa heyecana düştü. Fakat kat'i selesi yüzünden mahkemelere diit 
Ş'!y! misin! Nekadar değişmişsin? Evet düzensiz yolların esaslı bir ekil- memuru talısisatı konmuştur. vi Sosyal yardım komitesi, İzmir- birşey olmadı. müştür. 

İndiler, otomobili kapının önün- mesud olacağız .. Tabii.. Sen ıste - de tanzimi ile köprüler ve menfez- Hayvancılığın ıslahı yollarına gi lilere güzel bir müzik dinletmek Walter Wanger , Justlne Johns - Sonya Henle, Tyron Power'iıl 
de bırakarak parktan içeri gırdi - dikten sonra.. !ar inşaatı ikmal edilecektir. Maa- dilmek ve çevrede bu' unan Sifat imkanını vermek için Milli Şef tone'dan ayrıldı. Böyle bir sırada açtığı yaraları, yeni jön pren,ıe, 
ter, parkta kimseler yoktu. Top - İki nişanlı tekrar kucakl~ştılar rif bütçesine de bu yıl yeniden ko- istasyonlarına ilaveten bu yıl da İnönüne, Riyaset!cüır.hur Filarmo Fay Wary da kocası John Saun - Richard Greene'le dtapatınıya ça• 
rak nemli idi ve havada güzel bir Fatoş. Müfid ve Nermin belki on- nulan tahsisatla çevre köylerin - iki münasip yerde daha Sifat is - nik orkestrasının İzmirE gelmesi ders'i terkediyordu. !ışıyor. 
Gt kokusu \'ardL Yağmur hala ha- !ar da şimdi ayni vaziyettl'dirler de yeniden köy okul!drı yapmak tasyonu yapmak olacaktır. ve burada bir iki kunser vermesi Fransada ise Mavi Sakalın - Bir kaç aydanberi biribirtndell 
lif hafif yağıyor, Fatoşun şapkası- diye, düşünüyordu. ve eğitmen okullarını intizamlı bir Bu yıl ki dalmalorljbirktlçüüCn hususunda yüksek müsaadelerini Meşhur Fransız aktör ve muhar - ayrı bulunan Luise Ralner ve kO-
nın tülünü ıslatıyordu. Genç a - hale getirilecektir. Ayrıca Divriki- Bu yıl Daimi Encümene ittifak- rica etmişlerdir. Milli Şef bu mü. riri Sacha Gintry - üçüncü karı- cası facia muharriri Cllfford ~ • 
dam derin derin havayı koklıya- Adapazannda ye bağlı Timsl, ve s~ı~ehrinin Ak- la Kamil Kitapçı, (Sivas) Şakir saadeyi bahşetmiş olduklarından ls~~dan da ayrılmayı düşündüğü dets'in anlaşamadıkları söyle!ll • 
rak. şan köyü ile daha mütenasip üç Soma, (Gürün), Tahir Divrik (Div Riyaseticürnhur Flarmonik orkes - soylenmlye başlanmıştı. yor. 

- Böyle bir havada dolaşmıya köy okulunun beş sınıfa iblağı, ve rik), Ali Durgun (Kangal) seçil - ırası yetmiş iki klşllik kadrosiyle Bu tarihte Holivut müthiş bir Lily Pons bir aşk izdivacı yapı· 
bayılırım diye, söylendi. Bir yangında on bir Şarkışla. Merkezde Cümhuriyet, miştir. · şehrimize gelecek ve Nisanın o -j felakete uğradı .. S~iar taştL Ma - yor. Nihayet daima mükenıınel 

Genç kız onun telefonda hıddet- nuncu, on ikinci günleri akşamı iki delen Carrol vıllasınd11 mahpus makyaj yapabilmek için olac~ 
le ben ne söylesem a:ksini yapı • dükkan yandı 1 • F konser verecektir. genç Gloria Dickson Holivutull 

yoısunuz• diye, söylendiğıni ha - sahteka" rlık \ lzm"ır uar' Konserler, Elhamra salonunda Max Faitor'dan sonra en büyil.lı ı ı k "l" d" Adapazarı, (İkdam) - Adapa - .. 
ır ıyara gu umse ı verilecek ve hiç şüphesiz şehrin makyajcısının kollan arasına diW 

Ben de.. zarının Bakırcılar çarşısında bir tü. 
Genç adam. yangın olmuştur . Yarığının nere- büyük musiki ihtiyacını tatmin. e-

R k 1 ·· ·· Hazırlıklar bu··y '"k b0 İşte Richard Green, Sonja Heni• t•m:cı Müfiddır, dedL den çıktığı anlaşılamamış ise de a am arın onune U. lr yi Loreta Yungun uğruna ter • 
Fatoş gülümsedi. Bunu telefon - tahkikat yapılmaktadır. Yangında sıfır koyan köylü hızla devam ediyor HALKEVLERINDE ketmiŞtir. Fakat bu güzel yıldızı 

Ja • n ıı, ti. 11 dükkan yanmıştır. Zayiat mik- KONFERANS Arlen Wheelan için terlcetmekte 
- Benim de "'imim Fatoş diye, tan 20 bin Ur .. tahmin olunmak - Bursa, (İkdam) - Scydabat kö- ı İzmir, (İkdam) - 9J9 fuarı ha - fırtınalar yapmakta usta olduğunıl 

~evap \•eı~ı·. t d B d.'kk' ı d .. u" 6 bı'n yu"nden Ahmet adında biri orman 'zırlıklarına ehemmiyetle devam e- Beşikta• Halkevinde 8 Nisan 939 rd 
' u a ır. u u an ar an uç • bulunan bu genç İngiliz kalple ' 

- Fakat bu bir genç kız ismin • liraya sigortalıdır. idaresinden aldığı ruhsat tezkere- dilmektedir. Fuar komitesi, 939 Cumartesi günü akşamı Edebiyat gec;kmiyor. İki senedir HoUvııttl 
den ziyade, bir kedi ismine benzi- !erinin kilo yerlerine sahte bir dam fuarının eğlence yerleri, tiyatro, Fakültesi kalem şefi Bay S~tkı A- ispatta gecikmemiştir. 
vor. Ne tuhaf isiın! Şllhir Meclisi dUn de ga uydurarak istediğı gibi damga dansing v~sair köşelerinin la ha~ı ~ıo:a; ::::ı:.ı~~::S.:!:!:~~ ~:~a: Jany Holt, Dallo'yu terkederek 

- Ben de bu ismi gülünç bulu - toplandı basarak (meselıl 400 rakamının so- cezbetmesı için bazı karar rı a - ferans verilecek konferansı ternsll • Romanyaya ailesinin yanına ıstı• 
yorum. nuna bir sıfır lliive ederek veya· mıştır. 20 Ağustos 20 Eyl!ll ayı 1 - 111• bir t !U tak! Tyron Pooer •• SoltJla Hun, rahate g'tm!ştlr. 

Sustular; parkta dol••mıya baş- lnd f h d 'tli ğl grupumuzun ııı ı eros P 1_ 
..., Şehir Meclisi dün Necıp Ser • 700 rakamının soluna ı ilave edip ç e uar sa asın a çeşı e en- · kaldı ve Frank Capra tarafından ı Carol Lombard'm kltibesl fi"" ~adılar. Biraz sonra genç adam A- ı 1 .. 1 kt M edecektır. 

dengeçtinin Başkanlığında toplan- onu 1700 yaparak) şehre odun sev- c.e e.r ve gun er yaşanaca ır. . a- kurtarlıdL Amillerinden Walter Lang'la ef/• 
vasofyaya hayran hayran bakarak Fr d b - .. - • · • 

mıştır Dünkü ruznamenin en mü- k t . 1 kt dil <:arıstan ve ansa an azı artısı- O Ü HABERLER Myrna Loy ile Ernst Lubltsch, !eniyor. •İstanbul tarafına bayılırım, de - · e mış o ma an maznun en a • ı K ç K 
him maddesi olan Sular İdaresinin · ·ım· b 1 akt d Ah ler Fuarda. çalışmağa talip olmuş- mal{kanelerin1 suların isti!A etti- Simone Simon ile Gene MarkeY· di. Genç kız başını salladı: 1 yeye verı ış u unm a ır. . . • • w ,. • 

1 1938 biliinço ve faaliyet raporu a- ti b b ltı k' · de !ardır. Fuar, gazınosuna da bazı ı- ğlni gördüler. Yaralanmalar, ö- ln arasında 1ıı~eyler oldu"'•ndall - Gerçekten çok güze yerler, me e ı:ra er ayrıca a ışı , · * Büyük şair Abdülhak Hami· ~. ,.~ 
f k it olduğu encümene havale edil • b !şd alt 1 1 laveler yapılacaktır. lüınler.: Korkulu dakikalar geçi • çok bahsediliyor. ayni i irdeyim. u e zan ına a ınmış ır. d' ··ı"m" ··n yıldönümu·· mun·· a 

.. miştir. Ziraat Vekaleti, l''uar sahasında ın ° u unu - rildi. 
- Fakat haliniz hunu hiç te gos- Kırkçe•me sularının kesilmesin Bu suretle iki koçan kadar sahte meydana getirilecek ziraat ürün - sebetile Üniversite Edebiyat Fa • 

[Sonu yarın J 
!ermiyor.. • ki t ldığı 1 im t k"l i t f d 14 N' d b' 

d sev ya yapı an aşı ış ır. 1 . üz . . d k i le . . u tes ara ın an ısan a ır 
_ Bugünden itibaren sevrni.ve en sonra o ana kadar hamamla - . d erı m esının e orasyon ş rıru 

Mesele şöyle mey ana çıkmıştır: . . ihtifal yapılacaktır. 
başlıyacağım. rında bu suyu meccaııen bulan ve .. .. . bıran evvel yaptıracaktır. Mtize 

Bu sefer saı~i.mi idi. Artık ko- sarfeden hamamcıların halen met Bir gun nobettekı orman muha - binası hazırdır. Dekorasyon işleri * Üniversite Rektörü Cemil 
nuşmadılar. Genç adam dalgın, re mlk'abı başına 15 kuruş alınma- faza askeri Seyda~attan getirile vesair masraflara tekabül etmek Bilse! dün sömestr tatilinde Avru
ınımları çıtırdatarak yaıunda yü- sına karşı itirazları bütçe encüme· odunların tezkeresıne bakarken üzere 10.000 lira fuar tahsisatı ay, pa seyahatine gitmiş olan talebe • 
rüyordu. Genç kız da artık konuş- nine havale edilmiştir. Hamamcı- (4000) rakamının ortadaki iki sı- ı nlmıştır. Bu para ancak Haziran ye bir çay ziyafeti vermiştir. 
mıya cesaret edemiyordu. Biraz !ar bu dileklerinde metre mikabı fırının hafif boyalı bir istampa mü ayında fuar komitesi emrine veri- * Belediye Daimi Encümeni 
sonra parkın kapısının önünde ay- nın kendilerine 7,5 kurusa veril • rekkebi ile basılmış olduğunu, son lebilecektir. 1939 masarif bütçesi üzerindeki 
rıldılar. Birbirlerini tanımıyorlar- mesini istemekJ;edirler. raki sıfırın ise çok koyu ve hiç de Bu sene fuar sahasında muvak - tetkikatını tamamlamıştır. Yeni 
dı. Tanışmak ve adreslerin! öğ- İstanbul civarında bulunan dört diğerlerine benzemiyen mürek • kat paviyonların adetleri azalmış- masraf büt.çesi Meclisin Salı gün
renmek içiıı her iki tarafta da bir çiftliğin isimlerinin değiştirilmesi kepli bir istampa ile basılmış bu. tır. Sergi sarayı, bu gibi küçük iş- kü toplantısında görüşülecektir. 
hareket olmamıştı. hakkındaki teklif aynen kabul e- lunduğunu görerek şüphelenmiş _j tiraklere cevap verecek~r. * Vilayet de~ir rü~sası ay~ 

Fatoş, genç adamc!.an ayrıldığı dilmiştir t' K"" 1.. .. k ak 1 .. 1,,__ k Sofya elçiliğim izden fuar komi. toplantılarını dun Vali muavını · ır. oy uyu ar o a go •ı.n:re 
zaman sıkıntılı ve muztariptL Bu İsimlerl değişen çiftlikler şun • 'kd tesiııe gelen bir mektupta Bulgarfs Hüdai Karatabanın riyasetinde 
d i 1 İlh ı .. telefonla bu ruhsatın mı arını or a ama n şan ısı am ye goster - Iıırdır: . . tan hükı'.ımetinin Bulgar trenlerln yapmıştır. 

d'" k d k i · da man ıdaresınden sormuştur Bu- İ me ıgı a ar yumuşa ve yı v- Kotranya, Papasköyü, Pandeni- . . de fuar günlerinde tenzilat yapa - * stanbul belediyesinde tet • 
ranmıştı. Bunu neden yapmıştı K a Bun! 11 nun 400 olduğu öğrenılince sahte - ğ b'ld' 11 . t" kikat yapmakta olan mülkiye mil-.. ça, apanary .. arın sıras e ca ı ı ır mış ır. 

•anki.. Ne .. luz.un_ı vardı? yeni isimleri şunlardır: Resne, Gü- karlık meydana çıkmış ve işe ad- * fettişleri belediye iktisat işleri mil-
Evıne dondüğu zaman telefon ne 11 u· rlu Kutlular, li;ve el koymuştur. Almanya adına fuar sahasında dürlüğilnün dosyalarını inceleme-

çaldı. Genç kız koştu. Telefonda ş ' gu ' 

İzmirde faaliyet 1 Dövülen kadın 
İnciraltına vapur ve 
otobüs işletilecek 

lzmit hastahanesine 
yatırıldı 

t · (İkd. ) \''!' t' is Izmıt, (İkdam) - Karamürse · 
zmır am - ı aye ın - li Kırkd b t k" ·· d H s· 'kr · ı d . ·ı k İn n er en oyun e, avVa 

tı azıy e mey ana getrrı ece - d d k k be 1 d bir )<.a· . " . ın a ır ş yaş arın a 
cıraltı pliiJ ve gazinosunun ınşası- dın tedavi edilmek fuere vapurl3 

na başlanmıştır. Plaj ve gazino İzmite getirilmiş zabıtai belediye 
inşaatı Mayıs ayı sonuna kadar ik- memuru Mehmet Barın tarafın • 
mal edilerek vi!Ayet emriıw ter • dan hastaneye. götürülmüştür. 
kedilecektir. Bundan sonra mu • Gelini tarafından dövülen Hav • 
vakkat kabul muamelesi yapıla - vanın başı omuzu ve bacaklarınd3 
cak, plaj ve gazino fşletmeye açı - muhtelif yaralar vardır, yarası a· 
lacaktıı" ğırdır • 

Belediye Güzelyalı - İnciraltı 
hattına otobüs seferleri işletecek ----«>--- Seydabattan gelen bu odunlar~n ayrılan SOO metre murabbalık yer- ğe taşlamıştır. Müfettişler, bil • 

genç adamdı. .. d 1 k k 1 il ind f tir. Bunun için hususi bir seyrüse-
Bogvazdan dört Rus musa ere ecti ere satılmasına de yükseıecek Alman paviyonu, hassa ekme mese esi zer e a-

- Nermin sevgilim diyordu. Nl- Ih hk . k 1 1 . . kslf t . 1 d' fer tarifesi hazıl'lanacaktır. Ayrı-
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başlangıcıdır Buı.un için Ço
cuk Bayramı olarak tes'it e· 

ditmektedir. 
• • su ceza ma emesınce arar ve- bilhassa Alman sanayıı"nı'n yeni _ a iyet erını te e mış er ır. . çin bu sabah randevuya gelmedi- t d t 

niz. Sizi kahvenin önünde neka _ Orpl OSU geç 1 rilmiş ve bu karar infaz olunduk- liklerlni teşhir edecektir. Bu pavi- - ca ~enızbank ta Bayraklı vapuru-
dar bekledim .. Nekadar ümitli ve Dün Karadenizden dört Rus tor tan sonra sahtekArlık suçunu işle· yonda Alman ağır sanayi eserleri, ha cazip bir şekilde yapılacaktır. nu Inciraltı seferlerine tahsis ede-
neşeli idim. Fakat sonra gelmeyin- pidÔSu gelmiş ve boğazlardan ge - mekten maznun olanlar sorgu hl- makineler! geniş ölçüde teşhir o - İtalyan paviıyonu <la genişletlle - cektir. İnciraltında bir küçük iske-
ee övle mevus oldum ki .. O sırada çerek Akdenize çıkmışlardır. kimliğine verilmişlerdir. lunacaktır. İngiltere paviyonu da- cektir. ile inşası tetkik edilmektedir 

Çocuk Esirgeme Kuntmı< 

Genel Bııtkanı 
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DÜNYA TESLİHATl iN AZAMETİ 

ln6ilter• tealihat pro,rrımuıa itina ile Jevam ediyor. Burada yeni yapılan 64y4Aı 6ir tayyare ••miıinln re.mini o• dalalll twimal~n• &'6rliyornmu 

Merakın 

•ŞEYLER• 

MAKYAJ KRALI 
Giizel kadınların yalvararak saç-
ı . r 
arını yapbrdıklan adam macera 

dolu hayatını anlatıyor 
Bu adam Polonyada küçük bır ret ve servet yapacağınız muhak -

~htrde doğdu. Onun bu kadar bü kaktır.• 
l'iik bir iktidara nasıl sahip oldu - Bu Fransız aktristin tavsiyesini 
ğunu nasıl şöhret bulduğunu aşa - bir kaç gün düşündüm. Bir hafta 
~da okuyacaksınız. sonra Parise hareket ediyordum. 

Antoine kendisi anlatıyor: O sırada on sekiz yaşında bir deli-

- On altı yaşında idım. Bir çok kanlı idim. 
hülyalarım ümitlerim vardL Bu_ Parlste bir çok meşhur kadınla
'und ğ k" "k 8 . d h . rın saçını yaptım .Büvük şapkala -u um uçu ıera z şe rın- · . . 
1 rın moda olduğu tarı!ılerde öyle 
e henüz ne yapacağımı bilmiyor- . . . 

du saç tualetleri yarattım kı Parısın 
ın. Fakat büyükçe bir sanayi yüksek eosyetelcrinde hadise teş-

~hrı olan Lodz bizim köye olduk· kil ettL Bu sırada ismim kulaktan 
Ça Y k dı V '-- · · · .. a ın · e orası .,.,nım ıçın kulağa yayılıyor. Sabnum müşte-
duny k · ld' G" ·· ita anı~ .~er ezı 1· oz~nıe .. 0 rilerle dolup taşıyordu ve nihayet 

dar buyuk ve kalabalık gorunu- öyle bir gün geldlki artık mesle • 

>ordu. Hem de bu şehirde Paul is ğimde sarsılmaz bir yer tuttuğu • 
llı!nde bir adam tanıyordum ki mu ve bundan daha fazla bir işde 
~adı~ların saçlarını dı.izdtiyordu, şöhret yapılamıyacağına kendim 
uafurdü. de inandım .. 

k "-ç.'.kça söy!iyeyim ki ~ sırada Bunları söyliyen Kuafürler kra· 
UafUr olmak aklımdatı bıle geç • ıı Antoine Paristen Amerikaya ge 

!lıiyordu, Fakat bu berber salonu· Ur gelmez derhal Holivut taraf~ -
tıun havasında beni n!akalandıran j dan çekilip alındı ve bu sinema 
bır şey buldu~mu da mkı\r ede • ıg;ehrinde sadık bendesin! takdise 
llı@ın. j gelen bir peygamber gibi karşı • 

llır gün bu şehire ı;itmiştim., landı. 
~rbPr. saloıı~na ~'.rdlm Pe~l ora· En büyük yıldızlar ona saçları· 

değıldl. Bır ~uşterlye gıtmiştl ,.nı yaptırmaya bir iki gün evv<ıl • 
Ve başka mü:ıteri büyük bir sana- den randevular alarak ve daha ev 
~!~inin kansı onu bekliyordu. Pa· vel kabul edilmek kir. bin bir ri • 
lıl ı:eç kaldı ve genç kadın sabır • cada bulunar:ı~ . ,, ..ıardL Bil • 
''h ak b d" d"'• • . . nar ana on u. tün bu rıce!,u· ) aıvaıışlar onun 
. Oh rica ederim saçlarımı siı büyülü ı , ra ~ını bir kere saçlarına 

~tı'•ltiniz d~dl. Paul'uıı geleceği dokundunn~sı içindir. 
tok h b' 'd . albuk! ben ır suareye gı e- Bütün s~ı modalarını çıkaran bu 
~~ıın bekliyemem. Küafürlor ralırlır. 

Ona havatımda hiç saç düzelt • 
d 

· • Bir zamanlar pek moda olan La e ı~· · " 1 lazım ge • 
11 "ımı soy emem . .. Garçon salğınını o oı·taya atmıştı. 

rken vapamadım Önlımde guzel, 
vu • ' k ı Sonra suareler için pcrük kullan· 

llıuşak l""k gibi saclar var en . . . 
r- · mayı ıcat ettL Renklı saç modasını 

n •ıi t h "l edebilırdim• Çıl-a ammu · çıkardı Şimdi de saçların arasına 
!ılııca bı'r ce ·aretle tara"ı elime al· . 

s "' modıfie işleme}•! moda alemine 
ılım · t .. h ·atımda ilk · ve ış e o gun &} lanse etmekle meşgul. Bunun da 
~r·fa bl ·· 1 f tıın r saç tuva e ı yap · pek yakında salgın halıne gelm! • 

k kuafürümle de ilk sükseml yeceğl ne malum. 

lta>anmış oldum. Yaptığım baş o Bitirmeden en"'! şunu da ilave 
000kı suarede çok beğenilmiş ve edelim ki halihazırda Anton! müt 

"' Un gecenin lronuşmasını teı • hiş bir servet yapmış bulunuyor. 
~-l etınişti. Ertes' gün başka ka • Otomob!lleri, hususi biı tayyaresi 
lınlar gelerek saçlarını yapmak !- ve muhteşem villaları vardır ki bu 

ç:_,,, . • 
· rıcaya başladılar. villalarının mefruşatının lhtışamı 

Pau1 derhal beni angaje etti. Bir anlatıla anlatıla bitirilememekte -
ita( ~v scnı a da Varşovava gide • dir 
~k . . 

salonumu orada a~tım. Antoln valnız meşhut yıldızlar· 
k Bı,. gün \'ı r~,·adan ge~-en bir la asli ailelere mensup yüksek şah 
~ ltist bana· Antoirı >ldn yeriniz s!yetlerin saçlarını düzeltir. N-e ka 
lt~ı-ası .değil Paristir .• dedi. Orada dar pahalıya düzeltti@'ini ilAveye 

dınız,, C•>k daha bciviik bir şöh- de lüzum yok her halde.. 

Niçin 

llltı- g01nte1M 1111' H- __ .. _ 
.,...,,., Utıı. fll'Ht , .... 11-

llltl1Mı ......... . 

ve nasıl gülerler? 

0•••01• e1an• çok it euamıaır, 
gllıme6• v•ktl udıl', o v•ktl 

buluna. d• lhm•I etmoz. 

Heryo piposunu bıraktıktan ıonra 
daha ••~lmll ve daha mOtabeaılrn 

oımek g6rQnOfOnQ kazandı. 

-•llnlnl• ıoıa,ıe .. ı ,..,..,.,.,,.. 
... lldll', ,....ı ,,. ,. __ " ......... 

Kent Clane Avl'upanııı ••-•O• SN' 
•lıttıiiı 111,. ,.ııaı1ettll', 16kln ... ... 

""'•" ...................... . 
.Mllela, 111-lıl ehl91'4M tı• 
llOM•I• .,..,...ltul', fak ot 11-

.. .,.,,,.ı .ı•ıoiU d• ..... 

BİR TOP NASIL DOGAR? 

Bütün dünya, harp için hazırlanıyor. Tealihatın bir lıııır merk•z:i uar ı ln6iltflr'e, Almanya. Buratlıı bir toprın na•ıl meydana ııelıli.tlni 6611.rora•nu~ 
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ESKi YUNANIN ŞUH KADINI ----..... 

DİLBER ASPASYA 
Yazan : M. Ra•im Özgen Tefrika No: 38 

Alkibyad'ın delicesine hareket
leri, ağızdan ağıza gezerdi. 
Çok tuhaf bir yaradılış hu - bu istikbal pek yakındır. Varsın, 

susiyetine malikim. Bende, iki ben şimdi, onlar zevk sürsünler. 
Jik var. Cengaverlik benliğimin Diyordu. 
hükmü altında bulunduğum zaman Bu sırada, oradan, süslü araba
ciddiyim; yavan yemek yerim; her sında, keyifle uzanmış olan Al -
şeyde kanaatkar ve idareliyim. Ar- ~b~ad. g~i!.o:.du. Kleon, .o. kıtal 
tık süs zevk. rahat düşünmem. En hadisesını yuzune vurmak ıçın: 

b ·t b'. f '"' af t' d · Ba - Millet kanı ile lekeli Ceneral 
ası ır ne er Aıy e ın eyun. -

1 
kır d . d örül' •• .. hla •kahrolsun. • ve emır en muş zır - . 
rımla toprakta yatar .. Öküz etin - Dıye bağırdL 
den soğana tavşan yahnisinden Alkibyad, bu hakareti işittiği]' 
sarmısağa kadar elime ne geçerse, halde, başını çevirip bakmadı; fa
onu büyük bir iştiha ile yerim. ö kat sesi tanıdığı için, kendisini 
Jümden yılmıyan, yorgunluk duy tahkir ed.enin ~im olduğunu da~ 
mıyan, çetin, çevik ve merhamet • anladı. Bıraz yuksek sesle: 

siz bir askerim. - Anarşist! 
Fakat .. Harp bitti mi, ordugih - Dedi 

tan ayrıldım mı. bir anda, ikinci - Fahişe kılığında as'ker! 

benliğim uyanır. Korent yosma - - Ne yapayım! İdare rejiminiz, 
!arı gibi giyinir, ayaklarıma İspar erkekçe tavırlardan korkuyor! 

ta ayakkabıları geçirir İyonyalılar - Ahlfıksız! 
gibi yüzüme düzgün sürer, Mersin - Fena mı? Günün geçen ak -
dalları ve güller içlne gömülürüm. çesi bu! .. Tiyatrolarımızın mevzu
Ceneral, bu defa, şuh bir kadın !arı böyle ... Sokak başlarında söy
hüviyetindedir. Kıvrılmış saçları !enen şarkılarmuz' hep bu maal -
pomatalar, kokular içınde .. Purpr- de.·· 
tan entarlııinl Agora meydanının Kleon, gür bir sesle: 
kaldırımları üzerinde sürüklemek- - Bütün bunlar hürriyetin ni -
ten zevk alır. metleri!! 

AJkibyad, hakikatte de, kendini Diye bağırınca, Alkibyad, dur -

ta · tti" · 'b' "di G.,,. .. t madan, cevabı yapıştırdı: 
svır e gı gı ı ı . orunuş e, 

if lı azibeı . 'dı' Kısa - Evet .. Her ahlaksızlığı mübah zar,nazvec ıı., .. 
fakat güzel söylerdi. Fikirleri a _ adcden bır telekkı... Kurduğu -
teşli ve ruhlu idi. Bir in, dünya •

1 
nuz rejimi~ icaplarına uymakla 

nın en fazileili insanı olur- fakat fena mı edıyorum? 
çok geçmeden, ahl3.ksı.zlığı~ koyu - Küstah! 

çamuruna gömülürdü. O, emsal -
siz bir cengaver -0Jduğu kadar eş
siz bir hovarda idi. Boğazına ka -
dar borca battığı halde, etrafına, 

avuç avuç para saçardı. Kah fahi

- Budala! 
- Milletin yüzkarası! 
- Maskara! 
Alklbyad, bu sözleri söyledik -

ten sonra, altın yaldızlı değneği !-

İS.:DAll 
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Almanya Şimal 
denizinde f aaliye
t ini çok artırdı 

• 

lzlanda adası, bir müddettir Alman harp gemileri 

tarafından ziyaret edilmekte ve tayyare meydanları 

yapılmak üzere hazırlıklarda bulunulmaktadır 
'"" ... --

•• 
• 
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DÜNÜN DEVLERİ 
Abdülhamit devri başpehlivanları 

ii•!!!!'!!!!'!!!!!'!!!!!!'!!!!!"!!t!!t!! M. Sami Karayel : 35 -
Kaptan iri yapılı bir adamdı . 

Ense, kelle yerinde idi 
Yalnız o, değil ben de tıpkı onun - Hocam. afiedersin;z .. Zelil 

bil· 

gibi hareket ediyordum. Eyüb han- deki ne?.. . . 
gi güreşe giderse hemen lı:isbeti Hiç bozmadan mukabele ettiJll· 

sırtıma vurup peşinden yola çıkı- - Kisbet!... . e 
- erı!l 

yordum. Kaptan bu mukabeleın uz il· 
Hatta; hazan öyle tuhaflıklar o- gözlerini açtı. Olduğu yerde g:~ii 

Juyordu ki; bir gün benden gizli di. Dikkatli, dikkaill benı . suı .• 
izini ıkaybederek Silivriye güreşe ve_ Birşeye benzetememiş gıbı gıı 
gitmişti. Nasılsa bir tesadüf eseri !erek: . 
olarak Silivride düğün olduğunu - Pehlivan kisbeti mi? Ded1

• 

ve pehlivan güreşi yaptlacağını E- - Evet, pehlivan kisbeti. · · ..• 
yüb pehlivanın bir gün evvel ora- - Ha· anladım sen Silivriye gıı 

' . ' ya gittiğini haber aldım. reşe gitmek istiyorsun öyle ıse·· 
Eyüb; başını rahatcaetk kurtar- - Evet.. k 

malı: ve cebine paraları atmak için _ Bu kisbeti orada güreşece 
güreşi bizden saklamıştı. bir pehlivana götürüyorsun? P 

Ben, haber alır almaz durur mı- Demesin mi? .. Dedim ya, .ka_pt~e 
yım?. Hemen medreseye koştum, beni pehlivana benzetememıştı. 
kisbeti yüklendim. Doğru Yemiş diyeceğimi şaşırdım. Evet; deıtlt"' 
iskelesine geldim. tl'züm zamam i- den başka çare bulamadım. 
di İskelede üzüm getiren Silivri 
kayıkları vardı. Yüklerini boşalt

mışlar geceden yelken açıp Silivri
ye döneceklerdi. 

Boynumu bükerek: 
hJıvaP" - Evet kaptan... Başpe . .,.. 

!ardan birinin kisbetini güreŞe ~ 
tiştirmek mecburiyetindeyim·" 

. · bU·" - Ya; .. H .ıgı başpehlivan 

-N~ıEyüb ... 
- Çok güzel... Aferin bocaır.. ·il-
- Amma, kisbeti güreşe yet~ 

Fakat hava lodos olduğu için gi
dip gitmiyec"'kleri belli değjldi. 

Günlerden perşembe idi. Cuma gü
nü de Silivride güreş vardı. Kap
tana sordum: 

remiyeceğim galiba!. 
- Kaptan, bu gece kalkamaz mı- _Neden?. 

yız?. J<alltl" 
- Bir kere; gece hareket ilde- - Baksanıza sabahleyın Jodos 

meyiz.. Sabahleyin köprü açılır a- cakınışsınız... ı>:onı:_a, ııava 
çılmaz y~a çıkabiliriz.. 1 ımış ... Gıdemeyız ay le ıse... [(}" 

Y '- . ,;.; . SeO 
- Neden sabahı beklıyoruz?. - 0 • canım, ye-rrız... .

0 
tı•· 

- Hiç köprü açılmadan Haliç- dos estiğine bakma! Sabahleyı ·zi 
1 1 Kı .. • Jarı b• ten çıkabilir miyiz?. Dedi. va me tem er.. yı ruzgar 

şeleri elmasa garkeder, kMı onlar- le, ara~asını çeken nimüryan Nüb
dan ödünç para alırdı. Onun isra- yalı ~s~ k22lara dakundu ve ara

lı ve delice hareketleri, büt_ün Ati- ba yurumğe başladığı zaman: Reykjavik (İzlen.da) da . Mart j Bir sosyalist mebus ta, Alman -ı cağı imtiyazlara mukabil, Alman

na~a, ~ğızdan ağıza gezer~. Onu~ .. - B." tat!~. ta~lı ko~ll§IJla~z, 1939 - Almanların hıdrografık hız- J yanın, İzlandada, tayyare meydan-ıya, memleketin yegane serveti o
Olimpıyad yanşlarına gonderdıği ş~phesız, bugunku şeraıt ı.çınde metinde 'kullandıkları Meteor is - lan vücude getirmek için İzlanda- lan kuru Morina balığının en bu-
arabaların guze·· J biçimleri araba- bır mesele addedılecek mahıyet - ind ki h fi es· l' anımızda • • . . · . . . . .. m e arp se n 1 ım da en ziyade müsaadeye mazhar yük müşterisi olacağını taahhüt 
cılarının zinetleri göz kamaştırır te degıldır. Birbırımızı sovrnekle, b 1 Ş . 1 bak 1 _ , . . . ... u unuyor. ayıa ara ı ı ... _, 

Ben kaptanın bu sözlerinden bir- öğleye kadar Silivriye atar-··. ·le 
şey anlamıyordum. Bir yelken ge- Kaptanın bu sözlerine sevınlp• 
misinin kalkması neden köprüye mukabele etmiştim. Adeta, scV'b• 
ta~:dir diye düşünmeğe başla- cimden bağıracaktım. .. J3~t"' 
dım?... Kaptan benim sarığıma, denizci yüzümü güldUrmü~tu. Hl' 
cübbeme göz attıktan sonra: rilen asabımı gevşctmıştı. E 

- Hocam; anlıyarnadın mı ne güvertede bir yer göstererek: • 
dediğımi?. - Şöyle otur bakalım ... J{orJtJ!ll· 

- Yok .. Anlamadım... yetiştiririm seni güreşe ... Nasıl :e-
Elile yelkenlinin direğini, so™ sa baş güreş öğleden sonra olur• 

herkesı. hayran bırakırdı Alkib _ aynı fikirde olmadıgımızı anlat -
· makt ba 1ı: b' Yakında. Emden kruvazörü da 

Yad'ın bir •~et çılgınlı"', Atin. alı- an , fi a ırşey yapmıyoruz .. 

bir millet hakkını haiz olduğuna · etmektedir. 
istinat ettiriyor. 

ra da köprünün gözünü göster& di. tı 
rek: Zaten; akşam olmağa baŞlaJYI~ a· 

- Hiç bu direkle bu köprünün Kayığın kıç güvertesinin bir keP 
.,.. 6' buna iltihak edecektir. 

!arın sevgisini zedeledi ve ondan degıl mı· Parlamento reisi, bu sualden faz 
la sıkılıyor, amma, Almanya ile nefret edilmesine vesile verdi. O, Deyince, Ceneralin bu nükteli 

bir eğlence gecesinde, fazla ken • cevabı, Kleon ile etrafındakileri 
dinden g~ ve ilfıhe Herme3 na - gülmiye mecbur etti. 
mına dikilmiş olan heykeli kırdı. :. 

Bu, dindar Atlnalılarca, bir kü- Aspasya, Frinls ile prenses Se
für ve mükaddesata isyan sayıldı. rigo geçtikten, kendisine sırnaşan 
Ceneral, firar etınekllt hayatım zendostlar da ortadan kaybolduk
Jrurtardı. Affedilip memleketine tan sonra, kalabalık içinde yalnız 
dönmesine müsaade edilmesi bile, başına kaldı. İsmini bilm~ği ih-
uyanan iğbirar ve nefreti gidere- ti ttığı tokat, · ld ğ . yara a zengın o u u-

medi. kri """ . . 
1 

nu söyliyen göbekli adamın yerde 
~byb~d'mahase. d ~'.:.~~d~ Ae- yuvarlamşı ve onlardan evvel, kız 

keli yen ır v şeti e gon.u u: - . .. .. 
t . d bir p ı k' teşvik" il koşulu arabasındakı suslu adamın 
ınaa, oemar ın ı e ••.. 

ayaklanan bütün ücretli yabancı altın yaldızlı degnegını nasıl kır-
as!terleri idam ettirdi. O, bu fer • dığı, birer birer, gözlerinin önün
yatlar ve ricalar içinde hazinleşen den geçti. Atinaya gelişinin ilk 
manzara önünde, bir cellat kadar gününde geçırdiği bu tuhaf ma -
hissizlik ve soğukkanlılık göste - ceralara ken1!!5i de güldü. Sonra, 
rinee, halk, pek büyük bir tee~sür birdenbire, hülyasından ayıldı. O, 
duydu ve bu vahşeti de hiç unu - burada, böyle tek başına, bekle • 
tamadL yip mi duracaktı? Arkadaşı Tar -
Meşhur Kleon, bir gün, umumi geli neredeydi? 

bir yerde, etrafını almış olan işci- Targeli, biliyoruz. kı, Aspasya 
!ere, gözleri önünde duran köşk - zendostların arasınaa '1kıştığı za
leri ve sarayları göstererek . man , ortadan sıvışmış Alkibyadın 

- Bu gördüğünüz servetler, ya- arabasının arkasına sığınmıştı. 

kında , sizin olaeaktır. Biliniz, ki (Arkası van 

Bu küçük haberin ehemmiyeti 
şuradadır: 

Vegner isminde bir Alman, bir 
ay evvel, omz kadar arkadaşile İz-

müzakereler cereyan ettiğini sak
lıyamıyor. Şimdi, lzlandanın mer-

Minimini yavrunuzun sıh • gözünden geçebilir miyiz?. rına zembilimi ı.oyarak oturdu"'' 
batini düşününüz. Onlara Hakikaten; •bir işin acemisi o- Kaptan iri yapılı bir adarndı. ın; 
çocuk arabalarının kraliçesi Jup da saçma sapan konuşarak se, kelle yerinde idi. Kürek çek1ı~ı. kezinde, herkes, mareşal Göringin olan ve en iyi imal edilmiş, mahcup olmak kadar gülünç birşey den bazuları kafam kadar ,-n 

landa adasındaki Reykjavik şeb - kardeşinin, son zamanlarda adaya en fazla tekemmül ettirilmiş yok... Ne yalan söyliyeyim. bu adarn ~::. 
r;_ne çıkı~or. Bu_.~d~m'.. arziy~.t tet- geldığinden ve İstiklal partisinin en sıhhi arabayı alınız. Yeni Anladım; gülünç bir mevkide na, hasmım Mavnacıyı batır!• 
k.ikatı ıçın geldıgını soylcdıgı hal-' ·sı . d b' . 1 .. ··şı·· _ .. d gelen 1939 modelinin 50 den kalmıştım... Lakin, ne bileyim Yahu Sami Bey bu m3vııacıW reı enn en ırı e goru ugun en H ' ' ' 
de, bütün vaktini İzlanda füyorla- fazla çeşidı vardır. er yer - ben ... Yelkenliden büyük Kasım- rın bazuları nekadar kavi oluY0-' 

bahsediyor. Bu partinin muhafaza d f' t .. ·t t l>i" 
rnı.da, ! Alman iahtelbahilrlerine en ucuz ıa ve musaı şar - paşa vapurları delikten geçip du- Hele, enseleri ... Yani·, içimden Jı• 

kfır olan ve hepsi de gemi inşaati- la ı al 
hareket üsleri aramakla vakit ge- le alakadar bulunan bir zümresi r a Y nız, ruyorlardı. nim de mavunacı olacağıoı ge 
çiriyor. Arkadaşları da kırları, o- BAKER MA~ASINDA Kaptanın bu !Mı üzerine şaşa- yor ... 

d Almanların teşel:.büsatını tevec - bulabilirsiniz. ı d E" b hl · k lk k · ir.deP vaları gezerek, tayyare mey anı .. .. .. a ım.. ı;er sa a eyın a arsa Ne ise; bak Samsun giıreŞ · 
haline gelebilecek yerleri tetkik.,._ cühle karşılamaktadır; çunku ala- l••••••••••••••ısilivriye yetişemezdik ... Sinirlen- nereye gittik ... Fakat, biJiyorsıı~ 
diyorlar. 

1 
miştim... Eyüb yakasını benden ki, bu Nakkaşlı Eyüb meselesi Y~3 

Bu yetişmiyormuş gıbi, bir gün, , kurtarmış ~ı~u.nacaktı. . . reğimde derd benim ... &unsun3 da 
· • 1 Kaptan "ınırımı ve acelemı rus- o benim ""Şimden geliyordu gemideıı bir sürü Alman zabitı ve .-- o•• 

· sederek: bu sebeple bu Silivri güreşini 53
01

e 
bahriyelisi, askeri bir nizamla şeb- - Ne o hocam! .. Nedir acelen?. ımlatmağa mecbur oldum. pı 
re çıkınca, bunların arkasına, yüz b 

Diye alay eder gibi sordu. Bu sô- bak ne gülünç bir güreştir U · , 
kadar nazi katılıyor. ze karş: ne cevap vereceğimi şa- Ben, oturduğum yerden kaPt~ 

iş PARLAMENTO YA şmmştım. Duraladım. Adamcağı- nın iri bazularını, gergin ve ad•1aı 
AKSEDİYOR ıın gözleri sırtımdaki zembilde idi. ili göğsünü seyrediyordum. J3ıf .. 

Bakıyor, bakıyordu. böyle sessiz sadasız oturduk.· • 'fa) e 
Almanların bu garip ziyaretle - • • }'akat; içindekinin ne olabilece- falar bir malt12 ocağının üıerjllı· 

riııden end~ıeye dıi~cn İzlanda ile s A H, o G LE ve AK ş A M ğine akıl erdiremiyordu. Simsiyah koydukları büyük tencerenin bal._ 
sosyalist mebusları, son günlerde, meşinden birşey vardı. na toplanmışlar birşeylcr P'~ır' 
l. 1 d ı· t b" · ı · Her yemcktf"rı !.< nın ründc 3 cle-f.ı rnuntnz,man dl~.lerıniz• fırçalayınız K d 1 d zan a par amen osuna ır ıs ı · ' aptan en sonra, ayanamadı. yor ar ı. ..,r) 
zah takrirı veriyorlar. Ve sordu: (( A,.ka$ı 1 

==-===========================================================:========::====:=================================================================::=-~ ınıa~ 
- - Nihatçığım, söylP Allah aşkı-ıtım bozulacak , diye ... Bütün İstan- E • s it s d kası yok amma biraz gözlerin açıl- buk kestim. Esnedim ve ya ~i•· 

na sen misin? Bu n<· inanılma~ bul gençlerinin arabamız geçer - m 1 ne u an 1 n ara y 1 n a sın dıye sana bunu da anlataca - üzere ahırdaki küçük odaya ç~ de 
ııeyL İki saattir deh olı<cağım. Mek ken içınde taşıdığı bu feraceli, es· ğım. dim. Onlar çoktan hazır ... t)~ııbB" 
tubunu alınca gözlerime inanama rarengiz güzel kadına karşı duy-

1 
•Gece saat üçü iple çektim. Bi - yarım saat ıçinde horlamaya _;. 

dım. Bir taraftan senin bana sev. duğu hasret gözümün önüne gel - Yıla.zan 41 : Jfil : 11 ;J.1 fJ Tefrika zim ahır dairesinde benden başka !adı. Ben zaten soyunma!l11~~~ 11 
gine, bir taraftan cesaretine hay - di, bu bembeyaz tenile, toplu etile, M. hsan Numarası : 36 üç arabacı ve seyis daha var; üçü Yavaş yavaş, ayaklarımın u ~ıı· 
ran oldum. Ben bu ~vgi karşısında iri gözlerile her erkeği çıldırtan w••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••- de buranın eskisi amma dünyadan basarak aşağıya indlm. Ahırın • 

. d' p.rıı 
canımı fedaya hazırım... kadın ~le benim esirim idi. Adeta _ Estağfurullah... Dünya bu. ! nın önündt bekle. Tam saat üçte 

1 

üç Van kedisi ile, gözü açık uyu _ haberleri yok. Bütün ömürleri a- pısı Prkasından sürgülli ı ı. hlli , 
B gu··zeı Jıad ... .. her emrı·mA inkı'yada hazır esirim b k · · ka hırda ve hayvanlarla ba•b•= ge- katta yanan idare ı•-bası t•· u genç ve ın ...,e.... ~ ·· Her şey olabilir. Yeni tanıdığınızı en sarayın apısını açıp sem ıçe- yan pıeıdır. Kediler, sultanın • '"Y"" am yd"' • 

coşmuştu. Farkında olmıyarak per Belki ona .Sarayı soyacağız!' d•·- fakir bir gencin pırlanta iğnenize riye alacağım. Benim odam, arka- gözdeleri ... Kapıcı ise yirmi sene- çiyor. Ayda bir defa izinleri oldu- vanların sırtını ve kapıyı a ·pı· 
de perde sesi de yükseldiği için: sem kabul edecekti. göz koymuş olması da mümkün - daki kapının sağındaki üçüncü dir, başına hiçbir hadise gelmediği ğu halde onlardan bile istifadeye tıyordu. Kilidi açtım, kapıııın · 

1
çe• 

_ Aman Müjgan, ne yapıyor - Bu emniy~tin verdıği gurur ile dü ... Neden olmasın?.. penceredir. F.limdeki lambayı pen için içeride kıyamet kopsa bu so- lüzum görmüyorlar.Hele saray halı: ni taktım. Gündüz ahıra bU ip~a!ı' 
ı;un? YaV81;!.. geniş bir nefes aldım fakat ihh • Bırden arkadan sar"dının sesi cerenin perdesine yaklaştırıp bir ğukta küçük odasından çıkıp sara- kında, saray erkanı, kızları, ağa - kerek giriyorduk. Maamafilı onuıı 
Dıve .ıhUıra mecbur oldum. Ar- yatsız hareket etmiye gelmezdi. işıtildi: iki defa sallarım, o zaman kapıyı ya kadar yürümeyi gözüne alacak !arı hakkında hiçbirinin en küçük çede dolaşmak ta yasaktır. !< ol• 

ttası~ı arabaya dönerek ve elile bir Gayet alçak bir sesle ve ben de - Haydi Müjgan, geç kalıyoruz. açmaya gideceğimi anlarsın. Tam takımdan değildir. İşte bu vaziyet- matt'ımatı yoktur. Heriflerin ne için kızları ve ağaları taşııııa elı 
k 1 . . 1 ed k d tıpkı onun gibi uzaklaro ısaret ede- Nerdeyse ortalık kararacak!.. saat üçte, bu gece... ten cesaret alarak büyük bir ta • halde olduklarını şundan anla: masa ömrümüz ahırda ge<;'1'criJI ta ım y~r erı ışare ere evarn . ev c 

Nti: rek: Müjgan bu ihtara da aldırış et - Asım, şimdi sana işin doğrusunu savvurum var, amma daha sırası Benden evvelki, daha doğrusu be- ftncerelerimiz yandakı ,._,3P' 

- Saıt ağayı hır kere gördüm, miyecekti. Ben onu geri dönmeye söliyeyim? Ben bu meselede pır - değil, bunu sana bir iki güne ka - nim yerini aldığım arabacı Halil aralığına bakıyor. Yalnız ba} 
1
. ~~ 

- Dem• k beni bu kadar sevi - va 
pırlanta ığne meseıes.ini anlattı. lsevkederken ne söylese beğenir - Janta ile gönülden hangisini ter - dar yazarım. ağa gidiyor, ona ancak gölgesi )arın arkasında iki pencere ·•·ı ıı· 

yorsun öyle mi Nihat? Kalb kal - 0 1 da '" 
- Ah, onu açma Nıhat ... Ne ka- sin? Bu acele arasında hemen ka-, eih Pdeceğimi de pek bilememeye •Dün geceyı MüJganın odasın - bcnziyen bir adam Halil ağa ola • bahçeye nazırdır. n ar 

be ka'1iıdır. Gece giindüz rüyama dar mahcubum., beni tahrik eden rarını vermiş gibi: ) !ıaşladım. Bal gibi saraylı biraz da geçirdim. Maksadım hem biraz rak gelip karşılarına dikiliyor da dam boyu yükı;ektedir ,·a· 
g irdiniz emin ol. Uyaııık ıken se - S 1 t ıı lb ı.. 

1 
.. .1 •1 d k h d d h K d d,, · in g~)"rt · yalnız ait ağa o nıu~ u. a " ı - Nihat, ded •. Anlaşıl•n iki ge- midemi bulandırıyor, amma sana goniı eg en irme , em e a a içlerinden hiçbirisi farkında ol - ' apı gıcır a 'ıı' ıç n )<ıı· 

n;nJe m guhım. gözlerimi kapa - gönlüm beni aldat:nıyor, olamaz, ccdir sm ar3bac•br daircsindesin. karşı sözümden geri dönmemek esaslı bir iş yapılabilip yapılamı • muyor. İlk bir ıki gün onlara ar· vas açtım; aralıktan kapıcıııı l•J" 
yınca rüy•mcia •eni görüyorum. bu işi Nihat yapam .. z, diyordu. Bir Seyisleri< , atlarla bcrab"r yatı - mertlık icabıdır. yacağını anlamaktı. Benım bu zi- kamı çevirmek ve yüzümü göster·! Jübe;lr.i gözetledim. ()nıın d.ı aıll' 
Sait ağ:. <Öylemed; mi? an gönlümün sesini dinlemiyerek, yorsun. Bunlara benim hatırım O gün biz sağ salim saraya dön- yaret ve seyahatimden Sait ağa - memckle iktifa ettim Şımdi ona • . ıı: mınderdek ı yastığına daY J(J" 

Bendrn cC'Vap ve n uk. he. f' ıstı- Sait ağayı dinlemiş olmanın ceza· i~in k;ıtlandığını anladıkton sonra dük ve gecenin saat üçünü iple nın hiç haberi olmadığı için ağa da lüzum görmüyorum. Karşı kar-ı' ğını göriince bahçeden ~·ıktını · 
yordu •. Fakat ben telaşla ıdim . sını k:ifirlerc·~eo" çeki im. Beni af- benim için yapılmıyaeal< fedakar- çekmeye başladık. Bizim saray<la hazretlerinin bazı esrarına vakıf şıya kağıt bile oynuyoruz. Dün ak· pıyı tekrar kapadım ~r) 

(.r\l'k•" y farkıntla olacaklar. bütün tertiba- )fet... !ık yoktur. Gece orarlJn çık, kapı- rl avak çekildikten •onra dola~an oldum. Bizim davamızla pek ala - şam telaşımdan kağıt faslını ça -
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~:~~!3]~i!I:u ~l!§l~(I 
Portakal Yetiştirelim Hava hakimiyeti iç'in 

mücadele ,fazla kızıştı 

Kırıklık, Esneme ve Rehavet 
Hastahkların piştarıdır, fakat onları 

Güzel memleketimizde ö • ı 
tedenberi portakallara çok e· 

Tabiatin, hilkatin yarattı • 
ğı o deniz kadar geniş gölle • 
rini ve derelerini biribirile 
birleştirerek husule getirdik· 
!eri Vanzeyin vapurla do • 

taşıp dönmek için 10 saat ka • 
dar süren yemyeşil sahilleri· 
ni, pırlanta gibi şehirlerini, 

mükemmel köylerini, binler-

heınmiyet verilirdi. Birçok 
şehfderde yetiştirilmeğe ça -
lışılırdı. Hatta İstanbulıımu

zun eski usulde yapılmış ha • 
Valı, geniş saraylarında, köşk· 

lerinde, Boğaziçinin muhte -
§em yalılarında, sahilhanele • 

rinde, cennet gi)ıi güzel hah • 
çelcrinde, liınonluklarında, 

SÜSiü ve büyük saksıların i • 
çinde nekadar narin portakal 
fidanlan yetiştirirlerdi. 

Fakat halkımızın çoğu ka • 
Palı, havasız, güneşsiz · ve hat
ta k..:ranlık ve bahçesiz apart
manlara merak ettiklerinden 
o güzelim portakal ağaçcık • 
!arını göremez olduk. 

Sıhhatlerini seven, çocuk • 
!arını be,lemeği düşünen 
medeni insanlar, Avrupalı • 
lar, Amerikalılar fazla por -
laka! yemeğe \'e memleketi
mizden de çekıneğe başladık • 
!arı zamandan itibaren bizde 
de çok portakal yetiştirilme -
ğe heveslendiler. Nevilerini, 
cinslerini hakkile ıslah etme
ğe çalıştılar. 

••• 
Dörtyolda ve civannda bu

lunan köylerde en tatlı, en 
lezzetli olarak yetiştirilen 
milyonlarca portakallar, şiın- . 

di bizden ziyade, duru beyaz, 
elmas gibi güzel Alman k12; • 
!arını bcsleıneğe yarıyorlar. 

Güzel Mersinin içinde ve 
civarında yeşil Kıbrıstan ge -

len Türk muhacirlerinin, 
Yafa cinsinden yetiştirdikleri 
nefis ve büyük portakallar, 
herkesi iınrendiriyorlar. 

Mısırda Ni\i mübarekin, 
Bağdada Fırat ve Dicle ne -
hirlerinin kenarlarında neka· 
dar ıiıükeınmcl ınuılar, por • 
takallar yetiştirilirdi. 

Şimdi elimizde Mısır ve 
Bağdad' topraklarından daha 
ziyade mümbit, ve bereketli 
olan Adana ve Mersin toprak
larımız var. 

Daha pek biiyük i§ler gö · 
rebilmeğe namzet olan o bü · 
Yiik nehirlerimiz boşu boşuna 
denizlere akmamalı. Arasıra 

feyezan eden, taşan, kükre -
Yen, köyleri basan, mezruatı, 
ekilmi§ yerleri •Ürüp götüren 
o deniz gibi nehirlerimizin et
rafında yüz binlerce bostan -
lar, bahçeler, sebzelikler '"" 
milyonlarca portaka\lıklar 

görmek isteri:t. Sırası gelmiş
ken söyliyeceğinı. 

••• 
Bir damla suyu boşu hoşu -

na, denize akıtmamak, bir 
bardak sudan bile istifade et
mek için Alınanların Berlin 
içinde ve civarında yaptıkla
rı binlerce sun'i kanalları, 

gölleri, fabrikaları, makine • 
leri, tezgahları, yalıları, ki . 
§aneleri, sarayları gördüğüm 
aaınan pştım. Hayretler için
de kaldım. 

ce fabrikalarını vasi ormanla
rını, sayısız bahçelerini, he -
sapsız çiçekliklerini, çeşit çe
şit plajlarını, muhteşem li -

monluklarını, muntazam su -
rette idare edilen su tertibatı 
o kadar mükemmel yapılmış· 

tır ki, denize bir damla su bi
le boş yere gönderilmiyordu. 
O büyük derelerin, göllerin 

içinde dolaşan } üzlcrcc kü • 
çük ve büyük vapurlar. bin· 
!erce yelkenliler, kayıklar, 

motörler, Şirketi Hayriye va· 

purlannın hemen iki misli bü
yüklüğünde olan yük mavna
ları ve pek mükemmel ve 
muhkem 49 tane büyük köp-
riilerin altlarından geçip av
det ettiğim zanıan bizim ne -
hirlerlınizi ve göllerimizi dü
şiinerek dalmıştını. 

İtiraf etmeliy iın ki Ciim • 
huriyct de\'rİnıi:tin soıı za • 
mantarında nehirlerimize, de
relcrhni~e, göllcriınize ve ka

nallar açıııak, ve barajlar kur· 
mak hususundaki teşeb\lis • 
ler, çalışmalar, tertipler çok 
iyi neticeler vermektedir. 

••• 
Türkiyede şimdiki halde en 

iyi ve tatlı portakallar. Ala -
iyede, Dörtyolda, Mersinde, 

Finikede yetiştirilmektedir. 

İzmir, Aydın, Balçiva, Sefe -
rihl<rar, Marmaris, Bodrum 

ve Adana cihetlerinde tile\' · 
cut olan milyonlarca portakal 

'

) :~as~~~:ı~:~.h t:~'.'.::·~!:f~ 
ce sulu, çekirde~İ7., ince de

f rileri dilimlerden hıısııle ge -
len nevilerini, a.51l1y3rnk ye .. 
tiştirmeğe ziraat memurları • 
ınız ve halk1n1ız son derece 
-:ayret ediyorlar. 

Rizede bereketli olarak ye
tişen portakallarııı da daha 
mükemmel, olgun, tatlı olma
sı için hükumetimiz fevkala. 

de çalışıyor. 

Yafada, Trablusşanıda \'e 

Kıbnsta yapılan birçok tec • 

rübelerden anlaşılmıştır ki 
ekilen türlü türlii hububata 
nisbeten portakal yetiştirmek 
daha kolaydır. Daha faydalı • 
dır. Daha ziyade kllrlıdır . 

Bu cihetle Anadoluınuıuil 

oldukça sıcak ve mutedil vi
liıyetleriınizde, münasip top

raklaruıda portakal yetiştir • 
meğe nekadar çok çalışırsak 

o nisbette halkımızın sağlam· 

taşmasına, zengin olınasına 

hizmet etmiş oluruz. 

Tabiatin, hıllaıtin yarattı 

lokman HEKI"" 

Almanyanın, bugün için, 10,000 
tayyarelik bir kuvvet 

hazırladığı tahmin edilmektedir 

Alman 

--YAZAN: 

Pegrone de 
Tores 

• 

c ıs t . ?Mt-rıı..· 
hombardıman tayyar•leri bir "fl'I Hna•ınJa 

ile karşılayabilirsiniz 1 

GRiPiN 
Radyol'.n müesseselerince 
hazırlanan ve Türk kim
yevl müstahzarlarmır. en 
muvaffaklarından biri nlan • 
o ilAçtır ki vücudu nezle, =l == 

grip, bronşit hastalıklan

na karşı kale gibi mUda. 
faa eder, harareti suratla 
düşürür ve bütün ağrıları 

geçirir. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklid 
ve benzeri vardır. GRIPIN yerine başka bir 

marka verirlerse şiddetle reddediniz. 
• ,, .! ,.,,., .. '\' .. .. _,, 

.. RADYO .. 
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TÜRKİYE RADYOFÜZYON POSTALARI 

O alga 
Uzunluğu 

Türkiye Radyosu - Ankara 

1639 m. 183 Kcs./120 
T. A Q 19,74 m. 15195 Kes./ 20 
T. A P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20 

K"''· 
Kw. 
Kw. 

----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Radyo •ewnlerin çok befendifi, takdirle alkııladıfı bir Alman fen harik11$ı ..• 

Türkiye mlimessilliği umumi satış deposu : Sadettin Sönmez, Sigalas ve ortakları ... 
Sirkeci Horasanciyan Han No. 7-8 Telefon 20412. Satış salonları : Beyoğlu Tokatliyan Oteli karşısı No. 237 N. Stefanidis, M. Logotetis ve Şsı. 

GALATA 
SiRKECi 
ÜSKÜDAR 
ANKARA 
ANTALYA 
EODRUM 
ÇANAKKALE 
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lSKISEHIR 
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Bankalar caddesi 38 
Ham'diıe ca~desinde No. 37, Nihat Işık 
Hakimiyeti Milliye caddesinde 47. M. Ziya Ozaçıkuöz 
H. Ali Demirc&n, Yenişehir 
Omer Hakkı Göksoy 
Veysel Bar 
Mehmet Ali Kızoglu 
Mevlılt Evirgen 
Hüseyin Rahmi Genç 
Recep lnöntepe 
Ali Ozahı 

1 1 

1 
ı 
' 
i 
! 

1 ~ 
l 
! 
1 

• l 
! 

IZMIT : Faik Nushet Belgin 
KARAMAN : Ferit Ozer 
KARADENiZ EREGLISI : Yusuf Çaştabanoğullan 
KiLiS : M. Nuri Topçuoglu 
KONYA ERErıLISI : Cevdet Apak 
TRABZON : Ali Rıza, Miraç Işıllar 
TOKAT : Uysal Kardeşler Ahmet Mehmet 
URFA : Zeki Anlagan 
KONYA : Hamdi Beştav 
BURSA : Sadi Erler ve Abdullah 

' BARTIN : Hacı SUleymdn Zadeler 
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MTl'A 1 

Tane Kurut 

Samsun 25 (Medeni kutuJ 45 
Samsun 20 30 
Salon 20 35 
Çeşit 'lOO 145 

Göğüs ağrısının şayanı hayret tedavisi ' 

I 

Bütün bir hayatın tecrübesi, bu tedbi
rin kuı;ursuz ve tam tesirini isbat eder. 

Bay N. P. yazıyor: •Bundan 60 sene 
evvel, pederim lıana delikli ALLCOCK 
yakılarını tanıtmıştı: Bu yakıları ihmal 
etuğim zaman müthiş sancılarla kıvra
nıyordum. En sürekli ağrılarımı bir de
likli ALLCOCK yakısile tamamen ge
çirdi. Bu yakılan karın nezlesi romatiz
ma mafsal yorgunluğunda gullandım, 

OKSOROK, Nlll[! DERHAL GEÇER! seri ve müessir semeresini gördüm. 
Müthiş sırt ağrısından kıvranıyor ve

ya siyatikten ıztırap çekiyorsanız delikli ALLCOCK yakısile halas 
ve sükUn bulursunuz. 

Saçtığı sıhhi sıcaklığı OTOMATİK BİR MASAJ GİBİ ağrıyan 
yerin etrafına yayarak kanı tahrik eder, ve bütün ağrıları iıniyen 
de!eder. 

DELİKLİ ALLCOCK YAK.ISI Eczanelerde 17 1/2 kuruş. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
I - Şartname ve nüınunesl mucibince 20.000 Kg. kalın kınnap 

kapalı zarf usulile mübayaa olunacaktır. 
II - Muhammen bedeli 17.000 ve muvakkırt temınatı 1275 lJ. 

radır. 

IIIl - Eksiltme 14/4/939 Cuma günü saat 15 te Kabataşta Leva
zun Şubesi Müdüriyetindeki Alım komisyonunda yapılacaktır 

IV - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şubeden pı.
rasız alınabilir. • 

V - Mühürlü tekltf mektubunu kanuni vesaık ile V< 7,5 güven
me parası makbuzunu ihtiva edecek kapalı zarfların eksıltme günü 
en geç saat 14 e kadar komısyon ba~kanlığına makbuz mukabilin-
de verilmesı lazundır. ·2015• 

13ugun 16 da 
ak~am 9 da 
Yeni operet 
(Zll' Deliler) 
Zo20 Dalmas 

Şarkılar 

söyliyecektır 

,,, ... . . .. ..... . '"'• 

Sahip ve Baomu:harrırj: Ah Naci K.A~ 

RACAN - Umumi Neşnyatı İdar• Edon 
Yazı İılm Müdilıil : .M. Rasim ÖZGEN 

&.ılıbaı Yer: Son Telçat ~ • 

..... •• .. ... 

lstantuı Sıhhi Müesseseler Artırma ve Eksiltme 
Komisyonundan . 

HeyLelıada Verem Sanatoryomu içın 1000 metre grı bez ve 
J500 metre perdelik krem bez açık cksıltmeye konulmuştur 

l - Eksıltmc 19/4/939 Çarşanılıa günü saat 1~.30 da Cağalog 
)unda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu 
komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiaı Grı rc-.kttk: beıııı metrPs, 70 krPnı re'1k-
tekı bezın nıetrLSI ı~o kuruştur 

3 • Muvakkat garan·ı 187 Jııa 50 kur..şıu •. 

4 - İstekııler Jrtn•.neyı beı gun komis 'Pnda görcbı ırler. 
5 - istekliler ceri srneyp aıt Tlcarr t Odas. vesıkasıle N90 sa

yılı kanu'lda yazıL belgeler ve bu ,~, yeter muvakkat gara"ti mak 
buz veya banka nıeJ<tubu ile bırlikte belli gtin ve saatte konıısvona 
gdmelerı. , ~-46. 

iKDAM 

• 

MERKEZİ • • ANKARA 

Kambiyo işleri 

• 

ve sanır 

Banka Muamelatı .. 
ş 

ANKARA 
ADAPAZ.ARJ 
BA1'DJRMA 
Bı\.R.TJN 

u B E 

801.U 
BURSA · 
ESh.i~ERiR 
GEMLiK 

' 
• 

E R 

ISTANBUL 
iZl'tllT 
~AFRANBOLU 

TEKIRDAG 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi : 

Umum 1\Aüdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen 

s 
·Çok mtısait şartlarla sayın müşteriler:mizin emrine amade bulundurulmaktadır 

l.zahat almrr ak üzere müracaat olunması 

f' Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deni:ıı Ha•tahaneai cildiye 

siihreuiye mutahaHll& 
Pazardan maada hergün 3 den 
<onra haıtalarını kabul eder . 
Adreı ; Babıali Cadaesi Cata· 
/otlu yoku;a köşebaıı No. 43 

Telefon : 23899 

Davutpaşa orta mektebinin 6 ncı 
sınıfından aldığım tasdiknamemi 

zayi ettim. Yenisini alacağımdan 

cskisının hükmü .ılmadığı ilan olu

nur 

Devlet Demiryolları Sırkecl 

deposunda tesviyeci 

Necat ERCtlLER 

Dr. Hafız Cemal 
(WKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE M1JTE.HA.ı3SISI 

Divanyolu 104 

Muayenehane uatlerl: Pıızar 
hariç her gün 2.5 - 6, Salı, Cu· 
martesi l 2 - 2.5 fıkarayp. 

s _ Nlı•• ııas 

Sipahi 
Sipahi 
Yaka 
Çeşit 

Başınız mı ağnyor ? 

Gripten mi yatıyorsunuz ? 

Romatizmanız mı teprendi? 

Dişinizin ağnsı ıizi çok mu 

rahatsız ediyor ? 

bir tek kaşe 

1 

Tane 

25 (Madeni kutu) 

20 
20 
50 

ALINIZ 

Kurut 

50 
35 
30 
72,6 

NEOKÜRIN ı Bütün bu rabatsızlıklan derhal geçir\, ve ılze 11b
hatinizi iade eder. Günde 2 · 8 kaşe alınabilir. 

NEOKORIN ı Mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. Tek kaşe 6, albhk 
kutu SO kuruştur. Her eeunede bulunur . 

~ N E O K O R 1 N ismine dikkat. 

• J 
• ...ı 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

ALTINCI KEŞiDE --- ---
11 ·Nisan. 1939 dadır. 

BOyUk lkramiy 200 .000 Liradır. 

Bundan ~g::Lirahk 
Başka 20•000 ikramiyelerle 15,000 

10,000 

200,000 ve 50,000 
Liralık iki Adet Mükafat Vardır. 

Dikkat ı Bilet alaa herlı.eı 7 Nıaan 939 glbni ak,amına kadar 

biletini deti~tlrıııi olmalıd" 

Bu tertipten bir bileı alarak iıtirak etmeyi ıbmal 
etmeyiniz. Siz da piyanıoowı ıııeı'ul ve bahtiyarları 

araaına alrmit olur111nuı. 
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