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ET&M İZZET BENiCE 

italyan Ordus Yunan Hududuna Dayandı! 
• 

lngiltere Kat'i Kararını Romaya Bildirdi: Arnavudluk Dışında Her Hangi 
Bir Hareket Derhal Fransa ve /ngilterenin Müdah~lesi İle Karşılanacak 
Almanya ve İtalyanın Yugoslavya, . Yunanistan ve Romanya 

üzerindeki Emelleri Hakkında ifşaat Yapılıyor •• 
V._a_z -İ y_e_f _İ n--/Egedeki 12 ltalyanAdasında Yeniden Mühim Askeri 

8 Ü r' af I e Hazırlıklar Yapılması Endişe Uyandırıyor 

Aydınlanmas~ı ~oN DAKİKA 
lngiltere Son ve 

l a Z 1 ffi Kat'i Kararını 
Beqeyin başında demokra
si t":ephcsinin filen taazzuvu 
ve Balkan birliğinin daha 
faal ve sıkı tesanüdll vazi
yeti kurtaracaktır,_ --------------Yazan: Etem İzzet BENİCE 

. ltaıyanın Arnavutluğun işgali 
ıle iktüa edeceği hakkında lnı:il
tere, Yugoslayya ve Yunanistana 
verdiği teminata rağmen dünya 
Politika aleıni üzerinde uyanan he
Yecan ve endişe bütün ciddiyeti 
Ve vehameti ile devam eylemek • 
ledir, 

llu itimadsıslığın en ba9lıca 
••bebi de ima mazide ve bilhassa 
>.!iiııib toplantısı esnasında veril· 
Ilı.iş olan bütün sözlere rağmen 
Çekoslovakyanın ortadan kaldı· 
ttlırıl§ olması, Memelin ilhakı, 
.\rnavutluğun işgalidir. Her yeni 
terııin ve vaadi, bütün dünya mil-
1•t1erini heyecan ve endişeye sev
lıeden yeni bir işgal, yeni bir il · 
lıak, yeni bir hadise takip eyle -
Ilı.ektedir. Dünya müvazenesinin 
ve küçük milletlerin istiklalinin 
bu Vefasız siyaset teminleri kar
fısında her gün biraz daha sar,ıl· 
dıkJarı görülmektedir. 

En iyiyi ve .. en doğruyu gör • 
llıelı. vaziyetinde olanlar, hukuku 
du\'el icablarmm ve dürüstlüğün, 
Vaiid ve söze inanmanın artık ye
ti kalmamış olduğuna kendilerini 
lııaııdıranlardır. Son iki yıllık ha
diseler milletlere ve insanlara ha· 
la buııu öğretmemişse bundan 
So11ra da öğretemez. Bu vaziyette 
ve bu vasıfta olan milletler gaf
letıeriııin cezasını çekmiye hazır 
lıulunmalıdırlar. 
İtalyanın filen Arnavutluğu iş· 

tali altına alması, Yugoslavya ve 
\>uııanistan ile hudud komşusu ol
llııısı her ne türlü yemin ve teıni· 
~davet ederse etsin bilha55a Bal-

ıı devletleri için bütün ehem· 
illiyeti He gözönünde tutulacak 
~~ hadisedir. Bugün olmasa da· 
'Qı, Yarın bu komşuluğun bu iki 
ı.alkan devletinin istikbal ve mu
Gdderatı bakımından ne &ihi 
lkıh<rtler )'aratabileceği )'erinde 
Ve haklı bir tetkik mevzuudur. 
\>ugosJavya, cenubdan İtalya, 

&arbdan yine İtalya ve şimalden 
.\lrııanya ve Almanya ile birlik 
olan Macar orduları ile çevril • 
Ilı' . 

ıştır. Yunanistan yalnız şark ve 
~arkı şimali hududları nıüsto~na 
~11llak üzere her taraftan İtalyan
atla kt lıtılmış vaziy~tte kal • 

lllıştır. Kuvvet, tazyik, propagan· 
da, içten yıkma tedbirlerinin bir 
3'ıl İçinde üç devletin birden na
~tl Yıldırım sür'ati ile istiklallerini 
~ Varlıklarını silip süpürdükleri· 

~1 
bilhassa gözönüne koymuş bu-

tlllllUrken en başda Fransız geze
• er' 1 
· 1 o duğu halde Avrupa mat· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

lta1yon B•.ıvekm Musolinl bir merasimde 

ondra 10 (Hususi)- Siyasi l 
me~afilde, İtalyanın Arna • 

vutluk işgalini baş • 
ka memleketlere de teşmili takdi
rinde harekete geçmeğe azmetmiş 
bulunduğuna şiiphe edilmemekte
dir. Bu azim, İngiliz Hariciye Na • 
zırı Lord Halifaks tarafından llç 
defa davet edilen İtalyan masla • 
hatgiizarına ihtar olunm~tur. 

Gerek İtalya Hariciye Nazırının, 
Gerek Londradaki İtalyan ma,. 

Meclisin 
Bugünkü 

• 
lctimaı 

/A 
nkara 10 (Hususi mu
habirimziden)- Büyük 
Millet Meclisi bugün 

toplanacaktır. Bugünkü top • 
lantıda yeni meb'u:;ların ınaz .. 
hataları reye konacaktır. Ay· 
ni zamanda encüınenler icçi
mi de yapılacaktır. 

İki yeni Vekaletin de ila· 
vesile 14 kişiden teşekkül e· 
den hükumet beyannamesi,ni 
de bugiin okuyacaktır • 
Başvekil Refik Saydaın'ın 

bugünkii Meclis toplantısında 
yeui teşekkül eden iki Ve • 
kfilete dair izahat vermesi 

muhtemeldir. 
Hükumet, bugün Mecliste 

okuyacağı beyannameyi ha • 
zırlaınıştır. Beyannamede hil
kfunetin yeni mesai yılı hak
kında miihim esaslar bulun
duğu anlaşılmaktadır. 

Hükumet tarafından hazır· 
!anan yeni birçok kanun la • 
yihaları da Meclise &etmiştir. 

lah;ı.tgüzarının bu hususta verdik
leri teminata rağmen, İngiltere 
Akdeniz filosunun büyük bir kıs· 
mını Yunan sularında toplamaji;a 
karar vermiştir. İngiltere temi • 
nalını Yunanistana da teşmil et· 
miştir. Eğer İtalya gerek Kor • 
foyoı ve gerek Yunanistana her· 
hangi bir harekete geçerse, İngil
tere bu tecavüze karşı gelecektir. 

BALKANLARDA BUGÜNKÜ 
TÜRKİYENİN V AZİYET1 

Londra 10 (Hususi)- Observer 
gazetesinin evvelce de Türkiyeyi 
ziyaret etmiş olan siyasi muhar -
riri, Türkiye ve Romanya ile ya
pılmakta olduğunu sandığını mü
zakerelerin ıııiimkiin olduğu ka . 
dar sür'atle bitirilmesini \'C bunu 
miitoakib totaliter devletlere 
karşı geniş bir cephenin alınması 
13zını geldiğini yazınaktadır. 

Diğer gazeteler d<' Arnavut • 
luk işgalinin Balkan antantı dev
letleri iizerindc yaptığı tesirleri 
tahlil ediyorlar. Bilhassa Türkiye
nin adı sık sık zikredilmekte ' 
Türk gazetelerinin başmakaleleri 
hulasa edilmektedir. 

Arnavudlukta 
Tiran 10 (Husus!) - İtalyan 

kıt'aları, ileri hareketlerine devam: 
ctmektedırler, Berat şehri de dün 
İtalyan kıt'aları tarafından işgal 
edilmiştir. Kıtaat soma Yunan hu· 
duduna doğru sarkacaklardır. 

ŞİDDETLİ MUHAREBELER 
ŞİMDİ BAŞLIYOR 

Londra 10 (Hususi) - Beratın 

İtalyanlar tarafından ışgal edildiği 
haber alınmıştır. Berattan sonraki: 
dağlık arazi müdafaaya son dere· 
ce müsaid olduğu için. İtalyanla· 
rın bu mıntakadan gtiçlükle iler· 
liyebilecekleı i zanııcdilmiktedir. 

Değil tank ve toplamı, batta tay
yarelerin bile müessir bir rol oy-

( Deramı 6 ıtı« •a.lıifede) 

RomayaBildirdi 
Paris 10 (Hususi)- Avrupada 

ve Balkanlarda un1un1i siya"i va· 
ziyet vehamet ve lndişeyi mu • 
hafaza etmektedir. Arnavutluğun 
mukavemeti Berat şehrinin de iş
gali ile beraber tamamile kırılmış 
addadilebilir. İtalyan ordusu Yu
&oslavya hududuna dün geccden
beri tamamen ycrleşıniş vaziyet
te~. Yunan hududuna da azami 
yarın sabaha kadar dayanacaktır. 
Bu ameliyeyi Arnavutluğun yine 
Yugoslavya ile hemhudud olan 
şark hududlannın işgali takip ede
cektir. 

Yukarıdaki haritada siyah renge b oyanınış olan yerler faşist İtalyanın mü~akbel emellerini ı:österiyor, 
Arnavutluktan sonra •imali Afrikayı da İtalya kolayca alabilecek mi?~ 

Bugün öğleye kadar muhtelif 
Avrupa kaynaklarından bura si • 
yasi meha(ilinde toplanan istih
barata göre İtalya veya Almanya 
Arnavutluğun işgali dışında Ho
landa, Belçika, İs\'içre, Polonya, 
Yunanistan, Yugoslavya, Roman
ya gibi herhangi bir devlete ta -
arruz ettikleri takdirde ~ngiltere 
ve Fransa bu devletler lehine ağ
lebi ilıtimal Sovyet Rusya ve A· 
merikanın da ıniizahC'rctile mü • 
dahalede bulunacaklardır. İfşa e
dilen ve Fransız gazetelerinde de 

Siyasi Hadiseler Dolayısile 
llariciye Vekilinin Vaziyeti 

1

T ahran Düğününde Bulunacak Hey' ete 
Başka Eir Zat mı Riyaset Edecek? 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Yafada 
Arabların 
Taarruzu 

Istanbuldaki Görüşmeler Diğer 
Balkan Merkezlerine Bildirildi 
Ankara ıo (Hususi muhabiri - ahdinin düğününde ba!lr buluna· 

mizden) - Hariciye Vekilimiz cak Türk heyetine riyaset ederelı: 
Şükrü Saracoğlu bu sabah İstanbul bu gece ıaat 11,30 da Anlı:aradan 
dan dödü. İstasyonda karşılandı. kalkacak husus! trenle ve Iralı: 

Saracoğlu doğruca Başvekalete yolile Tahrana hareket edecekti. 
giderek Refik Saydam tarabndan Son çıkan bazı rivayetlere göre, 
kabul edildi. İstanbulda Rumen Avrupanın son siyasi vaziyeti d., 
Hariciye Nazırı Gafenko ile görüş- layısile Hariciye Vekilimizin hü 
meler hakkında uzun boylu iza • kfunet merkezinden ayrılamıya 
hat verdi. cağı ileri sürülmektedir. 

Bankayı Basan 
Kaçtılar 

Hariciye Vekilimiz, bugün Miill Saracoğlunun Tahrana hare 
Arablar Şef İsmet İnönü tarafından da keti mümkün olmadığı takdirde, 

kabul edilmesi çok ruuhtemeldir. Tahran sarayındaki düğüne işti

Kudüs 10 (A.A.) - Silfıhlı A • 
Saracoğlu İstanbul görüşmeleri rak edecek olan heyetimize riya· 
hakkında Cumhur reisine de iza· set etmek üzere, başk!\ bir zat se-

rablar Yafadaki Arab bankasına hat verecektir. çilecektir. Maamafih, henüz bu 
taarruz ederek 2660 İngiliz lirasını Hariciye Vekilimiz, İran Veli _ (Devamı 6 ıncı sahifede) 
alarak kaçmak istcmışlerdir. Fakat __ _ 

~!!i:ur7!~
1

;,i:::~;:~e;a~::~e~~-Neşriya t Kongresi İçin 
rakıp kaçmışlardır. 

vi:~:~·:v~u:u~~:!~i~~:r~::~~a~- Bu Sabahki Toplantı 
mak ıçın araştırmalarl başlamı,, • 
tır. 

KISACA 

ilahi Adalet! 
Hüseyin Cahid Ynlçın Osmanlı 

imparatorluğunun inhiliılinden 

bahsederken, onun gördüğü iha· 
netl<'l'i gözönüne koyuyor. 
mı 311ct, öyle bir silahtır ki el

de iken kar~ısındakini, bırakırken 
daiına sahibini vurur. 

O zaman da: 
- İlahi adalet.. 
Adını alır. Yirmi beş yıl içinde 

kaç milli hıyanet vurduğu hançe
rin güııahıııı kendi kan ve vavey
la>• ile ödedi ve ödüyor değil mi? 

• • 

• ' 

Bu sabah MJarif l\tiidiirlü!!iinde matbaacı ve tabilerin mümessilleri 
bir toplantı y.ıpnuşlardır. Yazır.ı ikinci sahifemizdedir. Yukarıdaki re
simde toplootıdan bir köşe ~örillilyor • 

• 

• 

• 

.1 
İran Veliahdının zev~esi 

Prenses Fevziye 

Bıçağını 
Rastgele 
Sapladı 

Tahtakalede, suııurgecı hanında 
bir yaralama hiıdisesi olmuş bir bo
yacı para yüzünden çıkan kavga 
neticesinde arkadaşını muhtelif 
yerlerinden ağır ve tehlikeli su -
rette yaralamıştır. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Haydarda oturan ve boyacılık ya
pan Emin oğlu Sami dün süpür • 
gccı hanında oturan Hüseyin is • 
mindeki arkadaşına uğramıştır. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 



2- SON TELGRAF -lONISAN U3t 

IHAoisELER KARşısıNDAI 
.__------Son Telgraf-· --

Yardıma 
Mühtaç 
Olanlar ARNAVUTLARIN MERD 

VE ERKEKÇE ÇARPIŞMASI 

H 
erkes İtalya - Arnavutluk 

1 
harbile meşgul Vapurda, 
tramvayda bu h~rbin müna

kaşası.. Neticeler üzerinde yürü
tülen tahminler .. 

Netice ne olursa olsun, Arna -
vutluğun silaha sarılıp yurdunu 
müdafaa edişi güzel bir şeydir. ts
tlkUli elinden alınmak lslenen bir 
milletin d4ini tırnağına takıp öl
mesini, öldürmesini bilmesi kadar, 

dünyada güzel şey ne vardır?. Kan 
dökmek fena bir şeydir. Fakat, 
böyle kan dökmek için insanların 
içindeki rr,0 rdlik, erkeklik arzu -
!arının nasıl şaha kalktığını A:r -
navutlukta seyrediniz. 

NAŞID SAHNE VE 

SAN'ATTAN ÇEKİLİYOR l\lU? 

Kıymetli halk san'atkarı Naşid 
1 uzun zaman hasta yattıktan sonra 

iyileşti. Fakat, dünkıi gazetede, 
san'atkarın artık sahneden çekil

mek istediği haber veriliyor. Bu 
hvadise lçim sızladı. N~şid, sah -
neyi, san'atı belki herkesten fazla 
seven insandır. Onu böyle bir ka

rara sevkeden İimll nedir?. Zavallı 
Naşid, birkaç ay hasta yatınca, 

bütün san'at şubelerinde olduğu 
gibi. sahne hayatının nankörlüğü 

de, adamcağızın başucuna bir az
rail gibi dikildi bir müddet çalı
şamaması, onun b:itün mukavele
lerini, her §eyi altüst elli. Bir san

atkarın, görüyorsunuz ki, hasta 
olmağa, bir müddet dinlenmeğe 

bile hakkı yoktur. O, daima çalı
şacak, hayatını, günlük ekmeğini 
kazanacaktır. 

Biı:de güzel san'at şubelerinin 
hepsi, böyle nankördür. Naşid gi
bi bir san'atkar, bir daha ne vakit 
yetişir? .. Bir de, memleketle san

atkar yetişmediğinden bahseder, 
şikayette bulunuruz. Bu misaller 
knrşısında san'atkar nasıl yeti -
şir! .. Zavallı Naşid .. 

SENE 40 BİN' 

LİRAYI ÇOK GÖR1\1İYELM •. 

Tiyatrodan bahis açılmışken, bi
raz da şehir tiyatrosundan konuşa

lım. İstanbul şehir tiyatrosunun 

bu sene 40 bin lira açığı varmış .. 
Şimdi, bu açığı kapıyacak tedbir- • - •• 
ıer düşünülüyormuş .. II .~k telif Tahsısatın En Luzumlu 
esere rağbet gösterdiğınden, daha Yere Sarfı Temin 
ziyade, halkın hoşuna gidecek böy· Olunacak 
le telif eserler göstenlecekmiş .. A-

çığı kapatmak için kımbilir, daha 
neler yapılacak .. Hatta, şehir ti
yatrosunun İstanbul Belediyesi 
için bir varidat membaı olmasını 
ileri sürenler bile var. 

Bunlan duyduktan sonra. Şehir 
tiyatrosuna da acıdım.. Demek, o 
da sizlere ömür, gıdecek .. Telif e
serlerin ekseriya, nek~dar kötü 

olduğunu en yakın misallerile gör
medik mi?. Klasik olmuş, beynel
milel kıymette esel'ler bundan 
sonra, varidat getirmiyor, diye, 
oynanmıyacak mı?. 

İstanbul halkının tiyatro terbi
yesini yükseltm~k ve tiyatro zev
kini arttınnak için senede 40 bin 
lirayı çok görüyoruz. Yauk ... 

YEŞİLAY YARDIM 

İSTEDİ, ALAMADI 

Yeşilay cemiyeti, yardım edil
mesi için belediyeye müracaat et

miş. Falsat, bütçede tahsisat kal

madığından, belediye, bu yardımı 
yapamamaş ... Belediye kendi va

ridatını arttırmak için çareler dü
şünürken, Yeşilay cemiyetin;u 
böyle bir müracaati de mevsimsiz 
değil mi? 

Zavallı Yeşilay cemiyeti .. De
mek ki. İçki aleyhindeki propa -
gandasını biraz eksik yapacak. .. 
Allah başka keder vermesin .. 

İLKBAHAR HERKESİ 

NEDEN AZDJRIYOR!. 

Kakırköyde akıl hastanesinden 
bir hasla kadın kaçmış .. Aramış -
!ar, nihayet bulm•ışlar.. Kadınca-

Muhtelif sebeblcrle; Belediye -
ye baş vurarak yardım isliyen aile
lerin ve kinısesizlel'in himayeleri 
için Beledıye reisliği yeni şekil 
tesbit etmektedir. 

Bu suretle Belediye bütçesine 
konulan yardım tahsisatının en 
lüzumlu yere sarfını ve yardım 
şekilleri işinin bir formüle raptı 

mümkün olacaktır. 
Bu hususla mahalli belediye şu

beleri ve mahalle mümessilleri de 
harekete geçmişlerdir. 

Mümessiller; muhtelif semt -
!erdeki fakir halkın ihliyaçlarile 
daha yıkndan alakadar olacaklar 
ve kazanç; geçim imkanları az o
lan veya erkek;iz, çalışamıyacak 
vaziyette bulunan ihtiyar kim -
sesiz kadınları tesbit edecekler -
dir. 

Bu suretle her mümessilde o 
semtin hakiki fakiri ve himayeye, 
muavenete en kat'i ihtiyacı olan 
ailenin adresi tesbit edilmiş bu
lunacaktır. 

Muhtelif hayır teşekkülleri ta
rafından büyüklere veya çocuk -
lara yapılacak elbise, erzak tev
zialile Belediyenin kömür tevzi· 
atından bu kabil hakiki fakirler 
istifade edecekler, bir takım sahte 
fakirlerin bu husustaki faaliyetle-
ri önlenecektir. 

Zonguldakta Yeni 
Bir Kömür Or-ağı 

Zonguldaktan on iki kilometre 
uzakta olan ve yirmi beş seneden
ber! kapalı bulunan Karadon kö
mür ocakları Etibank tarafından 

ğız: tekrar açılmıştır. 

- Hastanede pek canım sıkıldı, Bir Gümrük Kaçakçılığı 
şöyle bıraz hava alıp dönecektim, İ 
d · stanbuldaki Ford fabrikasın -
emış.. dan hurda malzeme alan iki ko -
Peki amma, delinin şakası olur 

mu?. Hastane bahçesi günlük, gü
neşlik bir yerdir. Orası kAfi de -
ğil mi?. Kuzum, bu güzel bahar 
günlerinde Bakırköy hastaneleri
nin gezmek arzularını tatmin et
meli .. 

AHMED RAUF 

misyoncu sandıklan dışarıya çı

karırlarken, gümrük memurları 
sandıklan aramışlar ve içinden 
kaçak otomobil lastikleri çıkar
mışlardır. Lastikler müsadere e
dilmiş, kanuni takibata geçilmiş
tir. 

(KüçüK HABERLE~I 
* Şehir tiyatrosu artistlerinden 

Bedia Ferdi Konyada hastalanmış 
ve kendisine ameliyat yapılmış -
tır. Sıhhati düzelmektedır. 

*Fransız Fasında Oran ınınta
klısında 31 marttanberi hafif ve 
şiddetli otuz zelzele olmu1tur. 
•İki meme• adı verilen dağdan 
kesif dumanlar çıkmaktadır. Bu
rada yeni bir yanardağ hasıl ola
cağı zannedilmektedri. 

* İzmirde dün babasının ta -
bancasıru karıştıran fotoğrafçı 

Kemalın on sekiz yaşındaki bü -

yük oğlu, kazaen on yaşındaki 
kardeşi Yıldırımı öldürmüştür. 

* Maaif VekB.leti Üniversite 
ordinaryoı; profesörleri ile doçent
lerin kadrolarını genişletecektir. 

As:stanların maaşları da 25 lira
dan asgari 30 lira asit maaşa çı -
karılacaktır. 

,. ı 

* Hayvan borsası yeni idare he
yeti seçimi cuma günü Sütlüce -
deki borsa binasında yapılacak

tır. 

* Yeni yapılmasına karar ve
rilen hastahane için 436,035 lira 
tahsisat ayrılmıştır. Hastahanenin 
Beyoğlu hastahanesi yanında yap
tırılacağı anlaşılmaktadır. 

* Ankarada yeni inşasına baş
lanan devlet demiryolları umum 

müdürlüğü binasının temeli ka -
zılırken, eski mezarlar bulunmuş
tu. Bu mezarların milattan son
ra dördüncü asra aid olduğu an
laşılmıştır. Bazılarında zamana a
id güzel yağlı boya resimler bu
lunmuştur. 

Halifenin Sarayında 1 
ı_e_i_r_i_s~,_n_y_o_ı _G_u_· z_e_ıi_, 
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_ Mademki elinize esir düş -- j 
tüm. Söylıyebilirim. Artık. Ba 
bam, Arabları İşbiliye önünde o- ' 

yalamak ve diğer kaleleri bu miıd
det zarfında tahkım etmek isti 
yol'dU. 

- Buna mani mi vardı?. 

- Dedim ya, Babam, Sinyora 
sormadan birşey yapamaz. 

- Kral ne fikrde acaba?. 

- O göklerden yardım bek -

liyor. Ve büyük bir ümid içinde 
eğlencesine de,·am ediyor. As • 
keri yormak fikrinde değil 

Yazan: CELAL CENGİZ 

- Arab ordusundan korlunu -
yor mu?. 

- Hayır. Arabların günün bi
rinde kendiliğinden dönüp gide
ceğini söylüyor. 

Selim gülmeğe başladı. 

- Eğer bu söyledıklerin doğru 
ise, Kral çıldırmış demektir. 

- Zaten pek akıllı değildir. Her 
kes ona taparcasına hürmet eder 
amma, bence Kral çok akılsız, mu
hakemesiz bir hükümdardır. 

Selim düşünüyordu: 
- Acaha bu kızın dedikleri doğ

ru mu?!. 

* Karaköy köprüsü duba!arın
dan bir kısmı tamire muhtaç gö
rülmüştür. Bunlar yakında tamir 
ettirilecektir. 
* Maarü Vekaleti orta tedrisat 

muallim ihtiyııcını tetkik etmek -
tedir. Bu suretle yeni alınacak 
muallim miktarı da teshil oluna
caktır. * Telgraf adreslerinde şehir 
isımlerinin birbirlerine benzer -
likleci yüzünden bazı yanlışlık • 
!ar olmaktadır. Adrslere viliiyet 
isimlerinin de ilavesi tamim edil
miştir. 

* Üsküdarda Hacıcafer mahal
lesinde Bostan sokağında oturan 
Allahverdi yediği baldan zehirlen
miş hastaneye kaldırırnıştır. 

Eğer doğru ise, böyle bir mec
nunu yakalamak kadar kolay ne 
vardı?. 

Maryana bir aralık sordu: 
- Şatonun önündeki askeriniz 

zevk ve neş'e içindedir. Siz neden 
düşüncelisiniz?. 

- Seni ne yapacağımı düşünü
yorum. Karargaha mı göndersem.. 
Burada mı alıkoysam .. 

- Benı herhalde buradan uzak
laştırmalısınız! Çünkü, ben bura
da kalırsam, Fernando'nun eli 
beni ceza'landırmakta gecikmez. 

-Niçin.? Fernando elini bu -
raya uzatabilecek kadar yakında 
mıdır?. 

- Belli olmaz. Şımdilık İşbili
yeye gittiğine eminim. Fakat, be
nim burada kaldığımı duyarsa, si
ze birçok şeyler söylediğimi tah
min ederek, beni öldürtm< "' kal
kışır. 

Selim bu sözleri ihtiyatla din
livordu. İşbiliye kalesine iltica e-

• POL s 1 
Ve .. Mahkemeler 

Altı 
Yıllık 

Yankesici 

1 Onlar Bizi 
Kovaladı 

Henüz 18 Yaşındaki 
Gencin Çocukluktan 
Başlıyan IVarifetleri 1 

D 
ün Hasan isminde henüz ıa j 
yaşında bir kırsızın muha -. 
kemesine asliye birinci ce

zada bakıldı. 

Bu çocuk aşağı yukarı beş altı 
senedenberi yankesicilikle ve hır
sızlıkla geçinmektedır. Bu sebeb
le biı çok sabıkaları vardır. İşi ica
bı sık sık mahkemeleri ziyaret et
tiğ inden adliyede kendısini tanı

mayan hiıkim yoktur. 

Bundan bir müddet evvel, Ha
rnn eşya çalmak için Mazalto is
minde bir Musevinin apartımanı
na giriyor. Birinci daireye çıkarak! 
kapıyı açıyor, orada gözüne ilişen 
bir bavulu alarak, aşağı iniyor, dı- 1 

şarıya çıkıyor. Fakat biraz sonra 
bir karakolun önünden geçerken 
polisler onu yakalıyorlar; bavulun 
kime aid olduğunu soruyorlar. 
Hasan kendısinin olduğunıi söy
lüyor. Fakat: 

- İçinde ne var? Sualine hırsız 
cevab veremiyor. Çünkü, henüz 
fırsat bulup, bavulu açamadığı 

için, içinde ne olduğunu bilmiyor. 

Bavul, karakolda açılıyor. İçin
den mösyö Mazaltonun ve çocuk· 
!arının kir!J çamaşırları çıkıyor. 

Dünkü duruşmada Hasan suçu
nu itiraf etti. Aç kaldığı için bu 
suçu işlediğini söyledi. Şahldle -
rin de sorguya çekilmeleri için 
duruşma başka bir güne bırakıldı. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Fikret adında bir çocuk Ka
dıköyünde Necati adında birinin 
dükkanından bisiklet çalarak sa -
vuşurken yakalanmıştır. 

* Şehremininde oturan Rece
bin 4 yaşındaki çocuğu Semm 
arsadan toplıyarak yediği baldı -
randan zehirlenmiş hastaneye kal
dırılmıştır. 

* Beyoğlunda Aynalıçeşmede 
oturan şoför Muhsınin idaresinde
ki 1843 numaralı otomobil Tepe -
başından geçmekte iken tutuşmuş 
ise de sirayete meydan verilme • 
den söndürülmüştür. * Fenerde Bedrosun kereste de
posunda çalışan Osman oğlu Bekir 
deponun rıhtımına yanaşan mo • 
törden kereste boşaltırken düşe -
rek yaralanmıştır. 

* Samatyada oturan Hulusi a
dında birinin köpeği sokakta oy
namakta olan Kamil adında bir 
çocuğu sağ kalçasından ısırmış -
tır. 

den papas Fernando, Arablar ta -
rafından zapt ve işgal edilen şa -
toya bir daha nasıl ayak atabilirdi? 

Selimin uykusu gelmişti. 
Maryana'yı odada yalnız hı -

raktı. 

Kapısını kilitledi.. Ve önüne kar
gılı iki nöbetçi dikerek bir başka 
odaya çekilip yattı. .. 

FERNANDO'NUN ŞATOSUNU 
NEDEN ATEŞLEDİLER? 

Ertesi sabah, Elhiiris'den Seli -
m'e şöyle bir emir geldi: 

•Askeri ve Maryaoa'yı karar -
gaha çekerek, şatoyu ateşleyiuiz!• 

Arab kumandanı, papasın şato
sunu müslüman ordusu için teh
likeli görüyordu. 
Maryana'nın orada kalışından 

da ~üphelenmiştL 
Elharis: 

-Bu kızı şatoda boş yere bı -
rakmadılar. Buııun elbette bi.r se
bebi ~ardır. 

O, Bırakın Beni Canım 
Evime Gideceğim Artık 

Diyordu 
C irinci ceza hakimi 
["'\!ardan en gencine: 

- Anlat bakalım 
dedi. Hadise nasıl oldu? 

maznun-

Nihad, 

Nihad, yüksek sesle söze baş
ladı: 

- O gece, eskidenberi tanıdı • 
ğım Siyam ile karısı bana geldi
ler. Siyam, kendilerini bir gazi
noya götürmemi söyledi ve karı 

koca taksiye atladıar. Gittiğimiz 

gazinoda Şemseddin, A!uned, İb

rahim ve Nuri de vardJ. Bir ara
lık, dört arkadaş arasında müna
zaa çıktı. Birbirlerine söğüp say
mağa haşladılar. Nihayet kavga 
yatıştı Kalktılar, gazınodan çık

tılar. Aradan beş on dakika geç
meden biz de gazinoyu terkettik. 
Biraz sonra Şişliye vardığımızda 

orada, bir aparlımanın önünde on
ları tekrar gördük. Ahmed, arka
daşlarına: 

- Bırakın beni canım, evime 
gideyim artık!.. diyordu. 

Üç arkadaşı ise onu yakasın -
dan, kollarından tutmuşar, oto • 
mobile sokmağa çalışıyor ve içle
rinden birisi şöyle söyleniyordu: 

- Olmaz Ahmed, olmaz. Sen de 
aramızda bulunacaksın, bu gece 
beraber eğleneceğiz! .. 

Nihayet Ahmed kendisini on • 
!arın kolları arasından kurtardı. 

Koşarak otomobile geldi ve yal
varan bir sesle bana: 

- Aman kardeşim, dedi. Beni 
şunların elinden kurtar! Evime 
götür. 

Ahmed taksiye atladı, hareket 
ettik, onlar da bizi kovalamağa 

başladı. 

Sıraservilerde Siyam ile karı -
sını indirmek için, taksiyi durdur
dum. O sırada onların arabası da 
bize yetiştL Birisi, bizim otomo -
bilin kapısını açtı ve beni aşağı 
aldı. Üç al'kadaş üzerime çulla • 
narak döğıneğe başladılar. 

Siyam derhal o semte en yakın 
olan karakola koştu. Ve biraz son
ra polislerle geldi. Polisler beni 
onların eliden kurtarmağa çalışır
ken, fazla sarhoş olan ve ne yap
tıklarını bilmiyen Ahmedin arka
daşları yanlışlıkla onlara da vur
muşlar ... 

Ahmed de hAdiseyi şöyle anlat
tı: 

c- Arkadaşlarım fevkalade sar
hoş idiler. Ben de içmiştim am -
ma, aldım başımda idi. Kendilerin
den evime gitmek için müsaade 
istedim. Razı olmadılar. Ben de 
Nihadın arabası ile kaçıp kurtul
mak istedim. Fakat buna muvaf· 
fak olamadım. Onlar beni yine ya
kaladılar. 

Şemseddin, Nuri ve İbrahim 

Kanaatile şatonun yakılmasını 
emretmişll. 

Oysa ki, Selim, Maryana'nın 

söylediklerine inanmıştı. Onu, İş
biliye zaptedilinciye kadar bu şa· 
toda yatırmak istiyordu. Kuman
dandan bu emir gelince canı sı
kıldı. Fakat, Elhilris'e karşı itiraz 
edemezdi.. O gün öğleye doğru şa
toyu tahliye ederek, maiyetindeki 
askere: 

- Bu şeytan yuvasını hemen 
kundaklaymızl. 

Diye emir verdi. Selım, Mar
yana'yı alarak şatodan çıkmıştı. 

Maryana, şatonun yakılacağını 

bilmiyordu. Selim onu, şatonun 

karşısındaki tepeye çıkardı. Biraz 
soıı,ra şato alevler içinde yanma
ğa başlayınca, Maryana şaşırmıt
tı. 

Birdenbire ayağa kalkarak: 
- Şato yanıyor .. Gidalim, kur

taralım. 

Dıye bağırdı. 

-
- ----~~~- . 

Nafianın 
• 
ımara 

Yardımı 
Ali Çetinkayanın Güzel 

Vaadleri Yerine 
Getirilmiyecek mi ? 
Sabık Nafıa Vekili Ali Çetin ka

ya, İstanbula son gelişinde, İstan
bul Vali ve Belediye reisi Liitfi 
Kırdarla şehrin imarı etrafında 

uzun görüşmelerde bulunmuştu. 

Bu arada Ali Çetinkaya, Gazi köp
rüsünün iki tarafındaki bulvar 
ışini, Eminönündeki imar faaliye
tinin mütebakisi ve Bebek • İstin
ye yoluna aid çalışmaları Nafıa 

Vekaletinin kontrol ve tedvir e
deceğini İstanbul Belediyesine va
detmişti. Ahiren kabinede husule 
gelen tebeddül nelices;nde Ali Çe
tinkayanın Nafıadan çekilmesi -
nin, Belediyenin bazı ümidlerinin 
suya düşmesini intaç edip etmiye
ceği düşünülmektedir. 

İstanbul Belediyesi, Ali Çetın
kayanm ağzından vadedllen Na
fıa müzaheretinden badema mah
rum kalıp kalmıyacağını Ankara
dan soracak ve alacağı cevaba gö
re, faaliyetine devam c~ktir. 

Kadastro 
Teşkilatı 
Değişiyor 

İstanbuldaki kadastro müdür -
lükleri arasında yeni teşkılat ya
pılacaktır. 

Bazı kadastro müdürlükleri şirn· 
diden kazalarına ayrılmağa baş

lamıştır. 

Kadıköy kadastrosuna bakmak
ta olan İstanbul ikinci mıntaka 
kadastro müdürlüğü Kadıköy ka
dastro müdürlüğü namını almış 

ve Kadıköyünde Altıyolağzında 

bir bina kiralıyarak dünden iti
baren nakledilmeğe başlanmıştır. 
Beyoğlu kadastrosuna bakmak

ta olan Beyoğlu kadastro müdür
lüğü de Beyoğluna nakledilecek
tir. İkinci mıntakanın kadastro 
muameli'ıtı Adalar kadastrosuna 
bakmakla olan İstanbul birinci 
mm taka kadastro müdürlüğüne 

devredilecektir. 
Bu iki kadastro müdürlüğünün 

evrak ve muamelatının tetkiki 
için de kayıd kaleminden bir tet
kik heyeti t~şkil edilerek bu ka
yıdlar kazalara göre tefrik edi -
lecektir. 

Fatih kad~slrosuna bakmakta 
olan üçüncü kadastro müdürlüğü 
de hazirandan itibaren lağvedile
rek bunun muamelatı da birinci 
kadastro müdürlüğüne devredile
cektir. 

Bu suretle hazirandan itibaren 
de biri !stanhulda, ikincisi Kadı
köyünde, üçüncüsü Beyoğlunda 

olmak üzere üç kadastro mıntaka 
müdürlüğü ihdas edilecek, halen 
mevcud mıntaka müdürlükleri 
18ğvedi!ecektir. 

benim ~n samimi arkadaşlarım -
dır. Ben Nihadın otomobiline bi
nip, onfardan ayrılınca, belki de 
başına bir kaza filim gelir diye 
korkmuşlar ve bunun için bizi ta
kib etmişlerdir. 
Duruşma başka bir güne bıra-

kıldı. M. HiCRET 

Selim, İspanyol dilberinin ko
lundan tuttu: 

- Onu ben yaktırdım, dedi, u
zaktan böyle muhteşem bir bina

Yeni Napolyonlar 
Yeni Pitt 

Yana: Alım.eti Şükrü ES· 

Bir taraftan mihver devi 
adı verilen Almanya ile 1talS 

ğer taraftan da demokrat d 
ler cephesini teşkil eden 1ngi 

ile Fransa arasındaki mücad 
had bir safhaya girmiş bulu 

yor. Mihver devletlerinin h 
leri bütün vuzuhile anlaşı 

Almanya, Avrupanın şimali 
kisi ile Tuna havzasıruı haki 
mak istiyor. İtalya da cenubu 
ki ve Balkanlara doğru yür" 

niyetindedir. Almanya, bu 
siyasetinin başlangıcı olarak 
koslovakya'yı parçalamış ve 

da Memel'i almıştır. Bu iki d 
neticesınde Polonya ihata edı 

oldu. Ve Almanya Poiony 
meşgul olmak üzere iken, 

tere müdahale etmiştir. İngi 
Polonya'ya istediği temina•ı 
miştir. Bugün Polonva'ya 
yapılacak bir Alman taar 
mutlaka Avrupa harbıni do 
caktır. Almanya'nın bu a 
böyle bir harbi göze alacağı 
heli görünüyor: 

Almanya'dan sonra sıra İt 

ya geldi: Ve bu devlet de 
vutluğu işgal etti. Çekoslov 
nın istiliısı, Polonya 'yı ne d 

tehlikeli bir ''aziyete koyt" 
Arnavutluğun işgali de Yug 
ya'yı ayni kötü vaziyete d 

müştür. Esasen Polonya'nın 
manya'ya karşı "lan vaziyeti, 
goslavya'nın İtalya'ya karşı 

vaziyetine çok benzer. He 
devlet de komşuları olan ikı 

yük devlete karşı ayni si)' 
takip etmişlerdi. Her ik:si d 

ce Fransa'nın ittifakına girın· 

Fakat kollektif barış siste 
yıkılışı· :;onra kom~ul:ı 

dostluk arını aramışlardL P 
ya için Almanya ile dostluk 

yal sukutu doğurduğu gibı, 

goslavya'nın İtalya ile dost 
da ayni hayal sukutunu do 

muştur. İngiltere Polor.ya'yı 

manya'nın islılasından kurt 
için Avrupa kıt'asınctaki taa 

!erini çok genişletti. Şımdi ıı 

Arnavutluğun istiliıslle ayni 

yete düşen Yugoslavya'yı da 
tarmak için İngiltere bu de 
de ayni teminatı verecek mı 

Ancak şimdi Yugoslavya 
lesi, Romanya meselesinde 

daha acil bir iş halini alın 

Haritaya bakı aoak olur . 

vutluğun İtalya taraftndan 
!ile bu devletin ne derece m · 

bir vaziyete dü~tüğü görülür 
defa Adriyatik denizi Yugo 
ya'ya tamamilc kapanmıştır ~ 
ra Yugoslavya'nın taarruza 
en hassas olan cephesi, A rna 

luk hudutlarıdır. Yugoslavlar 

daha kötü olan bir vaziyet ~' 
ki, Polonya'dan farklı olarak. 

iki mihver devleti ile de ko 
durlar. 
Yugoslavya'nın Macarıstan 

Bulgaristan gibi fırsat kollı 
iki komşusu vardır. Bu itib 

Yugoslavya demokrat devle 
tarafından yapılacak olan te 

cevab vermezden evvel pek 
düşünmek ihtiyacındadır. 

nın yanışını seyretmek hayli zevk- -----------
li oluyor. 

Maryana çırpınmağa başladL 
Selim: 
- Ne oluyorsun? dedi. Mal sa

hibi gibi, neden te!Aşa düştün? Yok
sa bu şatoda senin de hissen mi 
var?. 

Genç kadın gözlerini açarak: 
- Herşey mahvoldu, dedi, Sin

yor Fernando'nun bütün planları 
yanıyor. İspanya mahvoldu. Ey
vah, bu felakete ben sebeb ol -
dum. 

Maryana saçlarını yolarak çir
pınıyordu. 

Selim birdenbire şaşaladı: 

Hangi planlardan bahsedi 
.ruısun, Maryana? Bir şatonun 
yanmasile koskoca bir Kıjtale dev
leti mahvolur mu?. 

IDenm.ı •U) 

Bu Sabahki Toplar. 
Ankarada toplanacak neş( 

kongresine şehrimizden de bir 
yet iştirak edecektir. Bu h~ 
seçmek üzere İstanbul matl 
mecmua ve gazete mümt:ss;~ 
bu sabah 9,30 da İstanhul '>! 
Müdürlüğü binasında top' anr 
tır. 

-*
Sokağa Düşürülen 1: 

Lira 
Osmanbeyde Kır soknğınd~ 

ran Oh~.nısin kızı Beruhı yold· 
demet para bu !muş, ~aymış. 

lirada nibaret ola npaıayı J;c 
kola lesim etmiştir. P.ıralarıP 
hibi henüz balı! deıtildtr. 

r • -- .&. • ;~ ı '~ • ' 
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Giiııfin Meselesi: ~ 
' ' V S-;- t 1 ~ ~rem IQOf a. S~I ;ı Köstebek Yuvaları 
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Bu ıçtımaı Felaketın Mumkun dcıerıne ba~ın~: Bırer kos· 

0 Id uğu Kadar ÖnünüAlabilecek 
Çareleri Genişletmeliyiz 

F renglden başka üzerin
de ehemmiyetle dura
eağmnz içtimai Afetler-

den biri ve başlıcası da ve -
lentdir, 

V cıeınle iki pkllde müca· 
dele edebiliriz: 

1) Şahsan, 2) Resmen .. 
Şahsı mücadele, gıdalanmı· 

za baJnnak, kalabnWı: ve b · 
Palı yerlertle bulunmnmnk, 
•lışııını.n yatarken odanının 
llıllnasib bir penceresini a • 
çılı bırakmak, yere tükümıe
llıekle olur. Xesmi mücad.,le 
de, yani cemiyetlerle, bele • 
diyelerle, propagandalarln, 
•ılıbat müzelerile, dispanser
lerle, prevantoryom ve sıma
toryoın}arla yapılan mücadr
ledir. 

Bunlardan birincisi mara
zın doimasma, iklnclsi, sira
Yetlne ve öldilmıeııine mini 
olıııağa yarar. 

Veremle mücadele eemi • 
Yeti, knnıluşuııdanJıeri ça • 
b§ınalanua devam etmekte • 
dit. Dispanserler, halka !be
dava ilaç tevzi etmekte, ve • 
1eııılileri muayene etmekte· 
dit, Fakat maalmef, aanator
Yonılarda sıra bekllyen has
talar da vardır. 
Şehir dahilindeki hastaha -

ııelere verem paviyonlarmın 
ilavesl,Çamlıcadaki prevan -

toryomun tevsii şüphe yok ki 
bir ihtiyacın cevabıdır. 

Vatandaşın müdafaası için 
alman hu tedbirler yerinde
dir. Fakat kifi değildir. 

Bilhassa hayatı ucuzlat • 
mak, gıda maddeleri üzerin • 
de lhtikirla şiddetle mücade
le etmek, yağ, şeker, siit, et, 
yumurta gibi verem müdafaa 
ııilAhları üzerinde spekiilas -
yon yapılmasının linüne ıeç
mek lllzımdır. 

Mualecelerin ucuzlatılması 
da şarttır. Reçete elde, ilaç
ların pahalılığından dolayı 

iliıçsız kalan hastalar pek 
çoktur. 

Veremle mücadelenin bir 
fekli de verem sigortalandır. 

Bayat, karşılıklı yardmı -
]aşma olduğuna gilre, (verem 
sigortası) sıhhatli vatanda • '°' günün birinde kendisinin 
"eya çocuğunun bu sinsi ve 
hain mikrobun pençesine dü
pceğini tahmin ederek mil • 
dafaaya geçmesi demektir. 
Verem sigortalarının dispan
serleri, sonatoryomlım, ce • 
zaneleri, doktorları, klinik -
lerl, propaganda ve tenvir va· 
ıııtalan vardır. 

Hayat ve yangın sigortala
rından başka verem sigorta 
sistemini de tesis etmeliyiz. 

Pazarlıksız Satış 
Kanununun Daha 

İyi Tatbiki 
Yasağa Riayet Etmiyen Esnaflarla 
~Ücadeleİçin Yeni Tedbir Alınıyor 
1 

stanbul Belediyesi pazarlıksız 
satış kanununa muhali! hareket
lerde bulunan esnafla yapılan 

bakkal, 5 ekmekçi, 3 fırıncı ve bir 
çok seyyar esnaf ile yemişçiler 
vardır. 

lniicadelenin kiıii gelmediği kana- Ayrıca yerlere çöp atan ve tü-
atını edinerek bu mücadelenin küren 28 kişi de cezalandırılmıştır. 
ltuvvetıendirilmesi lüzumunu his
setıniştir. 

Belediye, yeniden alacağı çok 
ltııvvem ve cezai tedbirlerin sür
atıe infazı sayesinde bu kabil es
ııana daha iyi bir şekilde müca • 
dele edileceği kanaatindedir. 

Alınacak yeni tedbirler ve bun
larııı infaz şekilleri iızerinde el

~evın etüdler yapılmaktadır. Ya· 
it llıda bu yeni mücadelenin tatbi-
ıııa geç.lecektir. 

it Diğer taraftan son günlerde bu 
aııuna muhalif harekP.t eden 51 

esnaf cezalandırılmıştır. 
llunıar arasında 12 kasab; 9 

Belediye 
• • 
işsizlere iş 

Bulacak 
Belediye reisliği şehrimizde, ciş 

verme ve arama• meselesini esaslıl 
surette halletmeğe karar vermşi
tir. 

Bu işin teferrüatile tetkik ve 
organize edilmesi için faaliyete ge
çilmiştir. 

Başlanan tetkikler ikmal edilin
ce Belediyede bir •İŞ bulma ve 
verme bürosu> teşkil olunacaktır. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 126 

b· Kapıağaları vak'ayı hareme 
ildırnıek üzere Kamertab'ın ha

reınağasına haber vermişlerdi 
liaremağası meseleye agah ol

duğu için ışi bir takrib Kamertab'a 

~ıldadı. Kamertab da Alemdar 
lıstafa Paşaya işi açmayıp ka • 

Pattı Ve dışarıdan gelen sesler du-

b:Yulınasın diye Rebab, tanbur, dar
lıka ·u • zı ı maşaları daha sertçe 

Vurdurarak ve hep bir ağızdan 
~atkı söyliyerek efendilerini eğ
denc.t.ırıyorau. Bu akşamki cünbii§ 
~ ŞcttL 

b. A.elrndur Mustafa Paşa; ikide 
lrde 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

mertab'a bağırıyordu: 
- Güzelim, oyna be!. 
- Fettan kız; zilleri eline taka-

rak durmadan oynııyordu. Dar • 
buka, dünbe]jek nağmeleri, ince 
kaclın sesleri ramazan keyfi bir· 
birine karışmıştı. 

- Birdenbire baskın an! olmuş. 
- Ne yapabilirler ki bu hayta· 

!ar?. Hepsinin kellesini uçurur, 
yeniçerilik namını ortadan kal • 

dururum ... 
- Şüphe mi var canım?. Ars

lanım sağ olsun .. Silahlarını vere
yim mi? 

- Ver!. 

tebek yuvasına dohdu. Her taraf-

tan bir delik, bir kanal, bir deh-

Uz açılıyor. Tozu dumana katı • 

yarlar. Sonra, açtıkları çukurla • 

rın üstlerini yalandan kapatıve-

riyorlar. 

Bu çukur yerleri kışın çamur, 

yazın toz kaynağı oluyor. 

Bu çukurları kazanhu kimler· 

dir?. Ne ararlar, ne yaparlar?. 

Haftalarca ne diye uğraşır, durlll'

lar?. Bir kaplumbağa ağırlığı, bir 

sümüklll böcek soğukkanlılığı ve 

likaydisi ile yapılan bu İstanbul 

aokaklarıuı delik deşik etmek has· 

talığı, biz kendimizi bildik bileli 

devam eder_ Ne olur, yarabbi, şu 

İstanbul sokaklarının, bir altın ma

deni memleketi gibi, delik deşik 

edilmesine artık bir nihayet ver! 

BURHAN CEVAD 

Trak'ın 
Başına 

Gelenler 

Yolcuların . Bir Kısmı 
Diğer Vapurlarla 
Şehrimize Ge'.diler 
Mudanyaya döniiş seferini ya

pan Trak vapurunun karaya o • 

turduğunu ve yolcularının Bur
saya naklediklediklerini yazmış -
tık. Bu yolculardan bir kısmı baş

ka vapurla şehrimize dönmüşler
dir. 

Yolculardan diğer bir kısmı da 
Konya vapurile gelmşilerdir. 

'!Tak karaya pek fena saplan -

ılığı için, bugün öğleye kadar kur

tulup kurtulmadığına dair bir 

haber gelmemiştir. 

Tahlisiye idaresinin kaza ma -
halliye gönderilen Hora tahlisiye 

gemisi tahlis ameliyesine başla -
mıştır. 

Vapur kurtarıldıktan sonra !s
tinye havuzuna çekilerek mua -
yene edilecektir. 

--00--

Eski Liman 
Kooperatifi 

Eski İstanbul liman idaresinin 

memur ve müstahdemleri tara -
fından teşkil edilen kooperatif şir
keti muamelatının tasfiye edile -
rek bu kooperatifin Denizbank 

kooperatifine ilhakı takarrür et
miştir. Bunun için ayın yirmı dör
dünde kooperatif umumi heyeti 
biri son senenin, diğeri fevkala -

de olmak üzere iki içtima yapa -
caktır. O gün bir tasfiy~ heyeti teş
kil edilecektir. Eski kooperatifin 
3200 hisseye sahip ortağı bulun
maktadır. 

vik edip silahlandırıp arslanımla 
karışık pofpoflar la dışarı çıka • 
racaktı. 

Çünkü; yangın dalaveresinde 
Alemdar'ı dışarı çıkaramamıştı. 

Fakat; kabahat Kamertiı.b'da de
ğildi. Kendisine Hafid Efendiden 
direktıf geç gelmişti. Cünbüşe dal
mışlardı. 

Hatta; ilk yangın nöbetçisi gel
diği zaman haremağasının getir· 
diği haber üzerine Paşayı gitmesi 
iç;in teşvik etmişti. 

Alemdar gülerek cevab vermiş
ti: 

- İki gözüm; şimdi yangının 
sırası mı?. Bu cünbüş bırakılır 
mı?. 

Beş defa; gelen yangın nöbetçi· 
sini de Alemdar bu suretle atlat
mıştı. Dışarı çıkmaktan istinkaf 
etmişti. 

Kamertab; paş•sını dışarıya çı· 
karamayınca müretteb akıbeti 

beklemiye başlamıştı. 
İ te; bu da gelip çatmıştı. Şimctl 

•-ıoM T'BL<ıaAI' - lON lSAN ... 

1 Memlekette Kalkınma Faaliyeti 1 

''Planlı İnşaat,, 
Hakkında Bir T a_mim 
Her Köylünün Muhakkak Bir 

Yapıya Sahib Olmasına 
Delalet Edilecek 

D 
ahillye Vekaletinden vila • 
yete •planlı inşaal• yapıl

ması hakkında bir emir gön
dermiştir. 

Bunda ezcümle deniyor ki: 
•Reisicumhur İsmet !nönünün 

şimali Anadoludaki tetkiklerinde 
müşahede buyurdukları husus -
lara aid notlarda; Ankara şima -
lindeki step araziye gelinciye ka

dar şimall Anadolu köylerinde ev-ı 
lerin yüksekçe, çok defa iki katlı 
ve kiremitli olduğu görülmiiş, tuğ
la ve kiremidin yapıcılıkta esas ol
ması; köylerden başlıyarak mem
leketimizde evlerin ıslahı ve ihti
)'aca uygun bir şekle ifrağı işinin 
ön planda düşünülerek tedbirler 
alınmasına• işaret olunmuştur. 

Bundan sonra her köylünün mu
hakkak küçük bir yapıya sahih 1 

olmasına delalet olunacaktır. Köy 

Türk 
Kadınlarının 

El işleri 
Nevyork Sergisinde 

Teşhir Edil ·nesi 
Kararlaştırıldı 

Mayısta açılacak olan Nevyork 

beynelınilel sergisine şehrimiz • 

deki Akşam kız san'a: mekteble -

evlerinin üstleri kiremidle örtü
lecektir. 

Bundan başka köylüler için 
yerli kıyafet tipleri tesbit oluna
rak bu arada herkesin kendi tez
gahının evinin ihtiyacım karşıla
ması ve kara yünden dayanıklı iş 
hayatına elverişli, ucuza mal olur 
kumaşlar dokumak ve elbiseler 
yaptırmak hususunun temin olun
ması, dokuma imkam olamıyan 

yer ]erde Sümer Bankla muhabere 
olunarak çare ve imkanlar aran
ması istenmektedir. 

Bu işe çok nüfuslu ve varlıklı 
yerlerden başlanılarak her yıl nü-ı· 
fusu daha az köylere doğru tatbi
katın genişletilmesi ve tesbit olu-ı· 
nacak, mahalli kıyafetlerin üçer 
nüsha fotografilerile bu hususta
ki mesai hakkında raporlar gön
derilmesi tebliğ olunmuştur. 

Terhin 
Muame.esi 

Azaldı 
Emlak Bankası 
Hesabına Şubeler 

Açılıvor 

İstanbulda emlak üzerine yapı

lan terhin muamelesi son yıllara 

nazaran bu sene azalmıştır. 

Vapurlarda 
Yapılacak 
Tadilat 

Etrüsk Vapuru Şimdilik 
Tadilatsız Kullanılacak 

Denizbankın Almanyada yap • 
tırdığı Tırhan vapurunun inşaa -
tının ikmal olunduğunu, fakat son 
anlaşmaya göre tadilat yapılması 
icab ettiğini yazmıştık. 

İdareye bildirildiğine göre .Tır 
han> da istenilen tadilatın yapıl· 
masına başlanılmıştır. 

Bu meyanda vapura bir üçün
cü kazan daha ilave olunacaktır. 

Tadilatın yakında ikmal edile
ceği ve bu vapurun önümüzdeki 
ay içinde limanımzıa geleceği an
laşılmaktadır. 

Diğer taraftan bunu takiben de 
cKadeş• vapuru da Almanyadan 
limanımıza geldikten sonra Et -
rüsk vapuru, buradan Hamburga 
gönderilecektir. 

Bilhassa şimdi: yaz mevsimi mü
nasebetile Denizbankın vapur ih
tiyacı pek fazla olduğundan Et
rüsk o vakte kadar; şimdiki va· 
ziyetinde yani tadilatsız kullanı

lacak ve kışa doğru Hamburga 
gönderilecektir. 

Dahiliye Vekili 
Seyyahate 
Çıkıyor 

Ankaradan verilen haberlere 
göre Dahiliye Vekili Faik Öztrak 
yakında Anadolu dahilinde bir 
tetkik seyahatine çıkacaktır. Fa
ik Ôztrak, bilhassa orta ve cenubi 
Anadoludaki vilayet merkezlerini 
gezecektir. Bu tetkik seyahatin
den sonra, bazı yeni kanun liiyi
halarının bazı rlanacağı haber ve
rilmektedir. 

ri de iştirak edecektir. Vekalet, bu Diğer taraftan Emniyet sandığı Bu arada, umumi mufettişlikle

hususta a!fil<adarlara emirler ver- ve Emlak Bankasının İstanbul em-, rin daha başka bir şekle ifrağ e-

miştir. lak sahiblerine temin ettiği terhin dilmesi muhtemel görülmektedir. 1 

Mekteb idareleri, talebeleri ser· kolaylığına mukabil diğer şehir- --0--

giye iştirake davet etmiştir. Genç !erdeki halkın kredi ihtiyaçlarının 

kızlarımız arasında, Türk kadın -

lığının el işlerini dünyaya göster· 

mek hususunda ciddi bir alaka 

vardır. E§yalar yakında ambalaj 

edilerek sergi komisyonuna gön

derilP.cektir. 

Marangozların 
Göndereceği 

Heyet 

temini için de tedbir alınması mu

vafık görülmüştür. 

Bu maksadla; Anadolu ve Trak

yanın müteaddid şehir ve kasaba· 

larında şubeleri bulunan Ticaret 

Bankası, Emlak Bankası ile bir an

laşma yapmıştır. 

Mezkfır banka; Emeak Bankası 

hesabına muhtelif yerlerde emlak 

üzerine istikraz muameleleri ya

pacaktır. 

Bu muamelelerin icrasına pey

derpey başlanmaktadır. 

Marangozlar cemiyeti ile Mali- \============== 
karar verdiklerini yazmıştık. 

Tuğgeneral 
Maaşları 

Artırılıyor 
Hükfunet generallerimizin ma

aşlarının arttırılması hakkında 

bir proje hazırlamaktadır. Bu pro
je ile Tuğgenerallerin maaşları 

yükseltilmektedir. 

Tuğgeneralliğe terfide maaş 32 
lira farketmektedir. Tümgeneral
Jiğa terfide 112 lira ve müteakip 
rütbelere terfide yüzer lira ma
aş farkı vardır. Generalliğin iki 

rütbeleri arasındaki maaş farkı 

esasen nisbetsiz olduğu için, hem 
farkı daha mevzun bir hale getir
mek, hem de tuğgenerallerin sı

kıntısını gidermek üzere baremin 

Asri Evliya Çelebi 

T 
ürk edebiyatında en eski 
ve meşhur seyahatname 
Evliya Çelebi'nin eseridi!'. 

Seyahatname nev'inc girebilPcek, 
bir iki sefaretnamc de vardır. 
Muhtelif yabancı memleketlere 
elçi olırrak giden Osmanlı sefir • 
leri intıbalarını naklederler. 

Bundan sonra, yabancı mem -
leketlere aid intıbalann te•bit e· 
dildiği, Tanzimat devrinin bir 
iki paşasında ve Şinasi'de görüriU. 
Bunlara, bugünkü anladığmuz 

manada seyahatname denilemez
se de, bir yenilik kıymeti taşıma
ları bakımındae zikre değer. 

Daha soırra, Cenab Şehabeddin 
in Hac YoUannda eserile karşıla· 
şırız. 

Serveti Fünun edeblyatlle be
raber, •Avrupa mektublan• nın, 
yabancı illeıic giden münevver
lerin beklenen hediyeleri gibi bir 
şey olduğunu, iidela bir moda ha· 
!inde revac bulduğunu görürüz. 

Bundan sonra, seyahatname • 
nin ilk güzel ve muvaffak nünm
nelerini muhtelif eserlerile Falih 
Rıfkı Atay vermiştir. 

Son yinni senedir, yabancı 

memleketlere ve Anadolu içleri
ne seyahatlere çıkanlar, •Seyahat 
notlan> ismile gezdikleri yerler· 
de gördülderini, duyduklarını ya
zıyorlar. Böyle bir çığırın açıl • 
mış olması gerek edebiyatımız, 

gerek memleket bakımından şüp· 
hesiz ki büyük bir kazançtır. Bu
rada Reşad Nuri'nin Anadolu not
IMını bilhassa zikretmek Hızım· 
dır. 

Masamın üzerinde kıymetli 

muharrir Nahid Sırrı'uın •Ana
doluda yol notları• isimli e;eri 
dııruyor. Bu zarif cildi okudum 
Muharrir bize, dolaştığı bir kaç 
Anadolu şehiT ve kasabasına aid 
çok güzel tablolar çiziyor. Gez • 
diği yerlerin tarihinden, san'at 
eserlerinden bahsediyor. 

Bu kitab, size, bir iki geee, fay· 
dalı ve zevkli saatler ge;;irtebifü. 

REŞAD l''ICYZ! 

Fazla Sür'atle 
Giden Şoförler 
Belediye seyrisefer talimatna -

mesine muhalif olar~k cadde ' ' 
yollarda fazla sür'atle gitmeği i .• 

yad edinen şoförlerin derhal m: 1-

kemeye verilerek işten menoluı -
maları seyrisefer memurlarına t !
dirilmiştir. 

Bu suretle yakalanan Kemal . e 
Yasef isminde iki şoiÖL Sultan< 1· 

med 1 inci sulh ceza mahkeme -
sinde ikişer gün hapse ve par • 
cezasına mahkum edilmişlere' . 
Dün de Bahadır isminde bir şo ı 

sulh ceza mahkemesine verilm • 
ve bu da 2 gün hapse mahkfun '' -
muştur. 

Bu suretle şoförlerin faz.la siıc'. '. 
le gitmeği terkedecckleri muhak -
kak görülmektedır 

ye Vekaleti müfettişleri arasında 

vergi matrahlarının bu seneki nis

betlerinden dolayı bir ihtiliıi çık

tığını, marangozların tarh edilen 

vergi nisbetini çok fazla bulduk

larına, bu arada motörle çalışan 

bir kısmı bıçkıçıların bu vergiyi ver 

mektense motörlerini durdurmağa 

Marangozlar, kendi cemiyetle

rine müracaat ederek bu meseleyi 

görüşmek için Maliye Vekaleti ile 

temaslara geçmek üzere Ankaraya 

bir heyet gönderilmesıni istemiş- ! 
!erdir. Bu heyet, seçilerek yakın

da Ankaraya gidecektir. 

dördüncü derecesinde tuğgeneral- ı-~:;;;:;;;:;;;:;....::;:;;;, _ _:.;_....;_:~ 

Paşayı pof, poflandırarak dışarı 

atmak lazımdı. 
Cünbüş bir an içinde dağıldı. 

Ağlamalar, çığlıklar başladı. Fet
tan Kamertab; hem paşasını si
lahlayıp giyindiriyor ve hem de 
meyus ve müteessir imşi gibi iki 
gözü iki çeşme ağlıyordu. 

Alemdar, derhal silahlandı ve 
dışarı ağalar sofasına çıktı. Dışa

nda silah sesleri devam ediyordu. 
Bölük ağasına şu emri verdi: 
- Qaldır davul ve tırampeteleri! 
Tıramp~te ve davullar çalmağa 

başladı. Dört beş dakika durma
dan çalan davul ve tırampete se
sine bir sekban bile gelmemişti. 
Gazabla bağırdı: 

- Nerede bu herüler?. 
Bölükbaşı cevab verdi: 
- Efendimiz; etrafta bulunan 

sekbanlan kestlier, kala kala biz 
kaldık .. 

- Haydi, vaziyet alın!. Birşey 

yapamazlar .. Nerede ise imdad 
gelir şimd1. 

- Nereden imdad gelecek Pa
şam?. 

- Sekban kışlalarından.. Ra -
ıniz Paşa ve Kadı paşa kuvvetle
rinden .. 

- Hiç zannetmem paşam!. 
- Ne münasebet?. 
- Bu isyanın büyükçe olduğu 

görülüyor. Kulunuzca yapılacak 
iş muhasarayı yarıp çıkmaktır. 

- Nasıl?, 

- Yirmi atlı kadar varız .. Si • 
lahnır, atlara biner hücum ederiz, 
muhasarayı yararak canımızı kur
tarırız. 

- Lüzum yok böyle işe ağam.. 
Biz, bir saat kadar dayanamaz 
mıyız bu herülere?. 

- Mevkiimiz çok kuvvetli, de
ğil bir saat bir gün bile dayanı
rız. Hatta, fişeklerimiz bitinciye 
kadar .. 

- Atlara binip mevkiimizi terk 
etmek muvafık değildir. Olduğu
muz yerde müdafaa eder, kendi • 
mizi çok geçmeden Sultan Mah-

ler 3.2 gösterilen emsalin 3.5 o
larak değiştirilmesi suretile tuğ
generallerin 32 lira maaş farkının 
59 liraya çıkanlması muvafık gö
rülmüştür. 

mud baltacıları, sekbanlan, Ra
miz Paşa ve Kadı Paşa kuvvet -
!erile temizleriz bunlan. dedi. 

Bölük ağası; Ruscuktanberi Pa
§amn yanında bulunan sadık ben

deganından olduğu için çeki'lIDe • 
den Paşaya cevab verdi: 

- Paşam; ya, efendim.iz bizi 
feda ederse ... 

- İmkan mı var buna?. 

- Olur ya paşam! .. 

- Zannetmem, onu tahta ve 
saltanata sahip eden benim. .. 
Sonra, bensiz yeniçeriler ne ya • 
par onu?. Derhal Sultan Musta -
fayı getirir !er yerine ... - ... 

- Düşünme; böyledir bu ... İm
kan yoktur. Bu mevzii bir edep

sizlik ve hatyalıktık. Çok geçme
den imda gelir bize ... Müdafaaya 
geçellm ... 

- Efendimiz, müsaade ediniz .. 

(Devamı var) 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Jiletler Ve Kibrit 
Kutuları 

HilvlyeU bl:ıce ma.Jimı bir oku
yucumuz matbaam•U. gelerek 11u 
f!J<ayelle buluımıw;tun 
•- İsmi ıilzım delil. bizim ..-m

ümizde bir tütüncü diikkinı var
dır. Ben buradan hemen her gün 
stırara. kibrit ve Jlel satın almak· 
ia:yıf. Son zamanlarda Medeııberl 
btlınal elllilm jilet marllasmı 

deilşmedlilm ha.ide beş kuruşa 

alcbğun bıçaklar l<ftt cıltınakla • 
dır. Arkadaşlora sordum. Ayni ,,.,. 

yln onJarm da. başına reldttınl 

öğrendim. Zannetlltlme &iire dük· 
kin sahlblerl bhe, birer defa kul 
lancbkları jilet bıçalı:lann.ı •atı-
7orlar "e &'ayet tabii olarak aldı -
tımız tıraş bıc:akla.rı küt çıkıyor. 
Kibrit kutularından f.lkbetimlz 
ftrdır. Bunlar da, yan yarıya boş 
aa.t.ııınaktaihr. ne tnlılsarlar lda -
resi piyasaya yarı yanya bo~ kib
rit kutusu. ne de jilet tabrlkaları 
- marka aeilştirmedtğimf" g"Öre -
küt bıçak sevketmiyecekleriDe gö
re ~in içinde bir iş var demek
tecllr. inhisarlar idaresi ile 1><-ıe
dlyenln nazan dlkkaUnl celbt""t • 
m.e.nh:I rica ederim..> 



~SON TELGRAF- 10NISAN 19St 

1 Fransanın Karşısındaki Tehlike 1 l Meraklı Şeyleri 
Ev ha:ratına alt), 

TATLI REKORU 
• HÔK Fransa, Alma yaya 

TekBaşınaDuramaz 
f}ı,_ merikalı bir ahçı, ı30 tllrlll tatlı 

J:=l reçel yapabllecei!DI iddia etınlt 

ve patronları ile bahse clrlşmiş. 

üsta ahçı, tamam bir sene her cUn 
bir başka tallı yaparak palronlarının 
önüne koymwı. 

Kampıiı Doktoru 

lngilfere Kendisine Düşen Vazifeyi 
f'1utlaka Yapacak 

Birinci Derecede Rol Oynıyacak 

H 
itler •Kavgam. adlı kita -
bını yazalı yuvarlak bir he
sabla on beş sene olmuştur. 

O zaman kendisi hapsedilmiş, o 
da hapishanede bulunduğu za -
man bu kitabı yazmıştır. Bu ki
tabda söylenen şeyler birer birer 
hakikat oluyor diye de dünyayı 
kaplıyan bir rivayet vardır. 

Avrupa matbuatında bir mu 
harrir çıkıp da: 

- Ortalığın bugün sakin olu • 
şuna bakmayınız. Yarın çok şey
ler olabilir. •Kavgam• kitabını 

yazmış olan el yarın Avrupa ha
ritası üzerinde oynıyacaktır ... De
miş olsaydı ona şu cevab veril -
mekte gecikmezdi: 

- O zamana bakmamalı!. Hi t
ler o kitabı yazdığı zaman hapis
hanede idi. Kendisi mes'ul bir 
dev !et adamı olarak koca bir mem
leketin başına geçmiş değildi. İs
tediği gibi bir kitab yazmış. Hal-• 
buki _şimdi atacağı adımı çok iyi 
hesab etmeğe mecburdur!. 
Nıhayet şu son bir senedir bir

biri ardınca malum olan vekayi 
geldi. Fakat Avrupada daha neler 
olacağı endişeli 1>ir sual halinde 
duruyor. 

İngilterenin ileri gelen politika 
adamlarından Lord Lotian Ta.y
mis gazetesinde yazdığı bir yazı
da •Kavgam• kitabından bahse
derek diyor ki: 

•Hitlerin kitabı Berlin - Roma 

...,. il'! .,., ... s; . ...,,,~~-~--11 
' . .. , 

.•. 
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Almanların Sey!ired bat tındaki tanı< Kapnıuan 

mihverinde İtalyayı da endişeye 
sevkedecek mahiyettedir. Çünkü 
Almanyanın ehemmiyeti arttıkça 
artıyor. Eğer harb çıkarsa o za
man daha ziyade artacaktır. İtal
ya da artık Almanyanın arkasın
dan gitmekten başka birşey ya -
pamıyacak, ona tabi olup kala 

lacaktır.• 

Manalı Bir Hareket 

Lord Lotian'ın bu yazısı hep İn
gilterede mecburi askerliğin ka
bulü içindir. Son zamanlarda İn· 
giliz metbuatı bu mesele ile çok 
meşgul oluyor. Fakat istıkbalin 

daha neler hazırladığını geçen se
nenin vukuatından kestirmeğe 

muvaffak olanlar o zamanda bun
dan bahsetmişler, mecburi asker
lik usulünü müdafaa etmişlerdir. 
Fransanın u.ğrıyacağı tehlike 

ise hava tehlikesi değildir. Çün
kü havada kuvvetlidir. Denizde, 
bilhassa Akdenizde hiç değildir. 

Çünkü İngiliz donanmasile Fran
sız donanması arasında teşriki me
sai sayesinde galebe temin edile
cektir. Fakat Fransanın uğrıya -
cağı tehlike Majino hattındadır. 

Bir Muahede 
Feshedilirken 

Denize indirilen 
Bir Gemi 

Bunlar, bahsi kaybetmezden evvel 
7ealdeo başlamak arzusunu izhar el· 
mitler ve ahçQ'& büyük bir bab4lt 
vermişler. 

NOTERİN CtİZDANI 

Şunun ve bunun para çantasını. cllz
danını çalan hırsızlarm, yan.kesicilerin 
çaldıkları paradan lstltade1e vakii bU· 
Iamadıklan1 bir başkası..-ıa kaptudık· 

lan. çaldırttıklan eok defalar .-örül -
müş, lşiltlmişllr. Buna bir misal ola
rak ceçenlerde l\.lllinoda seçen bir 
vak'ayı zikretmek kiffdlr: 

Geno bir köylü, karın ile beraber 
l\IU<inoya gelmiş: kilçUk bir ev tutmuş, 
iş aramata. çıkmış. Aradan haftalar 
l'eçml.ş, bir yere kapılanamamq, ıı .. 
kınllya dilşmllş. ' 

Bir rün, ümld91z bir halde evinden 1 
çıkarak tramvaya binmiş. Yanında o
turan yolcunun, kanapenln iızerlne bü
yük bir evrak bırakhi"ını l'Örmüş, ul
sulcacık almış ve ilk istasyonda in ... 

mi•. Doğru evine gelmiş. cüzdanı ·~
mı.o. İçerisinden bank.not olarak 7üz 
otuz bin ita.ıyan ııretl cıknu.ş •.• 

Fakat. işin sonuna bakınız: Bu CÜZ• 
dan, cenç -köylüyü aramak için l\IUıi.
noya relen bir noterin imls. Köylü -
nün Amerikada ölen blr ley~eslnden 

7üz otuz bin liret miras kalmış.. 

Zavalb noter: genç köylünün evini 
bulmuş. Paraları çaldırdı.tını ve ta:ı; .. 
mln edeccğlnl söylemiş. 

Genç köylü, noterin haline acıyarak 
hakikati anlatmış ve kendisini büyük 
bir yeisden kurtarmış-

KtİCtİlt BiR MÜTEHASSIS 

Zanıanımızda. herhanl'l blrşeyde 

kendini göstermek, muvaffak olmak i
çin mutlaka ihtisas isler. Yani müte· 
hassı!i olmak Jizımdlr. 

İşte Ntvyorklu ve tlrlk Ford adh 

küçük bir zenci. ilk mekteblere devam 
eden beş alll ;yaşındaki çocukların ceb

lerbıl, çantalarını karı.şt11ıyor, oe bu
lursa ahp rtdlyor. Çocukların cehle .. 
rinde çok para olmamakla beraber kü

çük zenci günde blr iki dolan d~ıt • 
rulluyormuş, 

Nihayet foyası meydana çıkmış, J'a
kayı ele vermlt: 

Çocuklar, aralannda 11 dolar top
lamışlar ve müdüre rötürüp teslim e'

mesl l~ln john Mac Nalll'ye verınif· 

ler. John paral~rı cebine koymuş, ten
ha koridordan l'eçerck müdürün o

dasına ~tmek istemi.$. Bu sırada Ford 
karşlSına çıkmış, tehdidle paraları al

mış, koşmaia başlaD\tlJ. John peşini 

bırakmamış, ctutunuz!.» di7e bafar
mıya başlam.t1. 

K.fiçük ZeD<!I yaka.lanmış, mahkemeye 
verilmiş ve iki sene hapse mabkılm 

olmn~tur. 

john :n.ıao Nelll'ye C'ellnoe: Günün 
kahram~nıdır. Mektebden çıkınca si
vil polL'i olm.ağa karar vermlt-

-----~----

W apur rıhtımdan ayrılıyor • 
du. Güvertenin parmaklı • 
ğına yaslanmış, elindeki 

mendili mütemadiyen sallıyan 

Perihan, gözlerinde biriken dam· 
laları zaptedemedi. Rıhtımda bı
raktığı genç adam, Perihan'ın sev• 
gilisi idi: Müştak .. 
Akşam oluyordu. 

bir gölge sarmıştL 

ağaçlarının koyu
luğu, gittikçe bü-
yüyor, gözlerde 
azamet leşiyordu. 

Denizi mor 
Sarayburnu 

Müştak, hiç Yf' • ,/'" , 

~·, 
~ ;,'-. ~ 
!, 

"'- "'' _ .. 

rinden kımıldaınaaan, vapur Sa
rayburnunu dönünciy,e kadar, 
mendı l salladı. 

İçinde bir acı belirmişti. Ken -
disini yapay,alnız hissedıyordu. 

Artık, vapur gözden iyice kaybo
lunca, hava da kararmıştı. 

Müştak, yegane teselliyi iç -
mekte buldu. Adeta sendeliyerek 
yürüdü. Karaköye kadar geldL 
Bir otobüse atladı, Galatasariıyda 
indi. Doğruca bir meyhaneye gir· 
di 

• Perihan, yaz tatilinden istifade 
ederek İzmire gitmiştL Babl'.ısı 
İzmirin büyük, tanınmış tüccar
larından idi. Annesi İstanbulda, 
babasından ayrı yaşıyordu. 

1 Yazan: REŞAD FEYZİ __ _. 

bası, üç yıl vardı ki kızını görmü
yordu: 

- Annenin yanına gidip de ne 
yap4c~ksın .. Burada istirahat et, 
dınlen, diyordu. 

Aradan birkaç gün geçmişti. 

Periban'ın üzün tülü, sabırsız ve 
alışamıyan hali, babasının gözün
den ka~mamıştı. Kızının rahatsız 
olduğunu hisseden baba, Perihana 
eğlence, onu oyalıyacak vasıtalar 
arıyordu. 

O akşam eve neş'e ile girdi. doğ
ru kızının odasına çıktı: 

- Perihan, dedi, sana on beş 
günlük güzel bir eğlence bul -
dum. Komşulardan bir eski aile, 
Çeşme plajında kamp kuruyor -
lar. Cumartesi sabahı hareket e
decekler .. Seni de göndereceğim. 
Nasıl?. Güzel bir sürpriz değil mi? 

Baba, kızının yüzünde birden 
belirecek sevinci bir an evvel gör
mek sabırsızlığile bekliyordu. Pe
rihan, yüzünü buruşturdu: 

Almanya ve İtalya gibi memle
ketlerin propagandasu şudur ki 
İngilizler fedakar !ık edecek de
ğillerdir. ı~·----------... ~ 

Zengin adam, bir gün, bir tiyat
ro kumpanyasile beraber İzmire 
gelen, gayet güzel, o derece de 
fettan bir kadınla tanışmış, bera
ber yaşamağa başlamıştı . Bu ha
dise, Perihan'ın annesile, baba • 
sının ayrılmalarına sebeb olmuş· 
tu. Aradan on yıl geçiyor ... 

- İyi amma, baba, dedi.. Ar -
tık İstanbula gitsem .. Burada çok 
kalmadım mı?. Hem, htanbulda 
da pli\j var. 

A 
lmanlann İngiltere ile 1935 
deniz itila.tını feshettiklıe

rlni yazmıştık. Ayni gün 
Hitler bir nutuk söylemiş ve yi
ne ayni gün, •Fon Tirpiç. ismin· 
deki 35,000 to,nluk ikinci Alman 
kruvazörü denize lndirilmıştir. 

• 

MalOmdur ki Amiral Fon Tiq 
eskiden İngiltere ile deniz anlaş
malarının kat'l surette aleyhinde 
bulunuyordu. 1935 muahedesinin 
feshi sıralannda bu zırhlının de
nize indirilmesi manalı görülmiif
tilr. 

Kraliçenin 
Yiğeni 

~izama Riayet Etmediğinden 
Mahkılnı oluyor 

İngiliz Kraliçenin yiğeni Con 1 

Patrik otomobili ile giderken yol-
1 

da arbasını durdurarak gidenle -
rin geçmesine mfuti olduğu için 
.O şilin para cezasına mahkOm ol
muştur. 

Keşif 
A 1 ayı 

Tarihden bir altın sayfa, en 
kudretli a§k, en büyük hareket 
kaynağıdır. Milyonların hazır • 
ladığı san'atın yarattığı bir şa
heser, tarihde parlayan zafer 
destanı kalplerde gizlenen bir 
aşk hasreti, yıldızların yarattığı 
bir san'at eseridir. 
-llC!rlll!S' __ _. __ 111 

* Perihan, İzmire geldiğine çok 
memnundu. İlk günlerde müthiş 
canı sıkılıyordu. Müştak'dan ay -
rılmıştı. Mütemadiyen, genç a -
damı düşünüyordu. Her sabah u
yanır uyanmaz, ilk işi, Müştak'a 

mektub yazmaktL Müştak da Pe
rihan'ın her mektubuna uzun, his
li cevablar yazıyor, bir an evvel 
İstanbula dönmesini istiyordu. 
Perihan, on beş gün kadar İs -
tanbulun ve Müştak'ın hasretile 
kıvrandı. Bir vesile bulup artık 

dönmek için düşünüyordu. Ba -

Kızına düşkün baba, birden kız
mıştı. Sana da İzmiri beğendire -
medik, gitti... Ne var İstanbulda? 
Bizim herşeyimiz !stanbuldan da
ha güzeldir. Ona eminol... Bu 
kamp hayatını kaçırma.. Göre -
ceksin, ne kadar eğleneceksin ... 
Hem, benim hatırım için mutlaka 
gideceksin ... 
Kampı tertip eden komşulara, 

ahbablara söz verdim. Gitmezsen 
küçük düşerim, ayıb olur. 

Perihan razı olur gibi göründn. 

maneviyat, beyin kuvvetleri, yaşama, yaşatma, 

yapma, yaratma duyma, işitme, ııevlnıne, ağlama 

gibi baştanbaşa giz olan şeyler bir yana dursun en 
~adesi: Körbarsak. bademcik nedir, niçin yapıl -
mıştır, vücutteki ödevleri nedir bilmiyoruz?. Bun
ları böyle bilmediğimiz gibi hiçbir şey de bilmi -
yoruz ve tabiatin yaptığı en basit olguları, yaratık
ları bile benzetıp yapamayız. Bildiklerimiz, gör • 
düklerimiz, sadece bulduklarımız ve gözönünde 
olan şeylerdir. Lafın kısası tablate aid her. şeyin 
ne yapısını, ne de niçin ve nasıl yapıldığını bllmi· 
1oruz!. 

YOS A 
Nesrinin üç büyük kağıd dolduran mektubu

nun bir bu parc:ası, bir de son cümleleri üzerinde 
Ferit belki saatlerce durdu: 

c- Beklemekten yılma Ferit, çok bekledik, 
belki biraz daha bekliyeceğiz. Fakat, beklemekten 

hiçbir şey kaybetmedik. Hep iyiye, kazanca, ama
ca yakın olmağa gittik ve bir gün, en kısanın sı

nırları içine giren bir günde de amacın ta kendi
sinde ve biribirimizin şehvetten tutuşan, sevgiden 

yanan kollarımızın çevirdiği kement içinde kilit
leneceğiz. 

Güney yıne burada doktorun sözünü kesti: 
- İ§te onun için benden sonra da yine seniır 

7aşıyacağııu bilmiyorsun! .. 
Dedi ve gü!erek i!Ave etti: 
- Haydi kalk ikimiz de banyomuzu alalım.. 
Ve doktorun kalkınmasını, blrşey sormasını 

beklemeden tez canlılıkla kendisi kalktı, yürüdü! 

YURDA GİDERKEN 

Doktor yurda giderken Güney sordu: 
- Ben de gelecek miyim? .. 
- Hayır. Sen evde kal karıcığım. 
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diği biribirine karıı duyduğu, hayaller, 
ı:ılarla evden çıktL 

Arabası kapıda hazırdı. 

Güney de balkonun peııcereıılnd.en 

yordu. 

Fazıl ~för'.lıı yanına oturdu. 
Güney: 

acı ve sı· 

fi:Ö>:etll -

- Arabanın arkası dururken önllne hal. 
Diye içli içli söylendi ve ilave etti: 

- Daha uslanmadın doktor" 
Ve bu kadarı onun için yeterdl 

Araba hızla Pangaltı sokaklarından Harbiye
ye doğru kayarı<en doktor da şoföre sıkı sıkı yine 
her vaktlki sözlerini söylüyordu: 

- Çok özenli olacaksın. Güney nereye gidiyor, 
ne yapıyor, kimlerle konuşuyor, hepsini birer bi-

Ve bütün söylediklerine ekliyordu:, 
- Beni burada bırakınca hemen eve dön. 

KURTULUŞ GÜNLERİ 

Ferit yine Nesrinin bir mektubunu okuyordu: 
- Feritçiğim, biliyorum, ne kadar sıkılıyor -

sun, nekadar üzülüyorsun. Fakat, hiç tasalanma. 
Kurtuluş günlerınin eşiğindeyiz. Baş:mızı başımı

za vereceğimiz ve kendimizi, çektiğimiz sıkıntı -
!arın karşılığı olan sınırsız rahatlığın içinde kay • 

'>edeceğimiz büyük gün bizi karşılamağa hazırla
nıyor. O gün kalbimizi kalbimize yaslıyacağız. da· 
marlarımızı birleşik bir kanın heyecani!e çarpacak, 
dudaklarımız biribirinın içinde içimizı dış yapan 

yangının ateşi ile eriyecek, ve biz aşk, sevgi, sevda 
dedikleri bütünliiğiin izi i inde önencin do 

Ferit bu sözüme önem ver: O günlerin eşiğin
deyiz. Yılmadan. bıkmadan, yorulmadan bugünll 
olduğu gibi o günü de bekliyeceğiz.o 

SORGU G'ÜNO 

Beşine!, onuncu, on beşinci ıtün. Doktor, şo-

förden soruyor: 
- Ne var?. 
Şoför boynunu büküyor: 

- Hiçbır ~ey bayım!. 

Doktor birden öfkelendi. suratı bumburuşuıt 

Babası fazla kızarsa, genç kıZlll 

işine gelmezdi. İstanbula döndük• 
ten sonra, tuvalet masraflarını 

kim gönderecekti?. 
Boynunu bükerek sordu: 
-Baba, komşular, ahbablar de

diğin nasıl insanlar?. 
- Gayet iyi adamlardır. Seni.il 

akranın olabilecek genç kadınlat 
ve kızlar var .. Herhalde çok isti· 
fade edecek ve iyi vakit geçire • 
ceksin.. Hemen hazırlanmalısın.

Bugün nedir?. Perşembe, yarıP 

cuma.. Öbürgün sabahleyin, gü· 
neş çıkmadan hareket ediyorlar .. 
Derhal hazırlan .. Kamp için por• 
tatif eşya ve levazım kabilinden 
ne eksiğin varsa, bugün alalıııı

Tabldot ve diğer masraflar için. 
kamp idarecileri ile l;en görüşü· 
rüm. Sen, o tarafına karışma .. 

• O gece, Perihan, yatağına gir • 
diği vakit tuhaf bir his altında bil 
lunduğunu seziyordu. İlk defa 
kendisini mes'ud bulmuyordu. 
İstanbulu, Müştak'ı düşündü." 

Bu akşam aldığı son mektubu, ya· 
tağının içinde tekrar tekrar okll' 
du. Gözii nemlenmiştL Genç a 
dam, sevgilisine öyle yalvarıyor, 
öyle yalvarıyordu ki, bu uzun. sa• 
hifeler dolusu mektub hasretin. 

(Devam' 7 inci ıayfada) 

Ankara Radyosu 
BDOltN 

18,35 lllllıik (Dans müzlil - Pi). 
19 Konuşma (Doktorun sa.ati). 
19,ıs Türk müzltl (Fasll he7ell 

Karaştk pro,.ram). 
Hakkı Derman, Eşref Kadri. Baa 

Gür, Basri tiner, Hamdi Toka7. 
19,45 Türk müzltl (Bayan Fe1» 

Talay • TanbUI' solo). 
ı- Tanbud Cemli - Hlcazlı.lr pet• 

revL 

:ı- Tanburl CemU • Hloazkir ... 
semalsL 

:ı- Tanburl Cemli - Suzldllir& ... 
RDIJlisL 

20 AJans, meleoroıon haberleri, ııl· 
raaı borsası (!lal). 

20.ıs Türk mllzlfl (Klasik prorranı>
fdare eden: l\.les'ud Cemil. 
Ankara radyosu küme heyet(. 
1- Ne:rzen Osman Dedenin - Mil• 

bayyer ıünbtile peşrcvL 
:ı- Varda Koaıa Ahmet Atanm • 

Muhayyer Sünblile şarkı • EJ nlh.ıl 
işve. 

:ı-·m Selim • lllulıay1er Siinbllle 
şarkı - Ey ı-oııcal nazik. 

'-- Nikotos alanın - lllnhayyor 
kürdi tarkı - Var nu hacet. 

5- Rahmi Beyin • Muhaner kör· 
di şarkı - Yetmez mi sana. 

8- R..at Erer • Keman takslmt 
7- Sevki Beyin • Uplı. Şarkı • Gül• 

sara nazar lul. 
8- Rahmi Berln - Hayali tarkı • 

Gül hazin sünbül per(fan. 
9- Mustafa Cavıq - Bayall f&•ID • 

Sebeb ne ba.kmcror. 
10 ...;. Divan - Ok rlbl haplar beni. 
21- Memlekel saat &Fan. 
!1 ltonuşmL 
U,15 Esham, lahvll&t, kamblF• 

nalml borsası (flal). 

21,25 Neş'ell pliklar - iL 
21,30 Folklor - Hain Bedi Yllnetıı.en. 
!1,45 lllllzlk (Keman reııll&ll • Pre• 

fesör Necdel Atak), 
22,05 Mli:ıll< (Küolllt orlı.ealn. • Şef• 

Necip Aştm) • 

%3,05 MW.ilı: (Casband - Pi), 
23,45 - 24 S~n aJau lıaberlerl ~ 

F&rlllÜ proeram. 
YARIN 

lZ,35 Tllrk mllılil • PL 
13 '&lemleket saat ann. aıau nı 

meleoroloJI haberleri. 
13,15 MÜ•lk (Kanşlk prorn.m - PL) 
13,45 • U Konwıma {Kadın uatl • 

135~~=' I 13:!um1·1 

20 28 --1939, Ay 4, Gün 100, Kasım 154 
10 Nisan PAZARTESİ --

Vakitler Va11tı Ezani 

--- •a. da. ••. ıf. 

Güneş 5 31 10 49 

Öğle 12 16 5 35 
İkindi 15 56 9 15 

Akşam 18 42 12 40 

Yatsı 20 16 1 35 



- Arnavudluk İşgalinin Kısa Tarihcesi 

Nlusolininin Bugün Yaptığı 
ey, Ta Garibaldi vrinden 

Kalma Bir Projedir 
Bugüne Kadar Gelip Geçen Bütün 
it alyan Devlet Adamları Bu Hedefi 
üttüler, NeticeMusofiniyeNasibOldu 

Yazarı: Nizameddin Nazif 1 

A rnavutıuğa yapılan taarru• 
zu şöyle bir tarihçeye bağ· 
lamak .. k .. d .. C . mum un ur. 

IJği ~ıbaldi'nin İtalyada milli bir
Ittaı.ı urmasından ve Sicileteyin 
llııı •ı?tnın İtalya Krallığı halini 
~k·;asından evvel ve sonra Adriya· 
ııed;~ fark kıyıl.arı üzerinde • Ve
lite • c~mhuriyetinin varisi sıfa
ttınelc nufuz tesis etmek, hak iddia 
belir .• ~evdasının Romada nasıl 

0 
dıgı malümdur. 

l'ııb•n dokuzuncu asrın üçüncü 
ilanı llııda büyük bir siyasi rol oy· 
•; ~ş olan İtalyan Başvekili K~nt 
l"-11 avur Musolini'nin bugün Ad· 

Ytıicte t b. y~ at ıka başladığı proje-
o· Y;ık.ın tarihde ilk işaret etmiş 
·•nlar .. 

leru ın ıçınde - bilhassa • gös· 
ebi:ir 

Carb· · 
800 

ı Rom~nın İnkırazından 
na:.a lta!ya yarımadasında tutu
let •len küçük büyük her dev • 
g~1 ._lçın daima Adr.yı.tiği .kendi 
tıı u. haline sokmak bir emel ol
de~Ştur On beş gün önce Akdeniz· 
\u· bahsederken İtalyan Başve -

1 Muıısolinı: 
,..._Bu "dd lilt ı iamız aynen Adriya-
!) denzine de §amildir.• 

leııı eıııekıe asla yeoı bir şey söy-

1 lf değıldir. ta• d• •Yada, seksen yıl <lnce. yenl
•n b" lir· ır kl. .rvet olmak istidadı be-

h• ilken b·ı hedefe İngiliz müza· 
•rer · ~a d ı ile :ı.laşabil.eccği kanaati 
r ı. 

Sıc·ı 
iilt 1 eleyin devletini Fransa, !n-
l11r ere ve Osmanlı İrr.paratorluk· 1 

•nın b f'ti: Yanı aşında Kırım harbine 
l:a •ke sevkeden başlıca Amil bu 
~'\t değil midir? 

~in ırım harbinin dört müttefi • 
Yanderı diğer üçü nasıl yalnız Rus
~n •n. ''1ağlübiyetinl istedikleri 1-
ltıa ~•rleşmişlerse ve üçü de bu 
bır~~~bıyetten, bir müddet ~onra 
ler •rıne tearüz edecek menfaat-
:, 

1 
leklemişlerse sici!~teyin Kral·ı 

Ilı 'la kendi ltesabına böyle bir 
t:ı.~.n!Jaı, vani -nüttefikl~rinden herj 

,un· 
lııe 11n menfaatlerine aykırı bir 
~f•at elde etmeğl düşünmüştü. 1 

lir 0 nt di Kavur'un !~mm harbine 

1 
llıekten maksadı şu idi: 

lıın - İngilterenin yanında bu • 
ıııu:ak ve Londranın gözilnJe, 
deır lfata ve itimada !Ayık bir Ak-

2 ıı devleti haline yükselmek. 
ı<ıs - Beynelmilel mühim bir lıl· 
ten ede rol olarak Avrupa mu va • 
4!t l!slı!(ı'! hesaba katılır !lir dev· 

3 OlıııaJt. 

~' ' 

~ 

.~. . ..... .,..~ ........ ~~-.... J 
;Es~i Arnavutluğun elen izi Tiran'dan bir manz&l'a 

ya ve Avusturyadan ayrılıp lr.gil- Venedik Cumhuriyeti. .• 
tere safına iltihak ederek Ul"'U.ni Bu Cumhuriyet Perevezede bey-
harbe girişi de yine bu projeye ta- hude yere mi harbetmişti? 
hakkuk imkaru bulmak emelile ı Fakat bütün bu hazırlanışın u· 
olmuştu. Fakat umumi harbin za- mumi harb sonundaki sulh masa
feri de İtalyayı bu hedefine ulaş- !atında uğradığı inkisar ne ağır 
tıramadı. Hatta Osmanlı İmpara- olmuştu?. Adriyatıkin §ark kıyı· 

torluğunda beklediği inhilal Bal· larına ayak basmak şôyle dursun 
kan harbi akabinde tahakkuk et· İtalya, Kralının kayınpederi olan 
tiği halde dünya haritasının bu Karadağ hükümdarının tahtın -
paftası üzerinde en büyük rakıbi darı ve tacından rrahrı..m ed.ldi -
olan Habsburg İmparatorluğu mah· ğini bile görmüştü. 
volduğu halde. İtalyanın arzu ett ı herşey o 

Kırım harbinden sonraki yıl- tarihe kadar üçüncü sın f bir dev· 
larda İtalyanın Osmanlı Avrupa- Jet olan Sırbıstana verilmişti. 
sındaki politikası, devamlı su • Sırbistan Osmanlı imparator • 
rette, iftirakçı hareketleri körük- luğunun hem de Avusturya im • 
!emekten ibaret olmuştu. Bilhas- parate>rluğunun v5risı Jımuş~u. 
sa bu kıt'anın garbında günler A· İtalyan şairi Danonçiyo kuman-
vusturya, Rusya ve İtalya arasın· dasındaki bir ku\'vetin Fiyume'yi 
da devamlı bir gizli mücadele kay- zaptetmesi bu vakıa karşıs•nda 1-
dederek geçer giderdL Başkım talyanın ilk aksü.lamelı oldu ve 
partisi en büyük müzahereti İta!- akabinde, Fransa ile İngilterenin 
yadan görmüştür. o devırde, her türlü müzahereti-

Firzovik hadiseleri, Mallsörler ne nail bulunan Belgrad ile İta!· 
meselesi İsa Bolatın hep İtalyan ya arasında bir Arnavutluk mü-
ajanlarının eseridir. Hatta Os - cadelesi başladı. Esad Paşa Top-
manlı imparatorluğuna Ferma- tani'yi kah biri tuttu, kah dığeri. 

sonluğun girişi bile.. Derken papas Fan Noli üzerinde 
Osmanlı imparatorluğunda açı· mücadele başladı. Bir müddet son-

lan ilk Mason locası Berat'da idi ra da bir İstanbul gazetesinin Ti-
ve Floransadaki İtalyan Maşrıkı rana muhabiri .ılan Ahmed Bey 
azamına b ;ıı idi. . (Zogo) Belgradla Romanın pay-

Savoya hanedanının Karadağ !aşamadığı şahsiyet m~rtebesine 
Pren.;llk hanedanile sıhriyet pey- yüksddl. Her iki tarafa milyon· 
da etmes~ Prens Nikita'nın k!zı larca masrafa malolan bu müca-
ile Viktoriye Emanuele di Savoya d Jrn;n RU anda. t.ı.mamile Roma 
nın izdivacı, asla basit tir tesadüf ! lehine neticelenmek üzere oldu
işi değildir. En hurda teferrüatına ,ğunu görüyoruz. İşte 19 uncu as· 
kadar ölçülmüş, biçilmiş bir siyasi rın son yanmındanberi İngilii! mü-
programın eseri idi. Böylelikle !- zahereti ile ulaşmak istediği he-
talya, Venedlk Cumhuriyetinin defi İtalya, eskiden böyle bir ma-
Hırvat kıyılan üzerindeki müd- cera için düşman saydığı bir kud-
deiyatını bir kat daha kuvvetlen- retin arkadaşlığı ile elde etmiş 
direrek ele alınış oluyordu. bulunuyor. 

UYKUSUZLUGA 
lııt· - Balkanlar llzerideki Rus 
Ilı~ ırasıarına nihayet vererek Os
l>aqnlı İmparatorluğunun A vru • 
Cltıı akı •reaya. sına ıicileteyin ta- u 
d.eırıaranılan her tesPlliyi bahşe· 

}' ı ir bir kutub gibi tanıtmak. 
1~1~at BabıAllnin biitün dirayet
ğid •ne rağmen İngiltere yede • 
ı.ı~n ~vrı;mamak isabetini gös
• a esı Kavur'un bu projesine 
ltıı:ıı.art mertebede dehi • tahak· 

KARŞI 
ylouıuzluk çok kötü, taham
mül edilmez bir şeydir. Bir 
çokları, bunun önünü al • 

oıyormuş. Oradan telefonla fab
idare ediyor. Akşam olunca yine 
rlkasıoa emirler veriyor, işlerini 

trene biniyor, sabahleyin dönüyor
muş. Bu suretle gecelerini hep 
trende geçiriyor, pek de rahat bir 
uyku uyuyormuş. Fena değil .•• 
Para olduktan sonra ... 

ı:ı ırnklnı vermert•. 
ra ~.hadiseden elll dört yıl son-
4ı~ t •C!!eteyin devletir.in yerinı o

l::, lalyanın, müttefikleri Alm~· 

n Çok Et Yiyen 
l\ı"' Milletler 

~t Y anların her milletten fazla 
~dik dili lerı yanlış yere iddia e-

t r, du"'ır H 1 t a~ıa • a bukl nglllzler da-
l!er e: Y~':1ektedirler. 

lo. l\lın ngılız senede ''asatl 35 ki-
12, • an 25, Fransız 20, İspanyol 

"llıe ·k Yenıeıt rı alı 11, İtalyan il kilo et 
tedır. Ya bi:ı.• 

marun kola yolduğunu söylerler. 
Bazıları: .Solunuza yatmayınız..•, 
bazıları: da: cYatağınınn baş ta· 
rafını şimale değil cenuba doğru 
çeviriniz, sırt üstü yatınız .•. • der
ler. Öğüdler çok, çareler de o ııis
bette fazla. .• 
Kanadalı bir fabrikatör uykusuz· 
!uğun önüne geçebilmek için çok 
garib bir çare düşünmüş. Birçok 
mütehassıslara, doktorlara müra· 
caat etmiş, tavsiyelerinden hiçbir 
fayda görmemiş. Fakat seyahat et
tiği zamanlar, vagonun sarsıl -
ması, teerleklerden çıkan gürül
tülerin uykuyu davet ettiğini f&l'k 
etmiş Bunun üzerine gecelerini 
trende geçirmeğe karar vermiş. 
Her akşını, eline küçüle bir çanta 
alıyor, yataklı vagona giriyor, er· 
te•i sabah bir başka şehirde uya -

Fakat, bu gidip gelıııeden usanan 
Kanadalı milyoner, başka bir şey 
düşünmüş. Yataklı ve.gonlarda • 
kine benzer bir yatak yaptırmış. 
Altınada, trenlerdeki sarsınt vıe 

gürültüyü yapan bir makine koy
durmuş. Şehirden şehre gitmekten 
bu sayede kurtulmuş. 

Kanada gazeteleri, milyaner fab· 
rikatöriln bu makineli yatakta pek 
rahat ettiğini, rahat uyuduğunu 
yazıyorlar ve yatağın sallanmasın· 
dan, tekerleklerin gürültüsünden 
başka odada, düdük sesleri, memur· 
!arın, hamalların seslerini taklid 
eden bir eraınofon varmış. 

.S- so T!LGRAF - lON İS AN HSI 

_J,_ş_A_K _A_.I] 
ESKİCİNİN KNRNALI(a 

T 
emmuzun en sıcak günlerin· 
den birL İki eskici Yahudi 
mahalle mahalle dolaşıyor· 

1 

HoODvuddalkö 
YoOdo~Daıra 

lar: •Eskiler alayım! .. • dıye ba· 

~~~~~;ı:r~!i~~~nka\::b~:ı a~~:·b~;IHedi La Mar Stüdyo Sahiplerinin 
kurklu manto var. Bunu, ne ya-

pıp yapıp arkadaşına taşıtmak 'ıK d ""' Nı• Ald E • 
istiyor. Bir kurnazlık düşünüyor. ur ugu ızama ırış tmıyor 
Nıhayet: 

.. -: Jakop, diyor. Bana beş lira ı• k" 
odunç verir mısın?.. Ç ı 

- Peki Levi, vereyim... Fakat, 
darılma ... Mukabilinde ne rehin 
veecreksin? ... 

İçiyor, Serbest 
Kendisine 

Dolaşıyor, Bununla Beraber 
Hiç Ses Çıkarılmıyor 

- Kürkü vereyim, olur mu? 

- Hay hay! .•• 
Jakop beş lirayı verir, kürkü 

omuzlar. Akşam üzeri Tophane -
de, eskicilerin toplandığı kahve
ye gelır !er. J apobun yüzünden 
terler akıyor. Levi, beş lirayı ce
t.inden çıkarır: 

- J akop, der. Al beş liranı, ver 
kürkümü ... 

HAYIRLI BİR KOCA 

İskoçyalı biri, karısı ile beraber 
deniz banyolarına gitmeğe ka -
rar verir. 

İstasyona gelince, bir gitme bir 
de gidip gelme bilet alır. 

Karısı merakla sorar: 

- Yalnız gtime bileti kimin 
için? ... 

- Senin iç•n? ... 

- Niye benim için de gidip gel-
me bileti almadın? .. 

- Darılma ... Anlatayım ... Ma
lum ya dE .. ..z kenarına gidiyoruz. 
Sen iyi yüzme bilmezsin, belki bir 

kazaya uğrarsın dıye düşündüm, 
beyhude para vermemek içın yal
nız gitme aldım .•• 

SOFRADA: --
Ömrünü mustemlekelerde geçi

ren Ge~eral V .. ., Marki Dö B. .. ta
rafından akşam yemeğıne davet 
edilmiş. 

General, sofraya oturur otur • 
maz havlısını açmış, önündeki bar 
dağı dılerek yerine koymuş. Hiz· 

metçilerden biri koşmuş, ikincl 
bardağı silmiş. Uşak, bir üçünci. 
sünü getirmiş. 

General gCılerek bağırmış: 

- Yavrum, evdeki bütün bar· 
dakları bana mı sildireceksiniz?. 

vler 
ı· 

IM]edi Lamar; misline ancak 
Holivudda tesadüf olunan 
garib kadınlardan birisidir. 

Çko güzel, çok şen ve çok 
sevimli bir kadındrı. 

Hedi Lamari; 
stüdyoda 
Holivudun 

olsun, 
liıkıı 

lokantalarında, kahvehanelerinde ı 
olsun mutlaka tezgahın önünde 
birşey içerken görürsünüz. 

Vücutçe topludur. Spora me • 
raklıdır. Yürüyüşü serbesttir. Da· 
ima spor elbisesile gezer. Bunu da 
o kadar yakıştırır ki. .. 

Reydi, diğer sineme yıldızlan ı 
!{ibi kibirli ve çekingen değildir. 

Biliıkis çok alçak gönüllüdür. Her

kesle temas eder. Heskesle senli 

benli konuşur .. 

Reydi, güzel tuvaletlerine, el • 

Fe iketler 
izme çiler ----·---

Hizmetçi Kızın Aile Reisi Erkekle, 
~evdalandığını Düşününüz 

Aile Kadınlarının Bu Nevi Alakalar, Ekseriya 
Yok Yere Mahvolma/arına 

D 
oktor İslovak, merkzt Av • 
rupanıo karışaacğını, mem
leketinin işgal olunacağını 

anlayınca Fasa hicret etmiştir. 
Vatanını terketmesıne bir başka 

sebeb daha vardı: Kendisinden bir 
kaç yq büyüle bir kadını seviyor
du. Ailesi bu kadınla evlenmesine 
muhalefet ediyordu. 

Sevgilisi ile beraber Kazablan· 
ka'ya gittL Bir muayenehane açtı. 
İşini yoluna koydu. 
Bir sabah kapı çalındı. Madam 

Sebeb Oluyor 
İslovak kapıyı açtL İri siyah gözlü, 1 

beyaz dişli g"zel bir Arab kızı: 
- Bir hizmetçi istemişsiniz?~ 
Dedi 
Kan ve koca birbirlerine bak

tılaı. Kendi ayağile gelen bu hiz-1 
metçlyi kaçırmak istemediler. 

Solda: FeMket gll
ıaren hizmetçi: 
Fat'nı4, ortada: Mcs
dam I ito11ak, sa4 -
d4: Doktor ! slooolc 

1Je 11avnı.u 

- Yani!} gelmişsin!.. Fakat ar
zu edersen kal burada ... 

Hizmetçi Fatmaoın, evvelce Ce· 
:r:ayirde bir doktorun yanında ça· ) 
lııjtığıoı öğrendiler, 

Az sonra Fatmanın iyi bir şöh· 1 
ret sahibi olduğunu öğrendiler. 

Bütün kendisini tanıyalar: .Gittiği 
eve feliket götürür, sihirbaz, u • 
ğursuz bir k l <dır ... • Diyorlardı. 

Fakat. doktorla karısı bu dedi
kodulara ehemmiyet vermediler. 
Fatma, ıabahtan akşama kadar 
durmuyor, çalışıyordu. Ailenin 
küçük çocuğunu da e~lendiriyor
du. 

Sonra, tanıdıkları çok. Bunlar· 
dan biri hastalandı mı: l 

- Gel, bizim doktora göster. 

~lr l!Aç versin. •• Hemen iyileşir- ' 
11n ... 

Miyor; bu suretle, doktorun müş· 
terilerinln artmasına sebeb olu • 
yordu. 

Günün birinde kü9'ik LUI has
talandı. 

Çocuğun hastalandığını işiten 

köy halkı buna, Fatmanıo, bizzat 
(Devamı 1 inci ıallfada) 

'naslarına pek ehemmiyet venneı 
Bunları ancak fi· 
lim çevirirken p 
yer, tekrar. 

Amerikalılar kendisini Marleı 
Ditrihe benzetirler. Hed~ yeni ü 
filım çevirmeğe hazırlanıyor. Bur 
!arın birisi: cDames ds Tropigus 
ikincisi de: Vaktile Klark Gabel 
ile çevirdiği .saygon güzefü filır 

gibi ... 

Tam46 
Kedisi 
Varmış 

İngiliz payitahtının civarında bi 
yerde oturan Mis Elenor isminde 

yaşlı bir kızın aleyhine komşuları 

tarafından dava açılarak bu Jw:u 
beslediği kedilerin tahıımmül e

dilmez bir halde konu kolllfUy& 
zararı dokunduğundan ılkayet e

dilmiştir. Komşulardan biri mah· 
kemede §Öyle demiştir. 

- Bir zaman evveldi ki Mil Ele 
norun kedileri 40 ile 50 arasında 

idi. Bngün 46 olduğuna emini?! 
Komşular kedilerin kendilerine 

birıiyan vermiyecek halde tu • 

tuln:alarını istemiştir. Mahkeme 
tahkikata lüzum görmüştür. 

Çemberlaynin 
Oğluna Ceza 

Londra gazetesinde okunduğuna 

göre İngiltere Başvekili Çember
layn'in oğlu FransİI Çemberlayn 

kullandığı otomobili fazla hızla 
sürdüğü için takibata uğramıştır. 

Aid olduğu mahkemeye giden M. 

Fransis anıkat tutmuş, kendini 
müdafaa ettirmiştir. Yolun esasen 

pek tenha olınası hasebile otomo

bilini sürdüğümi söylem~ ise de 
hakim, nizam harici sür'atle ıür· 

düğü anlaşıldığını söyliyerek ken

disini 25 şilin para cezasına mah • 
kOm e~itir. 
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ltalyan Ordusu Yunan 
Hududuna Dayandı 

Vaziyetin 
Sür'ati e 
Aydınlanması 
Lazım 

(1 inci •ahifeden devam) 
nıyamıyacağı bu mıntakalarda İ
talyanların bir hayli kanlı zayiat 
ve: eceklerine şimdiden muhakkak 
nazı..-Ile bakılmaktadır. 

Ger eral Guzzoni Draça gitmiştir. 

İT AL YAN TEBAASI 
ARNAVUTLUÔA DÖNÜYOR 
Roma 10 (Hususi) - Arnavut

luğun işgalinden evvel, buradan 
İtalyaya dönmüş olan İtalyan te
baası tekrar Arnavutluğa dönme
ğe başlamışlardır. 

TİRANDA NOfu'ıtAL HAYAT 
AVDET ETMİŞ 

Roma 10 (AA.) - İstefani ajan
sının bildirdiğine göre yüksek İ
talyan memurları dün Tirana gi
decek gazete servislerini tanzim 
etmeğe başlamışlardır. 

Her tarafta işler tekrar başla -
mıştır. 

HPL'ÜN BEYANATINA OMUZ 
SİLKTİLER 

Roma 10 - İtalyanın, işgalini 
takbih eden Amerika Hariciye Na-! 
zırı Hul'ün beyanatı burada alA
kasızlıkla karşılanmıştır. Hatta 
gazeteler bu beyanattan bahis bile 
etmemektedirler. 

AVRUPAYI İKİYE TAKSİM 
EDECEKLERMİŞ! 

Londra 10 (Husust) - İtalya 
hükfunetinln, Arnavutluk lşga -
linin mahdut bir mahiyette kala
cağı ve Korfo adasının işgali ha
berlerinin kat'lyyen varid olma
dığı baltkındakl teminatı burada 
mehafilinde memnuniyetle karşı

lanmıştır. 

İngiliz slyas mehafili Yunanis
tana uzanacak elin çok vahim ne
ticeler tevlid edeceği kanaatinde
dir. Hariciye Nazaırı Lord Hali -
faks Yunanistan ve Korla adası -
nın muhafazasını görmek husu -
sundaki azmini kat'i bir lisanla 
tasrih etmiştir. 

Buraya gelen haberlere göre, 
Almanya ile İtalya aralarında ted
ricen tatbik edilmek üzere bir pUn 
tesbit etmişlerdir. Bu plan muci
bince Avrupa, şu suretle iki mem
leket arasında taksim edilecek -

1 

tir.: Arnavutluğun lşgnlinden son
ra Yunanistan doğrudan doğruya 
İtalyan nüfuz mıntakası ve battA 
İtalyanın himaye idaresi altında 

alınacaktır. Yugoslavya ile İspan

ya yine İtalyanın siyasi nüfuzuna 
tabi olacaksa da ekonomik sahada 

Almanya faik bir vaziyette bulu

nacaktır. 

Almanya 1939 eyltilline kadar 
kendisini Sovyetler bırliğinden a-1 
yıran bütün memleketleri mutlaka! 
nüfuzu altına alacağını ümid et
mektedir. Polonya. Lıtvanya ve j 
Estonya bu hedefin içindedir. ı 
Polonyanın siyasetini şu iki şık

tan birine uydurmak mecburıye -

lL 
ondra 10 (Hususi)- Alınanyanın yeni nıaksadları ha1<kında 
ortaya atılan ifşaata dair, Alman gazeteleri hiç neşriyatta bu
lunm•nıaktadular. Alınanların bu sefer llolandaya ı:o• diktik-

leri hakluuı'a urlaya atılan haberleri, Almanların büsbiitün başka bir 
maksadı giz!cıııeğc matuf bir balon olması ihtimali oltluğunu dü~ü -
ncnler de vrdır. 

Holanda Şilezvigindeki Alır.an akalliyetlerinin çoktan nazi usulü 
teşkil:itlantlırılmı olduğu mali'ımdur. Almanyanm bu küçük memle
kette ı;özü olduğuna şüphe edilmf'mektedir. 

Alınan mchafilinde •Eyhilc kadar herşey bitmiş olacaktır• yo -
lunda söyleuen <özler, aneak Cumen bakımından bir sulhun tesisine 
mimi olan cı..gellerin e3 liıle kadar ortadan kaldırılmak istendiği şek
linde tefsir olunmaktadır. 

Almanlı.rın yeni a•keri hazırlıklarda bulunduklarına şüphe edil
memektedir. Alman zuhlı fırk~lan kısmen Rur vadisini terkederek, 
Holanda hududlarında toplanmışlardır. 

Alman erkinıharbiyesi Crefeld'e gelmiştir. İsviçre hududlarındaki 
Karaormanda da üç Alman kolordusu tahaşşud etmiş bulunmaktadır. 

Diğer laraftan Arnıtvutluğun işgali üzerine Balkanlarda yeni bir 
vaı.iyet tııhaddüs etmiştir. 

Pa,kalye tatilini bırakarak İskoçyadan Londraya dönen Başvekil 
Çemberlayıı'in reisliği altında kabine bu sabah fevkalade bir toplantı 
yapmıştır. Öı!leden sonra da muzakerelere devam edilecektir. 

Fransız Müdafaa Komitesi Toplandı 
Paris 10 (Hwsusi)- Fransn müdafaa komitesi dün akşam saat 

11 de Bzşvekilin reisl!ğinde denli ve kara erkiınıharbiye reislerinin de 
iştirakilt toplanmış, toplantıdan sonra Başvekil İngiliz elçisini kabul 
etmiştir. 

Belçikada Hazırlık 
Brlik~I 10 (Hususi)- Kral bir emirname neşretmiştir. Bu emir

naınev<' gör~, bir harb ve seferb~-rlik halinde bütün nakil va,ıtalarına 
varıyf'd edilecektir. 

Polonya da Ôyle 
VDJ10va 10 (Hususi)- Resmı Gazetede n"şredilen bir emirname

ye göre, bi rbarb ve seferberlik ve ya müstacel zaruret halinde milli 
müdafaa ihtiyaç lan için her türlü,. ıınkli3 'e vasıtalan alınacak ve 
altmış yaşına kadar nakliyat mem urlan vazüeye mecbur tutulacaktır. 

tinde olduğu söyleniyor: sına ayrılması ve belki de parça

(1 inci sahifeden devam) 
bualının Romanya, Yugo,lavyıl 

ve Yunanistan hakkında izhar et
tikleri endişeler bütün biitün de 
yersiz ve hayal eseri addedile -
mez. Muhtelif kaynaklardan işaa 
edilen haberlere gÖTc Roma - Ber
lin . l\ladrid mihverinin planlan 
orasında Yunanistnn ve Yugoslav
yanın Alnıan~·a ve İtalya arasında 
nüfuz mmtakalarına taksimi, Ro
manyanın Macaristan ve Almnn
yanın istismarına terkedilmesi de 
vardır. Bütün bunların dünya po
litikasını karıştırmak, milletlerin 
fikir ve nıh huzurunu ihlal et -
mek istiyen kaynaklar tarafın -
dan icad edilen ve yayılan haber· 
ler dohi olduğunu kabul etsek yi
ne hiçbir zaman Avrupanın ve 
bugünkü milletler müvazcnesinin 
ve mevnıd bükfımet ve istikliil 
tarz ve şekillerinin 'elamette bu
lunduğunu emniyet ve itmin~la 
kabul _edemeyiz. Vaziyetin sür'at
le aydınlanmağa ihtiyacı vardıT 

ve.. berşeyin başında demokrasi 
cephesinin filen teazzuvu ve Bal
kan birliğinin daha faal, daha sı
kı tesanüdü ve bütün Balkanlı • 
!arın hilakaydü~art kendi istikliil 
ve mevcudiyetleri üzerinde elele 
vermeleri vaziyeti muhakkak ki 
emniyetle irurtaracaktır. 

Ya Berlin - Roma mihverine uy
mak, yahud Avrupa haritasından 
silinmek! 

lanması cihetine gidilecektir. SON 
Pti Jurnal diyor ki: cİtalyanın 

yapmak istediği şey Yugoslavyayı • 

DAKİKA 
Fakat Polonyanın siliıhlı muka

vemete kalkması ihtimali olduğu
nu takdir eden Almanlar, bu he
defe muharebesiz varmağl tercih 
etmektedirler. Polonyadakl Alman 
ekalliyetleri arasında hareket u -
yandırarak, bu hedefe muharebe
siz varılacağı umulmaktadır. 

parçalamak, Selaniğe doğru ken- /ngiltere Son ve 
disine yol açmak, Makedonya ve , ,. K 
dobrucayı istiyen Bulgaristana Kat l ararını 
yaklaşmaktır.• R B "ld • d • 

Jur gazetesi şöyle yazıyor: omaya l l r l 
.İtalyanın Arnavutluğun i§ga- -

(1 incı sahifeden devam) 

Almnnya şunu istemektedir : Or
ta Avrupada eli silah tutar mem
leket bırakmamak, bu memleket
leri askerlikten tec=id ederek sa -
dece kendi nüfuzu altında Alman
yaya iptidai maddeler yetiştirmek
le mükellef memleketler halıne 

koymak. 
ON İKİ ADALARDA HIDfMALI 

!inden sonra, Yunanlılar ve Yu -
goslavlar üzerinde derhal şiddetli 

b ır tazyika geçecegine şuphe yok
tur. Diğer taraftan İtalya Rodos ve 
12 adalarda da hummalı hazırlık
larda bulunmaktadır.• 

MUSOLİNİ TtRANA 
GELECEK Mİ? 

Roma 10 (Hususi) - Elbasanın 

işgalinden sonra eski Arnavutluk 
hükfımetin.n bütün erkanının Yu-

HAZIRLIKLAR YAPILIYORMUŞ nanistana iltica ettikleri anlaşıl
Paris 10 - övr gazetesinde Ma-1 mıştır. Tiranda yeni Arnavut hü

dam Tabui şunları yazmaktadır: 1 kumeti vazifesıne başlamak üzere-
cRomada dolaşan bazı şayialara dir. Tirana giden Harıciye Nazın 

göre, Arnavutluğun işı:;ali tamam- Kont Ciano tayyare ile Romaya av
lanır tamamlanmaz, Belgrad hü- det etmiştir. Başvekil Musolini'nin 
kümtine Roma ve Berhnden birer ' de Tirana gidip gitmiy.eceği henüz 
ültimatom verilerek, tıpkı Maca - 1 belli değildir. 
ristan gibi Yugoslavyanın da Al- (Son Telgraf: Şehrimizdeki A1"
manya ve İtalyaya inkıyad etmesi na~'tlt konsoloshanesitıin de Arna
istenecekt!r. Mukavemet halinde ootluk hükıimetile muhaberatı 

Yugoslavyanın iki nilfuz mıntaka- dündenberi kesilmt§tir.) 

• • • • • 

yer bulan bazı haberler ve tah -
m.inlere göTe Arnavutlui;:un işga
lini müteakip Almanya ve İtalya 
Yugoslavya, Yunanistan ve Ro -
manyanın Alınan, İtalyan, Macar 
ve Bulgar siya.,i ve iktısadi nü • 
fuz nuntakularına taksimini der
pi~ edecekler, Almanlar Polonya 
ve Holanda üzeriııJe de harekete 
geçeceklerdir. Fakat, bütün bu 
bedbin tahminler ve haberler kar
şısında İtalya hükumeti gerek İn
gilkreyc, gerek Yunanistan ve 
Yugoslavyaya teminat vermiş bu· 
lunmaktadır. 

Bilhassa İngiliz Başvekili İtal
yan maslahatgüzarından bu temi
natı bizzat alml§tır. Atina ve Bel
grad Paris ve Londra ile sıkı te
maslarını muhafaza etmekte ve 
vaziyeti itidal ile takib eylemek· 
tedirler. 

Bu Sabahki Gaze elerin Vaziyet 

Balkan birliği son dakikada da
ha mütesanid ve şuurlu bir tesa
nüd üadesi arzetıucktedir. Fran
sız ve İngiliz ali nıiidnfaa komite
leri ~rek Balkanlı rdaki, gerek 
Dolanda, Belçika, Polonya ile di
ğer sahalardaki vnziyetkri ve ge
reken tedbirleri tetkik etmişler -
dir. 

Hakkındaki ütaleaları 
Bütün sabah refiklerı.miz, bugün 

de, Arnavutluğun ışgal, üzerıne 

vaziyetin iktlııab ettiği m12.1k va
:ı.iyetı tebariız ettırcn başmaka -
leler ve yazılar ncşretmekted·rler. 

•TAN• 

cTan• da M. Zekerıya Sertel, 
İtalyan ışgalınin pek anı oluşu
nun Avrupayı §aşırttığını, demok
ra•ilerin anlaşmalara göre, boyle 
bır ışgali vdr.d g<irr.ıeclikleı-ini ya
zıyor. Hall:rnki İtalya, Hi tler'in 
fa4Jiyetlerinuen sonra l:.ir lieri 
hareket. yapmak mecburiyetinde 
id i, şimdi onu yapıyor. İtalya Al
manya'n:n AdriyaUke inmesin -
den kuşkulanmaktadır. Arnavut
luğun !§gali ile bir taşla ıki kuş 

vurmuş olmaktadır. 

Fakat bu ışgal n gibı net,~eler 

dc ğur bilır?. 

Arnavutluğun ı galındcn ilk 
teıap duşenl~r, komşaları Yu · 
na. n ı c Yugos.avya ollT'"Ş

tu . İtalya Yugoslavy1 ın bi!a -
rnflıgı~. te>ııın ctrn k istiyor ve 
o kar<jı ycmuşak davr_ ıyo: 
Yunanıstan, İtalyan n Akdenlz

u n son . .ı Adr, '+ık hakim o: -
rr k ı;; e tıılı or. Fakat Yu-

nan sahilleri her zaman lngı .ız 

donanması için bir üs vaz.ies:ni 1 

görebilir. Binaenaleyh İtaly.ı, Yu
nanistan meselesıni ergcç :1allet
mı>ğ mPchurdur 

•VAKİT• 
Asım Us •tehlike umumidır• 

diyor. Almanyanın Çekoslovak -
yaya verdıği şekıl, İtalyanın Ar 
navutlug~ vermek istedıgi ~ekle 

benzıyor. Şimdi ortaya b.r •ha· 
yatl öaha• formülü atıldı. Bu ha
yati saha meşhur kurd ve kuzu 
masalına yeni bir ır.ısal tqkil <t
mcktedır Çekos:ovakya ıle Arna
vutluk rayatı saha planının Hk 
kurbanldrı oldular. Onlardan son
ra sıra kime g !yor' Tehl:kenin 
umumi olduğu açık bir hakikat
i r Bu vaziyet · arşıs•::>da başka
larından rreded ummağı terkede
rek, her milletin kendi mevcudi
yetin. muhafaza etmes, ıçin ted
birler alacaj!ı zaman gelmiştir 

•YENi SABAlh 
Hus yın Cahcd YalÇ'rı. mihver 

devletlerinin •tehdid• Lnden bah
sed yor. Bir Alman gazetesıne 
göre, İtalyanu• Arnavutluğu iş -
gal etme>u İngiltere ve Fr~nsanın 
me ,fad. rıne dokunm ... yor.n.ış. 

Almanya başka devletlerın bu işe 
müdahdcsıne müsaade cdPmez -
miş. Alınan gazetfSı, IUtfon •İh

tar • .ıdını verdıği bu te'ıdidi yal
nız İngiltere ı.c Fransaya tevcıh 
elmiyor, bütün Avrupa memie -
kctlerine racı olduğunu d.ı ihtar 
edıyor. 

İngiltere ile Fransa mudahale 
etmedikten sonra, diğer memle -
ketler hiç edemezler. Onlar ancak 
kendı namus ve istlklAllerini ko
rumağa çalışırlar. Mesela Yuna
nis ondan haklı.bir endişe sesi ak
setmektedir. 
Ahşab bir ma' .aileden doğan 

yangının nerede du c ~ğı kesti -
rilebilir mi?. Bugünün yangının 
lik alevleri Balkanların bir köşe
sinden yükselmeğe başlamıştır. 

Bugünkü dünya vaziyetinin anah
tarı Balkanlardır. ve Balkanlar 
~e tehlikededir. 

·CUlınIURİYET• 
Yunus Nadi Balkanlılar blo -

kunun vaziyetini tahlil ediyor, di
yor ki: •Tereddüdle vakit geçire
cek zamanda değiliz. Bütün Bal -
kanlılar en hayati işimiz olarak, 
bu ideali derhal tahakkuk ettir
melıyız. Arnnvutluk Balkan an -

İtalyanın Arnavutluktaki işgal 

hneketinl tamamlamadan herhan
gi yeni bir harekete teve>Siil ede
ceği zanncdilınenıcklc beraber 
uyanan endi~cler üıerind" müs • 
taccl tedbirler alınmakta ve en 
büyük şüpheyi İtalyanın Bari ve 
Brcndiıiden hala kiilliyetli mik· 
tarda vapurlara tayyare, kamyon, 
zırhlı vesait ve a•ker yüklemesi 
uyanmaktadu. Maahaza, tngilte
re ve Fransa Arnavutluk işgoli dı
şında herhangi bir hareket takdi
rinde derhal müd:ıhale de bulu
nacaklarını kat'i bir lisanla son 
dalci oda İtalya nezdinde ı:erek 
Londra, gerek Komadaki mümes
siller vasıtasile bir kere daha te-
yld etmi~tir. 

tantına dahil değildi. Sürüden ay
rılan koyunu kurd kaptı. Balkan
lılar son zamanlarda en güzel mil
letler arası teşekkülünü meydana 
getirdiler. Bu antantı harici teh
likelere karşı tekemmül ettirmek
te gecikmemelidirler. Ne yapıla -
caksa bir an önce yapılmalıdır Ne 
kadar erkense o kadar iyi...• 

·İKDAJ\b 
Ahmed Ağaoğlu dıyor kı: •İn-

- - --- i ' 

SPO e~ 
Beşiktaş Dün 3-0 1 

Fener bahçeyi Yendi 
Vefa il 
Hilal 1 .. 1 

Berabere ıieşiktaşlılar Çok Güzel, Fener 
Bahçeliler Çok Zayıf Oynadılar Dün Fenerbahçe stadında IJI 

mirspor ile Kadıköyspor aras 
kupa maçı, Vefa ile Hili\1 ar~ 
da şilt maçı yapılmıştır. 

Milli küme maçlarının en mü -
himmi dün Beşiktaşla Fenerbahçel 
arasında Şeref stadında yapıldı. 1 
Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğ
lu, Valimiz Lıitfi Kırdar da gel -
mişti. 

Bu maç ümidin hila!ına ve Fe
nerbahçenin 3 - O gibi farklı bir 
mağlubiyetile bitmiştir. 

TAKIMLAR VE HAKEM 

Saat tam 16,45 te sahaya çıktı • 
lar. Şazi Tezcanın or'.a hakemli -
ğini ifa edeceği, Ahmed Adem ve 
Adnandan .mürekkeb bir numaralıj 
hakem ekipi yerlerini aldılar. 

Beşikatş: Mehmed Ali - Hüsnü, 
İbrahim - Feyzi, Bedii, Hüseyin -
Eşref, Şeref, Nazım, Hakkı, Ha -
ya ti. 

Fenerbahçe: Hüsameddin - Le
bib, Yaşar - Reşad, Angelidis, Ali 
Rlza - Basri, Esad, Yaşar, Şaban, 
Naci. 

Oyuna Beşaktaşlılar başladılar. 

Devrenin üçüncü dakikasında 

Hakkının sürüklediği bır Beşiktaş! 

hücumunu Fener müdafaası ancak 
kornerle durdurabildi. Feyzinin 1 

sağdan attığı korneri Nazım gü -
zel bir kafa vuruşile Fenerbahçe 
kalesine atarak takımına ilk sayıyı 
kazandırdı. 

Devre 1 - O Beşiktaşın lehine 
bitti. 

İkinci devreye başlandığı zaman 
Fenerbabçe rüzgar üzerine oynu- 1 
yordu. 17 inci dakikada Beşiktaşın 
ortadan yaptığı bir hücumda Hak
kının Nazıma yerinde verdiği bir 
pası Nazım hafif bir vuruşla Fe
nerbahçenin kalesine ikinci defa 
attı. 

Bu sırada Fener takımında ufak 
bir tadilat yapıldı. Mehmed Reşad 
sağ hafa Angelidis sol hafa, Ali 
Rıza da orta hafa geçtiler. 

29 uncu dakikada Eşrefin sü -
rükliyerek ortaladığı topu Hakkı 
bir eşape ile Fenerbahçe kalesine 
atarak takımının üçüncü golünü 
de yaptı. 

Bu golle beraber maçtan ümid
lerini tamamen kesen Fenerliler 
bozu koyunlarının neticesini Be
şiktaşın güzel oyunu karşısında 

3 - O yenilmekle aldılar. 

Siyasi Hadiseler Dolayısile 
Hariciye Vekilinin Vaziyeti 

(1 inci sahifede., devam) 

nokta üzerinde verilmiş kat'i bir 
karar yoktur. Ankara mehafilinin 
bu akşama kadar bu yolda son ka- , 

rarı vermesi beklenmektedir. 

BALKAN ::vIERKEZLERİ 
HABERDAR EDİLDİ 

Dün gece şehrimizden ayrılan 

Rumen Hariciye Nazın Gafenko 
da bu akşam Bükreşe varmış ola
caktır. İstanbuldaki görüşmeler 
hakkında, Rumen Nazırı da Bük-
reş kabinesine ve Kral Karol'a iza
hat verecektir. 

Gafenko, dün akşam İstanbul -
dan hareketinden evvel, Şükrü 
Saracoğlu ile yaptığı görüşmeler 
hakkında, Balkan Antantı devlet-
!eri kotısey reisi sıfatıle, Balkan 
antantına dahil devletlerden Yu-
nanistan Başvekili General Me
taksas ile Yugoslav Hariciye Na
zırı Markoviç'e maltimat vermiş
tir. 

Türk ve Rumen Hariciye Na
zırlarının İstanbulda devam eden 
iki günlük temasları esnasında, 

Balkan antantının umumi vazi -

yeti ve son dünya siyasi hadise
leri karşısında Balkan devletleri
nin takib edecekleri hattı hareke-' 
tin ve bu mevzulara müteallik bir I 
takım mühim esasların görüşü! -
düğıl tahmin edilmekt~dır. 

RESMİ TEBLİG 
İstanbul 9 ( A.A.)- Türkiye Ha

riciye Vekili Şiikrü Saracoğlu ile 
Romanya Hariciye Nazırı Gafen-
ko arasında yapılan mülakat ne
ticesinde aşoğıdaki teblig neşre
dilmiştir: 

Türkiye ve Romanya Hariciye 
Nazırları İstanbuldaki teliıkile -
rinden istifade ederek son hadi-
selcrin ı ·ığı altında, memleketle
rinin Balkan antantının çerçe -
vesi içinde müşterek ve mütesanit 
menbatlerini tetkik etmişlerdir. 

İki Hariciye Nazırı, Balkan an
tantının, hedefi dost ve müttefik 
milletlerin emniyet ve istiklalini 
takviye etmek ve komşu millet -
!erle olan bal:ları Selanik paktı 
zihniyeti içinde sıklaştırmak olan 
sulhcu ve azimkir siya~etinin a
zimle devamı lfızım geldiği husu
sunda mutabık kalnıl§lardır. 

Demir:;porlulc raklblerint 
devrede 4, ikinci devrede de 7 
yaparak 11 - 1 gibı açık bir 
farkile galib geldiler. 

Vefa ile Hilal vilt dömifınali 
günün ikinci karşılaşmasını 111 
tılar. 

Oyun derhal Hilal hakiıııil.f 
altına girdi ve üçuncü dakil<J& 
frikikten Rauf Hilalin gölüniı • 
tı.Bu sayıda nsonr.ı oyun miite 
vazin bir şekilde geçerek de 
1 - O Hilal lehine kapandı. 
İkinci devreye Vefalılar büyiil< 
azimle başladılar ve ilk dakil< 
da Sulhi şahsi bir hücumla tV 
mını beraberli~e kavuşturdu. 

Hüc· 'nlar netice vermedi ve(' 
sabak~ ı - 1 beraberlikle nw•f 
buldu. 

--o----

İzmirdeki Maçlar 
İzmir 9 (A.A.) - Mılli kılı!" 

maçlarına bugün de devam olV, 
muştur. Ankaragücü bugün va 
ğansporla yaptığı ikinci maçını 
bire karşı dört sayı ile kazanrıı1f 
tır. 

Ankaradaki Maç)at 
Ankara 9 (A.A.) - İkinci J<Jr 

şılaşmasını, Ankaragücil stadınd 
kalabalık bir kütle karşısında J 
Gençlerbirliği ile yapan İstan 

bulun Beykoz - Kurtulu~ mulı1~ 
lit takımı, büyük biı mücadcl 
den sonra 4 - 3 galib geldi. 

Bugün, yüksek mektebler ar~ ' 
sında devam olunan lik maçlarıfl' 
da: 

Hukuk F., Dil, Tarih F. sini 3 • · 
B. T. Enstitüsü. Ziraat meJ<tt • 

bini 3 - O mağlub etmiştir. 

Diğer Maç ar 
Beden terbiyesi kupası içın d~ 

Şeref stadında büyük maç!an eı 
ve! Kasımpaşa, Galataspor mub1' 
!iti ile Topkapı, Arnavutköy ııı~tr 
telitleri karşılaşmışlardır. Zevı:# 
bir şekilde devam eden bu kaıi" 
]aşmanın ilk devresini Z - O gati~ 
bitiren Kasımpaşa, Galataı;pO' 
muhtelit! ikinci devrede hakiıııi '. 
yeti rakibine bırakmış ve ycdiğ'.1 
bir golden sonra müsabakadan ı 
galib çıkmıştır. 

·ıı Bu maçtan evvel Belediye ı , 
Hisar arasında yapılan ikinci ~ 
me kupa maçında Bey Jcrbeğ! 1 • 
galib gelmiştir. 

giltere ve Fransa müzakere ile B " R İ J Güreş Müsabakaları 
vakit geçirmez ve Balkan devlet- j JçagJll) as ge e Dün Taksim ı;tadında profesf 

!eri de mevcud bir! Jı muhafaza Sapladı n~l güreşler ya~ıldı.. Yap'.lan bV 
ederek icabında sür'atıe hareket gure~ler şu netıcelen verdı. ( 

etmege karar verirlerse, Arna - (1 inci sahıfeden devam) 1 Malkaralı Mustafa Çatalcalı il 
vutluit seferi dıktatöılıikleri~ son )('ebı on sekız dakikada tuşla, P. • 
seferi olur. Yok, yine cmüzakere.- Sami burada otururken Emin oğluı dapazarlı Servet Pomak Musta • 
!er., •teminat. ve •taahhüt. Jer Zihni adındaki diğer bir arkadaşı 1 fayı altı dakikada tu~la. Karııııııı: 
ile vakit geçirilir ve tezebzüb gös- da gelmiş ve üç kafadar muhal-- ~ellı Ahmed Tekır:!ağlı Bekırı lj 

terilirse daha göreceğimiz birçok bet etmeğe başlamışlardır. Bir ara- dakikada tuşla yendiler. 
fac;alar vardır. Sulh harbe karar !ık Samı Zihniden alacağı olan Tekirda;!lı Hüseyin - ManiS311 

verıJd;gi gün temin edilmiş ola - parayı istemiş ve bu yüzden iki Halil müsabakası da bir saatli~ 
caktır, • bir güreşten sonra görünür bir f 

·SON POSTA• 

Muhitim Birgen, bugünkü dün
ya karşısında Türkiyenin vaziyeti
ni gözden geçiriyor. Diyor ki •Si
yasi fırtına henüz Türkiye hudud
Jarından uzaktadır. Fakat mih -
verle İngiltere arasında büyük 
bir mücadele cereyan etmektedir. 

Çok şükür, Türkiye kuvvetlerle 
dolu 'bir memlekettir. Tüı-kiye 

<Jekoslovakya değildir, evvela 
Ti.?'!"l!Lür. Türkiyenin en güzel bil
dii.i ıey döğüşmektir. Hatta si -
!~ hsız bile kendisini müdafaaya 
kadlrdır. Yaklaşan badireye karşı 
Türk milleti kendi varlığını tam 
bir ittihad halinde tutacaktır 

•AKŞAM• 

Hadiseler şaşırtıcı bir hırla yü
rüyor İstiklal ve hürrıyet. için 
kan dökmüş oian biz 'l"ürkkrin 
kk mefhumu yın{' hürrıyet ve 
is•ıklaldir. 

arkadaş arasında çıkan kavga bil- _, 
kilde dan1Ş1klı olarak berabC1• 

yümüştür. Sami bıçağını çekerek 
bitti. 

Zihniyi başından, sırtından ve solı--------------

memesi üzerinden tehlikeli surette 

yaralamıştır. Zihni cankurtaran o
tomobilile Cerrahpaşa hastanesine 

kaldırılarak tedavi altına alın -

mış hadiseden sonra kaçmak iste

yen Sami yakalanarak talıkikata 

başlanmıştır. 

ZAYİ 
3461 numaralı otomobil sicil elı' 

liyetiml zayi ettim. Yenisini <;ıl!' 
racağımdan eskisinin hükmü yo~ 
tur. 
Kadıköy Çukurbostan 31 ağıı>' 

tos sokak No. 4 Ferid oğlıl 
Muzaffer Şen Erman_......, 

Ormarı Koruma Ge el Komu a .hğ• 
fstanbul Satı:\afma Komisyorıundaıı: 
1- Zeytinburnu Orman koruma ta!.mgahı 3. Tabur binası. ın sV 

yolu ve saati tesisatı 2490 sayılı kanunun 46. maddesınin (B) fıkrıP1 
mucibince pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2- Keşif bedelı 726 lira 55 kun.~ olup muvakkat t m:natı 54 Jıtl 
55 kuruş! W'. 

1 
3-- Pazarlığı 14/Nisan/939 Cuma günü saat 14 de Gal;.ta Mun hat· 

caddesi Alemdar hanındaki satınalmı. komısyonunda yapıl caktır. 

4- Keş;f ve şartnamesi komisyonda her gün paraı;;z goriılebil•r. 1 
5- isteklilerin, vakti!c buna benzer ışıer yaptıklarm.ı. ıia.r re. ıı1 

vesikalarıle bı~lıkıe mezkur gün ve <aattt kl·rr .. syo , rnlıracautlal"l-
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Lavrens Cemal Paş~yı Nasıl 
Avlamağa Muvaffak Olmuştu? 
Bu Meşhur Casus Bahriye Nazırı İle Birlikte 

• 
lstanbula Gelmekten de Çekinmemişti 
-2-

l..\\rJtENs CEl\IAL PAŞAYI NA-
SIL AVLADI? 

~UR CASUS BAHRİYE NA
;.:~.8İRLİKTE iSTA..""JBULA 
~TEN DE ÇEKİNllEDİ: 

llardüncü ordu kumandanile 
~itreden beraber getirdiği be-
'Vinin konuşmaları çok uzun sür

llıilştü. Bedevi bir aşiret adamın
dtn uroulıruyacak talakatle tüıkr ıneramını anlatıyor, söyledik
erı Osmanlı imparatorluğunun 
lakaUı Bahriye Nazırını şiddetle 
'18.kadar ediyor, hadid Nazır, çöl 
ldl!ııırun krokilerle izah ettiği bir 
~oj~yi cankulağile dinliyordu ... 
. saat kadar durmadan söz söy
~Yen Arab lakırdılarına şöyle ni-

ayet vermişti: 
k - Nihayet bir avuç fedainin 
.ahramanlığı size yepveni bir ta

tilıJe çok parlak bir talihin anah
\ıırlarını verecektir. 
Ceroaı Paşa Slyah ve sert sakal

larını avucunda buruşturdu, dü
llincetı bir tavırla başını salladı, 
ilave etti: 

- Karar iyi, yerinde! .. Yalnız 

tertibat biraz hafif görünüyor. 
- Ne gibi ya Emir? .. 
- Bağdad ile Mısır arasında 

toplanmak, Kütülemmarcyi mer -
ke•i siklet vaziyetine getirerek 
evvela Gazzed~ki İngiliz kuvvet
lerini oyalamak, bu sırada ~ağdad 
üzerine bir sevkülcey5 taarruzuna 
geçmek .. fena fikir değil, yalnız, 

acaba Gazzedeki İngiliz kuvvet -
!eri sizin haber verdiğiniz gibi bir 
piyade ve iki süvari fırkasından mı 
mürekkebdir ... 

Arab omuzlarllll silkti: 

- Benim habe,r v<:rdikleriml 
yapacağınız keşiflerle tahkik et
mek mümkündür. Gerçi İngiliz • 
ler buraya, Filistin cephesine da
ha birçok kuvvetler gönderecek -
tir. Fakat sizi temin ederim ki he
nüz bu kuvvetler Mısır toprakla
rına varmamış, hatta fngiltereden 
yola bile çıkarılmamıştır. 

Cemal Paşa sakalını avuçlarında 
uğuş\ura uğuştura düşündü, Vakit 
gece yarısını çoktan geçmiş, saba
ha az bir şey kalmıştı... Bahriye 
Nazırı çok müsaid bulduğu ve ta
raftar göründüğü Arabın fikir -
!erini tatbik etmek kararındaydı. 
Yalnız, böyle büyük ve şümullü 
bir mes'uliyeti omuzlarına yükle
necek kadar ileri gitmek lsteml
yor, bu projeyi bedeviden öğren
diğini gizliyerek umumi karargA-

ha arzetmeği, bizzat başkumandan 
vekilı ile crkanıharbıyc•inin mu
vafakatmi aldıktan. mes'uliyet his
sesini yarıya indirdikten sonra 
yapmak tasavvurunu güdüyordu. 
Karşısında dcz üstü oturan ve 

hürmet abidesi gibi sade saygı ifa
de eden bir jestle baş: yerde pa -
şanın cevabını bekliyen bedeviyi 
bir defa daha süzdü, sonra saatine 
baktı, yerinden kalkmağa davra
nırken söylendi: 

- Saat (3) e gelıyor ... Artık 

yatalım ... S~n yarın Anze seyhi 
Numanülkatfi'ye söylersin. Biz -
zat buraya gelsın. istiman ederek 
af d.lesın ... .:>onra, bu yeni taar
ruz planı etrafında ki tasavvurla
rımı meydana koymak iç;n lazım 
gelen tedbirkrı alacağım .. Sen de 
benimle beraber bulun!. 

Arab secdeye varırcasına bir 
eğilişle sakallı kumandanı selam
ladı, ayağa kalktı ... Nazırın ya -
nından çıktı, karargahı terketti. 

Cemal Pa~a uykuya yatarken 
Kanitre kapısından dörtnala çıkan 
kır bir atın sırtında uzaklaşan 
meçhul' bedevi bir saat ileride a
şiretinin cengaverlerlerilc kendi
sini bekliyen Anze şeyhi Numan'a 
doğru uçuyordu. 

(Devamı var) 

TARİH: 

Hezarfen AhmedEf. 
GALATA KULESİNDEN 

NASIL UÇTU? 

' 

ki yüz sene evveldi. Dördüncü \ 
Murad İmparatordu. Hezarı fen 
Ahmed Efendi isminde bir Türk 

fılimi kollarını taktığı uzun kanad
larla havada uçulabileceğini ta • 
savvur etmişti. 

Ahmed Efendi dü~•indüklerini 

tatbik ic;in uzun kanadlar yaptı. 

Bu kanadları kollarına bağlıya • 
' rak cuma günleri Okmeydanında 
namazgahta minberin üzerine çı

kıp Piyaleye doğru uçma tecrü -
belerine başlamıştı. 

Ahmed Efendi kanodlanıp uça
ca/!ını eşine dostuna sövlediği za
man herkes efendinin sihirbaz ol
duğuna hükmetmişti. 

Halbuki Ahmed efendi ne bir 
sihirbazdı ve ne de bir canbazdı. 
Doğrudan doğruya ilim ve fenne 
istinad eden bir hareket vücude 
getirmeğe çalışıyordu. 

Ahmed Efendi; uçuslarında mu-
1 vaffak oldukça tecrülıelerindcn al

dığı dersle kollarına bağladığı ka-' 
nadlarda da tadilat yuptı, i 
İstanbul halkının ağzında şu ı 

yolda söı'er dolaşıyordu: ! 

j 
1 

tl'sküdara uçmak istiyorum. Mü
saade buyurursanız bu cuma günü 
bu hareketimi tatbik edeceğim. 

Dördüncü Murad, Ahmed Efen
dinin bu istidasına hayret etmif 
ve vezirine sormuştu: 

- Sahiliden bu herif Galata ku
lesinden Üsküdara uçabilecek mi?. 

Cahil vezir şu cevabı vermişti: 
- Efendimiz nasıl uçabilir im

kan mı var? .. Müsaade ediniz uç
sun ve düşerek gebersin? .. Bu su· 
retle biz de ve halk da dedikodu
dan kurtulmuş oluruz efendimiz. 

Dördüncü Murad Hezarıfen Ah
med efendinin Galata l:tulesinden 
uçmasına müsaade etmlştL 

Ni6ayet cuma günü oldu. Yüz 
binlerce İstanbul halkı bu çok ga
rib olan uçuşu seyretmek için so
kaklara ve denize dökülmüştü. 

Hatta; Dördüncü Murad bile 
Saravbıırnunda mevki almıştı. Ah
med Efendi Galata kulesine çıktı. 
Kollarına kanadı taktı. Olduğu 
yerden kendisini havnnın boşluğu
na attı, 

7-~0N T,!LG&AF 10 N İ 8 AN 1'311 

OYUN VE SPOR 
W 

az geldi. Deniz ve plaj A • 
lemleri başlıyacak... Hepi -
miz bu güzel eğlencelerden 

hem sıhhatimizi ve hem de neş'e-
mizi kazanacağız. 

Yazın denize doyum olmaz. .. 
Ve .. denizi sevmlyen hiçbir ço -
cuk yoktur. 

Hele şişmanlar denize bayılır -

Iar .. Onların yağlı vücudlerinfn 
terini ve kokusunu ancak deniz 

temizler ve ferahlandmr, 

Sakın ha!.. Şişman olmayınız .. 
Olmamağa çalışınız. Şişman ol
mamak için jimnastik yapmak, 

kürek çekmek yüzmek, yürümek 
en iyi bir vasıtadır. 

1{ le deniz sproları şişmanlığın 

düşmanıdır. Kürek ç~kmek ınsaru 
adalelendirir ve güzelleştirir. 

Resimde gördiığunuz kürek ya
rışıdır. İngiliz meklelılılerı ara · 
sında her sene bu gıbı yam;lar 
Taymls nehrinde yapılır. 

Bu sene; Kembriç Üniversite -
sile Oksford Üniversitesi arasın -
da yapılan yarL<da Oksford ka -• 
zanmıştır. 

Şimdi bizim mekteblere de spor 
atletikler, denizcilik ve yüıüdi -
lük girdiği için bizde de m kteb
liler arasında deniz yarışları ola
caktır . 

Çocuklar; bundan sonra siz de 
sevininiz ve üç kere yaşasın mek
teblerde spor w oyun diye bağı
rınız. 

MART MÜSABAKAMIZI KAZANANLAR 
Fatma sağlam, posta ve te!gra< mara 64, yüksek ticaret ve iktısad 

memuru Muzaffer kızı .. , Gedik - mektebi lise kısmı numara 1158 
paşa Sarayiçi sokak numara 8 An· İsmet Üzgün, İstanbul 44 üncü ilk 
gel oğlu, Gedikpaşa Külhan sokak okul numara 250 Nuri Osman, 
numara 8 El Dedirci oğlu, Selli$, Beyazıd Balmumucular sokak nu· 
Edirnekapı Acıçeşme sokak nu • mara 24/26 Mehmed Solak, Çak
mara25, Beyazıd elektrik idaresin· makçılar valdehan numara 25 çay, 
de M. Denizci Sanay, Şevket Çu- cı Mahmud, 
hatlar. Kumkapı Nişancası Mayin CDevanu ,,arı 

yokuşu numara 29, Haseki Ali Pa- Birinci, ikiJ>Ci, üçüncü miikıifrıı 
.... __ ==-====================..-===========-=======ı - Bir sihirbaz çıkrrış havada u-, 

Ahmed Efendinin !"t atlayışını 
gören yüz binlerce kis! başda Dör
düncü Murad olmak üıere gözle
rini kapamış ve bir an için heye

şa 24 üncü ilk okul stnıf 2 Kfım- kazananlarla diğer hediye ala 
ran, Aksaray Mürüvvet Trakpaşa larm isimleri gelecek hafta il 
caddesi Salih beyin konağı nır edilecektir. 

B t K A. YE: 

Kampın 
(4 üncü sayfadan devam) 

ıevgiliye yalvarı~ın en güzel nü
l'o.unesi idi. 

Fakat, babasına söz vermiş, 
kaınpa gitmek için kat'l kararını 
bildirmiş ,gündüzden birçok mas
r.ı edilerek eşya ve malzeme a
lınmıştı. 

Perihana öyle geliyordu ki, 
Müştak, İzmır seyahatinm bu ka
dar uzun surmesini bir türlü af
fetmiyecekti. Kimbilir, delikanlı, 
daha ne gıbi duşüncelere zahib o· 
luyordu. 

Fakat, bütün bunlara rağmen, 
Plajdaki kampa gıtmek bir emri
Vakidi. 

* Kamp hayatı Perihan için bü· 

Doktoru 
run, uzun bir konuşu başladığı 

!Evlere Felaketler 
Getiren 

Hizmetçiler 
takdirde, muhaverenin nasıl bir 

cereyan alacağını dahi kestiri -
yordu. Herhangi bir soğuk hadi

seyi önlemek için, büyük bir ce
saretle ve ani bir kararla dedi ki: 

- Sormavın doktor ... Çok üzün

tülü >Um .. İstanbuldan bir mektub' 

aldım" sabırsızlık içindeyim .. Ah, 

İstanbul! .. Bir dönebilsem., Babam 1 

bırakmıyor ki.. i 
Genç doktorun hail birden de-

1 

. ğişmişti. Sinirli bir eda ile sordu:! 

- Mektub kimden Perihan Ha-' 
nım .. 

Genç kız yaramaz bir kahkaha 
attı: 

- İşte orasını söyliycmem .. 
Doktor, daha fazla durmadı. 

(5 inci sayfadan devam) 

kırlardan topladığıı otlarla yaptığı 
eksir sebeb olduğunu söylediler. 

Aradan çok geçmeden, Madam 
İ&lovak da hasatlandı. Konsoltas· 
yor.- yapıldı, yediği yemeklerin ba
yat olduğu kanaatine varıldı, Ni
hayet hasta öldü. Otopside bayat 
yemekkrden zehirlendiği hiıkmü 
verildi. 

Bir gün sonra müddeiumumi, 
masasının iizerinde bir mektub 
buluyor, açıyor, yalnız şu cümle, 
yazılı: cMadam tslovak, kocası ta
rafından zehirlenerek ölmüştür!.• 

Mektubda imza yok. Adliye, ce
sedin mezardan çıkarılarak yeni
den otopsi yapılmasına karar ve
riyor. 

çuyormuş ... 
Bütün İstanbul hal · ı öyle bir 

dedikoduya düstü ki her cuma gü
nü Ahmed efendinin Okmeyda - , 
nındaki namazgahta yaptığı tec
rübe uçu<larını görmrğe gidiyor

du. 
On binlerce halk cuma günü J 

Okmeydanını dolduruyordu, 
Osmanlı İmparatoru Dördüncü 

Murad ve vezirleri ha;kın bu de
dikodusuna vakıf olduğu zaman 
vezirine sordu: 

_Bu ne biçim her.!:. S'hirbaz 

mı nedir?. 
Cahil veziri de bu kc cı Türk 

Alimi için ~~:v1P cevab v, .. !·ırıicti: 
_ Evet; ~ihirb'l7ın percndeb~- ı 

zın birisi... Halkı b~şına toplayıp 
türlü türlü maskaralık!ar yaı:ıı -
yormuş ... 

Neden sonra; bir gün tec'rübe
lerini bitiren Ehmed efendi Dör -
düncü Murada şöyle bir istida ver

di: 
_ Efendimiz, Galata kulesinden 

can geçirmişti. 
Halbuki Ahmed Efendi kanad

larını asllı ·arak Üskiıdarın yolu
nıı tutmuştu, 

Herkes gözlerin! açtığı zaman 
Ahmed Efendiyi havı;da uçar bul
muştur. Bu koca Türk bilgini ni
hayet uçarak Üsküdar sırtlarında 

yere indi. 
Hezarifennin bu hail İstanbulu 

altüst etmişti. Herkes bu adama 
evliya şahsiyeti vererek dilekler-
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de bulunuyordu. ı - Yukarıda gördüğünüz resim- murluğumuza yollayınız. 
Dördüncü Murad; hezarıfennin !eri birer birer tetkik ediniz ... Bu 

f d 1. ı k b' İyi halledenlerden birinciye B:r halk tara ın an ev ıya 0 ara ır hepimizin her gün kıılıandığı bir 
her gı.b! tapıldıl!ına daya- kol saatı,' ikinciye bir çift iskarp'n, peygam şeydir. Bunu kullanmıyan ev yok 

namadı gibidir. üçüncü;e. Bir ka~ak, dördur« • · 
Ve .. Zavallı adamı delilikle it- 2 _Bu bilmecemizi halledip bir dtn altın<·•1 ı. kadac mnhtclif \C 

ham ederek Cezaire sürdü. kağıda azınız, Vebilmece me - kıymettar hediyeler .. Ahmed Efendi, çok geçmeden ..:::.::.:.:::...::;;:;.::.:..~~~...;,~--..;_...;. ____________ _ 

Cezaylrde hastalanarak vefat etti.
1
YAZISIZ HiKAYE: 

İste çocuklar tayyareyi ilk ev· 
ve! kesfeden ve ikh-ü' <ene evvel 
havada uçan bir Türktür. 

Yük bir sürpriz oldu. Bol bir gü
lleş, güzel, tertemiz bir deniz, sa
bahtan akşama kadar, mayo içın
de rahat, serbest bir hayat ... Ar
kadaşları da fena insanlar de -
tildL 

çıktı, g!ttL 

* 
Ertesi gün, gerç doktor, Perl -

Midede yapılan tetkikatta arse-

nik eserlerine tesadüf olunuyor.11-G-LJ"LMEK l•ST'ı::'R Ml.SJ~ATl"Z.? 
Zavallı kadının zehirlenerek öl- L l 'Y · 

Kampın bir de doktoru vardı. 

Genç bir doktor ... Daha ilk gün
de, Perihana garib garib baktı -
tını, genç kız sezmiştL 

Kampta dördüncü gece idi. Genç 
doktor, Perihanın çadırına gel -
dı. Elinde bir pamuk paketi, biraz 
•argı bezi bir küçük şişe tentürdi
Yot ve bir şişe alkol vardı. Peri
han, uzanmış, gazete okuyordu. 
boktor içeri girince, doğruldu: 

- Buyurun, dokto~ bey .. 
- Rahatsız ettim hanunefendL. 

Sabahleyin denizde, bacağınızın 
sıyrılan yerme bakm"k istedim .. ! 
~ızarıklık filan var rr.ı?. 

p, rihan, gündüz. bacağının ha- ı 
fit 'e sıyrıldığını bile unutmuştu. 

\'.unku, bu, 0 . kadar ~hemıniyetsizl 
bır ydi kı .. Fakat, hır cevab ver
ınış olmak ıcın: 

- Teşekkür ederim doktor bey 
hatırladığınıla, dedi. Zaten ehem
tnil iZ bir şeydi. 

Genç doktor, Perihanın teklıfinil 
b kl medcn. hemen oracıktaki kü
çük, portatif iskemleye oturdu. 
Genç kızla uzun uzu'l konuşmak 
ist.edl~ı halinden bellı idi. 

hanın babasına şu mektubu yaz

dı: 

cKızınızı bana vennek ctrzu.S1'ı· 

nu göstererek hakkımda göster • 
di!}iniz teveccühe teşekkür cd.ırim.

1 Fakat, maalesef izclivac fikrinden 
prensip itibarile vaz geçt.im. Ôzürl 
diler, saygılarımı arzedenm.• 

REŞAD FEYZi 

dürüldüğüne şüphe kalmıyor. 

Hizmetçi kız tevkif olunuyor. 
Sıkı bir sorguya çekiliyor. Niha
yet: 

Doktoru seviyordum. Karısı 
ölürse benimle münasebet tesis e
deceğini düşündüm. Onun için ma 
damı zehirledim ... diyor. 

Hizmetçi kızların sevgisine ba

kın! 

asraddin Hoca, ramazan gel•'ı 

N diği zaman köylere imam • 
!ık yapmak, köylülere na

maz kıldırmak için Aııadoluya gi

derdi. 
yine bir sene ramazanda Ana

doluya çıktı. Hangi köye gitti ise 
ôir türlü imamlık bulamadı. 

Çünkü her köy softalar tara • 
fından alınmıştı. Hoca; tam ra-
mazanın haftası olduğu halde 

•••••••••••••••••••••••••
1••'11 hiç bir köyde münhal yer bula -

Her gtızel kadının yegane 
düşüncesi 

KREM PERTEV dir 
O : Senelerdenberi cioıi latife 
verdıği vadı tuttu ve tutmakta• 

dır. Ne mubalağa ve ne de 
inkibar1 hayaldir. 

KREM PERTEV in 
Cilde yapacağı tesir herhangi 
bir kremin işi değildir. Binbir 
iıimle türlü mtlbalaııa ile size 
teklif edilen kremleri ihtiyatla 

karşılayınız. 

KREM PERTEV in 
Şöhreti bevhude de~ldir 

mayınca meyus oldu. Ve bu işten 
vaz geçti. 1 

Artık evine dönmeğe karar ver-ı 
mlşti. Yorgunluktan bitmişti. 

Nihayet; bir köye dinlenmek ü-, 
zere geldi. Harman yerinde köy- ' 
lüler toplanmış bağrışıyorlardı. 

Hoca yorgun olduğı halde güç 
hal ile bu kalabalığa •okuldu. Ba-, 

1 

şını uzattı ve baktı: 

Ne görse beğenirsinız? .. 
Ortada koca bir tilki köylüler 

etrafını almış bağrışı)orlar .. 
Hoca yaııındakine sordu: 
- Ne var arkadaş? 
- Bir şey yok." Şu gördüğün 

tllkı köyümüzün tavuklarını yıye 
• ıe erdir basa ıka· 

madık,seferber olduk peşinden 
koştuk ... Nihayet; ~·ah 1 i•! Şim

di toplandık nasıl bir ~, ı tatbik 
edelim diye düşünüyoruz. 

Diyince; Nasraddin Hoca derhal 
ortalığı açarak meydann geldi ve 
bağırdı: 

- Köylüler, müsaade edınız bu 
tilkinin cezasını ben wreyim .. 

Köylüler, karşılarında kelli. fel
li bir hoca efendi görünce derhal 
kabul ettiler. 

Nasradclin Hoca ııe yapacak di
ye köylüler merakla bakıyorlardı. 
Hoca başından sarığını çıkardL 

tilkinin ba ına sardı. 
Ve .. köylülere hitaben: 
- Açılın!. 

Kumandasını verdi Köylüler 
açılmıştı. Tilkiyi başıı:da sarık sa
lıverdi. Tilki hürriyetine sahih o
lunca dağ yolunu tutup kaçtL 

Köylüler bu hale fena halde 
kızdılar \'e hocaya tilkiyi salıver· 
diğinden dolayı kızdılar. Hoca sil
kfmetle cevab verdi: 

- Korkmayınız, benim sarık ba
şında olclııkça bundan sonra; de
ğil sizin köyünüze başka bir k<l
ye de gidemez. Çünkü münhal i
mamlık yok ... 
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ljöbreklerden idrar terbasına kadar y&lla!"dakil 
hastalıkların mikroblannı kökünden temizle• 
mek için (H EL M O B L Ö) kullanınız.! 

BAKER ayakkapları 
Rahat ve sağlamdırlar. 

Bu ayakkabıları almakla !ktı
sad etmiş olacaksınız. Haliha -
zırda yerli ve ecnebi malı zen
gin çeşitleirnllz vardır. Geliniz, 
görünüz ve intihab ediniz. 

•• 
Dr. Hafız Cemal 

Böbreklenn çalışma lnııhetiııl artmr, lradllı, erkek idrar zorlukJan
'l. Dl, eski ve yeni belsoiuklutunu, mesane lltlhabmı, bel ağnsmı, ... 

ınk ldarar hozmak. ve bozarken y•nmak hallerim clderir. Bol iıhar te- · 

(LOKMAN HEKİM) 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 

lllİll eder. ~ Mua1ene aaaılerl: Pazar bari§ her 
ırtın %,5 • 1, Salı, Cumartesi 12 • Z,5 

fıkaraya. Tel: 22398 idrarda kumun ve mesanede taşların 
teşekkülüne mani olur. Göz HEKiMt 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatım haizdir. Her ttzanede huluııur. Dr. Murad Rami Ayd1a 
Dl:KKAT: HELMOBLÖ, idrıorınızı temizliyerek mavileştirir. Taksim • Talimhane, Tarlabaşı 
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Türkçe - Fransızca • İngilizce • Almanca 
Dilleri üzerine 

o 

30 

Teknik, Pratik, Ansiklopedik 

RESiMLE BÜYÜK LOGAT 
200250 kelimi' ,tabir.ve ıstılahı 340 tanı sahife 

resim üzerine toplamıştır. 

Bir tek lügat kitabı, dillerden dillere 12 cilt l~at kitabının 
göreıniyeceği işi temin edecektir, 

Her sevyedeki talebenin, teknik mütercimlerin, dil bilenin, yeni 
dil öğrenmek istiyenlerin, seyyahların, dilcilerin, askerlerin, bütün 
meslek adamlarının baş vurmaktan geri kalmıyacakları bir eserdır 

Ykında forma forma çıkacak bu eser hakkında fazla izahat al· 
mak istiyenlere parasız broşür gönderili<. 

Müracaat yeri: Resimle büyük Lügat, posta kutusu 214 İstanbul 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

Baaıldıi" yer: SON TELGRAF Matbaan 

•' 

Dü12!Janı.n en ôüy~ ra~o fo.hriti.cuı olaJ'.ı. 

PHILCO '77vn _g_g_a rı /Joz vlma~ 
!Jenı TIJOPiK modelt ge/mi1tir 

•PHILCO· RADYOLAl:ılNIN TÜRKİYE UMUM MÜMESSİLLİGİ 

•HELiO •MUESIESATI 
İ5TAN8Uı.· GAl.ATA·VOYVOOA CAO. 12~·126-12S·T<• HEL•OS ·TELEFON ~~611\, 

İstanbul kadastro mahkeme • I niz hakkındaki davetiye buluna -
sinden: 1 madığınızdan dolayı tebliğsiz iade 

Beyoğlu Kalyoncukulluğundan edilmekle ilanen tebligat icra edil
Bostan mahallesinde Kalyoncu miş ve muayyen gün o:an 31/3/939 
caddesinde 191 No. lu yeni handa tarihinde gelmediğiniz cihetle gı

mukim Ragıp'a. yabcn muhakeme icrasına karar 
Langada Kemalpaşa caddesınde verilmiş ve tapudan ve icradan 

Sepetçi sokağında 63 No. lı hane- kayıtların sorulmasına ve bundan 

de sakin eczacı Karabet karısı Ka- bahısle gıyap kararının tebliğine 
terina tarafından aleyhinize açı· karar verilmiş olmakla muayyen 

lan davada Dayehatun mahalle • gün olan 28/4/939 cuma günü saat 
sinde büyük yeni handa ikinci kat- 11 de Sultanahmette kadastro 
ta eski ve yeni 3 No. lu odanın mahkemesinde hazır bulunmanız 

32 de 5 hissesı üzerine 21/12/315 
tarihinde konulan haczin kaldırıl

ması istenıp.esi üzerine 8/3/939 
çarşamba günü saat 10 da gelme-

aksi takdirde muhakemenize gı -
yaben devam olunacağı tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilandır. 

9/4/939 

Emniyet ve . zevkle ancak 

T riumph T vn Motosikletleri 
ile Gezebiairsin ız . 

Ade 
ara 

Müessesesi 
Galata, Voyvoda Hezaran 
caddeııi No. 123, posta 

kutusu 1341 telgraf 

Karadağ· lstanbul 
lstanbul harici şehirler 
için teminatlı acente
lerin müracaatı kabul 
olunur . 

-

Sıhhatinizi Severseniz ? 

IZMIRIN 
AŞÇIBAŞI Markalı 

MAK ARNALARI 
H~,....... iuorla ,..,,..,.

1 Selıinik Sergisinde Büyük 
Mükafat 

Havamn Celil ile şayian muta
sarrıf oldukları Bakırköyünde it
faiye karşısında 31/3 No. hane bir 
katlı kiırgir bir oda ve mutfak o
larak kullanılır diğer bir odadan 
ibarettir. 4553 metre murabbaı o
lan bahçesinde 25 ağaç ve fidan 
vişne ve on ağaç kadar zerdali ve 
beş- incir ve müşterek bir kuyu 
vardır. Tamamının kıymeti mu -
hammeııesi 300 liradır. 

Şartname 3/4/939 da divanha
neye asılacaktır. Birinci arttırma 
12/5/939 cuma günü saat 14 den 
16 ya kadar ve kıymeti muham - · 

menesinin % 55 ini bulmadığı tak· 
dirde ikinci arttırma 29/5/939 pa
zaı·tesi günü saat 14 den 16 ya ka· 
dar devam edileceği ve talih olan· 

Vapurların haftalık hareket tarifes 
10 Nisandan 17 Nisana kadar 

Muht elit hat lara k alkacak vapurların i simi 
kalkıt gUn ve saatleri ve kalkacakları rıhtın1I 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Ege), Perşembe 12 d 
\ Cümlıuriyet), Pazar 16 da (Aksu) 
Galata rıhtıfUDdan. 

Bartın hattına - Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 d 
(Ülgen). Sirkeei rıhtımından. 

İzmit hattına - Salı, perşembe ve pazar 9.30 da (Uğur) 
'l'ophane rıhtımından. 

MudanJ• hattına - ller gün saat 9 da (Sus) sistemi vapur· 
Jard an biri, ayrıca Cumartesi 13.30 da 
('frak), Tophane rıhtımından. (15 Ni
sandan itibaren sabah postaları saat 
8.45 de kalkacaklardır). 

Bandırma ııattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
\Trak), ayrıca Çarşamba saat 20 de 
(Ölgen), Cumartesi saat 20 de (Antal
yo). Tophane rıhtımından. 

Karablga tı•ttın• - Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane 
rıhtımından. 

lmroa tı•ttın• - Pazar saat 9 da (Tayyar). Tophane 
rıh turundan. 

Avvalık hatuna - Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 
15 de (Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

izmır sarat hattına - l'azar 11 de (Ankara). Galata rıhtı -
mından. 

Maroln hattına - Salı 10 da (Etrüsk), Cuma 10 da (Dıını-
lııpınar ). Sirkeci rıhtımından. • 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malômat aşağıd 
telefon numaraları yazılı acentelerden öğrenilir. 

Karaköy Acenteliği - Karaköy, Köprübaşı 42362 
Galata Acenteliği - Galata, Deniz Ticareti 

Müd. Binası altında 40133 
ların % 7,5 pey akçeı>Licra vei<Ile- ' Sirkeci Acenteliği - Sirkeci, Yolcu salonu. 22740 

sine yatırmaları ve · müterak_ın; \••İııll••••••••••iıil•ıin••••••••~ 
vergi, tenviriye ve tanzifiye ve 

vakıf icaresi _borçluya ve. rüsumu 
tellaliye ve ·yirmi senelik vakıf 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
' 

taviz bedeli müşteriye aid olduğu Büyükçekrnecede P. T. T. merkezi bir kısım tamiratı keşifn 
ve fazla malumat istiyenlerin 938/[ dahilinde açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 19/4/939 Çar 
219 No. dosyaya müracaat etmele-1 saat 15 de İstanbulda B. Postahane binası alt katta Müfettişlik od 
ri ilan olunur. ·j toplanacak Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedel' 

j lira 13 kuruş muvakkat teminat 85 lira 81 kuruştur. 

__ ,. Doktor - Operatör .._ Taiplerin olbaptaki keşif, şartname ve saire evrakını görm 

muvakkat teminatlarını y.tırmak 'zere çalışma günlerinde m 
Orhan Toroe Müdürlük İdari kalem levazım kısmına, eksiltme gün ve saatin 

Kulak, Boğaz, Burun 1000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış ol 

mütehassısı vesikalara istinaden İstanbul viliıy etinden, eksiltme tarihinden 8 
"'-'-"- - Abdfilhalt Hilm'I\ """"-'-"' evvel müracaatla alınacak ehliyet ve 939 yılına aid ticaret od as 

Caddesi, Geyik ı:•A•p•a•rtıın-•ıım-11 1 sikası ve muvakkat teminat makbuzu ile komisyona müracaatları. • 


