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italyanların Tirana Girdikleri Bildirili or 
Draç,Avlonya Ve Ayasaranda Şehirleri Top Ateşi Altında 
Harabeye Döndü, ölülerin Ve Yaralıların Sayısı Pek Çok 

Arnavud 
Milletinin 

Kahramanlığı 
Akıbet ne olursa olsun Ar
navut milletinin gösterdiği 
kalınıınanlık tarihe altın 

harflerle g~eeektir. -Yazan: Etem İzzet BENİCE 

Dün sabah fecirle beraber İtal
~ bütün haşmetile 1,000,000 nü-

u ve 14,000,000 lira bütçeli 
ArnavuUuğu işgale başlamıştır. 
Çekoslovakya gibi dünyanın en_ 
llıodern silfilılarına sahlb ve 
lB,000,000 luk bir devletin tek bu
~ kanatmadan Almanyaya tes
ırn oluşundan sonra Arnavu< 
llıilletinin gösterdiği milli müda
~aa dünyanın her tarafında fev
balade bir hayret, o nisbette de 
ır sempati uyandırmıştır. 12,000 

~İ§ilik muvazzaf ve .• nihayet 75,000 
' lşilık seferi ordusunu bile topla

;:u.Ya ve harekete g~irmiye va• 
ıt ve fırsat bulup bulamadı,2ı. he

n" Uz anlaşılamıyan Arnavutluğun 
llıUharebenin akıbeti ne olursa 
0lsun gösterdiği kahramanlık as
rın tarihine muhakkak ki, bir 
~illet mfülafaası ve şehameti ba-
1l'llnıdan altın harflerle geçe • 

cektir. 

İtalya henüz Arnavutluğun sa
hi) şehirlerindedir ve .. ancak bazı 
lıoktalarda 30 kilometre kadar de
tinliğe ve Dracdan bir buçuk sa
aı içeride Tiran'a girebilmişti.-. 

lier çeşid top, tank, zuhlı ve 
llıotörlü vasıtalarla beraber kuv
letJj hava filolarına sahib olan 
lalyan ordusunun karşısında tek 

l;ıy.Yaresi ve tüfekten başka silahı 
01ınak.sızın çarpışacak olan Arna
'-'ut milletinin ne dereceye kadar 
llıiiessir ve uzun bir müdafaa ya
Jlabileceği belli değildir. Sadece 
~'?avutiarın tabiatin memleket
erıne hakim kıldığı menaat ve 

Çetinlikten istiiade etmek suretile 
'-'e son damla kanlarına kadar 
•kıtınak şartile milli varlıklarını 
~İidafaa edecekleri anlaşılmak -
8dır, 

b l<raı Zogo'nun beyannamesi bu 
8k1ından çok kuvvetli bir vesika 

01duğu gihi sabık başvekilin İtal
Yan Başvekili Mösyö Musolini'ye 
~ittiği telgraf da Arnavut milli· 
Yetııerverliğinin ve müdafaasının 
Yiiltsek bir jestidir. 

Sabık Başvekil bu telgrafında: 
- Kadın ve erkek bütün bir 

llıi!1etın cesedleri üzerinden yürü
llıeqikçe Arnavudluk sizin malınız 
018tnıyacaktır .. 
d t>eınekle memleket içindeki ve 

1 
ışındaki bütün Arnavudların his

lerine ve düşüncelerine tercüınan
ık etmiş bulunmaktadır, 

d J\ncak, İtalyanın Arnavutluk • 
ak; bu hareketinin Balkan ya • 

~l'lladası üzerinde ne gibi bir ikı
d t Yaratacağı hakkında bugün· 
ten bir hüküm yürütmek ve mü
l~lea beyan etmek yersiz olur. 

alya, Arnavutluğu bugün değil 
.Ylrını y 1 .. . 
192 

ı onceden benimsemış ve 
nı 7 ınuahedesile de bu yoldak~ 
ı..:et Ve maksadını açıkça oTtaya 

go" ı:nuştu. Bugünkü hareketi ilk 
ru " · . nuşü ıle, ben!msedlği ve ken-

Yunanistan Ve Yugoslavyada 
ihtiyati Tedbirler Alınıyor---

• • 
Tay yareler Şimdi lşkodra ve libas anı Bombardıman Ediyorlar 

Paris, 8 (Hususi)- İtalya·Arnauvdluk harbi münasebetiİe herhangi bir ihtilata ve toplu 
halde müsellah ilticalardan dolayı bir kargaşalığa sebebiyet vermemek için Yunanistan 
ve Yugoslavya, hududlarda ihtiyati tedbirler almışlardır. . . 

ROMANYA VE 
TÜRKİYE 

Şükrü Saracoğlu ve 
Rumen Hariciye Nazırı 
Şehrimize Geldiler 

' 

iran 8 (Saat 11,20)- Hükfunet bu sabahtan itibaren resmi [ID e)ııTad 8 (Hususi)- Buraya gelen son haberlere göre ital-
lebliğler neşrine başlamıştır. Bu sabahki tebllğde deniliyor ki: yan filosu Drac, Avlonya ve Ayiısaranda şehirlerini top ateşi 

•Karaya çıkarılan İtalyan askerleri bir karış bile ilerle • altında hemen kamilen yıkmış ve yakmıştır. Ölenlerin ve 
meğe muvaffak olamamışlardır. Kahramanca müdafaaya bütün yaralıların sayısı belli değildir. 
azim ve şiddetimizle devam ediyoruz ve edeceğiz. T11ı> ateşi alfında yapılan ihrac hareketinden sonra, ileri hareket 

Bu elim vaziyet karşısında bil tün dünyanın mali milzaheretinl başlamışs~ . da, . İtı\lyanlar bu sabaha kadar ancak 30 kilometre 
istedik. İlk olarak Amerika, İngiltere ve müslüman milletler mali llerliyebilmişlerdir. .Arnavutların şiddetli mukavemeti devam et-
milzaheret vadinde bulunmuşlardır. .

1 

mektedlr. Şimdiki mukavemet İtalyan ordmunu oyalamak çindir, 

ı Her iki Vekil Bugün Oüleden Sunra 
1 Vaziyet Etrafında Görüşecekler 

Geri mıntakalannda daha Şiddetli mukavemet tedbirleri alın- Esas mukavemet daha gerilerde ve dağlık arazide hazırlanmaktadır. 
maktadır. Çok çetin muharebelere intizar edilebilir.> . İşkodra .ve ,li:lbosan tayyareler ile bombardıman edilmiştir. 

~ ............................................. . 
Makineye Verirken : 

Roma. 8 • A. A. Stefani 
ajansı İtalyan kıtaatı.mn 
Arnavutluğun payıtahtma 
muvasalat etmiş olduklarım 
haber vermektediP • 

(Son Telgraf: Bu haber üzerine 
şehrimiz Arnavud konsolosluğu • 
nun malumatına müracaat ettik 
Bu hususta hiçbir mah1mat olma.
dığını söyledil.er.) 

SON VAZİYET: 
Londra 8- Arnavutlukta dün 

sabah başlıyan işgal hareketi 
hakkında buraya yıldırım gibi ha
berler yağmaktadır. İtalyanlar 
sabahleyin fecirden evvel Avlon
ya, Drac, Medna ve Ayasaranda 
limanlarından olmak üzere şid -
detti ateş mukabelesine rağmen 
filosunun topçu himayesi altında 
karaya çıkmışlardır. Diğer liman
lara nazaran, Dracda daha şiddet.. 
le mukavemet eden Arnadutlar 
geri çeki!meğe mecbur olmuşlar
dır. 

İtalyan kıt'alarının bugün Ti • 
rana girmeleri beklenmektedir. 
Şehir boşanmış gibidir. Hükfunet 
İJl:,asana nakledilmiştir. Bir çok 
aileler de şehri terketmişlerdir. 

İtalyanın A hava filosuna men
sub dört yüzden fazla tayyare, 
Arnadut teceınmularını mütema
diyen ateş altına almaktadırlar. 

Tiran bombardıman edilmiş de-
(Devamı il ıncı ıahifede) 

Tarihe /tlarışacağı anlaşılan Uedhaht Arna~flnğun Kralı Zul(O 
ve .Atinaya iltica eden Kraliçe eııki !'tlacar Kontesi Jeraldin 

. 
Çeteler ıeşıaı ederek dallara çekilen vatanperver Arnavutlardan 

bir pup 

andanna kıt' aluından biri 

w " 

Arnavutluğun hududlannı 

gösterir harita 

Sevgilisini Zorla 
EleGeçirmek için 

Şii.kril Saracoğlu 

IMJ 
ariciye Vekilimiz Şük
rü Saracoğlu, dün An
karada uzun süren bir 

V!ekiller heyeti içtimamdıın 

sonra eksprese bağlanan hu -
sus! vagonla şehrimize hare
ket etmiştir. 

Cafenlw 

Vekile Hariciye kalemi 
mahsus müdürü Abdullah Ze
ki refakat etmekte olup Ro
manyanın Ankara \diri de 
ayni trenle şehrimize gel -
ınlştil'. 

(Devamı 6 ıncı sahifeık) 

.._f _o_R_TA_A_V_R_UP_A_IŞ.:...L~E_R_I _f 
Polonya Hangi 

Yolu Tutacak? 
(Yazısı 6 ınn sahifede) Alman ve İtalyan Askerleri Bir 

1 K 1 s A c A 1 Kumanda Altında Birleştiriliyor 
Meb'usluk, Kazım (6 ondra 8 (Hususi) - Varşo-- Korido7 me~elesini bu ay ıçinde 

Karabekir ve .. Garib va hükumeti Bek'in Londra- kat'i surette halletmeğe karar veı-

B
. M· h I dan avdetini beklemektedir. diği muhakkak görülmektedir 
lr U avere • Miralay Bek'in Londra temasları Polonyanın Almanyadan garanti 

- Sen niçin meb'us olamadın?. hakkında vereceği izahattan sonra ve bazı menafi temini suretile Al-
- Bilmem... Polonya • İngiltere münasebatının manya ile uyuşması da ihtimal da-
- Bey mi alamadın?. müstakhel şekli hakkında Polonya bilinde görülmektedir. 
- Bilmem... kat'!: kararını verecek ve vaziyet Londra 8 (Hususi) - Almaı • ve 
- Şef tanımıyor mu?. ondan sonra tavazzuh edecektir. İtalyan erkanıharbiyelerl arasın -
- Bilmem." Ancak Almanyanın Danzlg ve (Devamı 6 '"cı sahifede) 
- Gençsin, daha vaktin var mı 

diye?. 
- Bilmem ... 
- Kazım Karabekir niçin meb· 

uıı oldu?. 
- Bilmem ... 
- Çok mu rey aldı?. 
- Bilmem... 
- Partide kalacak mı?. 
- Bilmem ... 
- Meb'usluktan çekilecek mi?. 
- Bilmem ... 
- Onun yaptığını sen yapar 

mıydın?. 

- Hayır! 

Bu muhavereye yalnız kulak 
misafirliği ettim. Fakat, meb'Us 
Generalin yaptığını muhakkak ki 
yine kendisinden başka ne hiç 
kimse yapabilirdi ve ne de yapar! ,, . 

( 

Trabluı ve Libyadaki Alman kıt'slarını tefüş için bugiJ., T.rablııu 
pkı>cak olan Alman Hava Nanrı Marepl Göriı•ıı 
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IHADiSELER KARŞISINDAI 
.__------Son Telgraf-· --
VENİ KAGID SEPETLERİ 

VE TEMİZLİK 
[ 

makalede şu serlevhayı gördüm: 
cBeyinde kopan fırtıııa 'ar .. • .. Bu 

ir 
ramvay durak yerlerine ko
nan çöp kutulıi!ı çok şık~ 

Kutuların şeklini kim bul· 
du ise zevk sahibi imış.. Şimdi, 

l.stanbullular, yavaş yavaş temiz· 
liğe alıştılar. Tramv:ıy biletlerini 
bu kutulara atıyorlar. Yerlere fır· 
!atmıyorlar. Geçen gün, bir tram· 
vay durak yerinde bir hemşehri, 
çok saygılı olacak, öks.Uürken bi
le, bu çöp kutusuna eğiliyordu. 

Ağzından çıkan mikrobların kal
dırım üstüne düşmesine gönlü ra· 
zı değil_ Gördünüz mü kibarlığı?. 

ARNAVUDLUKTAIIARB 

BAŞLADI İŞTE.. 

Aranvudlukda harb başladı .. İ
talyanlara ıbuyurun• demediler .. 
Erkek gibi çarpışmağa başladılar. 
Orta Avrupada boyun eğen diğer 
devletler, Arnavudluğa baksın -
!ar da, utansınlar .. Arnavudlukta 
başlıyan bu çarpl!Jma, bir dünya 
harbi doğurur mu?. Şımdiden kes-, 
tlrmek kolay değildir. Fakat, İn
giltere ordusunda ve doııanmasın- I 
da son alınan öyle tedbirler var kl, 
bu tedbirlere, büyük harbdenberi 
hiç baş vurulmamıştı.. Haydi. ha· 
yırlısı.. 

KÖROGLU DE'iTANl 

Hfu'llGİ KÖROCLU_ 

Dostumuz Murad Sertoğlu 

cKôroğlu• destanını bır roman ha
linde yazmağa başlıyııcağını ilin 
ediyor. Öyle bir zamn•dayız ki, 
Kö:·oğulları çoğaldı.. Hangi Kör
oğlunun destanını yazıyor acaba?.· 
Güneşi inklr eden körler zuhur 

etti. Fakat, bize öyle gelir ki, 
arkadaşımız güneşi inkAr eden 
Köroğlunun destanını yazqıağa 

yanaşmaz. Fakat, aynı KJroğlunun 
başka destanlarını yanp duru -
yorlar. 

KAFALARDAKİ FIRTINA 

NASll. GEÇECEK?. 

Bir doktorun yazdığı bir sıhhi 

sıhhi makale, tam zamanında ya
zılmış .. Bugünlerde beyinlerde öy· 
le fırtınalar oluyor kı sormayın.. 

Kafaların içindeki bu fırtınayı 

nasıl dindirmeli?. Ne ya.Pmalı?. 

Orasını galiba kimse bir.ıTiyor. 

Doktorlar, Alimler, şu günlerde 

toplansalar, bir araya gelseler de 
bulslaar .. 

ZAVALLI İLKBAHAR 

SULU PERİSİ NERDESİN? 

Zavallı ilkbahar .. T><dı damağın· 
da kaldı .. Havalar açtı, güneş gü· 

len yüzünü gösterdi.. Fal<at, silah 
sesleri de beraber geldi. Arnavud
lukda patlıyan sila ! ılar. adeta, ba

harın müjdecisi o!dul.ı.r. Zaten, 
bu yıl, ilkbaharın, böyle netameli 
olacağı seziliyordu. 

Za\•allı bahar .. Çiçeklerin, gül • 
!erin kokusu, kuşların ,,.vıltısı top 

seslerine karıştı. . Neredesin sulh 
perisi?. 

FLORYA VE PLA.1 

FİATLARINA DAİR 
~~~~~~~~ 

Floryanın ağaçlandırılması ıçin 

yeni bir program yapıldı . Florya 
tabiat itibarile güzei bir yerdir. 
Fakat, çıplak bir arazi parçasıdır. 

Program mucibince, bu cıvar a • 
ğaçlandırılmca, Florye, zarif. mo
dern bir plaj şehri olaraktır. Bu 
yaz, Floryada p!Aj iiatluı nasıl o

lacak, Şimdiden bılmiyoruz. Dün
yada, umum! bir harb çıkmaz da, 
ağzımızın tadile banyo almak için 
Floryaya gitmeğe vakit bulabilir· 

sek, geçen mevsimlerde olduğu gi
gi, yine kazıklanmıyalım.. Yeni 
Belediye reisimizden bilhassa ri
camız, bu sene, şu pLij fiatlarını 

bir hale yola koysun .. Eğer, bu işi 

yaparsa, bütün İstanbulluların 
hayır duasını alır .. Pahalılık yü· 
zünden den iz yüzü gürmi yen, de
niz nedir, bilmiyen vatandaşlara 
da iyilik et~. olur. 

AHMED RAUF 

li<üçüK HAHERLE~I 
* Belediye Kurmağalıdereyi * N cşriyat kongresinin mayısın 

hemen, temizlemek için Trak du· birinde Ankarada toplanmasına 
basını kiralamıştır. Dere bir kanal karar verilmiştir. İstanbul gazete

cileri bugün toplanarak telif, iktl-
halintı getirilecektir. bas ve tercüme mevzularını gö -* Liman işletmesi müdürü Ra- rüşcrck Vekalete bir rapor gön • 
ufı Manyaslı Münakale Vekt..leti- dereceklerdir. 
nin daveti üzerine Ankaraya git- * Bu sene ilk mekteb talebe ve 
mlştir. muallimleri için şehrin muhtelif 

yerlerinde beş kamp açılacaktır. * İktısad Vekili Hüsnü Çakır 
1
• * Şair Hamidin ölümünün ü· 

şehrimizdeki sanayi ijleri üzerin- çüncü yıldönümü münasebetile 
de tetkiklerde bulunmaktadır. ayın on ikisinde Üniversitede bir 
Ya:·ın akşam Ankaraya dönecek- ihtilal yapılacaktır. 
tir. * Bütçenin müsaadesizliğinden 

* Tütüncüler birliği ticaret o- dolayı Belediye, cYe~ilay• ın iste
diği yardımı yerine getiremiye -

dasında toplanarak nizamname-
cektir. 

de yapılacak tadiliıtı tesbit etmiş- * Vali ve Belediye reisi Lıilfi 
tir 

Kırdar 5ular idaresi müdürü ile * Dokumacılık san'atını bilen birlikte Terkosa giderek tetkikatta 
ve ba<ka kazanç vasıtası olmıyan bulunmuştur .. Dört terşih havuzu 
köylüye bedava el dokuma tez • da yapılacak, bunun için 600.000 

Canlı 
Manken 
Usul O 

Bu Ayın 16 sında 
Tatbik Ediliyor 

Akşam kız san'at mekteblerln
de canlı manken usulü ihdas edil· 
diğini yazmıştık. Bu husus Ve· 

kiıletin tasvibine mazhar olmuş • 
tur. Mektebler, canlı manken tat-

PO L • 
1 s 

Ve-. . .. Mahkemeler 
• 

lsvicreden 
' 

Çine 
Giderken 

Tabanca 
Tehdidi 
Altında 

bikatı için hazırlıklarına devam 
etmektedirler, Canlı manken usu· I 
!ünde esas, bir ta1ebenııı kendi dik-' stanbulda Soygunculuğa 
tiği elbiseyi giyerek tPşhfr etme- Kalkan Ecnebi Delik'-nlı 

Aradığı Kadını Yerinde 
Bulamamış !.. 

sidir. Bilhassa Paris ve Londra gi-

bi büyük şehirlerde kadın elbise 

ve tuvalet eşyası satan müesse • 

selerde bu usul çok faydalı neti· 

celer vermektedir. Bu müessesele-

rin sisteminden ayrılan tarafımız 

şudur: Onlar, başkalarının diktik
lerini prezantabl kadınlı;ra giy • 

dirip satış temin ediyorlar. Bizim 
san'at mekteblerimizde ise tama· 

men terbiyevi bir gaye takib e

dılecek, talebe, kendi dıktiği el· 
biseyi kendisi giyecektır. Canlı 

manken usulü ilk defa olarak, Ca
ğaloğlundaki Akşam kız san'at 

mektebinde bu ayın 15 sında tat • 

bik edilecektir. Talebe kendi dik

tiğini giyerek o gün crada hazır 
bulunacak olan İstanbul Vail ve 

Belediye reisi Lıitfi Kırdarın ö
nünde geçid resmi yapacaktır. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Hüseyin ve Muhiddin adında 
iki adam Balta limanında Beledi

ye tarafından yapılmakt& olan yol 
üzerindeki köprü kızaklarını vinç 

ile çakmaktalarken vincin kopan 

kolu her iki amelenin üzerine dil, 
şerek Hüseyin bacağından, Mu • 

hiddin de kolundan yaralanmış • 
!ardır. * Şoför Abdullahın idaresinde
ki otobüs Fatihde Ziya oğlu Yıl
maza çarparak başından yarala • 
mıştır. * Pangaltıda Sungur sokağın

da oturan İstelyo kızı Marika Be
yoğlunda Tokatliyan önünde tram-

enüz yirmi bir yaiında bir 

H delikanlı olan Jozci Muller, 
bundan birkaç 2y evvel, 

Çlnde bulunan dayısının yanına 

gitmek üzere İsviçreden yola çık
tı. Genç adı.im, yaya seyahat edi
yordu. Cebinde ancak birkaç aylık 
iaşesini temin edecek kadar pa -
rası vardı. Delikanlı, İsvıçreden İ· 

talyaya geldi. Beş on gün orada 
gezip dolaştı. Sonra Balkanlar yo
lu ile İstanbula hareket etti. 

Jozef Muller, İstanbula verdiği 

gün, pek az parası kalmı~tı. Hal • 
buki Çin, İstanbuldan daha çok u
zakta bulunuyordu. Çocuk birkaç 
gün içinde elindeki ı;arayı bitir
mişti. Genç seyyah düşünüyordu: 
Ne yapacaktı? Nasıl geçinecekti? 
Tam üç gün aç kaldı. Bir serseri 
gibi İstanbul sokaklarıııda dolaştı, 

durdu. 
J ozefin gıdasızlıktan avurtları 

çukurlaştı. Delikanlı zayıfladı. Yü
zü limon gibi sarardı. Zavallı ço
cuk, artık açlığa tahammül ede
miyecek hale geldi. 

Karnını doyurmak içm çalacak
tı, vuracaktı, yankesicHik yapa -
caktı. Fakat bu işte nasıl muvaf
fak olacaktı? .. 

J ozef, çocuk iken bir macera ro
manı okumuştu. Bu rcıınanın kah· 

G 
eçen sene, Sultanahmedde 
oturmakta olan İbrahim is
minde bir şahsı gece vakti 

tabanca ile tehdid etmekten suçlu 
Sabahat Hakkının muhakeme • 
sine dün de asliye dördüncü ce • 
zada devam edildL 

Hadisenin sebebi şudur: 

Makbule, bir müddettenberi Sa
bahat Hakkının yanında hizmetçi
dir. Bu kadının iki kızı vardır 

Makbule, kızlarından Saimeyi 

Beyoğlunda bir apartımana ka • 
pıcı yerleştirmiştir. Dığer kızı 

Gülsümü de İbrahime hizmetçi 
vermiştir. 

Hadise akşamı, Sabahat Hakkı 
İbrahimin evine gelerek, Apar -
tımandan kaçan Makbulenin ne • 
reye g ittiğini soruyor. 

' İbrahim: 

- On beş gün evvel bize gel
di, kızını da bc.raber aln: ak gittL 
Fakat adresıni bilmiyNum. İster· 

seniz bir defa Saımen·n bulundu
ğu apartımana uğraym ve kızına, 

annesile, kız kardeşinin nereye 
gittiklerini sorun .. diyor. 

Sabahat, mezkılr apartımana gi
diyor. Fakat aradığı kadını orada 
bulamayınca, tekrar İbrahimin e

vine geliyor; hamil bulunduğu ta
bancayı genç adama doğrultuyor 
ve: ramanı meşhur bir hırsızdı. Bu 

zat, daima yanında bir miktar eter - Sen onların nered~ olduğunu 
bulundurur ve soymak için gir - biliyorsun! Eğer oturdukları yeri 
diği evlerde. ev sahiblı;rine bu e- söylemezsen seni öldürürüm! 
teri koklatmak suretiıc onlan ba- Diyerek, İbrahim! tehdid ediyor. 
yıltır ve sonra rahat rahat işini 

1 

Dünkü celsede Sabahatin mü -
görürdü. dafaa şahidlerl dinlenecekti. Fa-
Delikanlı onun gibi yapmağa 

1 

kat şahidler gelmediği için duruş· 
karar verdi. Eşyasından birini sat- ma 28 nisana bırakıldı. 
tı. Bununla eczaneden bir şişe e- • , • • 
ter aldı. Sonra Beyoğlunda Firuza- Dızını Makıneye Keptırdı 

vaya binmek isterken düşerek ba- ğa mahallesinde, büyük apartıman
lardan birinin önünde bir zata te-

Feshane fabrikasında çalı • 
şan Ali Rıza fabrikada çalışırken 
kolunu ve dizini makineye kap -
tırmış, tedavi için kaldırıldığı Be
yoğlu hastanesinde ölmüştür. 

§ından yaralanmıştır. 

* Evvelce istirdad edilmiş olan 
on beş otobüsün ruhsatiyeleri ia

. de edilmiştir * Eski ordu meb'usu Faik E -
tibank, eski Bahkesri meb'usu Ce
mal Esener Sümerbank, emekli 
General Cafer Tayyar Denizbank 
idare meclisi azalıklarına tayin e
dilmişlerdir. * Avustralya Başvekili Lion 
dün Sidney'de vefat etmiştir. Alt
mış yaşında olan Başvekil kalb 
sektesinden ölmüştür. * Irak meclisi, Kral Gazinin 
vefatı üzerine Emir Abdullahın 
niyabetini tasvib etmıştir. Alelu
sul istifasını veren Nuri Said Pa
şa kabinesi yerinde kalmıştır . 

sadüf etti. Bu adam, sigrota şir -
ketlerinden birinde çalışan ve Jo
zef Mullerin girmek istediği apar
tımanda oturan Marko·;iç idL 

Cümle kapısından beraber gir
diler. Fakat Markoviç, kapıyı ka· 
par kapamaz, Jozef birdenbire o
nun gırtlağına sarıldı, sıkmağa 1 
başladı. I 

Merdivenden DÜştü 
Uzunçarşıda 113 numaralı sa

raç dükkanında çıraklık eden Mah
mud adında bir çocuk merdiven • 
den düşerek yaralanmıştır. 

Jozef, Markoviçin elinde, içinde.--------- ----
para bulunduğunu zannettiği çan- raz sonra bekçiler tarafından ya- , 
tayı almak istiyordu. Fakat deli- kalandı. 
kanlı.daha eteri kullanmağa va • Jozef Mailerin muhakemesine 
kit bulmadan, gürültı1yü duyıın dün ağır cezada başlandı . Jozef 
Markoviçin karısı Eleni, kızı Mar- suçunu itiraf ettL Maznunun. İs
çe!A ile misafirleri Marya aşağı viçre konsoloshanesinde bulundu
indller. Maryo, Jozefi yakaladı, ğunu söylediği pasaportundan, do
faakt burnuna bir yumruk yiyin- ğum tarihinin tahkiki için duruş· 
ce, onu bıraktı. Jozef aps.rtıman- ma 21 nisana bırakıldı. 
dan çıktı, kaçmağa başladı. Ve bl· MEHMED HİCRET 

Mimar 
Sinan 
ihtifali 

Yarın Yapılacak 
Merasim Tafsilatı 
Yarın koca Türk mimarı Slna

nın ölümünün 451 incı yıldönümü

dür bu münasebetle, her sene ol

duğu gibi yarın da bir cSinan ih

tifali• yapılacaktır. Bu hıısusta ha

zırlanan program şudur: Saat 16 

da ihtifal İstiklal marşile başlıya

caktır. Bundan sonra yüksek mü

hEndis mektebi son sınıf talebe • 

sinden Fatih Özlen, Üniversite e

debiyat fakültesi tarih bölümün • 

den Ekrem Üçyiğit. mimarlar ve 

mühendislerle teknik okulu me

zunları namına Belediye imar şu

besi mühendisi Salim Derin tara

fından, Sinanın kabri basında nu

tuklar söylenecek, meraeime İs

tiklal marşile son verilecektir. 

İht ifalden cn·el saat 13,30 da 

cıvar orta mektebler, l iseler, yiik

sek mühendis mektebi, güzel san

atlar akadeın.si ve teknıli. okulun

dan gelecek talebe ile sair istıyen

lere, evkaf mimarlarınd ~n Mus -

tafa, Süleymaniye carni in-ie iza

hat verilecektir 
Gece 20,30 Eminönü Halkevinde ı 

1 

mimar Kemal Altın tarafından 

(Mimar Sınan ve escrkri) mev - j 
zulu bir konferaııs vcrileccktır. 1 

Bu müna:;eb<'tle, bugün ılk mek

teblerde talebeye mimar Sinaıt 

hakkında maltımat verikcektir. 

Fındıklı Ve 
Nişan taşı 
Hırsızları 

Dün Zabıta Bunları 
Yakaladı 

Birkaç gün ev • 
vel biri Fındık • 
lıda dig~ri Vali 
konağı caddesinde 

olmak üzere iki 
dükkana giren 
meçhul hırsızlar 

birçok eşyaları ça
larak savuşmuş -
lardı 

Emniyet mü 
dürlüğü ildnci şu
be ikinci kısım 

memurları tara • 
-~r~ fından yapılan 

tahkikat netiee -
;inde h~r iki dük
kan Mihal oğlu 

İstefo, Ali oğlu 
Şükrü ve Artin 
diğer adile Hasan 
Güler ııdında üç 
kişi tarafından so
yulduğunu tesbit 

etmış ve her üçünü dt yakalıya

rak adliyeye teslim etmiştir. Bun
ların çaldıkları eşyalar da sahib

lerine iade edilmiştir. gahları verilecektir. lira ayrılacaktır. 

---==~~~~~~~~~~~~~~ıı~......----....~~-=======~===-=~~ 

1 
tığı için, akıncılan eğıenmekte ve Sclım, genç kadının başucuna culanz .. Seni bundan fazla bekli- rahatsızdım .. Onlarla beraber kaç-

ı d 
içmekte serbest bırakmıştır. oturmuştu. yemeyiz.. mağa muvaffak olamad1m .. Kor-LJa tı• renı·n Sarayın a Elhiiris bu hiıdise~ı duysaydı, Dışardan şarab içerek neş'ele- Selim, genç kadını bala çimdik- kudan burada bayılıp kalmışım. 

fl ı T t ~:h~~ı!e1~;ı~ a~~~~:d~a~:::~ ;~~::;::;:.1erin şen kahkahaıarı ~:n g~b~ıı!:~~:d~:~;::~~~ yer- şa~bi~um:~:d~: e:~k~~::n 

1 
BI. r ı·spa nyol G Uzel i döndükleri zaman hiçbir şey söy- Selim ellerini İspanyol dilberi- - Haydi kaile, dedi, biraz görü- tahminde gecikmemiştı. Fakat, 

Iememeğe karar ver!T'.işlerdi. Yal- nin göğsüne götürdü.. şel!m! Seni neden yalnız bıraktı- kendisine bir şey söylemedi .. Ve 
nız kapılarda nöbet bekliyen yirmi - Hfıliı uyanmıyacak mısın? !ar burada? bir şey anlamamış gibi göründü: 

'larihi Romanı No. 45 Yazan: CELAL CENGiZ mücal.id - bunlar da diğerlerine rn~e bağırdı. Ve baygın olup ol- k - Fernando neden kaçtı bu 

- Yolun ortasında taşlarla ö
rülmüş bı.r duvar var. Bu duvarı 
aşamadık dediler. 

Selim yol altında tehlikeli bir 
maceraya atılmak niyetinde de
ğildL Zaten bu kadar dar bir yol
dan sonu kale içme dayansa bi· 
le • asker sevkine iınkitn yoktu. 
Yolun ötebaşında düşmanın bü
yük kuvvetleri vardı. 

Se!im o geceyi papas Fernan • 
do'nun şatosunda geçirmeğe ka
rar vermiştL 
İSPA. 'YOL DiLBERİ GÖZLE • 

RİNİ AÇI. 'CA ... 
Gdlun üstüne esmer bulutlar 

çökmüştü. 

Selim şatodaki esirleri de karar
gaha göndernıişti. 
Şatonun ıç~de ve etrafında ka

lan Arab nöbetçileri milli şarkı
lar söyliyerek eğleniyorlardı. 
Şatonun ambarları erzakla do

lu idi. Fernando çok sefih bir a
dam olduğundan, İspanyanın en 
meşhur ve nefis şarabları dıı alt 
kattaki bodrumlara küplerle gö
mülmüştü. Suriye ve Cezayirden 
buraya gelen Arablar ilk defa Fer
nando'nı..:ı şatosunda şarab içti
ler ve o gece sarhoş oldular. 

Selim, zaten şaraba Şamda alış: 

, Genç kadın gözlerinı açınca o-
nisbetle yaşlı ve mütcassıb kimse- madığını denemek için. elile kol- nuşmağa mecbur olmuştu. Başını muhteşem kaleden? 

b - Burası bir evdir .. Duşm·· anı !erdi - ayık bulunuyor ve şara !arını 6tkmağa ve çimdiklemeğe yasdıktan kaldırdı., Etrafına ba-
içmiyorlardı. 

1 
başladı. k uzaktan görünce, böy:e müdafaa-kında .. Ve gözlerini uğuşturara 

sız bir evde nasıl kalabilirdi? 
Selim bir müddet mücahidlerle ı Genç kadının birdenbire kımıl- cevab verdi: 

- Nereye gitti? 
hasbihal ettikten sonra: 

- Bu hüviy,eti meçhul kadın 
hala uyanmadı. Acaba büyüledi
ler mi onu? Bu muammayı her 
halde halletmeliyim .. 

Diyerek tekrar, gen1: kadının 

yattığı odaya çıktı . İspanyol dil
beri hala uyuyordu. 

Selim odanın bir kösesinde du- j 
ran büyük şamdanı yaktı .. Odanın! 
i~i aydınlandı. 

dandığını gören Selim artık hileyi - Sinyor Fernando burada yok İ - şbilye kalesine .. 
anlamıştı. ? 

mu· - Orasını kendisi icin daha e-
Kollarını biraz daha fazlaca sı- - Hayır, Dona! Biz de onu ara· min mi buldu? 

kınca, hüvıyeti meçhul kadın göz- mağa gelmiştik .. Burada senden _ Şüphesiz. İşbilye kalesı dün-
lerini kırpıştırarak bağırdı: başka kimseyi bulazr.adık. yanın en emin bir yeridir. Oraya 

- Benden ne istiyorsunuz? Be- - Ben hastalanmıştım. Demek şeytanlar bile giremez. 
ni neden rahat bırakmıyorsunuz? ki, beni burada bırakıp kaçmışlar_ Selim güldü: 

Genç kadın gözlerinı açmıştı. - Kaçtıklarından haberin var, _ Biz, şeytanların giremediği 

Selim gülerek sordu: öyle mi? yere gireriz. Çok yakında oraya 
- Ne zamana kadar uyumak - <Arablar geliyor!• diyerek da nasıl girdiğimizi gorecekler 

istiyorsun, Dona? Biz geçici yol • kaçışmağa başlamışlardı. Ben çok 
(Devamı nr> 

ftalva ve Arnavutluk 
Yuaa: Ahmed Şükrü &5!1111 

Bir senedenberi, müheyyiç br 
berlere all!Jmı~ isek de İtalyaıııJ 
Arnavutluk hakkındaki tasa" ' 
vurlan tehlikeyi Balkan yarıf!ll' 
daı;ına \kadar getirdiğinden !Jll 
haber bütün Balkan milletlerı i() 
yeni bir heyecan mevzuu teŞ1" 
etmiştir. Bırkaç gündenberi it•~ 
ya'nın Arnavutluğu askeri ışg:ıU 
altna alacağından bahsedilmek~ 
idL Londra'dan verilen bir haber 
de de İtalya·nın İspanya ile lıir • 
likte Bebelitarık'ı almağa teşeb • 
büs edcceğı bildiriliyordu. Nor ' 
mal zamanlarda bunlara ıhtima1 

verilemezdi. Fakat bugün hHşei 
mümkündür. İt alya'nın Frans3' 

dan konsesiyon koparmak için gt 
riştiği teşebbüste muvaffak oıJ' 
mıyacağını anlayınca, ArnavutW 
ğa dönmüş olması ihtimali vard~· 
Belki de İtalya, Tunus'tan, l{ıır ' 
sika'dan bahsederken, Arna,•ut ' 
luğu d!4ünuyord u. Herhalde it•1' 
ya'nın Arnavutluk üzcr;nclcki t' 

mellerinin çok eski bir tarihı ol· 
duğu nıalümdur 

İtalya, bu memlekete Osm.ın 1 

imparatorlug .. nun bir cüzü o.dO' 

ğu zamandan goz koymuştu. BaJ' 
kan muharebeler içınde Arııa ' 
vutluğun Sırb Lıtan taraf,nd .1 ıı· 
tilasına mfı;:oı olan iki devlette~ 
bıri, İtalya idi. İtalya'nın ıs,ar ·"' 
dir ki Arnavutluğun istiklfı' ' 
nınmış ve Londra konferans:nd• 
hududlan çiz.Umışti. 

Fakat devl ~ meka., ızması kıl' 
rulma~wa-ı ev\cl harb gc :li ç ' 
Büyük I!arh başladıkt2n sonr~ t· 
tal ya, harbe t • 3k etmek fc :n ı· 
tilfıf devletlerinden ıstediği r y . 

!er arası.,a Arnavutluğu da koY' 
mu~lu. Ve 1915 nısan m•ıkavr't' 
sine şöy!e bir kayıd koı.uldu . 
lonya limanı ve bunun askeri c_. 
betten müdafaasını temin içm ya· 
pılacak ıslihkimlara mahsus olB' 
rak limanın etrafında kafi m_kt 1 

k .. ··c arazi ve Saseno adası atı sure~· 

İtalya'ya verilecektir.• 
İtalya, Avlonya'yı almakla Ad· 

riyatik denizinin Cebditarık'ııt1 

ele geçirmiş oluyordu. Fakat ital· 
ya harbden çıkar çıkır. •z anarşt t' 

çine atıldı. Ve bu zayıf vaziyette 
umduğu birçok ~eyleri elde ede' 

medL Bununla beraber, 1921 se • 
nesi ikıncitc•rininde seLrler k0· • 
feransı İlalya'nın Arnavutluk ii· 

zerınde bır hakkını tıınıdı : Eg•1 

Arnavutluğun ıstikliıli ve muııd 
tamamhğı tehlikeye düşecek o • 
!ursa, İtalya bu memleketi korll' 

mak vazifesı~ı üzerine aldı. Ha • 
kikatte bu kayıd Arnavutıu~ ı:.P 
istiklalini tehlik<'ye dll<urmuş' 0 • 

Arnavutluğun .stiklalile hak ~i 
olarak ' ki devlet alakadardı. yu· 
guslavya ve Yunanistan. Ve bu J<i 
devlet Arnavutluğun istik;\Lt11 

koruyucusundan, korumıya ça • 
lıştıkça, faşist İtalya bu men.le • 
ket üzerindekı nüfuzunu taıt,·ıye 

etti. 
Nihayet 1926 senesı bırinci teŞ' 

rinde İtalya ile Arnavutluk arı:· 

sındaki Tiran muahedesi ımza • 
landı. Ertesi sene bu mukavele 
yirmi senelik b:r askeri ittifakla 

ta!<viye edild:. Bundan sonra !tal· 
Arnavutluğa para ikraz etm:ye 

başladL Arnavutluk ordusu ita!· 
yan mütehassısları tarafından te~ 
sik ve ıslah .,dildı. 1931 seneiıı· 

de İtalya Arnavutluğa yüz mil • 
yon liretlik faizsiz bir ıstikraz ·a· 
parak Arnavutluğu iktısadi nu • 

fuzu altına aldı. Arnavutluk ita!· 
yan tebaasının serbest muhnce· 
ret hakkını tanıdı. Petrol madcıt' 
!erini işletmek ımtıyazını aldı. 

Bu vaziyeti Yugoslavya uzak• 
tan endişe ile seyrediyordu. Ar • 
navutluk da İtalya ile münase • 

betlerinin aldığı cereyandan kor~· 
tuğu iein Tiran muahedesini~ 

müddeti bittiği zaman bunu tec • 
dit etmek istemedi. İtalya krediyi 

kesti. Asker! heyetini geri çekti. 
' Bundan sonra da tehdidkar btr 

vaziyet aldı. Geçirilen yrnl ycJ'lı 
merhalelerden sonra bugünku ,.a• 
ziyet hasıl oldu. 
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Günün Meselesi: ·---------
Beden Terb·yesinde 

e i Teşkilat 
Be ediye Geçen Seneki Tahsilat 

Yekununun Yüzde Dördünü 
Ayırıyor 

B 
ütün tehir ve kasahala
ruwzda iplll' işlerine bü
yük bir ebeınmıyeı ve-

rilmesi, gen'çlerimiziıı bedeni 
Ve sıhhi ikişaflarına aid ted -
birlerin bir an evvel alınması 
Dahiliye Vekaletinden Vili -
Yete bildirilmişti. 

Ayni emirle tekmil vilayet
lerin ve belediyelerin bütçele
rine spor işlerj iç.i.a hemen tah
sisat koymaları da teblijt olun
muştur. 

Bu mühim emirle yeni beden 
terbiyesi kanunda vilayet ve 
lıelediyde:re verilen vazifele • 
rin ifası 1çiıı ilk esasb adım a
tılmış olmaktadır. 

Emirde; vilayet ve belediye
lerin r.p i erine ne kadar ta}ı,. 
iiat ayıncakları da izah edil
n.ekteoliL 

Ezcümle bütçel'ere konacak 
tahsisatın % 80 i müniuıDraa 
mahallin beden ierbiyesi saha 
n modern tesiııatmın vücnde 
cetirilmesine; geri kalaa % 20 
ai de yine malıallin diier be • 
den terbiyesi teşkil• t ve faali
yetlerine ve icab eden ıpor 

malzemesi t dariki masrafla -
rma tahsİll ve sarfolunacaldır. 

alnız varidatları 50 hin li· 
radan u olan vilayet ve bele
diyeler biltçeleriııd,ı:ıı ayrılan 

Ziraat Bankası, Tayyare, Be -
lediye, C nıiyet Merkez 
Bpnkası fazlaları cibi nkmı 

varidat hesabına alın•- 1 -
zım gelen emanet mahiyetin -
deki · der ve •edayı miikeJ,. 
ldiyet. cetvellerine miisteııi • 
den hesabatta nakit ifad edi
len bedeni yol mükellefiyeti ye
ldlnlan; hlMe tefrikiad • hariç 
tutulacaktır. 

Yakın Tarihin 
Romanları 

B 
ir sabah refikimiz, yakın ta· 
rihlmizde geçmiş bir ha -
diseyc dair bir tefrikaya 

başlıyacağını ilan ediyor. Yakın 
tarihe aid hadiseleri romanlaştır
mak, bize öyle geliyor ki, nazik 
hir meseledir. 

Evveli&, böyle bir vak'ayı bir 
ırazete tefrikası halinde kaleme a
labilmek için, bu hadisenin bu • 
&fuıkü cemiyetimizin siya·,i ve i
dari her noktasile alfiltasını ta • 
maıneıı kMJDi§ o ı liızım ge
lir. Yani, böyle bir lladisedcn bah
setmek i in, salahiyettar ve mes· 
ul makamlar tarafından neşrinde 
herhangi bir mahzur ıörülmcmesi 
icab eder. 

Bu söylediğimiz, bir vak'aıım 
ıori tarilıiııi yazm i indir. 

Nered kaldı ki, o vak'ayı, bir 
d ballandıra ballandıra, bir ga
zete tefrj!cası haline sokacak isek, 
mahzur bnlnnnp bnlumnadığmı 

hatırlamak, daha mühim bir me
ııele halini alır. 

BURHAN CEVAD 

MÜNAKALAT iŞLERiMiZ : -
Banliyo Treni erinde 
Halkın - t•rahati 

Edi ecek • 
emın 

İzmitde Büyük Bir <ıar Yapılması 
Kararlaştırıldı 

D 
evlet Demiryolluı idaresi, rindeki bütün istasyonları mo • 
yaklaşan yaz mevsimi mü· d rn bir şekilde inşa ve tadil et
nasebetile İstanbul banliyö meğe karar vermiştir . 

trenlerile diğer icabeden hatiar • Bu cümleden olmak üzere yeni 
da seferlerin arttn:lması için şim- .Pendik• istasyonu içL1 faaliyet 

diden bazı tedbirler almağı lüzum· hızla devam ederken ş;mdi, birer 
lu görmüştür. de tzmitte muazzam bir gar vü • 

Küçükçekmece - Sırkeci ve Pen· cude getirilecektir. Buııun için bu 
dik - Haydarpaşa hatl<ınnda pazar günkü İzmit istasyonu ve depolar 
ve cumartesi günlen halkın isti- yıktırılacaktır. 
rahatinin bilhassa teminine çalı· 

Yeni garın ınşasma 300 bin lira 
şılacaktır. sarlolunacaktır. 

Umum müdürlük tarife dairesi 
geçen seneki müteaddid tatil gün- Yapılacak gar binası, Gôztepcde 
lerinde azami yolcu ve vagon mik- olduğu gıbi k"prü üz rinde inşa 
darlarını ve bu yolcuların hangi edilecektir. Pendik ve İzmit is • 
istasyonu tercih ettıklerini gôste- tasyonlarından sonra d:ğer istas
rir listeler üzerinde ç~Jışmaktadır. yonlar peyderpey kiimilen yenl-

Yeni tarifelerde tatil günleri i- leştırileceklerdir. 

S • çin ara postaları tahrik olunacak- İstasyonlar civarında parklar . erserı tır. ve hah !er vücude getirilecektir. 
İZMİTTE GAR İlk olarak Derince ist..syonu ci-Eariimle tekmil Yilayetler ı 

•ene evvelki nakdi tahsilatları 
ınecmuunun % 2 iUıi yeni büt
çelerinde bu işe ayıracaklar • 
du. 

İsıanbal belediyesinin esası 
haaırlanmış v tcfcrrüatı taıo

zim edilmekte olan 939 ınasa
rifat bütçesine de; bu emir mu
cilıinee; spor işleri için icab e
den lah.4at koııacaktır. Ayn
lacak olan bu tah$isatın mikta
rı; ıe en seıaeki belediye tab· 
ıilitı yeldlnunllll % 4 ü kadar
dır. Bütçenin husıısi idare lw
mından da tahsilatın % 2 d 
nisbetinde bir tahsisat aynla
cııktır • 

. H ı Devlet Demıryıılları idaresi varında büyük bir p..,,k yapıl • 

\ ay Va n ar i=H':a;=y=darp==a=şa=·=Ank==ar=a=h=a=ttı=uz=" =e=·==m=a=s=ın=a=b=a=ş=la=n=ı=lm=ış=tır=. ==== 

Varidatı 50 bin liradan laıla 
olan belediyeler de 1 ııene ev
velki tabejJ;.t yeıru.Janıııa o/crl ü 
nhbetinde W. tııh•t koya -
cııklııMır. 

Emirde; spor i§lcri için ayn
lacak olan lııı tahııisatm ne su
retle tevzi olunacaklan da bil
dirilmiştir, 

Esnaf İşleri Ne Yolda? 
Cemiyetlerin Reisleri Bazı 

Kararlar Verdiler 

B 
irleşik esnaf cemıyet1eriıı.i 

teşkil eden 34 l"Smd cemi
yeti realeri, mcı·k~:ı.i idare 

müdürü K.bıııı>. :ton.lıı:ıazm baş -

ltanbğmda dün ü~ledcn sonra Ca
ğaloğlundaki binada ~pla:nmış -

lardır. Tcıpla.tıda billıa•sa cemi
yetler kanunımun, ld~r· neyet -
ıtruıin vazil~lertne mfıtcallik hü 

kümler üzerinde konuşmam ol
ınuJtur. 

Yeni idare heyetlerr, badema 1J 
başına geldikleYi zaman ;,ski ida-
1'1! heyetlerinin muamel.'.ıtını Te 

demirbaş eşyanın devir ve tesel
lüm muamelesini biidiı'ir bir maz
bata almaları karArlaştırılmıştır. 

ab&.t defterle-
rinin hazirana kadar ikmalleri, 
varidat ve sarfiyat de!tcr?erinin 

ve dip koça:ıılanmn muntazam bir 

ııurette tutulması da alın.ın ka -
rarlar cumlesiııdenJlr, 

Miitealnben ye..! 'Ç'lbn esnaf 
hastanesinin çal.ı:şmalanudım ve 

bina meselesinden bahsedilmiştir. 

Hastanenin büyük bır ihtiyacı kar-

şıladığı şu rakamlardan anlaşıl -
mıştır. 

Geçen mart ayı i ;inJ.: e!lnaf has

tanesme 1438 basta müracaat et

ıııiftir. Bımlardan 4Jll i dahiliye, 

33 ü hııricıye, 564 nı•aiye, 108 ku· 

lak, burun, boğaz, 33 u göz, 35 ço

cuk, 138 i de cıld klinıklerinde te-

davi görınüşlerdır. S.ınlardan 

ba§lıa 20 hastaya nı.ı.'lteıtt ame

Jlyat yapılmış, 70 hastanın rönt
~ fı1mı alırunıştır. 

Hatay 
Meselesi için 
Müzakereler 

Fransız Harıciye Nazın Bone 

düıı Paris buyÜk elçımizle uzun 

bir miilfil<atta bulunmuştur. Mü

lakatın Hat;ıy meselesi etrafında ı 
cereyan ettiği tahmin edılınekte

dir. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 12• 

- Vereceğjmiz tahmat nasıl o
lacak efeı:ıdiın .•. 

- Yangın haberıni vermek ü
zere Babıalıye gelen koşlü yeni
çerı afasına ehemmiyet verdirip 
~ortalıkta büyük bir yangın ar
lli'i fikrile Kamertab; Alemdar 
P~yı yangın yerine sevkettirecek 
ve Babıfilıden çıkaracak... İ§te 
bw kadar .. 

Zeki -.e kunıa>< Kiıhy", dura -
ladL Hafid Efendı kiihyasıııın 
teredd" d gl'Çil'diğlnı hıssedince 
!Urdu: 

Yazan: M. Sami KARA.YEL 

buyurnlmsa arzedeyim .•. 
- Söyle bakalım ... 
- ı:ımr buyurduğunuz direktifi 

J10ilsaıı gör' y rıım.. 

-N ?. 
- Ya, Alemdar Kamertab zor-

ladığı halde yangıııa çıkmazsa ve 
yahud herhangi bir sebeble çık
mak tev~kki eyleyip kethüda
yı sa ·ı•yi v~ yahud çavuşbaşıyı 
yollar ise, o vakit verdiğimiz di
rektif olduğu yerde amelsiz ka
lacaktır. Sonra, ne olacaktır? Ne 
yapmak Iazıııulır?. 

Nasıl Ôldürü!ecekler lngi:terede 
Belediye, sokakla; da geçen 

serseri hayvanların itlafı cihetine Ya P 
1
,
1 
a c a k 

geçmiştir. Şimdiki halıie bu başı 
boş hayvanlar, zehlr atılmak su-

relile telef edilınektedır Bize ya- 11 Gem,· 
pılan bazı müracaatlardan anla-
şıldığına göre, halk bu hareketten1 
pek 0 kadar memnun k'.'"1m~a~- Mukavelenin Esasları 
tadır. Hayvanların da11a ınsam hır 
şekilde öldürülerek wkaklarda Tesbit Edildi, iş imzaya 
kerih manzara ve knkuların önüne Kaldı 
geçilmesi için him;ıyei hayvanaı 
cemiyeti Belediyeye müracaate 
karar vermiştir. 

--~--

Eminönü Çocuk 
Esirgeme Kurumunun 

Faaliyeti 
Eminönü Çocuk E:ıirge:ne Ku

rumu, geçen mart ayı ıçinae şu 

yardımları yapmıştır: 

1) Divanyolu çocuk kütüpha -
nesinde her gün elli çocuğa sıcak 
yemek. 

2) İhtiyacı olanlara ~e!ttr, ka
lem, ve mekteb kitablar! tevzi et
mek, kütüphaneye bu ar içinde 
devam eden çocuklar•n aC:edi 313;J 
dir. Bunlardan 575 ç~ruk kitab 
almış, 532 si aldığı ki\.1bı geri ge
tirmiştir. 

3) - Kütüphaneye dev~m eden 
çocuklara, müşkülat çektikleri 
derslerden kon!eranıJar verilmi§
tir. 

Denizbank tarafınd:ın İngil -
reye sipariş edilmesinın kararlaş· 

tırıldığını yazdığımız 11 yeni va-

pur etrafındaki hazırlıklar dün 

tamamile ikmal olunmuştur. 

Siparişlerin verileccj:;ı Hanter 

Suvan müessesile devam etmekte 

olan müzakerelerle de mukavele 

esasları tesbit olunmu;ıtur. Şimdi 

iş imzaya kalmıştır. Ve imza mera

simi de bir iki güne il.adar yapı-

facaktır. Bu merasimhı pazartesi 

günü Ankaradan şehr.mize döne-

cek olan Yusuf Ziya Erzinin av

detinden sonra salı veya çarşamba 

günü yapılacağı kuvvetle muhte

meldir. 

Gayrimübadiller 
Cemiyeti Toplantısı 
Salı günü ekserıyet olmadığın-

Hatay da 
ihtikara 

Sapanlar 
Suriye Parası Türk 
Parasına Tahvil 

Edilince .. 
Hataydan sehrimizd~ki aliılta -

dar tuccarl ra bildıri digine göre,I 

Türk parasının milli µar~. olarak 

kabulünü vesile ittihaz eden bazı 

kimseler ihtikara sapmışlardır. 

Son bir hafta içinde İskende

runda etin kilosu 60 kuruştan 80, 

şekerin kilosu da 1 O dan 17, kah

venin 45 den 80, fasulyarun ıa den 

20 ye çıkarılmış olduğu söylen -

mektedir. 

Eski fiatlar Suriye parası iken, 

halen aynen Türk parasına tah -

vil edilmiş olduğu hesaplanırsa 

yapılan ihtikarın fazlalığı göze 

çarpmak tadır. 

Hatay hükfuneti bu vaziyet üze

rine lcabeden Acil ve müessir ted

birleri ittihaz etmeğe karar ver-_ ... _ 
Ticaret ve Sanayi 
Odasında Teftişler 
İknsad Vekaleti müfettişleri İs-

dan yapılaınıyan gayrı mübadiller miştir. 

tanbul ticaret v~ s.uıay; odası mu
amelatını tefti~e devam etmekte
dirler. Bu mutad teftişlerde oda 
muamelati tamamilc gözden ge
çirilecektir. 

bulunuyorum. Aman kahyam ba· 
ri sen kendini kaybetme ... Fa~l:ı 
heyecanımdan düşüncelerimde i
sabet olmadığı anlaşılıyor. 

- Hakkınız vae efendimız .. 
- Tabii; maazallah muvaffak o-

lamazsak, hepimiz Jolıç altına gi· 
deriz... Nasıl heyecanlı olm~m a 
oğul... Peki; nasıl bir tertib la
zım öyle ise?. 

- Eğer, Alemdar dışarı gık • 
mazsa; o vakit Paşayı olduğu yer
de muhasara etmek lhımdır. 

Hafid Efendinin bu sözler üze
rine gözleri dört açılmıştı. Heye
canlıydı. Ve: 

- Ne söylüyorsun kahya? 
- Başka çaresi var mı?. Çık -

mazsa!. Bu çıkmazsanın iki türlü 
manası olabilir. Ya bilmiyerek 
çıkmaz ve yahud da şüphelenir 
çıkmaz. 

- Hakkın var ... Çıkmazsa; de-
me uhasara etmemjz llızım. 

cemiyeti kongresi yak.ada aktolu
nacaktıı. 

Diğer taraftan Suriye 

zerind•n tesbit edilmiş 

parası .ü

fiatlarla 

Hazırlanmış olan ruzname muci- Halayda sıgara, tütün v• tönbeki 
bince. içtimada mcsaı r•roru o -
kunduktan sonra yeni idare he

yeti seçimi yapıla~'1klu. Bu top
lantıda bazı aza ce:niyetin feshini 
istiyeceklerdir. 

- Neden yok?. Yeniçeriler Pa
dişahdan Alemdarın kellesini is -
tiyebilirler.. Zaten, şimdiye ka
dar olan isyanlarda da bu, böyl 
olagelmektedir. 

- Bu tertib Alemdar Mustafa 
Paşa için olamaz... Sonra; iş u
zar birkaç günlük mesele olur ... 
Kadı Paşa, bilhassa, Raıni:ı Paşa 
derlenir toparlanır Alemdar'ı kur
tarmak için harekete geçerler ... 

- Peki; nasıl olabilecek b.ı iş 

öyle ise?. 

- Kolay ... Paşa Babıaliden dı
şarı çıkmazsa, derhal yeniçer;ler 
Babıaliye hücum ederek muh~fız 
sekbanları kesecekler, sonra; Ba
bıaliyi muhasara edeceklerdir ve 
bu suretie Alemdar'ı katietmeğe 
çalışacaklardır. 

- Bu mümkün ıniı? 
- Mümkün; hem çok kolay ... 
- Ya, Alemdar teslim olmazsa ... 
- Olmazsa, olmasın?. Harem 

satan .Suriye - Lübnan• rejisi de 

Türk parasının resmi para olarak 

kabulüne rağmen fıatlan el'an in· 

dirmemi.ştir. 

verirlrr .. Bu suretle emrivakı ye
rine gelir ... Ramiz paşa kuvvet -
leri ve saire de bu işten haberdar 
oluncıya kadar yerli yerinde ka -
lırlar ... 

- Güzel bir tertib ... 
- Başka aresi yoktur efendi • 

mız_ Rami:ı Paşa Alemdar'ın mu· 
hasara altına alındığını nereden 
bilecek?. Yeııiçeril r karşı ile mü
nakaleyi keserler ... 

- Çok güzel dedim ya .•. Bere -
ket versin senin kafan işliyor ... 
Amma; birşey unutuyorsun?. 

- Hangisi efendimiz... 
Eğer, Alemdar yangına çıkmaz 

yeniçeriler Pabıaliyi muhasara e
derse, muhakkak ki; bu zorba şah
san lıaı:bedecek~ir. Yeniçeriler de 
hareme hücum edecekleri cihetie 
bizim Güzelim Kamertab, bu vu
ruşmalar arasında yok olacaktır. 

Kahya; efendisinin bu &özleri 
uzcrine düşünrneğe başladı. Ce • 
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Naşid Sahne 
Hayatından 
Çekiliyor 

Komik Naşidın .yilcştığini, Tu

ran tiyatrosu ile arasında geçen 
bir ihtilattan dola" henuz tem
sillerine başlamadığını yumıştık. 

Dün, kendisile göl"Üitn o'r mu -
harririmize Naşid demiştir ki: 

•- Artık ihtiyarlaiıl< Sahne 
hayab. beni çok yormağa başladı. 
Sahneden çekileceğım. Ancak u

zun fasılalarla sahneye dönmek 
istiyorum. Yakında Th.yazıdda bir 
tayyare piyango gişe.;i acacağım. 

Önümüzdeki aydan itibaren de 

müsaid şart bulursam yaz tem -
sillerine başlıyacağım.• 

Beden 
Terbiyesi 

• 
işleri 

Beden terbıyesl umum müdürü 
General Ceınıl Taner şehrimiz • 
de tetkiklerine devam etmekte -
dir. Dün kulüb reisleri ve gaze
tecileri toplamış ve bu toplantı -
da ezcumle şunları söylemiştir: 

- Kulübleri bundan sonra yurd 
bakımından faydalı bir hale getir
mek ıstiyortu. Dovlet elile sizlere 
teslim edilen arkadaşların maddi 

manevi yükselm sini omuzlarını
ıa alacaksııuz. Kulübler beden ter
k.iyesi ocaklarıdır. Bir aile muhiti 
içinde başlıyan teşekkülde mut

laka disıplin 11'zımdır. Kulüblerin 
vasıtasızlık ve muallimsizlik için
de bulu!lduğunu biliyoruz. Kendi 1 

v aitımizle kulübleri azami ve
saitle teçhız ve muaUmilerle tak
viye etmeği bır borç bilirim. 

DOLMABAHÇE STADI 

Dolmabahçede yapılacak stad 
ıçın beden terbiyesi umum müdü
rünün reisliğinde bir komisyon 

toplanmıştır. Komisyon itadı ya
pacak mımara verilmesi icab eden 

esasları tesbit ede.:ektir. 

Komisyon azasJ mahallinde tet
kikler de yapmıştır . .Sahanın en 
az yiı mi bin kişiyi istiab edebile

cek şekilde yapılması mukarrer
dir 

Güreşçiler 
Bu Sabah 
Geldiler 

Oslo'da yapılacıık olan Avrupa 
güreş şampiyonasına iştirak ede

cek güreşçilerimiz bu sabah An -
karadan şehrimize gelm'şlerdir. 

Milli takım ağırda Çoban Meh

med. 87 kiloda Mustafa Çakmak, 
79 kiloda Ahmed Mersin, 72 kilo

da Celal Atik. 66 kiloda Yaşar Do
ğu, 61 kiloda Mustafa Batu, 56 ki

loda Kenan Olcadan mürekkebdir. 

sordu: 
- E!. S(Jyle bakalım bu canım 

fedakar kızı kayıp mı edeceğiz?. 
Kahya söy liyeceğjru biliyordu. 

Lakin, efendisini büsbütün heye
canlandırmak istemediği için su
suyordu. 
, Fakat; Hafid Efendi fazlaca ıs

rar edince baklayı ıslattı: 
-Ne yapalım; efendimiz uğrun

da fedayi can et~ olur. 
Deyince; Hafid Efendi titreme

ğe başladL Gözleri yaşardı. Kah -
ya, efendisinin t.u zaafını görün
ce; onu kuvvete ve vazifeye da
vet etmek için ciddıyetle şunları 
söyledı: 

- Efendim.z; ağlanacak, duru
lacak zaman değildir. Çabuk Ka
mertab'a haber eriştirmrmiz lıi • 
zırndır. Yalnız Kamertiıb'a değil; 

Canan' da, Hasan Can'a da di -
rekti!ler vermemiz !iz.ımdır. Asa
bınıza hıikım olmanw rica ede • 
rllf' 

İlim Adamları Nasıl 
Yetişecek? 

D 
ün, Üniversite ile yakın 
dan alıikadar eski bir arka
cla.şmıla görüşüyordum. 0-

nivcrsiteye aid bazı enteresan şey
ler söyledi. Bir hizmet olur mak
sadile bu sözleri, hiçbir şey ilave 
etmede111 yUJyoroııı. Y alna, mem• 
lcketin kültür hayatı için gayet 
ehemmiyetli gördüğüm bu fikirler 
üzerine, 'Oniversite idaresinin, his· 
!erine ve asabiyete kapılmadan, 
parmak bssınasını rica ediyorum. 

Çünkü, bu öyle bir mesele ki, 
derhal tedbir almak lazımdır. Ko
nuştuğum arkadaş şöyle diyor: 

- Beş yıl kadar evvel, Üniver
site kurulurken, kadroya birçok 
gen~ ve kıymetli elemanlar alın
ınşıtı. Bunlar doçentlerdi. A vru
padan getirt.ilen büyü!< alimlerin 
yanında, bu doçentler çalışıp ye
tişeceklerdi. Ve istikbalde, Türk 
Ünlversitclerinin kürsülerini bu 
Türk alimleri işgal edeceklerdi. 

O zaman kadroya alınan bu genç
lerden bugün, mühim bi.r kısmı 
'Üniversitede yoktur. Çünkü. bun
lar maaşı az bulmuşlar, Üuivcrsi· 
tenin verdijp para ile mukayese 
kabul etıniyecek derecede fazla 
para ile diğer müesse,clere geç
mişlerdir. Bunların yerleri tama
men doldunılaınamıştır. Hem de, 
bidayette alınanlar, daha kıymet
li, daha müstaid unsurlardı. 
Bugfuı Üniversitede ideal bir 

ilim müessesesi teşkiliib bakımın
dan çok doçente ihtiyaç ,·ardır. 

Öyle doçentler olmalı ki, kendi· 
!erini tamaını1e Ume vermiş ol
sunlar. Herhangi bir memuriyet
te olduğu gibi, boyuna değişikli
ğe uiramasın .. Alim başka türlü 
nasıl yeti~tirilebillr?. 

Doçenti tlnlversitl.-ye, Ünh·er
siteyl de doçente ısındırmak la· 
ınınclu. 

REŞAD FEYZt 

Emniyet Sandığının 
Yardımı 

Emniyet sancbğırun yeni nızar.ı· 
namesi bugünden itibaren mer•
yet mevkiine girı.:ıiştir. Yeni n·
zamnameye göre, sandık İstan -
bulun muhtelif ııemtleı 'nde ' ' 
memleketin diğer yerleı·inde şub • 
ler açabllecektir. Darda '!alan h • -
kın ıhtiyaçlarına karşılık teşkil .._ 
debilecek mallar şunlardır: 

Hisse ııenedlerl ve her nevi U. -

viller, Türk ve ecnebi altın ve gi • 
müş paralar, altın ve gümüş kü 1 
çeler, platin ve bu rnadenlerde'l 
yapılmış her türlü ep.'& iııci, el -
mas, pırlanta ve sair kıyrn~tli tr -
lar, balı, kilim, örtü, biblc gib 
harcı filem ve kolaylıkla elden r.
karılabilecek eşya, her nevı güzt 
san'at eserleri, menkul ma! ,.e kı -
metler ... 

Bir şahsa devredilecek µaranın 
en yüksek haddile şekil tarzla ı 

ve bu !hazların yenilcnmroı ve :ı 

vadelerinin uzatılrnas• >ar• Jarı d -
hili nizamnamede tavtn < na 
ca\br. 

Birimizin Oerji -, 
Hepimizin Derdı 
Yine Traınvay 

Mese1esi 
Muhtelif karOe.rimb.de.n aJdıtı· 

mız me:l:taplarda tramnyların 

-d fOkUlerindm Jilıiiy•I ...W
DM'k~dlr. 

x.aruertmtz diyorlar lf.l: 
cBerhanct bir istasyonda du -

n.n tramvaya daha ;roleular ta
mamlle b_.,... blleleıler derhal 
sile M1ı.•1r &a. va.*-- da be men 
araltayı lahrllı. elmekledlr, Bu 
surelle bir kısım halk boş oldn
lu halde arabalara blnemt"lltrkte 
diker r .ahim btf' kısmı .. ltu )'U7-

tleu INQ'llk 1c1ıı11ı.eıu aUalmak -
ta.chr. B• JNtttk bir ayalı 7erde. 
bir a.ya,tı tramvayda iken derhal 
Jı.ueket eden tramvatla.n. ~k ns
..._tır. hlı feci lı tere im
kan ~ ela.a ba nıu. oatuıe 

Karllcrlmi1:i.o hakları vardır. 

Biuat muharrlrlerlmlzin d<" ba.
ından bo tc-kHdr h.idi lfor Jt ('• 

•1'-tir. 
81lf'14il4"rin doılt.a dikk•UI olma

J:ın ve halk lyiu blnmedrn dl 
t'f'~mcmclcri J ıımdır. 

e 
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J İtalyanın Oynıyacağı Rol 1 1 Meraklı Şeyler I \ 
SKİ ŞAMPiYONLUGU 

rnavutluğun işgali 
Vaziyeti Değ·ştirdi 

l"C)) u kq, bunelmllel Ski ,unpl • 
lE) J'Onluiu mıisabaku& Zll&'oPoD• 

da ;rapıldı. 
Bu şehir, Polonyanın ckq p&J'tah· 

tı> dır ve 840 metro Jü.bekhkted.lr. 
Şimal tarafı dailarla muhattır. 

Gülle Bülbülün Masalı 

İtalyanın Lehistan Meselesinde 
Tavassut Etmesi Bekleniyordu 

Şehrln cenub tarafında. tekil, uyu .. 
yan bl.r •öval.!'eye benılyeu Glevoıt 

dağları vardı.r. En yul<sek &epesl lb9• 
me&rodur. 

Zakopan abatbl an'ane7e çok rla7e& 
ederler. Kostümlerini, aht&b evlerinin 
ııeklllertnl oldutu slbl muhafua et • 
mlşlerdlr. Nüfll.!lu !O.GOO kadardır. 

Her sene 60,000 den fazla se17ab re· 
llr. Daftalarca kahr, lsUr&hat eder. Ge
lip g-e_:en !leyyablann saynı 1%0,000 den 
fazladır. Bunun. 4,000 1 7abanculır. 

1 

-- -
Yazan: 1 

REŞAD FEYZi 

Vaziyet Nasıl Bir Şekil Alacak? İNGİLİZLEJliN MEŞHUR 

EDİBLERi 

i talyanın bugünlerde neler 
yapmak istediğine dair or· 
talıkta muhtelli rivayetler 

dönüyor. 
rıugı.inlerde polıtika alemi da

.ıı~ z ) ade Lehistanın vazıyetı kar
§ısıncıa Almanyanın tutacağı yo
lun ne oiacağı ile meşgul bulu -
nuyor. Bilhassa İngiltere tarafın
dan kat"i bı.r hattı hareket tayin 
edilmesı üzerine Bcrlinin bun • 
dan sonra ne yapacağı düşünül· 
mektedir. 

l!'akat Roma mehafili de birşey· 
!er düşünmüyor değildir, 

Bunların birçokları yabancı mem -
Jeketlerde medtundur. Geçenlerde ve· 
fat eden İrlandah meşhur talr VUyam 
Buller, Rokbruna ırdmülmü..ttür. 

Fransada ölenlerden JorJ Glsslnl'. 
Sen jan Luze, J. B. Breen, l\tantona: 
Ka.tcrln l\.lansfield, Fontenblöye: Vlld 
Partse; D. H. Lavre111 de Vanse del .. 
n...ı ilmiş tl.r. 

Keats ve Şete7 1ln mezarlan Roma• 
da; Elizabet Baret, BrO'Vl'llng'ln F•n • 
ransede; imollel'tn ki de Llvum'dadır. 

Ruber Brook'un mezarı Skyru~ .L 6 

dasLnda. R. L. Stevenson'nua d& Sa .. 
lnulı\ adalarındadır. 

HATAY POSTA PULLAR1 

Hata7'dan ecnebi memleketlere r6a· 
derilen mektublara, üzerlerlnde (İs • 
kenderun sancatı) ıürsarJı buluııaa 

Suriye pulları yapqtırllmaktadır. 

• 

Şu son günlerde Romadaki İn· 
giliz sefareti ile İtalyan harıciye 
nezareti arasında sık sık temaslar 
olmuştur. 

İtalya, Arı:avudluk ve Balkanl arın vazlyetınl cösteren harita Fakat, memleket dahilinde teati O• 
lunan meklublarda, 25 sonteşrln 1939 W aktile, çok eski zamanlar· 1 

da blr Gül, bir de Bülbül 
tuşurken, sevgilisi hiç oralı bile 
olmazdL 

Londra hükümeti İtalyanın oy· 
nıyacağı role daha ziyade ehem
miyet verir görünmektedir. 

Niçin? Avrupada bir harl;in 
çıkmasına mani olmak için. 

İngiltere ile İtalya arasında ge
çen sene bu vakitler aktedilmiş 
bir anlaşma vardır ki buna göre 
artık iki hükumet her türlü ihti· 
18! mevzularını ortadan kaldır· 

mış oluyorlardı .Mademki !'torna 
ile Londra aras:nda 16 nisan 938 
anlaşması ile her türlü ihtilat kalk
rrış bulunuyor, neden iki hüku· 
met Avrupa işlerinde teşriki me--

sai etmesin? deniliyordu. 
Avrupada sulhu devam ettir • 

mek yolundaki bu faaliyette ise 
Londra diplomatları İtalyanın da 
İngiltere ile birlikte hareket et· 

·sini !stiyorlardL 
Londra diplomatlarına göre İ

talyanın oynıyacağı rolün ayrı 

bir ehemmiyeti vardır: İtalya bir 
taraftan.Leh!stanın dostudur, Var
şova ile Romanın arası çok iyidir. 
Çekoslovakyanın taksiminde İta!· 
ya daima Leh!stanın arzusunu 
tasvib ederek bu taksimden Le -
histanın istifade etmesini ve Le-

ANNA BELLA. TYRONE POV~R • LORETTA YOUNG 
Oibi 3 büyük yıldız ve on binlerce figüran tarafından 

yaratılan senenin en mauzzam, en güzel şaheseri 

SÜVEYŞ FEDAiLERİ 
Türkçe sözlü 

nüshası 

Fransızca sözlü 
nüshası 

iPEK'te MELEK'te 
Bugün saat 12.45 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 1 

~:::::::::D::ik:k:a:t::T::en:z:i:la:t:lı:b:i:le:t:le:r:s:a:a:t:2:.3:0:a:k:a:d:a:r:v:e:r:il:ir:::::::::~ 

r • 
sınemasının SÜMER 

Bugünkü Programı mutlaka herkes tarafından görülmelidir. 
2 güzel ve büyük filim birden 

1 - SONUNCU BAL AYI 
JOHN BOLES ve DORİS NOLAN 

Tarafından Fransızca sözlü ve izdıvacın bütün sırlarını 
ifşa eden çok güzel ve alakabahş film. 

2-P AMUK PRENSES ve 7 CÜCE 
Senenin Sinema harikasL İlaveten: 

EKLER JURNAL da: Son dünya haberleri. 
Bugün saat 1 ve 2.30 da Tenzilatlı matineler. 

histanla Macaristan arasında milş· dan lllbaren üzerinde Atathrk'ün resmi vardı. Güzel bir bahar mev· 
terek bir hudud tesisi suretile Ma· ve Dalay sürsarJı bulunan Türk pul· simi idi. Gül, her sabah, güneşle 
caristanın da, Lehistanın da arazi ' lan kullanılmaktadır. beraber uyanır; ufukta ilk beyaz· 
k 1 d h, f k ·· Atatürk vefat ettıtı n.mao, Surt1e < azanma arını a ı muva ı gor- !ıklar l;elirdiği zaman bir mah-

L h , 1 İ 1 pullarından 1>e4tnln kenarma ıl7ah 
müştü. Hulasa e ıstan i e ta • mur sarhoş halinde başını kaldı· 

bir çerçeve çe.kllmlt ve vefat tarihi 1•-
yanın nası çok iyidir. .,ıml'llı. Pek .. miktarda basılan bu rır, etrafına bakardL 
Diğer taraftan İtalya Berlin • pullann beheri ı-s Til• ıın.,,a ııalal- Yeşil çimenler, sarı papat)'a • 

(Devamı 7 !nci sayfada) maktadır. !ar, uzak sırtlarda ' gclinCikler, 

-;;iiiiiiİİİaİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ... Gül, uyandı diye Adeta secdeye 

SARAY sinemasında 
2 büyük ve çok güzel filim birden: 

1- VENEDİK TRENİ 
2-Mr. MOTO'nun YEMİNİ 

Kalabalığa maruz kalmamak için ~ütfen tam Seans zamanların
da teşrif edilmesi hassaten rica olunur. 

Seanslar: 2.30 ve 5.25 de Venedik Treni, 1.20 • 4.20 ve 7.15 de 

,. varırlardı. Gülün kat kat, ttiylü 
kadife halindeki penbe yaprak • 
!arı, bir kadın göğsü kadar düz 
ve lekesızdi. 

Sabah böyle olurdu. 

Mr. Moto.ııun Yemini, Suvarede saat 8.30 da her iki filim birden 

İlaveten: FOKS JURNAL: Mösyö Daladiyenin nutku ve Mad

ridin zaptı. Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matinler 

Bir de o devirde, bir Bülbül 
vardı ... Güneşin doğmasile be • 
raber, yakın korudaki yuvasından 
uyanır, daha etrafına bile bak • 
madan koşarak, Gülün bulundu
ğu bahçeye gelirdi. Pembe Gülün 
yanında böğürtlen vatdı. Böğüı·t· 

lenin ince, sık dalları arasına ko· 
nar, bükük boynu ile Güle bP
kardı. 

Büll;ül, bu Güle aşıktı. 

İki gündenberi 

LALE 1 
Güneşin tatlı renkleri, ufukda 

bir şehriayin halinde rakslar vü
cude getirirken, Bülbül de ötme
ğa başlardı. En güzel sabah şaı-· 
kılarım söylerdi.. 

nin Salonları TİNO RO;;.;i'NİN ateşli sesinin ahengi halkın alkış
larile çınlıyor: 

PARİS IŞIKLARI 
İlaveten: RF.1.;h.Lt MİKİ ve METRO JURNAL 

Her Cumartesi saat 1 ve 20.30 da tenzilatlı halk matineleri 

Gül, çok ağırbaşlı, mağrur ve 
edalı idl. Bülbülü dinler, fakat, 
dinlediğini hiç belli etmezdi. 

Bülbül, şarkılarının Gül tara
fından beğenilmediğini, dinlen • 
mediğini zannederdi. Çünkü, on· 
da hfçbir alaka görmezdi. Zavallı 
Bülbül, Gül'ün aşkile yanıp tu • 

Bugün SAKARYA sinemasında 
Sporun zaferine hasredilen şayanı hayret Film 

OLİMPİYAT GENÇLERİ (Olimpiyat il) 
Hayat . ve bir filimden daha iyi olan bu si:\cına §&hese• 'li mutlaka görünüz. İlaveten PARAM~'T, 

JURNAL Bay Daladiyenin nutku ve Madridin uptı. 
Bugü.n saat 1 ve Z.30 da tenzilitlı matineler 

..................................... ı ........................... ..:.' 

Bülbül, böyle zannediyordu. 
Halbuki, pembe Gül, Bü.lbül'ü 

ne kadar çok seviyordu. Yalnız, 

hiç belli etmiyordu. 
Bülbül'ün sesine o kadar alış

mış idi ki, sal;ahleyin uyandığı 

vakit, yanıbaşındaki böğürtlen 

dalı üzerinde Bülbül'ü görmese, 
çıldırırdı. 

Bütün bahar böyle geçti.. Çi· 
menlerde otlıyan kuzulnr artık bü· 
yümüşlerdi bile ... Paçalı tavuk -
ların p.~~inde koşuşan civcivler 
büvümü~ler, piliç olmuşlardı. Hele 
erkek piliçler vardı ki birer kü
çük horoz haline gelmişlerdi. Ar· 
tık sıcaklar aı tmıştL Yaz, iyiden 
iyiye bastırmıştı. Yeşil çayırların 
arasında sarı otlar belirmeğe baş
lamıştı. İhtiyarlamağa başlıyan 
insanların saçlarına düşen aklar 
gibi... 

Bülbül'ün bütün bir mevsim 
konseri, serenadlan, hepsi boşa 
gitmişti. Gül, ne kadar inad edi
yordu. Bir sabah bile, Büll;ül'e 
yüz vermedi... Mukabele etmedi. 
Zavallı Bülbül, ıztırabından, a
cısından ölecekti. Bir kafese kapa· 
tılmış kadar, içinde büyük bir sı· 
kınlı duyuyordu. Ormanlar, ko • 
rular, uzun ve geniş tarlalar, bah
çeler ona dar geliyordu. Diyar 
değiştirmek, uçup gitmek, hiç 
bilmediği, görmediği diyarlara 
kaçmak ihtiyacını bile duyuyordu. 

Belki, o zaman Gül'ün aşkını 
unutabilirdi. 

Fakat, hfila, ümidini tamamen 
kesmiş değildi. Kimbilir, belki de 
bir sabah, serin rüzgarlar daha 
kesilmeden, güneş, ;<>trafı yakıp 

kavurmağa başlamadan, gelincik· 
!er uyanmadan Gül, birşeyler fı· 
sıldıyal;ilirdi. o da, aşkını söyli· 
yebilirdi. Kimden, niçin çekini • 
yordu? Kim duyabilirdi? 

Bülbül, bir sabah yuvasında er-

Dıy.ı bu k~limeyl üstüste ve içli içli birkaç 
re mırıldandıktan sonra: 

- Bakma, sen onlara.. 
Dedi ve her türlü yaşama tadını kaybetmiş, 

kendisinden de dünyasından da vazgeçmişlerin 

aldırmamazlığı içinde: 
YOS 

- İstemiyorum karıcığım, istemiyorum. Bu 
gece, sana inan olsun hiç uyuyamadım. Sabahı dar 
ettim. 

Doktorun yüzündeki çizgilerin bir eşini de he
men kendi yüzıine veriveren Güney: 

- Ben de öyle kocacığım. Bu gece hiç uyu
yamadım. Sabaha karşı bir parçacık ctalmışım. - Adam sen de. Beıı. de doktorum.• Ne ola-

cak, sanki?. 
Dedi. ilave etti: 
- İnsan y•şıyacağı kadar yaşar-
- Amma yaşadığı kadar da iyi yaşamalı! (). 

aun için hekir:!lerln dediklerini dinlemelisin_ 
Doktor gülüyordu: 

- Canım karıcığım sen de haklısın, ben de, 
onlar da. Hekimler bir görürler, yüz yasak sayar· 
!ar. Onların her dediğini herkes yapmağa kalksa 
yeryüzünde hastalık rejimi içinde kalmıyan be • 
şikten mezara lradar tek adam kalmaz! 

Diye yine karısının dudaklarını dudakları 

oın içine almak istedı. 

Güney: 

- Offf. Ne lakırdı anlamaz adam oldun!. 
Diy~ yatak:an fırladı, aşağıya indı. Doktor 

karyolanın başında dikile kalmıştı. Gerıç kadın 

aöyleniyordu: 

!':o. 124 ____ Yazan: t."tEM İZZET BENİCE ---mm--• 
- Öyle" ise niçin odalaruruzı, yııtaklarımız:ı 

ayırdık?-

Fazıl da bu yasağın kendisine getirdiği yük· 
!ere dayanıksızlığından taşan bir kızgmlıkla: 

- Yataklarımızı ayırdıksa doktor öpüşıneğl 

de yasak etmedi ya .• 
Dedi ve ililve etti: 
- Ben bu yasağı kaldıracağım. Yıne bildiğim 

gibisini yapacağım. Yatak odamızı da yine bura
ya taşıyacağım! , 

Güney: 
- Galiba smin yaşamağa isteğin kalmamış. 

Kendini öldürmek istiyorsun .. 
, Diyerek .odadan çıktı ve çıkarken de dilinin 

altından konuşuyordu· 

- A .. Yatak odalarımızı ayırdık. Y:nt: kurtula· 
madım. Ne yapışkan adam oldu. Baştaııb«şa snilr. 
Artık çekilir tarafı kahnadı. 

Güney odactan çıkarken Fazıl yinP onu bırak· 
madı, arkasındım yürüdü: 

- Karıcığım. benden mi kaçıyorsu.,? .. 
Güney dişlerini sıka sıka, fakat görünebildiği 

kadar şen olmağa çalışarak: 
- Nereden de bunları aklına getiriyor • 

sun. Fazıl. Sen gerçekten çok sinirli oldun. Ban • 
yoya gidecektim. 

Dedi ve sözüne uladı: 
- İstemiyorsan gltmlyeyım?. 
Ve geriye döndü: 
- Haydi bıraz oturalım. 
Ve içeriye girerken soruyordu: 
- Benden hiç ayrı kalmak istemiyor mtLqun 

kocacığım?. 

Doktor yiı7.linde hem ı çının 8tzılarını, hem de 
karısmı bu sorusundan duyd~ şenlıği birleştire· 

rek ce\rab verdi: 

Dedi, sesini titrete titrete: 

- Ah kocarığım, bilsen hastalığına ne kadar 
üzülüyorum. S&na bir şey duyurmamı•ğa çalışıyo
rum amma, en doğrusunu söyliyeyim, ciğerlerim 

bu sızıdan parç~ parça oldu. Çok üzülüyorum, çok 
sinirleniyorum, çok dağınık ve akılsız olmağa baş
~yorum. Bu üzüntüm böyle sürer giderse belki de 
kısa bir zaman sonra ben de senin gibi olaç_ağım!-

Karyolanın kenarındaki şezlongun üzerinde 
oturuyorlardı. 

Fazıl, genç kansının içindeki smyı inleyen se
sinin kulaklarına doldurduğu bu Rözleri işitir işit· 

mez gözleri yaşla doldu: 
~ Sen de böyle söyleme karıcığım. Beni bQ· 

tün bütün üzer. hasta edersin. 
Dedi ve lçten gelen cok samrmt bir duygu ile 

sözilDe devam ettL 

kenden uyanmıştı. Uyanır uyan· 
maz aklına ilk gelen şey, yine 0 

pembe Gül'dü. Bir kere daha ao· 
lamıştı !;i Gül'ü çok seviyordu. 
Karar verdi. Bugün, böğürtleD 

dalına konar konmaz en hisli se
renadını söyliyecek, sonra, ağlı
yacak, gözyaşı dökecek sevgisill' 
anlatacaktL 

Gül, ne kadar da nazlanıyordu. 
O, tabiatin en mağrur ve ihtişa 
dişisi idi. Karanfil, menekşe, ya· 
semin, lale, şebboy, zumbak ol· 

saydı, şimdiye kadar dayanabi 
lirler miydi?. Bülbül'ün aylarcl 
süren aşkına kucaklarını açmaı· 

!ar mıydı?. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Ankara Radyosu 
auotN 

17,35 Mllzlk (Danı saall • Pil. 
18.15 Türk müritl (ı'.,ıl hryeıl 

.Kat.r•şık prorramJ. 
()alanlar: llaklu Oerman. ""ırcf ,;ad 

rl, Hasan GUr, Hamdi Toka7, 
tiner. 

OkUJ"anlar: CeW Totses Ye T 
Karakllf. 

19 Kon"'ma (Dıt Politika bidlsel 
19,15 Türk müzlfl (Halk muslldtl 

Aşık Veysel ve İbrahim). 
19.30 Türk müzllL 
Çalaotar: Vttlbe, Ketal Erer. ZOb 

Bardako!I u, Rutcn Kam, Refik Fe 
Okuyan: Muaaffer tıkar. 
ı- Numau atanm • Şevteha 

ttVL 

%- Dedentn • Şevkdıa bC'<le • O 
nü utm stbl bl.r dilber •lmtn endauı. 

S- Supbl Zlyanm • Şovkefu pr~ 
u • Şimdi •J' bir aervü ılmlndlr •• 

~Uı..;i~·et etme cananım. 
S- Ruşen Ferit Kam. .. &.emen 

b]..~.iml. 

1- il. Mahmud - ~vkcfza prkJ 
E,· ~n·U &ülzarı Yefa. 

7- D•uenln - Şevkefza J'llrilt 
m·1 l!!.l - ..,,.,, züllü anbertntn. 

8- Said Dedenin • Şevkefıa 
semaı~ı. 

20 .\,ians, meteoroloJI h&berlerl, 
rııı.=-t borsıtsı (flıı.t). 

20,15 Temsil (Kral eflcnlyorl RIJ 
letlo). Yazan: Vlelor llü&'o. 

Tercüme ve radyofonik. montaJ 
Ekrem Reşid. 

21,15 l\temlekıct saat a7arı. 
21,15 Esham, labvlli.t, tambl.!'O 

nukut borsuı (flat). 
21,25 N°''ell plaklar • R. 
%1,30 Konuşma (Su ııporlan balı: 

landa). 
21,45 Müzik (opera al'J'alan • Pil 
22 Haftalık posla tutusu. 
22.30 Müzik (Opereller • Pi.) 
ZS Mllzlk (Caıband • Pi), 
23.45 - Z4 Son alanı b&berlerl 

yarınki procram. 
YARIN 

ıı,u Mllzlk (Kllollk orttttra • ş 
Necip Aşkın). 

13 Memleket aaat a1an, aJana 
meleoroloJI b&berlerl. 

13,15 Müzik (Küoiit ortesln • şel 
Necip Aşkın). 

U,50 Tllrlı: mllsltL 
Çalanlar: Vecihe, S.uşen Kam, ~· 

det Kozan. 
Oknyan: Necmi Biz& Ahıstan. 
1- Osman BeJ'tn • Ulcaztir _... 
ı- L61fl Be7tn • lllcaskir .-rkl • 

Sana ne oldu cöntı.ı. 

S- Bakımın • Ulcaülr p.rlka • lkk 
!edim ti teere kadar. 

"- Hacı Arif Be7lu • Nllı&Yeat pt• 
ta • Ben buyl vefa. 

11- Nuri HalU POJ'HnD • Nllı&Yea 
.. rkı • Bir roneal terdir • ııerl. 

- Falso ıtapanc1DJD • Nllıayeal 
prtı • Gel rüıellm. 

7- Nihavent su ııemalsl. 
1U8 • 14.JG Kon- (lt&dıa .. ıı· 

Çoeut lerblyeolno dair). 

135'7 Hlcrl 

1 
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J İST ANBULUN İÇİNDEN: 1 

'' Pina Menikelli ,, nin 
Aşıkı ile Konuştum 

f 

'Aklımı, Servetimi, Ailemi .. Mer Şeyimi 
Onun Uğrunda Kaybettim. Fakat, 

OnL' Hala Seviyorum,, 
Yazan: 1 

İSKENDER F. SERTELLİ 

A rkadaşım, kapısı açık üç 
katlı bir kagir evin önünde 
durdu. 

l te geldik, dedi. Üçüncü ka· 
lo ıl.,cağız. 

Dar loş bir merd'veni tırmana· 
rak 

1<ata çıktık. 

nen tereddüdle sod.um: 
Acaba evde bulccE.l. mıyız? 

• Bana bugün ve bıı saat için 
•öz verdi. 

Ve gülerek ilave etti: 
O zaten haftada bir kere bile 

80kağa çıkmaz. Hele bugünlerde .. 
IIava !arın soğuk gittiğı bir sıra • ı 
dıı. 

!{ afanıın içinde bir meczubun 
Portresi canlanıyordu. içeriye gir
d"' tğinüz zaman kafamda çizilen b • 
u ıneczub portresi karşımda şah· 

lanrr.ı~ gibi dipdiri duruyot"du? 
6.rkadaşım beni ona bir gazeteci 

ı\ı-tistin çılgınca aşıkı 
gençlik resmi 

Ccliilin 

Ve bır romancı diye ci oıl, sadece 
lı.endisini ziyaret maksadile ge • 
len bir arkadaş olarak tanıtmıştı. 

Içiçe geçen iki oda ve yanda 
k" llçük bir sofadan ibaret kalan bu 
lı.atta Celal tam on be~ yıldanberi 
~alnız oturuyormuş, O, meşhur 
& 1nerna yıldızlarından olup epey-
ce zaman önce ölen Pınamenikel
linin aşıkı imiş. Vaktiie onu per· 
<lı le sevmiş, sonra - karısını ve 
Ço,,Uklarını terkederek • onu gör
tlıek üzere Venediğe kadar gitmiş .. ! 
Ve bütün servetini, onu bir kere
~k olsun İtalyada yakından göre· 
bilmek ümidile sarfetmiş_ İtalya
da ıkJ yıl kalmış .. Perdede sevdiği 
.::~ırıa yıldızının gözlerini ve ru-

Madelon 
Şarkısı 

f\ ~ iitareke senelerinde FraııSız-
1 V l ların meşhur !Vladelon şar-
d kısı yalnız bütüıı dünyada 
eğil, İstanbulda da çok revaç bul· 

tnuştu. Yalnız Fransız askerleri 
değil, şehrimizde gayri Türk kız 
Ve delikanlıların da ~ğızlarından 
~'ll"lüyordu. Bir Fransız gazetesi 
u Şarkının ilk söylendiği zaman• 

dan şimdiye kadar yirmi beş sene 
!leet;ğ· . 

' ını yazıyor. 

ilah isminde bir Fransız ko • 
tlıığ l 
r· ı 914 de Faris kafekonserle • 

dinden birinde bu şarkıyı ilk söyle-
ığı . 

li' k zaman kimse aldırış etmem~. d: at Bah yine ayni şarkıyı 1918 
b tekrar kafekonserdc söylemeğe 
b~Ş:actıktan sonra, •l\Iı:delon. yüz 
"'n erce Fransız askerinin ve •ta 

1 

Zamanının meşhur artisti erinden: Pin ama Nikelli 

hunu beğenm~. Pinamenin bu iki 
kuvvetli cazibesine tutularak, bu· 
giine kadar onun aşıkı olarak ya
şamış. 

- Onu hala seviyorum, azizim! 
Onu mezara kadar .. Hatta öldük· 
ten sonra da seveceğım .. 

Diye söze başladı. 
Cçtal Fransız kollejinde oku • 

muş, hali vakti yerinde bir aile 
çocuğudur. Babası ölünce kendi· 

sine birkaç ev ve apartıman kal· 
mış. O, mazisinden sıkılarak hah· 
sediyor: 

- Şimdi her şey bir rüya oldu. 
Ne servet kaldı, ne de çoluk ço
cuk. Hep'li mahvoldu, azizim! 
Hepsi toprağa göçtü. Ben hala ya
şıyorum .. İçimde gitt:kçe derinle
şen, kökleşen bir ümid var: Onu 
bır daha görebilmek iimidl. Evet, 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Elmas Kaçakçılarının 

Cenneti ve Cehennemi 
Hapishanede Mahkumlar sabaha 
Kadar Elmas 1 aşlariyle Ku.ııar 

0 .1 nar l a r 

/! 
ngolo, Portekiz müstem • 

lekelerinden bil"idir ve el
mas madenleri işletmek 

hakkı, otuz sene için, Amerikalı 

bir şirkete verilmiştir. Amelenin 
yüzde 40 ı Portekizlidır. İhraca • 
tın yüzde 80 ni de şirkete aiddir. 

Angola ahalisi elmas kaçakçılığı 
ile iştigal eder. Kaçakcılık yap • 
mıyan yok gibidir. 

Bir ecnebi bu şehrin sokakla • 
rında dolaşsa, kahvelerinde otur
sa, hemen karşısına elinde bir iki 
kutu ile elmas satıcıları çıkarlar. 
Otele gitse garsonun elinde de bir 
kutu vardır, 

- Buyurunuz, mukabilinde nel 
münasib görürseniz, ve~~iz, der. 1 
Yalnız beni ele vermeyınız. 

Bu kutularda irili ufaklı elmas· 
!ar vardır. Fakat ora~·ıı gelen ec· 
nebilere de tanıdıkları ve dost • 
ları şu nasihatte bulunurlar: 

- Sakın ha, elmas alım satı • 
mına karışayım deme! Şayed alır· 
san, hemen vapura a~L~. kaç ... Zi
ra eltnas satanlara emniyet caiz 
değildir. Bunlar kumpanyanın a
damlarıdır, hem satarlar, hem ih· 
bar ederler. Buna mukabil mü
kafat alırlar. Adi taşları satanlar 
da çoktur. İhbarı müteakıb polis 
odaya gelir, elmasları bulur, artık 
ayıkla pirincin taşını. 

Hapishanede mahkumiyet müd
detini karılarile beraber geçirmek 
istiyenlere hususi bir oda verilir. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

1 Ş A K A f ·-=---
KARISINDAN BEZGİN 

BİR KOCA 

00 
ayan.- İsim günün geli • 
yor. Ne hediye alayını is • 
tersin?. 

Bay.- Ne lüzum var ... 

BayaIL- Hayır, hayır!. Mut • 
laka birşey alacağım. Söyle, ne 
istiyorsun?. 

Bay, bir an düşünür, sonra: 

- Pekala, der. Mademki ısrar 

ed.lyorsun... Tabakamın üzerine 

bir resmini yaptır ... 

Bayan.- Acaib! Tabakanın Ü· 

zerine resmiml yaptırmaktan mak· 
sadın ne?. 

Bay.- Sigarayı terketmek is· 
tiyorum da .. 

BİR İNGİLİZ FIKRA'>! 

Kate, dört yaşında. Yatmış, fa· 

ka\ karanlıkta ve yalnız uyuya • 
ttll}Or 

- Anne! ... 

- Ne var, yavrum? ... 

- Susadım ... 

Annesi bir bardak su verir, gi-

der. Beş dakika sonra; 

- Anne! ... 

- Yine ne istiyorsun, yavrum? 

- Pipim geldi! .. 

- Peki geliyorum ... 

Annesi gelir. Biraz sonra gl· 

der. On dakika geçer. 
- Anne! ... 

- Ne söyleniyorsun? Uyusanat.. 

- Anne, yüreğim d~ bir fenalık 
var. 

!=.SON TE L <l.R,\F 

Şu Kıssadan 

Hisse Alınız! 
Bilh•86U çok konUfan genç kızlan· 

mu için 'u ftlruyı anlatmak münuih 
-olacak. Z.v•Uı bir kuş açbktan mttal• 
siz yol ÜMlÜoe dü~m~tü. nerdeyee öle
cekti. O ııreda oynı yoldu geten 
bir al tam kUJun yaıu "-''"" pioledi. 
l.avollı ı.u, bir .. PY"" ederek pisli• 
ğe yak.laşu, yedi yedi, "e canlaaıarak 
urtu, &onra bir ağec dahna konarak 
u.adelioi bütün tabiata haykırmak itin 
c.1v1J cıvıl ötmt>ğe~hıdı . Tam o aırada 
bir avcı g~·i,·ordu. Kuşun sesini du• 
yunca liifcğioi ~virdl. At~ elli \t 
zavallı ku1 caosıı yere dü~lii, 

Kl!t31ldaıı bi~ : 

Sua ! Saadetini kiweeye aöyl~me! 
Kl&kaııanlar tok olur ve uadctiniri 
elinizden ahrlıtr. 

- 8 1" t 8 A N 1931 

- Merak etme, geçer yavrum ... 

Haydi gözlerini kapa ... Bir ninni 
söyliyeyim de uyu ... 

Annesi ninni söylemeğe başlar 
TRöVANON 

Yirmi saniye geçer: 

- Anne! ... 

- Ne var? ... 

- Yüreğimin ağrısı 

Ninni söyleme artık ... 

ÇİFTÇİNİN DEı.tDl 

fazlalaştı. 

Versaydaki Bu Büyük Saray 
Niç in Yapılmıştı? 

- Çiftçi - Ciddrn şaşılacak şey ... 
Pazarda yumurtalar ucuzlayıno~ 

bizim tavuklar fazla yumur(ia • 
mıya başlıyorlar ... 

Fransız Hanedanı 
Bir Lale 

Bu Sarayın Bahçelerinde 
Yaş adılar Devri 

-------

Lıkandlnavya kadınlan levenıl vlic utlhı, sağlam bünyeli, ıpor~u ladUl· 
)ardır, bilhas•a yllzıiıesperlarına ehemmiyet verirler 

iskandina vya 
' . 

Kad-ınları 
Hemen Hepside Hayatı, Sporu Çok Severler, 
Aşka Pek O Kadar Ehemmiyet Vermezler 

D 
anlmarkalı kad!nlar çok gü·ı kırlarda geçirirler. Danimar~alı 
zeldirler. Tıpkı Parisli hem· kadınlar vücudlerlne çok iyi ba
ş!releri gibi ·uzun ökçeli is- karlar. Dünyanın en iyi sülünü 

karpiııler, ince ipek çoraplar gl· içerler, tereynğını yerler. Meyva.· 
yerler, buz tutmUf sokaklarda ge- _ yı çok severler. 

z~rler. Yazın o~manlarda, plaj • Danimarkalı kızlar çok serbest
larda dola~ırlar. Yüksek dağların tirler. Yalnız başlarına seyahat e
tepeslnde, çamlar arasında kamp derler. 

Norveçli kadınlar, dsha ~cud· 

P arıs civarında Versayda bü 
yük Trianon'un yeriııd•, 1 
Mari dö Trianon namına it-

haf olunmuş küçük bir kilisesi 
bulunan bir köy vardı. 

14 üncü Lü~ 1668 de bu köyü 
satın aldı, evlerini ve kulübelerin! 
yıktırdı, arazisini Veı-ssy sarayına 
ilave ettirdi. 

Birkaç ay içinde, güzel bir bah
çenin ortasında porselir.den kü • 
çük bir şato yapıldı. Alt katta, ta· 
raçaya Nazır beş pencere vardı. 

Ş~tonun iç ve dış duvarları mavi 
ve beyaz porselenlerle kaplı idi. 

Bu şato. istirahat içtıı yapılmış· 

tı. Kral buraya ikindi Üzerleri ge· 

;rdL Şatonun odalarından bir 
reçellere, biri meyvalara, biri bi 
feye tahsis cdilmiştl 

Bahçeye nadir çiçekler dıkil 

mişti: İspanya yaseminkr~ ıxır 
taka! ve limon ağaçları, renk ren 
güller, karanfiller, ıaıeler, ner 
kisler, ili"ıh ... 

Bahçenin orta yerinde büyül 
bir ha\•uz vardı. Kraı. ekseriyet 
sandalyasını ha\'UZUD kenarın. 

koydurur, otururdu. 
Şatoda yatak odası yoktu. 14 üı 

cü Lıii, çok yorgun olduğu zamö 
divanlardan birine uzanır, yatar 
dı. 

(Devamı 7 inci aııyfada) 

Şimdi Triyanon sara,-ıııııı bahçelerindeki a~ tiyatro sahııesintl 
ı ugünün artistleri o devrin kostü mlerile temsiller vererek, FHns" 
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f 25 SENE EVVELKİ BİR MEKTUB 1 

Ciddede Geçe 
M- at a s 
Kral Hüseyin Eski Bir Mektub 

Göstererek Bütün Arabistan 
İstiyoTdu 

i ngiltere hiikUıneti Filistin ı 
meselesinin lı.alli iç.in gı> -
çenlerde Londrada hir kon· 

ferans topladı. Bunun tafsilatı 

şimdiye kadar gelen telgraf ha -
berlerinde okunduğu gibı Filistin 
meselesi et.rafında •Son Telgraf•ın 
bu sütunlarında vesile düştiikçe 
Avrupa gazetelerinin neler yaz -
dığına dair bir fikir vermek üze
re hulasalar da yapılmıştı; 

Konfeııans neticeye varmadan 
dağıldı. Bundan sonra Filistin me
selesinin gireceği safhalar her ta
rafta merakla takib edilmektedir. 
Çünkü F'ılistinin vaziyeti Akde -
ni2e taallük etmektedir. 

Filistin. işlerinin müzakeresi 
dolayısile bilbosııa İngiliz matbua
tı Arabista.na dair Umumi Harb 
esnasında neler areyan ettiyse 
bunlara aid hatıralıu:. neşrinden 
geri .kalmamışlardır. Arabların 

noktai nazarı İngilt!!renin Umumi 
Ruh f!!St!asınd.a müstakil Ara bis-
1.anı vücude fl!tirmelr için söz ver
diğidir. B dan sonradır ki, har
bin nibayet bnlmaıarıdan bir bu

çuk sene ka.cbır evvel 917 de İn • 
giltere lmlıfuneti tarafındaa Fi -
listinde Yahudilere bir •milli 
yurd• tesis ed!.ıeceği vadolunu • 
yor. O zoımım bunu Lord Balfur 
İngiltere namına söylediği için 
bu beyanata BaHur'un ismi ve -
rihnişoti. 

Umumr Harbde, Arablarla İn
gilizler arasında. neler k~ -
duğunu bilenlerden, hatta bu 
müzakereleri idare emtiş olan İn
gili2lerden 25 sene evvelki veita
yi hatırlıyarak yazanlar emk de
ğildir. 

Bwıla.rdan biri de Umumi Harb 
esnasında Arabsitanda bulunmuş 
ve o zaman Şerif Hiisey in. Paşa 
ile temas etmiş olan miralay Vi
kery'd.iL İı\gilter. namına Şerif 
ile mektubla§3n Slr Heııri Mak 
Mahon il" 91S de müzakeı:eler ol
mll§., on.dan sonra Şerif m:iistakil 
AralıistaJJ. tesis edilecektir diye 
Osmanlı imparatorluğuna karşı 
isyan etmişti. Fakat harlı cılmuş,. 
bitmiş, bütün Arabistan bir araya 
gelerek müstakil bir Arabistan 
vüeude gelememiştir. Bunun üze
rine Şerif Hüseyin yalnız Hicaz 
Kralı olın~ur. 

Ondan sonra Hicaz Kralı ile İn
gilizlerin arası açılmıştır. Şeri!, 
İngilizlerin kendisine etmiş ol -
dukları vadi yerine getirmedikle
rini söylüyor ve aradaki mektub
lardan bahsediyordu. 

Miralay Vikery Jsarbden. son.ta, 

920 de Hicaz Kralı ile- oWı bir 
ııı.ürnlcattan bahisl.e •Taymis• ga
zet.esine hatırasını yazıyıır. Bun.
elan anlaşıldığına göre evvl!'lce 
Şerif Iruseyin P ya yazılmış 
lan vesika mahiyi!'tindeki meJı: -
tubUll hir sı:ıreti İng;ilizlerd o.11.
t,ur. Miralay Vı.keIJr emir alarak 
Hicaza gidiyor, Ci IDcaz 
Kralı U.. göriiş"erU. melrtıılııın .a
lım giirm.ek . ti . ar.ıl:ıcayı mü-

mek istediğini söyliyen İngiliz. mi
ralayına Hicaz Kralı ellerini çar

paraık kölesini ç~ğırmış ve içinde 
kağ;ıdlan bulunan cüzdanını ge -

ürmesini emı:etmiştir. Cüzdanı a
çarak içini kanştmlıktan sonra 

bir k.ağıd çıkarmış ve İngilize n
zatarka: 

- Bizzat okuyunuz, nuruaynim!. 
demiştir. Bu mektub İngiliz mi
ralayının dediğine göre, fasih ve 

kwdeye uygun bir arabca ile ya
zılmış değildi. Kenarında ingi -

lizce tercümesi de yokttL Fakat 

öyle anlaŞllıyormuş ki bu ınek • 

tubun içinde kendisine edilen tek
lifler arasında Filistin.in bahsi gö
rünmüyormuş. 

Miralay Vikery bunu anlattık -
tan sonra diyor ki: Kat'i olarak 

söy liyebilirim ki Kralın a zaman

ki maksadi hep Suriye.nin e.tra -

fında dönüyordu. Kendis.iııin Fi

listin üzerinde bir emeli olmadı· 

ğmı söylüyordu. Onun elindeki 

mektub şöxle başlıyordu: 
Büyük Britanya hükumeti na

mına bütün arzularınızı kabul e
diyorum. 

Halbuki bu sözler o zaman ken
disinin harbe girmek için sık sık 

istediği silah ve mühimmat için 
kııllanılını:ı olsa ge.rekt.i.r. Fakat 

Şerif Hüseyin bir Arab impara
torluğu tahayyül ettiği için bu 

mektııtdaki sözlerin de kendi ar
zusuna göre anlamaktan onu kim
se çevirememiştir. 

Hicaz Kralının Ciddede yük -
sek bir mevkide olan köşkünde 

kı.zgm. bir yaz günii öğleden sınıra 
vuk.ubulan bu mülakatı anlat.an 

İngi.li2 miralayı günc\)in tepede 
şehrin üzerine asılmış bir kıhç gi

bi durduğu bir günde ve bir za -
manda cereyan eden bu mülaka

tın bö:;tle bittiğini anlatarak: ya· 
zısına nihayet veriyor. 

Salı 

Otobüs 
DavaSTnın 
Şahidleri 

Günü Birinci Ceza 
Mahkemesinde 
Din'enecekler 

Eski Vali Muhiddin Üstündağın 
çln buinnduğu orobüs ~vasının 

hlr lı::ısım temyiz: diiı. düncil ceza 

mahkemesinden İstanbul adliye
SİD.I!; intik:aI etmiştir. 

T"emyi.2': mabkemesı İstaııbulda 

oturan altmış: kişınin şalıi<l olarak 
dinleımıesin« k:ıraı:: verdiği için 

mahlwıır- diin bıı şalıidlerin liste-

siıu miidıfe.immmıillğe vermiştir. 

B .. tün şahiıflere. tebligat yapıl -

ımşnr Bımlaı: önürr,üzdf'ki salı 

&fuı.ü birinci c za mahkemesin -
akşama kadar dlnlı>-neceklerdir. 

İtalyanların · ı ·iran' a 
irdikleri Bildiriliyor 

Orta 1 

Avrupa 
İşleri (1 inci sahifeden devam) 

ğildir. Fakat sahil şehirleri İtal
yan filosunun bombardımanından 
hayli zarar görmüştür. Yine sahil
deki birçok köyler harabeye çev
rilmiştir. 

İhrac hareketinden evvel tay
yarelerin attığı beyannamelerde 
deniliyor ki: 

•İ1:!.Jy;:n askerleri, asırlarca si
ze dost olan ve dostluğunu isbat 
eden bir millete mensubdur. Ezi
leceği muhakkak olan boş bir 
mukavemete kalkmayınız. Sizin 
beyhude yere kanlarınızı ak.ıtma
ğa davet edenlerin iğfallerine ka
p1lınayıruz. Kral ve imparatorun 
askerleri nizamı, adaleti ve sulhu 
tesis edeceklerdir.• 

luğun işgaline şu sebebi göster -
mektedir: Kral Zogo'nun fena i
daresinden ezilen Arnavut vatan
perverleri İtalyanın yardmıını is
temişlerdir. Şimdi İtalya bu va
tanperverlere yardım etmektedir. 

ALMANYA llWZAHiB 
MEVKİDE 

Bertin S- Hitler, Arnavutlu -
ğun işgaline müzaheret etmekte
dir. Siyasi mehafil, Arnavutlukta 
hiç menfaatleri olm1yan demok· 
rat devletlerin bu meseleye mü -
dahaleye kalkışacaklarını zannet
memektedir. 
İŞKODRA YUGOSLAVYAYA 

VADEDİLMİŞ 
Belgrad S- Kabine, Naib Prens 

Pol'un reisliğinde fevkalade ola
rak toplanmıştır. Bu toplantıda 

Arnavutluğun işgali karşısında 

bir inti2ar siyasetinin takib edil
mesi muvaf1k olacağı neticesine 
varılmışllr. İtalya hükumetinin, 
Arnavutluğun işgaline müdahale 
etmediği takdirde, İşkodra şeh -
rini Yugoslavyaya teııkedeceğini 

vadettiği söylenmektedir. Diğer 

bir habere göre Arnavutluk Yu
goslavyadan, Türkiye ve Fransa· 
dan yardım istemiştir. 
İŞGAL KUMANDANI SULH 
TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ 
Belgrad 8- Tiran ile sahil ara-

sındaki mıntakalarda bu sabah
tan itibaren şiddetli muharebeler 
olmaktadır. İtalyanlar bazı nok· 
talarda püskürtülmektedir. Bu 
muharebelerde İtalyan tayyare -
leri büyük bir rol oynamaktadır. 
Harekata iştirak eden İtalyan as
kerleri 35,000 kadardır. 

İşgal ordusu kumandam Gene
ral Godzoni sulh teklifinde bu -

(l inci sahifeden devam) 

daki temaslar devam etmektedir. 
Bu temasların en mühim gayesi 
iki memleket kara, deniz ve hava 
ordularını birleştirmektir. Bu e
sas dahilinde bir anlaşmaya va -
rılmış olur. Şimdi bunun lôferrü
atı tesbit edilmektedir. 

Verileµ bir karara göre iki mem
leket arasında bilhassa ve derhal 
kara askerleri mübadele edilecek
tir. Bu mübadelede iki taraf as
kerleri ayni safda ve müşterek 
kumanda altında çalışacaklardır. 

Londra 8 (Husus!) - Franko 
antikomintern pakta girmiş ve bu 

paktı resmen imzalamıştır. Bu ka
rar Roma ve Berlinde memnuniyet 
Paris ve Londrada da asabiyet 
tevlid etmiştir. Bu suretle İspanya 
Bertin - Roma mihverine tama -

mile bağlanmış oluyor. 
Paris ve Londra siyasi mahfil

leri Franko'nun bu bareketini Ar
navudluk meselesi karşısında bir 
korkutma teşebbüsü olarak telak
ki eylemektedirler. Salahiyettar 
mahfiller vaziyetin son derece 
ciddi olduğunu kaydetmektedir -

Saçı 
Dökülenlerden 
Kaçarmış •• 

Roma S- Jurnale Ditalya ga- lunmak üzere Draca gelen Arna- 81 Bin ingiliz Lirası 
Se~vet Bıraktı zetesinde Sinyor Gayda Arnavut- vut heyetini kabul etmemiştir. 

• • • • • L 
onıiı;a gazeteleri Kevel is
mlııde garib bir adamdan 
bahsediyorlar. Bu İngilizin Sabah Gazeteleri Ne Diyor? 

Bu sabah intişar eden bütün ga· 
zeteler başmakalelerini Arnavud
luk hadisesine tahsis etmişlerdir. 

•Cumhuriyet» de Yunus Nadi 
ezcümle JUnlan söylüyor: 

Alman.yanın merkezi Avrupadal 
temin ettiği" zaferlerden sonra 
mihverin öbür ucunu teşkil eden 
İtalyanın. eli bo kalması doğru o
lamıyacağı düşü.n.ülmüş ve Arna
vudluğu ilhak etmeğe karar ver -
mlştir. Bunun için müracaat edilen 
usullıs: Alınanfurm tatbik ettik -
!erinin hemen aynı gibidir. 

erkezi Avrupadaki v3%iyetin 
aşağıya doğru inkişafında Armı

vudluğu:n başka bir istilaya uğra
ması ihtimali ve böylelikle Adrl
yatik sahillerinde başka büyük bir 
dev lefuı geUı:t yerleşmesi tehlikesi 
beli::ıni; olmasına binaen İtalya 

bu ihtimal ve tehlikeye t.ekaddiim 
ederek Amavudluğun ltaiyaya 
nishetle daha: em.in bir vaziyete 
lmnulmıısmı. kenrlis.inı:e z.arwi göı:-
miiştfu-. 

vakit.. diym" ki: 

Asını U-s yazıyor. lhaye.t ııs 

bir takım tuhaf balleri varmış: 
işgale başladı. İtalya bu suretle Saçları dökülmüş bir adamla müın 
Akdeniz hlikimiyatini takviye e- kün değil konuşama..,,mış!. Eğer 

<;lecek ve Yugoslavyanın Alınan· başı kabak bir adam sokakta bile 
yanın eline düşmesine mani ola- kendisine doğru gelecek olsa Ke-
caktır. vel yolunu değiştirirmiş. 

•Yeni Sabah. diyor ki: Tahammül edemediği insanlaI 
Hüseyin Cahid Yalçın Arnavud- işte böyle saçı dökülmüş olan -

luk faciasını anlatırken şunları lardır. Korktuğu bişrey de deniz. 
söylüyor: Büyük milletler küçük tutmasıdır. Kendisinin b~ına ge
milletleri yutuyorlar. Yalnız bu lecek diye şim~iye kadar pek az 
defa Arnavudluk istiklal ve haya- deniz yolculuğu yapmış. 
tını değilse, namus ve şerefini kur- Vapurla bir yeı-e giderken bu 
taracağa benziyor. İtalyanın Ar- hale uğramamış ise de bir gün 
navudluğa adim atmasını biz iki başına geleceğinden daima kork

bakmıdan esefle karşılarız: Biri makta imiş. 
Anıavud milletinin hı;yat ve is- Fakat bu adam artık sağ de
tiklaJinden mahrum bırakılması ğildir ve ömründe deniz tutması 
luuşısındaki insani duygumuz ve denilen gemici, fakat pek :Sena 
teessürümiizdür. Diğeri İtalyanın bir rahatsızlık olan hale uğrama-

dan geçen gün dün.yaya veda et
Arnavudluğu protestosunu az çolı: 

mlştir. Vasiyetnamesi açıldığl za
yakın umumi harbin ilk patlıyan 

man ne görülsün?. Saç dökülme-
~~ addetmemizden ileri ge- sine ve deni2 tutmasına karşı ça-

re aramak üzere 400 İngiliz lirası 
Balkanlar şimdiye kadar mem- bırakıyor. Daha fazla parası olsa 

leketlerinde nisbetle emin ve teh- imiş belki onu da bırakacaktı. Sağ
likeden. uzakta idiler. Şimdi bah- lığında sık sık nezle olan Kevel 
çe1erinin kenarına kuvvetten baş- nezleye karşı müessir bir çare 
ka hak tanımıyan bir muciz kom- bulmak üzere de bu paranın bir 

yerleşiyor. kısmı harcedilsin diye vasiyet et-
•İkdam,,. diyor ki: miş. Fakat hangi ttrisine? Niha-
.İkdaın> da Nizameddin Nazif yet elde 400 lira var. 

iilümü esirliğe tercih eden Ama- Dul tıırattığı. hayat arltadaşına 

Arnavud. 
Milletinin 
Kahramanlığı 

(1 inci sahifede" devam) 
disinin tanıdığı, parasını döktüğü 
Arnavutluğu ilhak elmekten iba
rettir. Bu ilhak beliti kolay, belki 
de zor ve hatta çetin ve .. uzun ol
mak ihtimallerini de arzed!yor. 
Fakat, bu arada İtalyanların Bal
kanlardaki komşuluğu ne olacak
tır? .. Muğlak suali bütün zihin • 
!erde yer tutmaktadır ki bu hu
susta en kat'! hükmü ve cevabı 
hadiselerin inkişafı verecektir. 

ETE!'.I İZZET BENİCE 

Sevgilisini Zorla 
Ele Geçirmek 

Dün Feriköyde bir hfıdise ol -
muş kara sevdaya tutulan bir Rum 
genci sevdiği kızı kendisine ver
miyen bır adamdan kızı tabanca 
ile tehdid ederken elinden taban
cası alınarak polise teslim edilmiş
tir. 

Hadise şöyle olmuştur: 

Kurtuluşda oturan Haralamba 
oğlu Yani adında bir genç bir müd
det evvel Feriköyde Avukat cad
desinde bakallık eden Torna adın
da birinin kızı Marikayı görmüş 
ve hemen aşık olmuştur. Yani kı
zın babasına müracaat ederek ta· 
lib olmuş ise de red cevabile kar
şılaşmıştır. Yani bundan sonra bir 

Romanya V~ 
Türkiye 
(1 inci sahifeden devnııl 

Şükrü Saraoclu istasyo~ 

Vali Llltfi Kırdar, vaU "ı 

vini Hiirlani, müddeiuın" 

Hikmet Onat, polis miidÜ 

Sadreddin Aka ile Ronı•V 

yanın İstanbul konsolosu 1 

salı birçok zevat taraf11ld 

k.:rşılanmıştır. 

Vekil doğru Perapalasa f 
derek öğleye kadar istir9~1 

etmiştir. 

Cafenko Şehrimizde 
Romanya Hariciye N•' 

Cafcnko Daçya vapurilc b' 

gün öğleden sonra limanıl1ı<I' 

gelıniştiıı. 

Vapur Tophane rıhtuııl 

yıına§IDlş, Nazır Cafenko rıf 
tunda Hariciye Vekili 111 

Şükrü Saracoğlu, Vali Lli 
Kırdar, Hariciye kalemi ııı~~ 
ınıs müdürli Abdullah zci 
Romanyıının Ankara seli 

İst:>nbal başkonsolosu ile c 

ni, -• müdürli Sadri Aka 1 

diğer bazı zevat tarafıııdı 

karşılanmıştır. 

Der iki VekH otomobili 

doğru Perapalasa gitıui~l~ 
elli. .., 

İki Vekil Romanya ve fil 
kiyeyi yakından alakadar r 
den vaziyet hakkında müdB 
Telci eflrirda bulunacaklar011 

kaç defa daha müracaat etmiş, fa-1------------

kat her defasında red cevabile ı YENİ ESERLER 
karşılaşmıştır. Her ne pahasına e>- .._ ___________ /.., 

!ursa olsım sevdiği kızı almak is
tiyen Yani nihayet bir tabanca te
darik etmiş ve dün akşam üzeri 
Tornanın dükkanına giderek ta
bancasını çekmiş ve kızını verme
diği takdirde ateş ed!'Ceğini söy
lemiştir. 

Yaninin bu tebdidine pabuç bı
rakmıyan bakkal Toma ile o sıra

da dükkanda bulunan oğlu Koço 
Yaninin üzerine atılarak elindeki 
tabancasını almışlardır. 

Yani bundan sonra dükkanın 
camlarım krrarak kaçmak iste • 

mişse de hadise yerine gelen me
murlar tarafından yakalanmıştır. 
Yaninin elinden tabancayı alır • 

ken tabanca kabzasının alnına isa
betile yaralanan bakkal Torna te
davi altına ahnarak tahkikata 
başlnmıştır. 

---<>--

Zorla 
Müzeye 

Girecekmiş 
Birkaç defa Bakırköy tınıarha • 

nesine girip çıkan Beykozlu Meh

med oğlu Osman adında biri dün 
zorla Ayasofya müzesine girmek 

isterken yakalanarak müdavimi 
bulunduğu Bakırköy hastanesine 
gönderilmiştir. 

Çingeneler 
Osman Cemal Kaygılının en ~ 

f!s eserlerinden olan (Çingenel1 

romanı kitab halinde çıktı. 

Osman Cem.alin bundan önC1~ 
bazı hikaye ve romanlarını ol< 

yanlar, muharririn b'ze neıer 

nasıl sahneler, manzaralar cıın11 

dıranık okuyan.lan hayretler i\ 

de bır.ıktığmı bilirleı. HaJbıl1 

(Çingeneler) onun büsbütün b· 

ka tarzda, başka iısliibla yazılffe 
öyle bir romanıdır ki bunu o~~ 

1 
yanlar Osman Cemalin o eşd ı kG· 

minin nelere muktedır olduğıl~ 

görecek ve kah kahkahalar, l<' 
göz yaşları içinde romr.nı bir t~' 
ellerinden llrakaınıyacaklardıf· 

İstanbul dördüncü icra merııılr 
:tuğundan: 

Büyükadada Nizam cadd; 
sinde ve yine Cihangır 
Sahan sokak Sari Nikoli f 

parbmarunda mukim il<e 
ikametgahları meçhul bıl 
lunan Mıuyanti ile Mil18 

lidlye: 

Sultanahmet sulh üçüncü hıl 
huk hakimliğinin 6/3/939 tarih 1 

939/364 numaralı ilamile Asır11' 
Çorlu kazasından Papsli, Bai• 

banlı ve Karaköy çiftliklerine' l 
tan.bul icrasının 341 ve 929 tıırilı 

!enen elim lıiidise. oldu. İtalyan. 
askerleri karadan, d~zden, ha
vadan, Arnavudlıık üzerine l'üriİ 
dii. ttaıyanm işgal<> gösterdiği se
heh dur: Arnavudlukta karışık
lık çıkmış, oradaki İtalyan teba 
sının hayat ve mı:mfaat!l'ri tehli
key'1. düı;milş. 1927 ınuahedes.i mu
ci.l:rince. as.ayişi iade i~ın şimdilik 
Arnavudluğa asker çıkarılıyor -

vudhığun gösterdiği asalet ve ne- gelince; kadın şöyle diyar: Kadastro mahkemesinden: 
cabeti anlatı'""'. Diyor ki: K •·-· ... "'·- - "~ J~ - ocaınm ~· ·~ .... .,.. Tünel civarı Gönül sokak 33 No. 

-Arnavud milletiırin hududlara nuştuklan a.rasmda bir kişi bile 

eıı:ım bildiği için y:umı.a. ter -
aüman alarak gitnıeğp ili= gör· 
miyen İngiliz mirala,!l. Cldd@de 
l[ral. Hüseyin taraf.ı.ndan alıı=a 

kabı.tl edilmiştir.: Xral bir, bir b -
--------------1 muş. Acaba İtalya, Arnııvudluiu 

sevkcdeceği sıra neferlerinden çok yoktu ki başı çıplak olsun. Ken _ da Papa:zyan aparlımanının 2 No. 

ftatyanın mareşalleri vardır. Va- disinin de saçları hiç dökülme - lu dairesinde Hasan Paçanda'ya: 
tanseverliğin, insan olgunluğunun mişti. Fakat deniz tntmasma kar- Mehmed 1lızı Zehra Orayın Ci
üst mertebelerine yükseltebildi- ş1 beslediği korku pek tuhaftı. De- hangirde Çeşme ve Somuncuoğlu 
diğini bir daha görüyoruz. Taar - nizde gezmeyi çok isterdi J'ııbt rokaklarında kiin eski 4, 5 ve yeni 

ruza uğnyaıı: Amavudluk değil· bu korltu = mai cıluyor- '1. 3 No. taj No. 1aria mıırııkkam 
dir, Balkanlardır. Arnavud gönül- du. Yalnııı ömründe bir defa Pcrt- hane ile yine ayni mahalle Çeşme 
lülerinin kuf1Unları Adriyatik kı- saide kadar bir seyalıat yapınıf- sokağında esiri f yeni 11 No. ıu 
yılarında Bal.kanları müdafaa e· tır. Bana da pişman ~ Çok 

le konan haczin fekkine clai · '" 

rilmiş olan ilAm dairemizin H39 
1226 numaralı dosyasile m'' 

icraya konulmuş ve tanzim c. 
len icra emirlerinin yukarıda go 
terilen adresinize tebliğ edılın1 

istenilmiş ise de mübaşir m<'~ı 

halından ikametgaruruzın meçlı 

olduğu anlaşıld1ğından İstanlı 
icra hakimliğinin 7 /4/939 tari~ 
kararile mezkür ıcra emirleri~'. 
bir ay müddetle v~ gazete ile il 

nen tebliği lüzıımııM karaı veri 

miş1ir. Yukarıda ya:!ılı haczJn j, 

bn !liının neşri tarihinden ;tilı• 
ren bir ay içinde tarafınızdan l<~. 
dırtılması Javmdır. İlfun. hü kl1' 

ne muhaleteı 313 cü ıruıddei c 
zaiyi müstelzimdir. Bu müddcl 
işe b~;u. ve brtinnez i!eniı 1 

ra ve iflas lrannnunım 30 cu rıı9 

desinde yaz:ıh hiikiimlerin ıat 

bik ohınacağ> icra emirleri ma~ 
mına Jlı:aım olmalı üıere bir 

mi'iddette HaIM'n tebliğ olunu!· 

c;tık saa kadar • et ~ VE 

- Ortada yazılı 'ttSilıa Tardır 
Bana rağmen. hart ~ ıey 
halrsızUktır, t.attıılldıı. deı:ıfuti mı
latmak istemşjtir 

'Yan tmı' .olan 

- - ldtalt. -ı.ı ... mecmu-
~...- Judasl,..,nl· 
dlaala~ır..tiit• •' elek

tı:lkall.lk lllbbım. --- mhnna, 
milli•·- Anh - mış ye-----

Baş,Di, ezl.e, Grip, Romatizma 
Ncvrııfji, _krrrlfrk ftbmlarmızr derhal i:eııer 

i ahında e afınalıilir. 

işgal etmezden evvel Almanya ile' 
anl"§.ınış mıd1r1 Buna şüphe yok-< 
tur. Gelen haberlere göre. İtalya .l 
Arnavudluk harbi biı: harlı tevlid 
edecek mahiyette görülmemek -
tedir. 

Tan diyor ki: 
Ze~riya Sertel İtalyanın Jtr

navudlıığıı niçin ~gııl. ettiğini an
latıyor. İtalya Adriyatik denizine 
hir İJ.alyan gölü nazarile bakar. 

Bu göl sahille.rinde ikiuci bir mem-1 
leketin yeı: almasına tahammül e
demez. Musolini geçen ayın 26 sın-' 
da irad ettiği meş_hur nutkunda 
Adriyatikten bahsederken. bu sa
hillere yabancı ayağı bastırmıya
cağını söylemişti. Bu yabancı ayak 
.Alman ayag1dır. Bu nutkun arka-
sından şinıdt İta! Arnavudhı 

merak etti"' ..... bisiklete biımıd::· arsa üzerine lehinize ya puan ipo-
diyor. 6' ~-J •'""in '--'eli -•----ak r·'edilmesı· ti Öldüğii zaman 82. yaşında olaıı -s ~ il.IJ..IJar .,,., 

KRALİ~~~;:LİAHD kocam 81,000 İngiliz lirası bırak- !ıa»:ında Zebranın açmış o]duğu 
ştır dava üzerine namınıza gönderilen 

Atiııa 3 - Arnııvuclluk Krali • 1-mı~-·-----------1 davetiye altı ay evvel oradan çık
Ç('si, yeni doğan çocuğu ve maiye-ı-.ıı•• ,..,,_,.. __ Operatör •-ıır 

ıı ....,..._ tığ:ım.zdan tebligat ifa edilemlye-
ti erkanı ile birlikte Yunan hu-
duduna girmiştir. Kraliçe için A· Orhan Toro& rek bu tebligatın iliııen icrasına 

karar verildiğinden l/a/939 pazar-
tina civarında bir köşk hazırlan • Kul·" Bo"~• Burun 

...+ K li · b it At' ....., 6 ....., lesi saat on biı'e talik edildiğin • 
mı,.ır. ra çenın u a şam ı- ınütehasıns 

naya ""'lmesi beklenmekte;ir. den o gün ve saatte Sultanahmed~ 
.,.. Taksim - Abdülhak .Hanrt 

YUNAN HUDUDUNDA de kadastro mahkemesinde hazır 
Caddesi, Geyik A:ıaı:tımam 

TEDBİRLER ALINDI bulurunamz aksi takdirde muha· 

Atına 3 - Kabine Mct:ıksasın zırlru: meclisi hergfuı tapla:naeak- kemerıize gıyaben bakılacağı teb
riyasetinde bir toplantı yaparak lardll'. Hududda şimdiden bazı ted- liğ makamına kai molmak üzere 

özden ge.;irmiştir .Na- bir)ıı!r ah•n11ştır. iran. olunu•'. 1~1 '3S/1226 



'' Pina Menikelli ,, • 
nın Beyhude lztırab Çekmeyiniz 

FİL.. o 
1efrika Numarası ı 79 Yazan: Rahmi YA.CIZ 

Dualarla Bahriye Nazırınııı 
•• omrune •• Bereketler Okundu 

Çölde Çeşitli Arab Yemekleriyle Mükemmel 
Bir Ziyafet Verildi 

<Aırnaı Paşa bunu duyunca ls
lı:eınıesine oturduğu aruianbt?ri 
lnUlıafaza ettiği J1\3ğrur tavrını 
bozdu. Bacak bacak üstünde du
ran ayaklarını Y"' e bastı, koltu
ğuu iki yanlarını elkrile tuttu, ile
l'i:ye bir hamle yapac&k, sıçrıya -
cakJnış gibi bir vaziye~ aldı, çar
çabuk ve arka arkaya hiı:.detten 
hayrete, hayretten hasede ctc•ği -
§en manalarla tuhaflaşan vüzunü 
buruşturdu, ıslıklı bir sesle h~
kırırcasına sordu: 

- Ne, ne dedin?!. Enver Paşa
nın birinci ferikliğe terfiini bıı
diren bir tezkerem?, 

- Evet Paşam!. 
- Ne zaman olmuş bu terfi~ 
Yaver elindeki kağıda bir defa 

daha göz gezdirdi, cevab verdi: 
- 14 gün evvel Paşam!. 
Sakallı Nazır, şedid kumandan 

Yerinden kalktı, masanın kenarın
da duran kırbacını kaptı, bütün 
kuvvetile kamçıyı masaya yapış
tırdı, sonra yaverin korku ve hay
retıe irileşen gözbebeklerine, iç -
!erinde şimşekler uçuşan gözleri
ne dikti, tehdidkıi.r bir tavır, hid
detten tltriyen blr sesle söylendi: 

- l 4 giin evvel terfi etmiş, bu
nu bana bugün haber veriyorsun 
ha!. Gafletinin cezasını çekecek
sin .. . Haydi, şu apoletindeki yıl
dızlardan birer tanesini sök, be
nimkilere tak ... Ordu emri ile bi
rinci ferildiğimi ordu ve kıtaata 
tarııi.rn et... Sonra, mabeyini hü· 
mayun cenabı mülükaneye tel • 
grafla terfiimi bildir ... Durma ... 

Yaver titriyen ellerile kendi a
l>o'letindeki yıldızlardan birer ta
nesini çıkardı, iri yarı sakallı ku
llıandanın omuzundakl bol yıl • 
dıztı sırma örgülerin birer tarafı
na iliştirdi, bir adını geri çekildi, 
tİçüncü yıldızla apoletlerinin al
dığı yeni şekli aynada seyreden 
1adid kumandanın müteakıb e
ınirlerini yerine getirmek üzere O· 

dadan çıkmağa hazırland.L Yaver 
Ordu emrile mabeyin telgrafını 
>'azmağa giderken Cemal Paşa i· 
§aret parmağını sallıyarak iluve 
etti: 

temiz haşladıktan sonra babaları 
gelip teslim oluncıya kadar Şam
da, nezaret altında kalmalarını e
mir ve kaçmağa teşebbüs eder
lerse astıracağım söyliyerek teh· 
did ettL 

İşte o gün, yüzbaşı Şevket'in 
omuzlarından kumandanın apo -
!etlerine intikal eden iki yıldızın 
meydana getirdiği neş'e; ilk defa 
•asi• hüviyetile huzuruna çıka

rılan iki Suriyelinin, Anze şeyhi 
Numan'ın oğulları Ebufaris ile 
Hüseyin Meddani'nin idamlarına 
mani olmuş, Suriyedeki, dördün
cü ordu kumandanı Cemal Paşa 
ilk defa iki töhmetlinin hayatım 
bağışlamıştı. .. 

O a~am. dördüncü ordu ku • 
mandam birinci Ferik Cemal Pa
şa Kanitrede, muz ve portakal a
ğaçlarile yemyeşil bir koruluğu 

andıran Necidelrahatın bahçesin
de ordu erkanile şam eşrafına bir 
de mükemmel ziyafet verdi. Çe -
şidli Arab yemekleri, türlü ba -

l harlı etler ve bol Lübnan şarabile 
dolan, taşan sofralarda yüzlerce 
kişi yedi, içti, şarkılar, gazeller, 
heyheyler Şama kadar bütün Ka
nitre vadisini akislerile dolaştı: 

- Ya heyyy .. Kuınandanültü.r
ki Cemal Başa!. 

Naraları ve buna yakın dualar· 
la Bahriye N azırırun ömrüne be
reketler okundu ... Gece yarısına 

doğru yaver Şevket, Rahat ile di
ğer Şam ileri gelenlerinin orta • 

sında vakar ile konuşan kuman
mandana sokuldu, kulağına bir • 
şey !er söyledi... Tok karmna ce
ketinin düğmelerini çözmüş, hür· 
metlice göbeğini kemer tazyıkin

den ıi.zad etmiş, süzgün gözlerle 
keyifli keyifli konuşan kuman -
dan kulağına söylenenleri iyi din· 

!emek için boynunu yaverden ta
rafa çarpıttı, dinledi, sonra sordu: 

- Yarına kadar beklemiyor 
muymuş? 

(Devamı var) 

Arnavutluğun .İşgali 
Vaziyeti Değiştirdi 
(4 üncü. sayfadan devam) 

Roma mihveri dolayısile Alman· 
ya ile sımsıkı dost bulunuyor. 

Romadaki Avrupalı muhabir -
!erin yazdığına göre bütün bu söy
lenen şeyler daha birer tahmin • 
den ibarettir. 

Fakat Sinyor Musolini etrafı uz
laştırmak; ihtilafları halletmek !· 
çin araya girmek rolünü üzerine 
tekrar almadan evvel İtalyanın 
istedikleri nazarı dikkate alınma
sı lazım geleceğini evvelce söyle
memiş miydi?. 

İtalyanın istedikleri bir kere 
Fransanın müzakereye yol açma
sı idi. Londra mehafili, İtalyanın 
Lehistan hakkında duygular bes-

HİKAYE: 

lcdiğini bildiği için, Lehistana ve
rilecek teminata iştirak etmesini 

istemişlerdir. Fakat Lehistan için 

İtalya hiçbir zaman Almanyadan 

vazgeçecek değildir, diyorlardı. 

Halbuki şimdi vaziyet, İtalyanın 
Arnavudluğu işgal etmesi ile 

yeni bir şekil almış bulunmak
tadır. İngiltere bu işgale musrız

dır, hatta İtalya ile olan anlaşma

yı feshedeceğini de bildirın.:ştir. 

Fakat İtalyanın behemehal tat -

min edilmek için attığı adımdan 
geri dönmiyeceği ve İngilterenin 

fesih tehdidine karşı da muka . 
belebilmisle kalkması beklene • 
bilir. 

A 

Aşıkı ile Konuştum 
(5 inci sayfadan devam) 

buna şaşmayın sakın. Onu bir da· 
ha göreceğim amma, burada, bu 
yalıuıcı dünyada değil_ Öbür dün
yada. 

Uzun, dağınık ve yarıdan çok 
kırlaşan saçlarım karıştırarak, 

gözlerini kapar gibi bir tavırla 

yere baktı: 
-- Şu duvardaki resimlere ba • 

kınız! Dünyada bu bdar güzel 
ve sehhar bir kadın gcrdünüz mü 
hiç? Onu, öldükten soara kendi -
me o kadar_ yakın hissetmeğe baş· 
!adım ki.. Her dakika beraber ya-· 
şıyor gibiyim. Daima onunla ko
n~ur, derdleşirim. O, beni sanı
yorum ki öldükten sonra sevmeğe 
başladı. Böyle olmas~ydı, onun J 

ruhunn her dakika yamında his
setmez ve gölgesini bu kadar canlı 
olarak karşımda görmezdim. 

Elini arkadaşımın dizine koyöu: 
- Sen, herzamanki gibi. bugiio 

de bana güleceksin! Ziya.~ı yok 
Gül. Fakat, biran için olsun bana 
İnan ki, o şimdi yine burada .. Bt 
zimle beraber oturuyor.. Bizi d!r:,
liyor. Hem de biraz muğber ela -
rak.. 

- Niçin muğber ols.ın ! delim. 
Daima ve sevgi ile o:;da'l bahse
diyorsunuz. Sevgilinizin ruhu bun
dan memnun olmaz n•.ı? 
Dalgın ve dolgun !1Ö>lerini yü

züme çevirdi: 
- Hayır, dedi, memrım olmaz. 

Çünkü o, hayatta oldı..<'.ından çok 
daha fazla kıskançtır.. Ketum in
sanlardan çok hoşlanır. Ben sırrı
mı bugüne kadar • arka .laşımı 
göstererek - ancak ona açabildim. 
Pinemanikelli şimdi, bulunduğu 

alemin de biricik yıldızıdır. Za -
man zaman bana iltica eder .. O -
nunla sabahlara kadar konuşuruz. 

Elini arkadaşımın dizinden çek
ti.. Yanındaki eski kanepeye aya
ğını koydu. 

- İşte .. Şimai de burada otu -
ruyor. Dünyada olduğu gibi, Ö • 
bür ıi.lemde de sırna~ık, yılışık 

ruhlar varmış .. Zaman zaman ken

disini rahatsız ederlermiş. Daha 
dün gece bana yalvardı: cHala, 
bu iğrenç kalıbın içinden, bu ağır 
yükün altından kurtulup bizim 

Meme gelmiyecek misin 1 İşte o za
man bana mı,ısallat olan bu sırna
şık ruhlardan yakamı kurtara • 
cağım. Sen, benim ebedi hamim 
olacaksın!• dedi. Fakat, hayat o 

kadar tatlı ki.. Viktor Hügo'nun 
(sürün. fakat yaşa!• ııözü her za
man kulağımda çınlı:rnr ve kendi 

kendime: - Mademki sevg ilim 
bana her zaman geliyr,r .. Beni yal
nız bırakmıyor .. Onu" sesini du
yabiliyorum, gölgesin; görüyorum. 
Neden dünyadan göc;:ııp gideyim? 

Ve emin olunuz ki, ben dünyaya 
da ancak, onu dünyada tanıdığım 
için kıymet vcriyorurr.. Yoksa, 

hayatın bence hiç bir değeri yok
tur. Zaten, on beş yıl ,-ar ki, cemi

yetten uzak yaşama1<tayım. Dün
ya içinde miyim, mezarda mıyım? 
Bilmiyorum. Deli m;yim, akıllı 

mıyım? Farkında değllım. Aile • 
mizden kalma eski ~ir emekdar 

beni hergün gelir, yoklar .. Çama-
şırımı yıkar .. Bana yiyecek verir. 
Babamdan kalan bir evin bir kö
şesinde oturur .. Üst tarafım kira

Bütün ağrıların panzehiridir 

Bir tek kaşe 

NEVRO Z iN 
Bu muannit baş ve diş ağrıla

rını sür'atle izaleye kafidir. Roma

tizma e\'Caı, sinir, mafsal ve ada .. 

le ıztırapları NEVROZİN'le teda

vi edilir. 

Nezle, Grip ve Bronşite karşı 

en müessir ilaç NEVROZİN'dir. 

NE VROZİN'i tercih ediniz 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

lsmine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine 

biz marka verirler'e şiddetle reddediniz. 

başka 

~msiiiiiiiimaiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiia.ii ... ;:a.;;;;•••------.. 
OSMAN ,~AKAR 

.JI 

ya verir. İşte ben bunını4 geçini
rim. Mideme karşı ihtirasım yok· 
tur. Bütün hayvani arzularımı 

çoktan yenmiş, bütün hislerimi 

zünde beni yenecek hicbir knvvet 1 
yoktur. Hatta ölüm bıle benı ye-

Kadın ve erkek cep, kol, altın ve metal saatler 10 • 15 sene garanti 
bisikletler ve ütüler, Elektrik y~•tıkları su .sıt~ kapları, çay
danlıklar, her nevi elektrik ev aletleri, havagazı ocakları, ban
yoları, elektrikli ve elektriksiz duvar saatleri vantilatörler, avizeler 

Alman Balfa Fotograf Makineleri 

&AY VE E iYE nemez .. Çünkü, ben insanların e

bediyyen öleceğine inananlardan 
değilim. Hayatımda bir kere ye

nildim .. Beni aşk yendi .. P ina -
menikelli yendi Ben. onun e • 
siriyim. 

HORNYPHON ve BRAUN Radyolan İstanbul Umumi acentası 

GALATA: Bankalar Cad. No. 01 UEYAZIT: Ünlveısile C&d. No. 28 
Voyvoda. ha.u zemla kat. KADIKÖY: İ*:ele Cad. 32/2. 

1 YA N İstanbul asliye beşinci hukuk 
mahkemesinden: 

(5 inci sayfadan devam) 
Lüi Filip, 1705 de, Kraliçe Vik

torya için bir yatak odası döşendi. 
Trianon'da tertib olunan eğlen· 

celer: Opera ve balet idi. Bazan 
kestane eğaçlarının altında kon
serler de verilirdi. 

14 üncü Lüi'yi Trianona çeken 
şey, bahçelerinin güzelliği idi. 
1693 de, Trianon'da 40 bin lale, 13 

bin sünbül, 15 bin karanfil, şeb -
boy ilah.. fidanı vardı. 

Trianon adeta bir {ciçek sara
yı) idi. İhtilal zamanında güzel • 
liğine halel gelmedi. 1808 de Na- 1 

polyon şatoyu ve bahçeleri gez -
di ve çok beğendi. Bahçeleri bir 
köprü ile birleştirdi. Ara sıra bu
raya geliyordu. 1810 d~ Mari Lüiz· 
le bir hafta kadar Triyanon'da 
kaldı. 

18 inci Lüi ve 10 uncıı Şarl Tri
anon 'da oturmadılar. Fakat, Lüi 
Filip, ömrünün büyük bir kısmını 
bu şatoda geçirdi. 

17 ilkteşrin 1837 de, prenses Ma· 
ri'nin prens Aleksandr dö Vür • 
tenburg'la düğünleri yapıldığı za
man Kral ailesi ve misafirler! bu 
sarayda ikamet ettileı. 

- Ben emir veruıciye kadar a
!>oletlerine yıldız takmıyacak, 
böyle gezeceksin! Anlaşıldı mı? .. 
lraydi marş! . 

Gülle Bülbülün Masalı Elmas Kaçakçılığının 

Atine Vasilyondi ve Dimitrl 
Vasilyondi tarafından Galatada 
eski gümrük sokağında küçük han
da 2 No. da mukim Ali Adnan aley
hine mahkememizce ikame eyledi
ği alacak davasında müddeaaleyh 
Ali Adnanın ikametgahının meç
huliyeti hasebile davetiyenin il.8.
nen tebligat icrasına tahkikat ha
kimliğince karar verilmiş ve du
ruşma günü olan 21/3/1939 saat 1 

14 de mahkemede bulunmadığınız· 
dan tahkikatın gıyabınızda deva· 
mına karar verilmiş olduğundan 
ve tahkikat günü olan 16/5/1939 
tarihine rast!ıyan Salı günü saat 
14 e talik edilmiş olduğundan mez
kUr günde gelmediğiniz takdirde 1 
gıyabınızda devam edileceği gı -
-yap kararı makamına kaim olmak 

Yaver odadan çıktı.. 
Paşanın birdenbire parlıyan hid

deti, istirkab hırsile alevlenen 
gayzı apoletlerine ilişlırdiği iki 
:Yıldızla tamamen yatışmıştı. 
Aralarında hiç bitmiyen bir re

kabetle yarışan Enver ve Cemal 
Paşalardan başkumandan vekili
nin terfiine Bahriye Nazırı !Akayd 
kalamamış, onun terfiini tensib 
eden saraya, ihtiyar şevketluya 
karşılık Cemal Paşa da kendi ken
disini terfi ettirmiş, saraya, im -
Paratorlu.ğun, arkadaşlarına ve 
Partisine meydan okuyan bir jest
le bu terfi emrivakiini saraya da 
telgrafla bildirmeğe kalkışmı'"'1! 
Ve .. hiçbir şeyden haberi olrruyan 
zavallı yaver yüzbaşı Şevket de 
kumandanın •gaflet. isnadile; ka
nı, canı bahasına vuruşarak ka . 
Za11dığ1 rütbesini zalim kuman • 
danın bir emrile taşımaktan me
nedilmiş, yüzbaşı girdiği kuman
danın yanından telgrafları çek -
meğe çıkarken mülazimievvel ol
muştu. 

Cemal Pa~anın birincı feriklıği o .. 
. 
1 

gun ordu emrile dördüncü ordu 
~ e "nulhak kıtaata tamim edildi. 
h <lŞ,a, Yaverin mabeyine çekildiğin! 
a ber v~ı·d - · 1g " •gı te raftan sonra mu 

~:d dışında çok ıı e~'elendi, öğle
ş ~akın huzuruna g·o •iı ttiği Anze 
lu~ Nu can E!k;tfi nın iki oğ-

u ceı terleı'i döktürerek bir 

Bülbül, heyecanla yerinden üzere ilan olunur. 937/1404 
- Sana itiraf edeyim, ben de fırladı.. Uçtu. Uçlu.. Böğürtlen 

dalının üstüne kondu. Pembe 

1 Gül, titrek sesi!e şunları söyledi: Cennetı• Ve Cehennmı· 
seni seviyordum. Ben de sana çıl- l:ıı"""!~""."-·- - • . 

Ya l nız Dönüyorum f~ tt;_.) ~ . 
Halk (· Gül'e baktı. Birden hayretten do

nakalmıştı. Gül, ağlıyordu. 
İçin için, sessizce gözyaşı dö

küyordu. Bülbül'ün geldiğini bir 
den farkedememişti. 

Ormaıı'.arın ezeli ve serseri 
ruhlu aşıkı, Gül'e birden acımıştı. 
İçinde birşeyin sızladığını hisse • 
diyordu. Acaba Gül neden ağlı • 
yordu. 

Bülbül'ün sık sık solumaları Ü· 

zerine, Gül, birden kendine gel
mişti. Bülbül'ü görünce çok utan
dı . Kıpkırmızı oldu. 

Gözlerinin yaşını sildi. Mağrur 
ve edalı halini takınmağa çalışı

yordu. Fakat, ıztırabını Bülbül'denı 
saklıyarnadığına kanidi. 

Bülbül, bir gece evvel bestele· 
diği en son şarkısını, şaheser se· 
renadını söylemeğe başladı.. Gül, 
ilk defa, büyük bir teslimiyetle 
dinliyordu. Şarkı bitmişti, Bülbül 
sustu. Gül'e döndü. Şöyle söze 
başladı: 

- Ağlamanız bana çok dokun
du ... Ben, sizin için her gün ağ
lıyorum. Fakat, sizin bir gün bile 
ağlamanıza gönlüm razı değil... 

Sizi her zamanki gibi bahçelerin 
en neş'eli, en ihtişamlı ve mağrur 
yıldızı olarak görmek istiyorum .. 
Iztırabınız, nedir?. Öğrenebilir 

. . ? 
mıyım .. 

gınca aşıktım. Fakat, gururum 
hislerimi aniatmarna manidi. Çok 

ızlırab çekiyordum .. Ağlıyordum. 
Bu sabah biraz geç kaldın.. Şarkı

na alışmış ruhum seni arıyordu.. 
Ağlıyordum. O vakit sen geldin .. 

BiliyoruIIL Seni çok üzdüm.. 
Fakat, ben daha ziyade insanlara 
benzerim.. Sen, çok üstüme düş

tün. O zaman nazlanıyordurn. Bir 
sabah geç kaldın. Ağladım .. 

Ben de insanlar gibiyim. Aşk • 
sız yaşıyamam .. Tabiat, aşk için 

yaratılmamış mıdır?. Aşık olmı· 

yan, sevmesini bilmiyen mahlıik

lar manasız, boş birer kalıptan 
başka nedir?. Ben de seni çok se
viyorum. Fakat, bana dikkat et .. 

Ben çok narin, zayıf, ince yapılı 
bir çiçeğim .. Tıpkı bir genç kız 

gibi... 

Beni çok hırpalame.. Rengim 
çabuk solar .. Ömrüm çabuk sona 
erer. Beni kaybedersin ... Yanar-

sın, o zaman .. Beni uzakta sev .. 
O gün bugündür, Gül Bülbül'e, 

Bülbül Gül'e aşıktır. Onlar tabia

tin en temiz aşkını yaşarlar. İn -
sanlar, o gündenberi kırlarda, bah
çelerde gezerlerken, Güle Bül -

bül'ü kıskanırlar. 
REŞAD Fl!:YZI 

(5 inci sayfadan devam) 

Büyük bir salona gırilir. Şaşma• 
mak kabil değil. Burası hapishane 
koğuşundan ziyade hır kumarhane 

salonuna benzeyen bir yerdir. BÜ· 
yük bir masanın başında mesela 
otnz kişi vardır . Hepsi de şık gl-

yinmiştir. Oyun oynuyorlar. Oyun 
oynarken de taş yerine elmas kul-

lanırlar. Hapishaneyi ziyaretten 
çıkanlar ekseriya nöbetçiyi kulü
besinde uyumuş bulurlar. 

GARİB BİR HAPİSHANE 

Angola; bir tuı:ist mc·mleketi de
ğildir. Buraya gidenler iş için gi
derler. Ahalisinin ancak iki bini 
Portekizli, yani beyazdır. Salon 
ikiye bölünmüştür. Bir tarafında 

beyazlar, öbür tarafında yerliler 
otururlar. 

BİR EÔLENCE YERİ DE 
HAPİSHANEDİR 

Hükumet konağının önündeki 
hapishanenin kapısında bir jan -
daı:ma vardır. 

Ziyaretçi gümüş b;r parayı nö
betçinin eline sıkıştım\ Nöbetçi, 
parayı alır, kapıyı açar. 

Siz sorarsınız: 

- Mahpuslar 
buradan? ... 

kaçmazlar mı 

- Kaçıp da nereye gidecekler? 
Birkaç, yürüyerek Belçika kon • 
gosuna geçmeğe teşebbüs ettiler. 
Fakat, yarı yolda kaplanlar tara
fından parçalandılar. Vapura bi
nip kaçmak kabil değil. Sıkı bir 
kontrol vardır. 

iSKANDINAVYA KADINLARI 
(5 inci sayfadan devam) 

lü, fakat biraz ağırdırlar. Tavırla· 
rı kabacadır. Ayaklaıına çivili 
kunduralar, kalın yün çorablar 
giymekten hoşlanırlar. Arkaların· 

da uzuıı tüylü bir manto bulunur. 
Yüzlerine pudra sürdükleri gö -
rülrnez. En sevdikleri spor: Ski, 

buzlu sularda banyodur. Hayatı 

severler. Çok yemek yerler. Aşka 
pek o kadar ehemmiyet vermez • 
!er. 

Fakat isveçli!er; ipek saçlı ve 
pek güzeldirler. Hele o firuzeye 
benzeyen gözleri... 

İsveçli kadınlar biraz çekingen 

Şükufe Nihal'ın derin bir e- \.~ J!d 
tüd mahsulü olan bı: büyük iç
timai, milli ve edebi romam 
milli edebiyatımızın en güzel 
ve muvaffak bir eseridir. Otuz J 

Bu~ün 16 da 
Akşam 9 da 

Yeni operet 3 perde (Zır de
liler) Zozo Dalmas şarkılar söy -
liyecek. 

yıllık içtimai inkılabızımın en 'ı __ N_e_p_t_ü_n_·_S_a_y_d_i_B_a_lır_i_le_v_a;m-ı-

realist bir kalemle çizilmiş canlıı · T. A. ş. 1936 senesi hPy'eti umu
ve heyecanlı tablolarile dolu o· i miye toplantısı 26 nisan 1939 la-
lan bu romanı bütün okuyucu- 1 

rihine müsadif cuma günü saat 
!anınıza tavsiye ederiz. 16 da şirketin fabrikasının kain __ .. , ~·····-·------

ve sükı'.itidirler. Pek az gülerler. 
Erkekleri de kadınlarına ben

zer. Onlar da, kadınlar gibi hü • 
zünlü ve sükıltidir. Ekseriyetle 
Yeraltı lokantalarında toplanırlar. 

edebiyattan, musikiden bahseder
ler, yemeklerini yerler. En çok 
sevdikleri tuzlu balık, patates, 

1 
av etleri, reçel ve meyvadır. Ye
meklerdecSekank. clernlen sert 
bir içki içerler. 

bulunduğu Yedikule Kuyıılu s~

kağında 22 numarada toplana -
caktır. 

MÜZAKERAT RUZNAMESİ 
1 - Bilançonun tasdiki 
2 - Müzakere raporu 
3 - Meclisi idare raporunun 

tasdiki 
4 - Yeni murakib tayini 
Şiı·ketin ruznamesinin 22 inci 

maddesi mucibince toplantı gü • 
niinden bir hafta zarfında hisse -
darlar, hisse senedlerini şirket 

veznesine teslimiyle mukabilir"' 
alacakları tezkereyi göstermek 
mecburiyetindedirler. 

Danimarkalı, İsveçli ve Nor • 
veçli kızlar yalnız sokağa çıkar -
lar, her şeyi okurlar, istedikleri 
yerlere gidip gezerler. 

Çok zekidirler. Ellerinden her iş GÖZ HEKİMİ 
gelir. İskandinavyalı kadınlar er· Dr. Murad Rami Aydıa 
ken evlenmezler. Kocaya varınca Taksim . Talimhane, Tarlabaşı 
bütün hayatlarını evlerine, çocuk- caddesi No. 10 Urta aprt. 
!arına hasrederkr. reı: 41553 



IJe SABAH -O G LE -AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA günde 3 defa muntazaman dişlerinizi Fırçalayınız. 

Türk Hava K.urumu 
Büyük Piyangosu 

6ıncı Keşide 11 Nisan 939dadır 
Büyük ikram iya 200.000 Liraiır. 

Bundan başka: 40.000, 25.000 
20.000 15.000 10.000 Liralık 

ikramiyelerle (200.000 ve 
50.000) Liralık iki adet 

Mükafat vardır •. 
Bilet alan herkes 7 Nisan 939 günü 
akşamına kadar biletlerini değiştirmiş 
Bulunmalıdır • -

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

"Sirop Pectoral,, 
Eski ye yent lılltOn öksOrilklerl 

geçirir, balgam allktilrllı, lıronı· 

lan temlzlcr, nezle ve gripten 

korur, göğüsleri zayıf ohınlua 

bllhasaa ıayanı tavsiyedir, 

Beyoi)u İstanbul 
1 

T. C. ZiRAAT BANKASI-

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Baııluıaında lnunbarah n lhbanuı tu arruf hesablanacla eıı u 59 llruı lıulwuıDlva aene4e 

• tlefa sekllecdı kur'a ne apğıdakl pllna söre ikramiye dağıtılncaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 » 5Gli » 2,000 
4 • 250 • 1,000 • 
40 J) 100 • 4,000 • 

100 .. 50 • 5,000 • 
120 )) 40 • 4,800 • 
160 )) 20 • 3,200 

" DİKKAT: Resablarındakl paralar bir ..,.,., içinde 500 liradan aşağı düs'11iyf'nlere ikramiye ~tıiı 

1 takdirde 'l' 20 fazlasile verilecektir. 
• Kur'alar senetle 4 defa, 1 EyUU, 1 Birincikan un, 1 Mart ve 1 Razinn tarihle1inde çekilecektir. 

' 
r.a i 

İstanbul asliye birinci ticaret 
mahkemesinden: 

Bahçekapıda Tahir hanında 1, 2 
No. da lskender Kazskya'ya: 

Pırlanta Gibi 
>işleriniz çurümez, sai!'iam ka

ı r, ç·rıc.in, sarın lir.·k le:Celeri 
1.ale e't.:r. Dj 1le i1 ~ - ı l.meı~ .. c 
e~ 1"':h olan mikrop:arı tohum ... 
arı ı in.ıhst ederf" 1' Oi 'eri he
ıaz atır Vf' gi:ıellştirir . 
. OLINOS'LA GÜl.OŞONOZON 
"ARLAKU(;ır..ıı' U ~l:.L 1 ; iZ 
\facun tek· 
•ıf eoiJırıİ$ 
> m1kla 1 
üp lhtiyı-

Parlar 

Büyük tüpii 40 Küç 
tüpü 22 buçuk K 

POKE 
traş bıçaklan en .eert 
eakalı bile yener ve 

cildi yunıu94tır. 

H d POKER traş bıçaklar! er yer e ısrarla isteyini 

sta nbul Berberler Demiyeti rıden: 
11/4/939 Salı günü saat 10 dan 14 de kadar İdare Heyeti inti 

yapılacağını ve kayıtlı azanın cüzdanlarile Cemiyet Merke:ı.ine ge 
!eri ilan olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
ifletme u. idaresi ilanları 

DovJet Demiryollarmd.ı ku;lanılan motörlü tren ve kamyon 
motörleri için yağ tipi seçileceğinden Ankarada Malzeme Reialiğın 
Haydarpaşada Satınalma Komisyonundan şartnamesi alın~rak taah 

lü bir mektupla doğrudan doğruya An.karada Devlet Demiryo 
Malzeme Reisliğine tanınmış bir marka olmak üzere uygun ya(! ti 
rinin on beş gün çinde b!ldirılmesi, şimdilik yalnız yağ markaları 
rinde tetkikat yapılacağından yeniden soruluncıya kadar hiç bir su 

fiat verilmemesi ve bu müddet geçtikten sonra hiç bir müracaatın 
bul edilmiyeceği ilan olunur (2367) 

Galdşmid Mektebinin Fakir Talebesine Yardı 
İçin Musevi Bayanlar Cemiyetinden: 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: I 
İbrahim çavuş veresesinden Zeh-

ra vekili Ahmed Nur tarafından 

Beyazıdda Sağanağa camii itti -

Baker Mağazalarının 
Sattığı kostüm ve par

desüler, emsalsiz bir 
biçimdedir. 

SAGLAM 

İstanbul ikinci icra daiıesinden: 
Reşid .3evil'ln zimmt'tımzde ala

cağı olan 1421 !ıra 37 kuruşun te
mini tahsili için İstanbul asliye 
ticaret mahkemesinden 16/11/938 
tarih ve 938/196 sayı ile istihsal 
edilen ihtiyat! haciz kararı muci-

Cemiyetimiz nizamnamesini 3512 No. lı kanun hükümlerine 
fikan uydurmak içiıı nizamnamede yapılan tadilatın müzakere ve 

bulü zımnında Cemiyetimiz heyeti umuınıyesinin fevkalade surett 
timaı tekarrür eylediğinden 17/4/939 tarihine müsadiJ pazarte•i 
saat 15 te blitün azanın Galatada, Şişhane civarında Tutsak soka 

numaralı olan Merkezimizde hazır bulunmaları lüzumu mezkur La 
hükmüne tevfikan ilim olunur. 

1 - Matluba muvniık çıkmadığından dolayı reddedilen ve yerine 
başkaca mübayaa edilm;ş olan 48 ac!et Dekovil arabası ve tekerleği 

farkı fiatm tahsilini terninen müteahhit hesabına ve pazarlıkla satı

lacaktır. 

ll- Muhammen bedeli 120 lira ve % 15 teminatı 18 liradır. 

III- Pazarlık 13/4/939 tarihinde saat 14 de Kabataşta Levazım ve 
mübayaat şubesindeki satış komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Mallar lM!r gün yukarıda sözü geçen şubede görülebilir. İs· 
kklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat para-
larile mezkür komisyona gelmeleri. •2067> 

Kep- h Eksiltme ilanı 
lstanbul Defterdarlığından : 
14/4/939 Cuma günü saat 15,30 da İslanbulda Defterdarlık Millt 

IEmlAk İdaresinde topl;ınacak eksiltme komisyonu <Klasında (56582) li
ra (16) kuruş keşif bedelli Fati.'ı Maliye Şubes.i ve Malmüdürlüğii bi
nası inşaatı kapalı zart usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, nafia işleri ıırnumi, hususi ve fenni şartname
leri, proje, keşif huliısasile buna müteferri.diğer evrak (283) kuruş mu
kabilinde Milli Emlak Müdürlüğünden verilecektir. 

Muvaltkat teminsj (4079) lira (10) kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektublannı ve en az (40,000) liralık bu işe 
benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu ve.ıkalara istina
den eksiltme tarihinden sekiz gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına 
ait ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 14/4/939 Cıırna günü 
~aat 14,30 a kadar Milli Emlak Müdürlüğünde Komısyon Başkanlığına 
vermeleri lazımdır. (M.) (1800) 

Sultanhamamında 
46 numaralı ŞEN ŞAPKA 

. 
Moda 

Mağazası 

salinde Saidin evinde Ahmed Hik

met aleyhine 934/680 numaralı 

dosya ile açılan 6540 l!ra 73 kuruş 
alacak davasında ikametgfı.hı meç-1 

bul bulunan müddeialeyh ilanen 

tebligata rağmen mahkemeye gel

memiş olduğundan gıyabında ce

reyan eden muhakem<>sinde: Da. 

va hüküm derecesine gelip yapı

lacak başka muamele kalmadı -

ğından müddeialeyh işbu kararın 

ilanen tebliğinden itibaren ~ gün 

içinde mahkemeye müracaatla 

arzuhal ile itiraz etmediği ve mu

hakemenin talik edildiği 15/5/9391 

ŞIK 
ucuz 

Halihazırda piyasamızın en 
zengin çeşitleri, her yerden u

cuz fiat ve müsaid şartlarla 

satılmaktadır. ı 

Beşiktaş Tapu sicil muhafızlı

ğından: 

İstanbul belediyesince 19/7 /938 
gün ve 6282 sayılı sayılı yazı ile 
müşterisi Hasan Basri Olgara sa
tılan Beşiktaşta S!nanpaşa mahal
lesinin Ortabahçe sokağında 33 I 
metre miktarındaki çıkma~ sokak 
arkasının kaydı bulunamadığı ci-ı 

betle senetsiz tasarrufa\ ah.kamına 
P,azarte•i günü saat 14 de de mah- kiyasen nisan ayının 24 üncü pa
kemeye gelmediği takdirde gıya- zartesi günü mahallinde tahkikat 

bında cereyan eden muamelelerin yapılacağından bu gayri menkul 
muteber addecli!Pcejti gibi bir da- hakkında bir htıkkı tasaruf iddia 
ha mahkemeye kabul edilmiye.:<.J e<len ler varsa bu müddet zarfın-

da Tapu sicil muhafızlığına veya-
ği ve hasmın dermeyan ettiği va- h d d .. h il d b 1 u a o gun ma a ın e u una-
kıalan da ikrar etmiş addile ana cak memurumuza evrakı müsbi
göre hüküm verileccğı ilan olu - telerile birlikte müracaatları ilan 
nur. (16768) olunur. (16761) 

Or. Ekrem Behçet Tezel Darüttalim Musiki 

1 

Tıh Fakültt.'tli Kulak Boğaz ve NEZİYE UY AR 
Teşhir etmekte olduğu Parisin en son Moda Mooellcrden kopya , Burun Doçenti ' Bu akşam yarın ve yarın 

edilmit olan Şapkaları <l çantaları ve eldivenlerinin Zengin ve 1 akşam 
Takı.im Cwnburly<I cadd .. ı 17 • '\ İNDE 

milntehap ~e~itlerlnl giirmeğe bütün şık bayanları davet eyl~r Muayene .,_urdan maada ırUnler 3-t SUMER KffiAATRANES ı 
••••••••••••••••••lll••ıı;m•••miL · T•ldou: c2cH J~Konse.rltr vc-re<'ektir • ..-

'stanbul Maarif Müdürlüğünden: 
bince icraen üç düzüne pudra oİı . . .. .. .. . . , ' .. . Btşiktaş 15 ve 52 cı ılk okullar bahçesıne ılhak olunmak uzerc 
uç duzıne kolonya, yırmı bır duzı-, timliıkine umumi menfaat karan istihsal olunan ve Gat Frankoya 

ne sabu~, b~r .~deci e~ina.tor, beş a-ı Şak&yık sokağında eski 48 yeni 52 sayıda bulun~n 2682 metre kar 
dcd tahlıl tupu, on bır şışe kolon· ar.a ile ayni sokakta Aliye alt 1160 metre karelik arsanın Belediye · 
ya'. bin ~ded boş kaili \~nekesi, y~zl imi En-·ümeninden seçilen ko~isyon tarı>Jından beher metre;ıne 5 
elli yedı adcd dolu kr.•ll tenekesı, ve arsa dahilinde bulunan kulubeye 200, ıhata duvarlarına 300 !ıra 
iki aded kavanoz şışe ve Seliınik 
bankasında mevcud 116 lira 91 ku
ruş alacak tahtı hacze alınmıştır. 
Hudud haricine çıkarıldığımı bil

blldirilmes! üzerine ıcra hAkim -
liğinc~ i~bu ihtiyat haciz kararı -
nın bir ay müddetle ilanen teb
liğine karar verilmiş olduğundan 

bir gfuıa itiraz ve diyeceğiniz ol
duğu takdirde tarihi ilandan iti -
baren bir ay zarbnda aid olduğu 

makama bildirmeniz lüzumu le -
ra iflas K. nun 262 ve 265 inci 
maddelerine tevfikan tebliğ ma -
kamına kalın olmak üzere ilan o-
lunur (16755) 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN BEJdM) 

DAHİLİYE MtlTEHASSISJ 

Divanyolu 104 

Muayene aaallerl: Paııar harlo lıer 

ıi1n 2,5 - 8, Salı, Cumartesi ıa • J,5 
fıkaraya. Tel: 22S91 

met takdir edildiği ve mal sahiplerinin bir diyecekleri varsa 8 gün · 
fında ilbaylık ve Şarbaylık katına bildirmeleri nan olunur. (2~ 

İstanbul asliye altıncı 
mahkemesinden: 

hukuk 

Cemil• tarı>Jından koca•ı olup 
mukaddema İstanbul C!bali Yeni
kapıda Kadı fırını civarında İn
cebel sokağında 13 sayılı evde 
iken halen ikamtegab meçhul 
kahveci Ramiz aleyhine açılan bo
pnma davasmın yapılmakta olan 
tahklkatmın 23/3/939 tarihli celse
sine davet olunan mumaileyh mu
ayyen gün ve saatte hazır bulun
mamış olmasına mebni hakkında 
gıyab kararı ittihaz olunarak key
fiyetin ilanen tebliği için muha· 
kemesinin 20/4/939 perşembe saat 
14 e bırakıldığı ve imla kılınan 

ihbarnamenin bir nüshasının da 
mahkeme divanhanesine talik kı
lındığı tebliğ yerine geçmek üze-
re illin olunur. (16757) 

Üsküdar hukuk hiıkimliğin J 
Makbule vekili avııkat M ua 

mer Salih tarafından Beykoz 
Alibahadır köyünde mukim ik 
filhal ikametgahı meçhul Kan 
aleyhine açılan boşanma dava 
nın icra kılınan tahkikat ve m 
bakemesi sonunda mahkemece 
rafların medeni kanunun 134 
138 inci maddesi mucibince bo 
şanmalarına ve çocukların hak 
velayetinin analarına tevdiıne 
2/939 tarihinde karar verilmiş · 
müddeaaleyhe tebl'ğ için gönd 
rilen ilam sureti de ikametgahı 
meçhuliyeti hasebile tebliğ edil 
miyerek iade kılınmış olduğun< 
ilam surcü mahkeme divanhan 
sine asıldığı gibi key'fıyet tebl 
makamına kaim olmak üzere a 
nca gazete ile de llan olunur 

938/1351 


