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En Eon Telgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

• 

PAZAR 

9 
NiSAN 1939 

YIL: 3 
Sahilı ve Başmuharriri: 

ETEM İZZET BENİCE 

Arnavudlu i galinin Avr pada Yeni 
Bir ihtilat Yapmasından Korkuluyor! 

Arnavutluktarı Sonra Hollanda! 
Korfo'nun İşgali İhtimali Teyid Edilmiyor, 
Yunan Kabinesi Fevkalade Bir Toplantı Yaptı 

---
Fransız Gazeteleri Türkiye - İngiltere - Sovyet 

~tlufun lıir daha cöremlyece il manzaralardan: Arnavutluk istik
"""lllıı 25 inci yıldönümü miinuebo tile ceçenlerde yapılan şenlikler •" 

Müzakerelerinin T esriini Kaydediyorlar 
Arnavudlar Bir Müselles Müdafaa Hattı İçinde Kadınlı ve Erkekli 
Mukavemet Ediyorlar· Kralın Yunanistana iltica Ettiği Henüz Kat'i 
Değil • Yunan Adalarının Tahkimine Başlandı - Italyanlar Şehirleri 

Havadan İşgal Ediyorlar, Fakat Çok Ağır Zayiat Veriyorlar 

İnkılab 
\le Politika •. 

P 
aris 9 (Hususi) - Siyasi mehafil Londra 
hükfunetile müterafı.k bir görüş birliği için
de Balkanlardaki vaziyeti yakın ve sıkı bir 

teması muhafaza etmek suretile takib etmektedir. 
Arn&vutluk işgali e!'.<iın umumiyede n<>fret 

Politika yapmak istiyenler ve asabıyet uyandırdığı gibi müstakbel vehamet 
bu memleket çocuklarının ve ihtilat havasını da muhafaza etmektedir. 
zihinlerini çelmek, fitne ve İtalyanın şimdilik Arnavutluk işgalini tamam
fesadı kuodaldamak vazi- lıyarak herhang1 bir başka harekete geçmlyeceği 

Yazan: Etem İzzet BENİCE 

kuvvetle zan ve tahmin edilmekle beraber kısa bir 
Yetinde olduklarını da he

mliddet 'onraa Almanya ve İtalyanın bazı müşte-
aa...,biiiaiiikiiia•tmiiiiialıiiiiiidiiiıriiiilar,...._..., ...... i ~~it taleblerin.ırı tezahür etmesi ihtimali de ciddt 

bir görüş halinde kaydolunmaktadır. 

ARNAVUTLUKTA MUHAREBE VAZİYETİ 

nkara 9 (Başmuharririmİ21 Paris 9 -'Hususi) - İtalyan işgali iki cephe 11-
telefonla Ankaradan bildiri- zerinde çetin olmakla beraber muva!fakiyetli in
Jor )- Cumhuriyet Türki· kişaflar kaydetmektedir. Bu iki cephe şimalde İş

)'&İtıiıı dünyaya parmak ısırtan kodra, mtrkezde Tiran ve Elbesandır. Elbesan gece 
•ıı başta hususiyeti milli yekpa- saat on birde işgal edilmiştir. 
l'tliCidir. İşgalin sür'atle vukuunda tayyarelerle boş ft 
it lıtibdad, en büyiik otoritedir.. Arnavutların beklemedikleri sahalara indirılen 
.'Daatini t~ıyanlar bili yeryü· hücum alaylan bilhassa amil olmaktadır. İşkodra 

tiiııde milyonlara hilkmedebili • kesif bir bomb3rdımandan sonra havadan indirilen 
~?•lııı-. Fakat, bu milletlerin kal· alaylarla işgal edildiği gibi Tiran ve Elbasan'm 
•ne kulak verdiğiniz zaman sa- işgali de ayni suretle vuku bulmuştur. Maahaza, 

llıiıuıızı en başta dolduran daima bütün bu habeıler Roma kaynaklarından veril -
~•>ali, daima tazallüm, daima mekte, Arnavutluktan malumat almak müşkül ol· 
tıııcirden kurtuluş bekliyen bir maktadır. Arnavutların bilhassa cenub ve şark Iu
~tıılli ve ilmid şikayeti doldurur. sımlarındaki arazide şiddetli müdafaaya hazırlan-

uıı11.ıı içindir ki, hür ve muasır dıkları ve istirıad kaidelerini Yunanistanın şimal 
~edeniyct manzumesi içinde bu- ve Yugoslavyanın garbi cenubi hududlarma da
bllılıııak iıtiyen milletler için en yanan ve Berat şehrinden başlıyacak olan bir mü
~§la eelen rejm tarzı demokrasi· selles üzerinde en çetin muharebeleri verecekleri 

dır. 

-· N -· -, 
anlaşılmaktadır. Bu arazi Arnavutların hem ke -

i\c,.ıaJht demokrasi ise mevcııd sif olduğu, hem de tabiatin en haşin arızalar kay- Arnavutluğun umumt ,,azıyett ile bugiin 6gıeye 
••ıııokrasl telakkilerinin en üs - dettiği kısımdır. Bu havaliye dik dağlar, yalçın kadar ltalyanlann ifgaline geçen yerleri 
ltiııu, millet iradesinin ve haki· (Devamı 6 ıncı sahifede) gösterir harita 
llıiYttinin kayıdıız ve pztsız hu- !========================================= 

llııaiy,tini kendi hüviyetinde A L M A N y A B E K L I y o· R ">ıyıuı bir demokrasi sistemidir. 
Şef İnönü, bu sistem üzerindeki 

~~ltatııülleri ve mev'ud inkişafları 
."" birer, ıafba safha tatbik va· 

t'.Y•tiııe koymaktadır. Daha ileri 
CIİııler ve" daha ileri yıllar esas
ı. olup da henüz teferrüatta ve 
~tbik.ıtta yerlerini almamış bu· 
bu~aıı icabları da tamamile teza· 

............................ ! .................. _.. 

Ur ettirecektir. 
'tiirk milleti en başta bu ıuur 

•e lllilU idrak iledir ki, mukadde
tat111ı ve itimadını tamanıile Ik
....._ ( Deuamı 2 inci sayfada) 

Arnavudluk 
İşgalinin Kısa 

Tarihçesi 
Musolininin Bugün 
Yaptığı şey Ta 

Garibaldi Devrinden 
Kalma Bir Projedir 

Yazan: Nizameddin Nazif 

1taıyanın kuTUlU§tlndanberi 
A.d..;.yattk denizi ve Adriyatik 
•ahille..ı ·"· "nd b l d" -· "-ene eseıgıe-
'1ıe lle,; . 1c· ve nıçin buralara hll-
ım olnıak istedigini etrafile 

cı,.ı,.. 

8 oıı bu mühim makaleyi 
ırıcı &alıiJe· ·de 

I 

Bek' in 
Almanya 

Yaptığı Müzakereler 
Aleyhine Çıkarsa 

• 

Hitlerin Yıldırım Gibi Yeni Bir Harekete Geçeceğ1 

Berlinde Açıkca Söyleniyor 

L 
ondra 9 (Hususi)- İspan
yanın antikomintern pakta 
iştirakinden sonra, Alman-

lar İspanya ile daha !azla meşgul 
olmağa başlamışl.ardır. Alınanlar 

bir harb halinde İspanyada tabl
yevi imkanlar aramaktadır !ar. 

Bununla, beraber Almanya için 
şimdilik ilk planda gelen mesele 
Polonyadır .Resmi mehafil, P<>
lonya Hariciye Nazırı Bek'in İn
gilt10re ile herhangi birşey imza
lamak •ihtiyatsızlığında. bulun
duğu takdirde, •Polonyanın mu
kadderatının kat'i surette halle . 
dileceği> açıkça söylenmektedir. 

Miralay Bek Londrada görüştü, 
şimdi görüşmek üzere Parise de 
gidecektir. Fakat miralay Bek böy
le müzakereler halinde iken, Hit
ler Almanyasının ağır bir müda
halesi tehdidi Polonyanın omuz
larında dolaşmaktadır. Hemen 
her türlü askeri tedbirler şimdi -

Dançlgden 

den alınm~ gibidir. Almanya şim
dilik Dançig statüsünün yeni bir 
tadile tabi tutulmasını ve Alman
yayı koridordan Şarki Prusyaya 1 
bağlıyacak birkaç kilometre ge • 
ni.§liğinde; otostrad yol istemek-

bir manzara 

tedir. Almanlar ayni zamanda bu 
yolda bir deıniryolu hattı da inşa 
~eceklerdir. 

Bura mehafili, Polonyanın va
ziyetini son derece nazik görmek

(Pevamı 6 "''" sahifede) 

Hatay'ın 
iltihakı 

Beyrut Gazeteleri 
Müzakeratın Kat'i 

Netice Vermek 
Üzere Olduğunu 
Haber Veriyorlar 

Fevkalade Komiser 
Parise Gitti 

A 
nkara nusuri muhabl -
rimiz Hatayın Türkiye. 
ye iltihakı hakkında iki 

hükılmet ara.aında mmaid su 
rette müzakereler cereyan et
tiğini evvelce haber venn4fi. 
Bu hususta memleket içinde 
yeni malümat olmamakla be-

(Devamı 2 inci sahif~.lr \ 

Muhterem 
okuyucularımıza 

- Bir izah Ve Rica -
Son Telgraf üç yıllık neşir ha· 

yatında üç dört mühim dahili ve· 

ya dünya hadisesi münasebetile 
ikinci tabı yapmıştır. Dün &ece do 
dünyayı m<:!J.ul eden İtalyan -

Arnavutluk harbi etrafında en 
son dakikaya kadar alınan maUl
mattan okuyucularımızı haberdar 

etmek maksadile bir ikinci tabı 
yaptık. Okuyucularımız bu suretle 
bu sabah gazetelerde okuyacak • 
!arı en mühim havadisleri dün 

gece okumuş oldular. Fakat, bizi 
bu hadisede birçok fcdakarlıklaT 
ihtiyarı ile yaptığımız hizmet ma· 
ucn ne kadar ıncmuuu etmişse 

bazı gazete müvczzilerinin bili .. 
hare öğrendiğimiz hareketleri de 
o derece ınuztarib etmiştir. 

Birkaç yerde isimlerini ve ci -
simlerini bilmediğimiz gazete &a· 

tıcıları gazetemizi üç kUTU~ yerine 
beş kuruşa satmışlardır. Gazete
mizin kuruluş prensiplerine mu· 
gayir ve tamamile aykırı olan ve 
birkaç satıcının münasebetsiz kiır 

ihtiraslarından doğan bu hareket· 
le müessesemizin hiçbir aliıkası 

bulunmadığını velev tektük bu 
tarzda hareket edilmiş olsa dahi 

izah etmeyi kendimiz için vazife 
sayıyor ve .. Son Telgrafın değiş
miyen fiatının her yerde ve her 
zaman için 3 kuruş olduğunu bir 

kere daha muhterem okuyucula
rımızın dikkat nazarlarına arze. 
diyoruz. 

Makineye Verirken: 

Holandaya 
Taarruz! 

• 
lngiliz Hariciye Nazırı Bugün 
Kabineye Malumat Verecek ' 

Londra 9 (A.A.)- Sunday Dis pakh gazetesinin bildirdiğine göre 
Lord Halifaks, İnterligence Service 'in Almanya ve Hollanda'daki ajan
larının gönderdiği malfunata lstinad ederek ltalyan cebir hareketinia 
bir •gösteriş ve aldatma hareketi• olduğunu ve diktatörlüklerin hakiki 
maksadlarının Hollandaya bir taarruz oldufunu bugiiıı arkadaştaruaa 
bildirecektir. 

Şllıcrö Saracogtu Cafen1<0yu aarşuaraen 

Türk - ·Rumen 
Müzakereleri 

Bugün de Devam Etti 
Hariciye Vekilimiz Bu Akşam Ekspresle 
Ankaraya, Rumen Nazın Daçya Vapurile 
Romanya va Dönüyor. Tebliğ Neşredilecek 

Göbels 
Şehrimize 
Geliyor 
B 

azı Akdeniz memleketlerin
de bir gezinti yapan ve bu 
arada Mısıra da uğrıyan ve 

şimdi Rodosda bulunan Alman 
Propaganda Nazırı Göbels'in mem· 

leketine dönmeden evvel memle
ketimize de uğrıyacağı anlaşıl -
maktadır. 

Göbels, bu çarşamba günü tay
yare ile şehrimize gelecek ve kısa 
bir müddet burada kalacaktır. 

Göbels'in Ankaraya gitmesi ih· 
timali de vardır • 

B 

(Yazısı 6 ınM sahifede) 

Sinan Günü 
ugün büyük Türk mimarı 
Koca Sinan'ın 351 inci yıl
dönümüdür. Bu münase -

betle, her sene olduğu gibi, bu yıl 

da memleketimizde Sinan için bir 

ihtifal yapılacaktır. 

Bugün şehrinı"izde yaprlacak <>

lan ihtilalin tafsilatı üçüncü sahi· 
femizdedir. 

Bu büyük Türk çocuğu hak • 

kında beşinci sahifemizde de ı .. 
kentler Fahreddin Serlelli'nin gü. 

zel ve tarihi makalesini okuyu • 
tlUZ 
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2- SON TELGRAF - 9 NİSAN ıtu 

1 
HADiS LER KARŞISINDAI 
.__------Son Telgraf-........ _ 
İSTANBULUN U!llmIİ 

SAATLERİNE DAİR 

minönünde bu yen! ınşaa
ata başladı .. Bilmem far -
J<ında mısınız. İnşait ma

halli, eoki Valide h.ın:nın ol lu

ğu mahaldir. Dikkat eder.>~niz, 

görürsanüz. Gazetelerin yazdığı

na gere, buraya bir saat ı.ulesi 

yapılacakmış .. 

Eskide'! Em.nönün1e bir Si.15 t 
vardı. Kalktı. O saatten, doğru iş

lemiyor, dıye şikayet ederdik.. 
Fakat, şimc!J, arıyoruz. İnşallalı. 

yeni konacak saat doğru işler de, 
vaktimizi, zamanımızı bilirız. Ma

lum ya, İstanbul içindeki um\.lrni 
saatlerin hepsi bir hava çalar. 

EVLEmIE BOŞANMA 

VAK'ALARI FAZLA İMİŞ. 

Bir Amerikan gazetesi bir ista
tistik yap~... Dünyada, en çok 

boşanma vak'aları, sinema pay -
tahtı olan Holivudda oluyormuş. 
Sinema yıldızları, evleniyorlar ve 

boşanıyorlar. Onlar için koca ve
ya karı değiştirmek, İstanbul ba
yanlarının çorap değiştirmesi ka

dar sık sık vukua geliyormuş .. A
caba, oradaki karı kocalar da, 

kadınların kullandıkları çoraplar 
gibi çürük mü?. 

İNSANLARLA MAYMUNLAR 

ARA51NDAKİ FARK 

Bir alim, insanların maymun-
larla olan münasebetlerini 
tetkik ediyormuş. Malô.rn ya, Dar

vin isimli filim ,insanların may -
munlardan istihale suretile tü -
rediklerini iddia eder. Bu nazariye 
dünyanın bugünkü haline bakı -
lırsa, doğru görünüyor. 

Çünkü, maymunlar fazla mu
kalliddir. Bugünkü insanlar da öy
le değil mi?. Bir devlet bir ilhak 
işi yapıyor, arkasından bir baş
kası ayni işi yapmağa kalkışıyor. 
Komşunun bayanı bir kostüm dik
tiriyor ,evde, sizin bayan da kJs-

tüm isterim, diye tutturuyor. Şir
ketihayriye vapurlarını beyaza 

boyatıyor, arkasından başkaları 

da köhne tekneleri beyaza boyu

yorlar. Bir zengin hususi bir oto
mobil alıyor, sonradan görme biri 

de bir otomobil alıyor. 

BİR llIİLLET DAHA 

AôLAMACA BAŞLADI 

Zavallı Arnavutlar matem için
de .. Evvelki gün, gazetede, bir 

arkadaş, bir şey sormak için Ar
navutluk konsolosluğuna telefon 

ec!Jyordu. Telefonu açtı. Numara
yı çevirdi.. 

- Alo .. dedi 

Ve durdu.. Bekliyordu .. Böyle 
saniyelerce beklıedı. Sonra, kısa 

bir iki cümle ile konuşup işini bi
tirdi. Sord·~k: 

- Telefonu açtığın zaman ne -
den bir müddet bekledin .. 

Arkadaş müteessirdi. Şöyle ce
vab verdi: 

- Karşıma bir kadın çıkmıştı. 
ince, titrek bir sesle •Alo• dıye 

sesime cevab verdi .. Fakat, ağlı -

yordu .. Hıçkırıyordu. Onun hıçkı

rıklarının durmasını bekliyordum. 

Bu hazin sahneye ne dersiniz?. 
Bir millet daha ağlıyor!, 

HER GÜN YENİ BİR 

HADİSE İLE BAŞBAŞA 

Avrupa gazeteleri son günlerde 

şuna benzer yazılar yazıyor: Dün
yada hadiseler o kadar çatuk in

kişaf ec!Jyor ki, bir hadise üzerin
de düşünmeğe, tedbir almağa va

kit kalmadan, bir yeni ve belki 
daha mühim bir siyasi sürprizle 

karşılaşıyorsunuz. Akşam yata -
ğınıza uyumak üzere yatarken, er

tesi sabah nasıl bir yeni hadise ile 
karşılaşacağısızı kestiremezsiniz. 

Bu kadar emniyetsiz, bu kadar 
istikrarsız bir hava yeryüzünde 

hiçbir zaman görülmemiştir. 

All:\lED RAUF 

~ÜÇÜK HABERLE~' 
* 1 mayısda Ankarada topla -

nacak olan neşriyat kongresine 
göndeirleceği raporu hazırlamak 
üzere dün Basın Kurumunda bir 
tonlentı yapılmıştır. Bu toplan -
tıda Maarif Vekaleti tarafından 

sualler etrafında görüşülmüştür. 

* Üniv<mı .. e edebiyat fakültesi 
tarlli ve coğrafya şubeleri talabe
sinden 90 kişilik bir grup doçent
lerile birlıkle Yedikule surlarını 
gezmişler, profesör talebeye iza • 
hat vermiştir. * Geçen ay İstanbul civarında 
yapılan sürek avınd1 123 yaben 
domuzu öldürülmüştür. * İki gündenberi şehrimizde bu
lunan tktısad Vekili Hüsnü Çakır 
bugün Ankaraya dönecektir. * Darüşşafaka mezunları Emi
nönü Halkevinde toplaPmış ve ye
ni sene bütçesini kabul etmiştir. * Kadıköy iskele meydanında 
yapılacak park için faaliyete ge
çilmiş, bazı tesisat vücude ge
tirilmesine başlanmıştır. 

* Florya plajlarındaki fiat ta
rifelerınde bu sene tenzilat yapı
lacaktır. * Ankara caddesinin asfalt in
şaatına mayısın birinde başlana
caktır. 

* Belediye Eminönü ve Tak -
sim gibi kalabalık meydanlara bi
rer çöpçü onbaşısı koymuştur. Bun
lar tramvaydan inen halka bilet
leril'li yere atmayıp sepetlere at
malarını ihtar mektedirler. 

* Fransada eski Çek zabitlerinin 
Fransız ordusuna a[ınması hakr 
kında bir cereyan vardır. 

* Macarlar 4 - 4 tarihli Buda -
peşte itilafı ile kendilerine bıra

kılan Slovak topraklarını işgal et

mişlerdir. 

* Fransız hük\ımetinin ayni 
toprakları içinde bulunan şeyh 
Said hakkındaki tasavvurları ü
zerine San'a hükumeti hududa 
gönderilmek üzere asker topla -
mağa başlamıştır. 

Halifenin Sarayında 1 
l._e_·_r_i_s~_n_y_oı_G_üz_e_ıi_, 
Tarihi Roman: No. 46 

Genç kadının saçlarını okşama

ğa başladı· 

- Seni burada nasıl bıraktılar?. 

AcıIT'ddılar mı• 

- Niçin acıyacaklar? Arab or
dula .nın bırkaç ı,rtlnl' kadar şu

radaki gölde boğulup mahvola • 
caklarını herkes bllivoı. Ölüme 
rr hkum insanlardan korkulur mu 
hıç• .. 

S lım kenJıni tutaın~dı: 

Siz bizi ördek sü1 i.isU mü yok
sa k~ırb~iğa mı sandınız? 

- Şu kac,.:u da~ı'l yamacında 

Yazan: CELAL CENGiZ 

kurulmuş çadırları görüyor mu
sun? 

- Onlar sizin askerıniz mi? 
- Evet .. Hepsi Arab mücahid-

leri .. 

- Gölü uçarak mı geçtiniz? 
- Hayır. Etrafını dolaşarak·. 

Maamafih yol bulmasaydık. sal
larla yüzüp geçecektik. 

Genç kadın bir müddet pence -
reden dışarıya baktıktan sonra, 

tekrar geri çekildi.. Başını bitkin 
bir tavırla duvara dayadı: 

- Burada ne yapacaksınız? 

inkilab 
Ve 

Politika .. 
(1 inci sahifeden devam) 

tidar mevkiine terketmi~ olarak 
demokra>i tekamülü ile bir arada 
inkılabın hızlanmasına ve muay
yen hedefler üzerinde ilerlemesi
ne temellük ediyor. Memleket J. 
çindc ve halk safları arasında şim
diye kadar hitbir milletin tari
hinde görülmemiş derecede her 
türlü n.izadan, ihtilaftan, şahsi en
dişeden uzak bir birlik ve sami
miyet havası esmektedir. 

Hiçbir cebre, zora ve tahakkü
me dayanmadan Kemalist inkı -
18bın bayrağı ve Milli Şef İııönii
nün önderliği altında toplanan bu 
mlili vahdet ve yekparelik h.-r 
çeşid politika oyununa karşı asla 
tahammül göstcremiyeceği ise en 
yakın misalleri ile göz önündedir. 

Son intibah denemeleri ile hal
kın teınayiilatını ıniimkün olduğu 

kadar kendi vicdanının ilcası ile 
de tclü eden Milli Şef göze bat.an 
ve kalblere arada bir huzursuz
luk veren bazı püriizlcri de gider
miş \'e bu bakımdan da milli vah
det hislerini büsbütün takviye et
mek imkinıru yaratmıştır. 
İçine girmiş bulunduğumuz ye

ni devir, birinci va;fı ile bu hu
susiyeti arzederkcn diğer vasıf -
ları ile de şunları gözönüne ko • 
yuyor: 
A- Türkiyede politika yok, 

inkılabın hızla ilerleyişi vardır .. 
B- Cdhirtlen, tahakkümden, 

zor~ •n uzak hakiki demokrat 
prensipler, fazilet, bilgi, say ve 
feragate müstenid bir çalışma ik
tidar mevkiine hakimdir. 

C- Milli rey, milli vicdan, mil
li tefekkür ve bunların mesnedi 
olan milli matbuat hürriyeti Milli 
Şef ve onıın hükumeti tarafından 
garanti altına alınmış bulunuyor. 

D- Türk genci, Türk münev • 
veri rejimin ve Türk yekparell -
ğinin en asil nigehban ve muha
fızı olarak daima en büyük teyak
kuz ve hassasiyete sahih bulunu
yor. 

İşte bütün bu scbcblcr, Türki
yede milli ve ana politika dışın
da herhangi bir politika cereya -
nının ya ıyabilmek şöyle dursun 
tutunabilmesinc dahi daima yer 
ve imkan verrniyccck olan se • 
beblerdir. Mutlaka politika yap
mak i.'tiyenler ancak bu memle
ket çocuklannın zihinlerini çel
mek, fitne ve fe'adı kundaklamak 
istiyenler olabilirler ki, onlar da 
doğdukları anda boğulacaklarını 
hesaba katrunıyan gafillerden ve 
suiniyet erbabından başka kim
seler olamazlar!. 

ETEM İZZET BENİCE 

Trak Karaya Oturdu 
Dünkü kesü sis yüııinden Deniz 

Bankın Trak vapuru Marmarada, 
Trilye önlerinde karaya oturmuş
tur. Vapurun birdenbire karaya 

oturması yolcuları telaşa düşür -
müşse de, panik olmamıştır. Mu
danya m;iddeiumumisı bir motörle 
Trilyeye gitmiştir. Yolcular mo
törle ve diğer vesaitle karaya çı
karılmışlar ve Borsaya gönderil -
mişlerdir. 

Sis çekildikten sonr2 Sus vapuru 
Trllyeye gelerek Trak vapurunu 

- Fernando'yu aradık.. Bula -
madık. Şatoyu yakıp döneceğiz. 

Genç kadın gözlerıııi açarak 
haykırdı: 

- Ne dediniz? Bu güzel binayı 
yakacak mısınız? 

- Evet. Şaşılacak ne var?! Her 
düşman ordusunun yaptığından 

qaşka bir şey yapacak aeğiliz. 
Dışarıdan akseden şen ~esleri 

duyan İspanyol dill:.eri birdenbire 
gülmsedi: 

- Askerleriniz çok nej'eli.. 
- Şüphesiz. İşbilyeyi yakında 

ele geçireceğimızden emin olduk
ları için, Sinyorun gömdüğü şa

. rabları çerek eğleniyorlar. 
-Kaleye nasıl gireceksiniz? 

- Burcları yıkarak .. Ve yük-
sek duvarları aşarak ... 

- Söylenmesi çok kolay ... F'a -
kat, yapılması çok güç bir iş. Ben
ce Arab ordusu, kayalara çarpıp 
tersyüzüne dönen rüzgarlar gibi, 
perişan olacaklar ve ı,;eldikleri ye-

PO L • s 1 
Ve .. Mahkemeler 

Neden 
Şikayet 
Etmişi 

Sen 
Dilini 
Tut! .. 

eliha hadiseyi 
başladı: 

anlatmağa B undan bir müddet evvel A- M 
vadis isminde bır şahsın ya- J 

ralıınmasına sebebiyet ve- 1 •- Geçen sene, bir pazar 
gunu idi. Sabahleyin Ayşenin ab
lası Nazmiyenin evine gitmiştim. 
Nazmi ye ve kızkardeşi ile akşama 
kadar hoş ve tallı vakit geçirdik. 
Akşam olunca, kalkıp evime dön
mek ıstedım. Fakat Nazmi ye bı

rakmadL Ben de onu kıramadım, 
kaldım. Yemekten sonra, toml:.ala 
oynamağa ba~ladık. Biz yukarıda 
oyun oynarken, alt katta oturan 
Emine ile misafirleri de şarab i
çiyorlardı. 

ren tütüncü Anderyanın mubake-ı 
mesıne dün de asliye üçüncü ce-
zada devam edildi. * 

Dünkü duruşmada suçlu vekili 
müdafaasını yaptı. 

•- ... hadisenin vukuunu mü
teakıb hazır bulunup, hiıviyetleri 
zabıtaca tesbit edilen şahidlerin 

hepsi de müekkilim lehinde şahid
lik etmlşlerdir. Avadıs; Anderya-ı 
nın dükkanına tütün almak için 
gelmiş; o sırada dikkatsizliği yü
zünden elindeki çan ta ile tezgah 
üzerinde bulunan taşa çarparak 
onu ayağının üzerine düşürmüş ve 
bu suretle kendisini yaralamıştır. J 

Bu işde müekkilimin kabahati ol-/ 
mamakla beraber, insani hisleri -
nin tesirile bu müşterisinin tedavi
sinde büyük bir alaka göstermiş, 1 

ona yardım etmiştir. Müekkilimin 
bu hareketi; davacı da kendisin
den daha fazla menfaat ümidini 
uyandırmasına sebeb olmuş ve iş·' 

te bunun için müekkilim hakkında 
şikayette bulunmuştur. 

Davacının iddia ettiği gibi mü
ekkilim kahveci değil, tütüncüdür. 
O taş da tezgah üzerine çırak ta
rafından k.onulmuştur. Davacının 

iddiasını teyid eden tek bir delil 
bile mevcud değildir. Bu sebeble 
müekkilimin beraetini isterim. 

Müddeiumumi de Endel")!anın 

suçunu sabit görmediğinden be -
raetini taleb etti. 

Heyeti hakime kısa bir müza
kereden sonra Anderyanın bera -
etine karar verdi. 

Bu Seneki 
Belediye 
Bütcesi 

Belcd;ye bütçesi sa!ı günü şehir 
mectsine verilecektir. Bütçe adi ve 
fevkalade olarak ikl kısmı ihtiva 
etmektedir. Bu sene t>ütçeye ko
nan tahsisatla şehir haricindeki 
üç senelik yol inşaatın:ı devam e
dilecektir. Asfalt yolların bu sene
ki taksiti olan 230,000 lira verile

cektir. Nafıa için 85,829, maarif 
içın 2.021,424 lira konMuştur. Zi· 
raat 41,021, veteriner 44,128, sıh -

hiye, 137,036 dır. Muhtelif masraf
larda 843 bin küsur lira kabul e
dilmiştir. Maaş ve ücre\ kabul e
dilen miktar 4,300,056 iiradır. 

çekmeğe başlamıştır. Vapurun ka
raya epeyce oturduğu zannedil . 
mektedir. Vapurun ne suretle ka
raya oturduğu hakkında tahkikata 
devam edilmektedir. Buradan bir 
tahlisiye gemisi gönderilmiştir. 

re dönup gideceklerdir. 
.3elim bir sedirin üstüne otur

du: 

- Bulafları bırakalım şimdi. 

At da burada, meydan da burada. 
Herkes boyunun ölçusünü göste
cek. Hele sen bana hakikati söy
le bakayım şimdi: Adın ne? Kim
sin?. Buraya neden ve nereden 
geldin?. 

Genç kadın, tuzağa düşmüş bir 
kedi gibi, gittikçe küçülüyor, bü
zülüyordu. 

- Adım Maryana... Serasker 
Don Petro'nun kızıyım .. Kıştale

den geldım ... 
Dedı. 

Maryana artık serbest konuşu
yordu .. Karşısındaki Aı·ab zabi -
tinin kendisine bir zarar vermi -
yeceğinden emin görünüyordu. 
Perde perde yükselen sesinde tat
lı bır ahenk, bakışlarında gittik
çe artan bir cazibe vardı. 

Selim sordu: ' 

Bir ara, aşağıda bir gürültü ol
du. Emine oturdukları odadan dı· 
şarıya çıkarak, yukarıya seslendi: 

- Hiç utanmıyor musunuz, bizi 
neden dnliyorsunuz? 

Onun bu hareketine şaştık, kal
dık. Zira, biz kat'iyyen kendile -
rini dinlememiştik, oyunla meş -
gulduk. 

Nazmiye ona şu cevabı verdi: 
- Ne münasebet kardeş! Sizin

le ne alış verişimiz var?. 
O sırada Ayşe de sofaya çıktı ve 

Emineye hitaben : 

- Ne söylenip duruyorsun? Hep 
seni mi dinleyeceğiz! 

Emine öfkelenmişti: 

- Sana ne oluyor, utanmaz. de
di. Dilini tutsana sen!.. 

Eminenin kızı Şefika annesinin 
kolundan tutarak, onu odaya gö
türmek istedi. 

- Vaz geç Allah a~kına anne, 
sen bu terbiyesiz kadınla başa çı
kamazsın!. 

İşte kavga böyle başladı. Niha
yet Emine öfkesini yenemedi, Ay
şenin üzerine hücum etti. Kızca
ğız korkusundan merdivenleri hız
la çıkarak, bizim bulunduğumuz 
odaya girdi. Ben ayşeyi, Emine -
nin başını yaralarken görmedim .• 
Şahid Nimet de şu ifadeyi ver

di: 
•-O gece evimde işlerimle meş

guldüm. Saat yedi sekiz sıraların
da Şefika geldi, kız. pek telaşlı idi. 
Ağlıyarak anlattı: 

- Ah Nimet teyzeciğim bilmez
sin bilmezsin neler oldu? Ayşe ile 
Annem döğüştüler. Ayşe, anno
min başını yardı. Zavallı kadın çok 
kan zayi etli ve bayıldı. 

Hemen efendim, mantomu giy
dim, Şefika ile beraber çıktım, ev
lerine gittik. Emine Hanımın bu
lunduğu odaya girdim. Kadın, 

yüzü gözü kan içinde yatıyordu. 

Benim hadise hakkındaki malu -
matını bu kadardır .• 

Üçüncü ceza heyeti hakimesi, 
hadiseyi gördüğü söylenen Eleni
nin de şahid sıfatile dinlenmesine 
ve bu sebebden duruşmanın 17 ha
zirana bırakılmasına karar verdi. 

M. HiCRET 

- Adın da kendin kadar güzel, 
Maryana! Hakıkati söylediğine 

inanmak istiyorum. Don Petro -
nun kızının buraya, bir papas e
vine niçin geldiğini de anlamak 
istiyorum! 

- Babamdan Sinyor Fernan -
do'ya bir mektu b getirmiştim. 

- Kıştale hükli.metinin seras -
keri, buraya mektub göndermek 
için senden başka birini bulama
dı mı?. 

- Hayır. Çünkü Fernando'ya 
getirdiğim mektub çok mühim ve 
mahremdi. Önu kendisine gizli 

verdim. 
Selim düşündü: 
- Babanın Kral ile arası nasıl? 
-Çok açık .. 

- O halde Petro, Kraldan gizli 
olarak Sinyor Fernando'ya tali
mat verdi, öyle mi? 

Genç kız hayretle gözlerini aç
tı: 

- Babam, Fernando'ya talimat 

Şişe ve 
ristal 

imalatımız 
Şehrimizde şişe buhranı son 

1 günlerde pek fazlalaşmıştır. 

Ayni hal; Yunanistandır da l is
solunduğundan Paşabahçe şişe ve 
cam fabrikasına yeniden mühim 
siparişler verilmiştir. 

Diğer taraftan sırf Türk bilgi 
ve işçiliği ile yapılan mezkfır fab
rika imalatı müteaddid Balkan 
şehirlerinde çok rağbet görmekte
dir. 

Bükreş ve Belgraddan b!le fab
rikamıza kristal siparişleri veril
miştir. 

Bundan başka Paşabahçe şişe 

ve cam fabrikası köylülerimiz için 
muayyen tipler dahilinde yaptığı 
muhtelif çeşitleri yeniden arttır
mış ve bunlann ucuza satılması 
imkanlarını da ayni zamanda a
ramağa başlamıştır. 

Hatayın İltihakı 
(1 inci sahifeden devam) 

raber bilhassa Suriye gazete
leri bazı haberler ve müta -
lealar neşretmektedirler. 

Bilhassa Beyrutdan şu ma
lumat verilmektedir: 

Beyrut 6 (Husu.,-i) - Birkaç 
zamandanberi Hatayın kat'i 
surette Türkiyeyc ilhakı hak· 
kında birçok şayialar dola -
şıyordu. Fransanın yeni An
kara sefiri Masiğh'nin Beyruta 
gelerek fevkalıide komiser 
Puo iki gün devam eden gö
rü.,mıeleri, bundan sonra da 
miralay Kole'nin Ankarayı zi
yireti bu şayiaları daha ziya
de kuvvetlendirmiştir. Hatta 
Beyrutta dolaşan sözlere ba -
kılırsa bu hususta cereyan et
mekte olan müzakereler neti
celenmek üzeredir. 

Bununla beraber, gazeteler 
Hatay işinden daha ziyade, 
Suriyenin istiklıil davasile 
meşgul olmaktadırlar. Böyle 
bir sırada Hatayın Tiirkiyeye 
ilhakı aleyhınde neşriyatta 

bulunarak, Türkiyenin sem -
patisini kaybetm~mek miilıi

haza•ile hareket edildiği an -
lll$ılmaktadır. Hatta Hatay me
selesinde ilk zamanlar çok ile
ri giderek Türkiııe-ıJi gücen
dirmiş olduklarına nedamet 
eden gazeteler bıle vardır. ı 
Hatayda bütün Türk kanun -
ların;n ve parasınırı kabulü, 1 
gümrük nizamlarının değişti
rilmesi gibi Hatay meclisince 
toptan alınan kararlar hakkın
da gazeteler mütalea serdine 
bile lüzum görmemektedir 
Zer. 

PUO PARISE GiTTi 
Fransanın Suriye fevkalade 

komiseri Pıw diin akşamki 

Toros ekspresile şelırimize gel
miş, istasyonda Vali muavini 
ve Fransız sefareti erkanı ta
rafından karşılanm4tır. Fev
kal<ide komiser yine dün ak
şamki ekspresle Parise git -
miştir. Komiser Suriye ve Ha
taya aid işler hakkında Fran
sız Hariciye Nazın ile görüş
tükten sonra, Suriyeye döne
cektir. 

verebilir mi hiç?!. O, babama de
ğil, bütün İspanyaya hakimdir . 

- Ne dedin? Harbi idare eden 
baban değil mi?. 

- Hayır. Harbi Fernando ida
re ediyor. Bütün kale kumandan
ları Sınyor Femando'nun emri al
tındadır. 

- Ne garib şey! Emeviyede, en 
büyük kumandan halifedir. Bü
tün kumandanlar ona tabidir. Bu
rada askerler bir papasın emri al
tında bulunuyor demek! . 

- Evet. İspanyada Sınyor Fer
nando ne derse, ne isterse o olur. 
En büyük kumandan odur. 

- Babanın ona ne yazdığını tah
min etmiyor musun?. 

Maryana önüne baktı: 
-Tahmin ediyorum. Hatta mek

tubda neler yazıldığını da bili -
yorum. 

- Bana söylemekte bir mah -
zur var mı! 

(Devamı var) 

Zavallı Arnavutluk! 
Yaran: Ahıne.ı Şüknı 1-.;.'i)ffl 

İtalya, •Korsika, Tunus, fl'll 
Savua • dıye l.ağırırken, Arııa · 
vutluğa vurdu. Meğer bütün lı' 
gürültü, asıl hedefi gizlemek iç 
bir manevradan ibaretmiş. A5~r 
ri harekata başlamazdan evvc~ 
hadiselerin silsilesi ehemmiyet 
sizdir: Italya durup durur~~ 
Arnavutluğa asker çıkarılmastD' 
müsaade edilmesini istemiş, f: 
navut Kralı ve meclisi bunu r<j 

dedince, bir Tirana haberine f 
re yüz bin, İngiliz kaynaklııtı·' 
dn verilen bir habere göre de u 
tuz bin asker memleketin ıs · 
tilasına teşebbüs etmiştir. 

İtalya kırk beş milyon nüfus!~ 
büyük donanmıya, tayyare fiJO 
!arına sahih olan ve milyonlarcl 
asker çıkarabilen bir devleti,: 
Arnavutluk ise, bu memleket t 
jansının neşrettiği beyannamedr 
ki tarife göre de •fakir surette ~
J.ahlı, donanmasız ve tir tek tal'" 
yaresız bir milyon nüfuslu• b: 
millettir Fakat Çekoslovakya'd,ı 
farklı olarak faik kuvvetler Ö ' 

nönde boyun eğmemesi, Arna,'111 

luğa dünyanın sempatisini kaZ'ır 
d!rmıştır. 

Acaba, Arnavutluk meselesi, l· 
talya ile bu zavallı küçük devir: 
arasında mevzii bir harbe mun r 
sır mı kalacak? Arnavutluk rn ' 
selesi iki şekilde umumilcşebılıf 

1- Bu, mihver devletleri tars· 
fından girişilen büyük bir taarrır 
zun b~langıcı olabilir. Arna\'ııt· 
luktaj<i muvaffakiyetleri üzeı .ııı 
Almanya ve İtalya, daha genij 
teşebbüslere girişerek karşı ta · 
rafı mukavemete tahrik edebil~. 

Şimdilik böyle bir emare gO' 
rünmüyor. Musolini'nin bu te,elr 
büse girişirken Hitler'e malüııı51 

verdiği şüphesizdir. Almanya dl 
birkaç sebeple ltalya'nın bu it ' 
reketini tasvib etmiş ve 1ıoıı.I 
bundan memnun kalmıştır. R~ ' 
ma - Berlin kombinezonunun bıi 

tün faydalarını şimdiye kadar /, 
manya temin etmiştir. İtalya h" 
kumeti, kendi efkarı umumiye ' 
sine karşı bu hizmetlere mukab• 
birşey elde etmek ister. 

Gerçi Adriyatik ergeç AlıMı 
menfaatlerinin ve ali\ kalar n•' 
çerçcvesı i1;ine girecektir. F-~

henüz ona sıra gelmemiştir. 

2 Bu hiidi.se bir Avrı.;ıa haf 
bine, İng:aere ve Fransa' ın it· 
ya'ya mukavemet etmiye kn:ı 

vermelerile de müncer olabı f· 
Filhakika eğer Arnavutluk uııı" 
zaman mukavemet edebilse, bur· 

dan doğacak karışıklıkların ne er 
labileceğını kestirmek zor! · ·r 
Fakat Ar"navutların mukavcrne1 

etmek istememelerinden değı:. ır 
radaki kuvvet nisbeti pek büyiıJ 
olduğundan bu mukavemet uzu" 
müddet süremez. İngiltere, ftal' 
yan teşel:.büsUnün, Akdenizde~ı 
statükoyu garanti eden 16 nu;ail 
mukavelesine mugayir olduğuııll 
bildirmekle beraber, Arnavutlu~ 
ile doğrudan doğruya alakadar ol' 
madığını söylemiştir. Fransa d& 
bu meselede muhteriz davranıyor· 
Gerçi Yugoslavya'da efkarı u ' 
mumiyenin heyecan içinde buJuıY 
duğu haber verilmektedir. Ve fil' 
nanistan'da da büyük teliı~ ve cıı· 
dişe vardır. Fakat bu dcvlctlef• 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bugün Nöbetçi 
Eczahaneler 

Fatihde: Yedikulede (TeofiJ,,Sl• 
Balatta (Hayım Berk), Şehrer?ll' 
ninde (Hamdi), Yenikapıda (:i" 
rım). Fatihde (Fuad). Şehzade ' 
başında: (Hamdi), Eyüpte· (Ari{)• 
Beşiktaşta: (Nail Halid), Sari ' 
yerde: (Nuri), ltsküdarda: (örııef 
Kenan), (Bağlarbaşı), Kadıkii ' 
yünde: Söğü!lüçeşmede (Hulu;ı 
Arat), Mühürdarda (Sadık Tc ' 
rem). Yeldeğirmeninde (Ye~usl• 

!" Bakırkôyde: (Merkez), Kumknl' 
da: Beyazıdda (Süheyl Cernnl• 
Eminönünde: Bahçekapıda (Salı~ 
Necati), Divanyolund~: (Esadl' 
Unkapanında (Harilaos) eczaıte' 
lerı. 
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Günün Meselesi: -
Halk Sandığından 
Esnafın istediği 

Borç Veren Diğer Bankalardan 
Fazla Kolaylık isteniyor 

O 
stanbul esnafı, Balk San
dığından §ikayetçidir. 
Bunu, cuma günü yapı· 

lan toplantıdaki münakaşalar· 
dan öğrendlk. 

Mailim olduğu üzere, 34 es
naf cemiyeti reisi, evvelki gün 
birleşik esnaf cemiyetlerinin 
Cağaloğlundaki binasında reis 
l!:izımın başkanlığında bir top· 
lantı yapmıştı. Bu içtimada dün 

de yazdığımız gibi, esnafı ya
kından alalı.adar eden mesele -
ler görüşülmüş, bu arada es • 
naf hastanesinin faaliyetinden 
sitayişle bahsedildikten sonra, 
söz esnafın Halk Sandığından 
laYtkile istifade edemediği 
ınevzuuna intikal etıniştir. 

Esas itibarile esnaf, yukarıki 
iddiada ittifak etınekle bera -
ber, bu mevzu etrafındaki nok
tai nazar, ikiye ayrılmaktadır: 
1- Halk Sandığı diğer borc 

veren müesseselerden daha baş
ka kolaylıkla ikrazatta bulun
ınalıda. 

lasa edebiliriz: 
·Balk Sandığı esas gayesi 

itibarile, fakir halka ve esnafa 
yardım eden bir müessesedir. 
Esasen Sandığa muhtaç olan
lar nisbeten az sermayeli olan

lardır. 

Vaziyet böyle iken Sandık, 
elli ve yüz lira gibi cüz'i bir 
para için iki kefil istemekte, 
bunlardan birin mülk sahibi, 
diğerinin de kiracı olmasını 

şart koşmaktadır. 

Halbuki biz, bu miktar pa -
rayı, bankalardan da ayni şe
raitle temin edebiliyonız. 

Sandık, bize borç para verir
ken mesela mensub olduğumuz 
cemiyetin tekeffülünü kabnl et· 
meli, bizi kapı kapı dolaşarak 
kefil aramaktan kurtarmalıdır.> 

Esnaf, faiz meselesi için tun
ları söylüyorlar: 

- Balk Sandığı, faiz bakı· 
mmdan da biz fakir esnafı dli· 
şündürmektedir. Sandığın ko· 
mhyonculuk ve diğer namlar 
altmda yapılan zam da dahil 

1 

Erkekçe Döğüşmek 

/A 
rnavutluk hadiselerinin sey
ri herkesin gözü önünde 
inkişaf ediyor. Fakat, etra· 

fıınıza bakıyoruz: Karaya ilk ya-

bancının çıkışını arnavutlarm mu· 
kavemetle karşılanıaları, yurdla· 
nnı müdafaaya koyulmalan her

kese adeta bir süpriz gibi geldi. 

Çükü, Arnavutluktan ne kadar da· 
ha büyük, modem ordusu olan 

devletlerin, bir kuzu gibi teslim 
oluşlarını, yakın zamanlarda 
gördük. 

Erkekce döğüşmek, kan akıt • 
mak, ynrd müdafaa51, istiklal için 

çarpışmak muhakkak ki zevkli bir 

şey .. Bunnn zevkini yalnız döğü· 

şenler değil, uzaktan seyirci olan 

Jar bile tadıyorlar. Çünkü, ne ka

dar uzun zaman vardı ki, pısırık 
hareketlerden iğrençlik duyuyor

duk. Silaha sanlan milletlerin, 
yurd müdafaası için duydnklan 

heyecanı, bu asaleti görmeğe çok· 
tandır hasret gitıniştik. 

Arnavutluk sahillerindııo patlı

yan ve Arnavut bileklerinin kav· 
radığı filintaların, bu bakımdan 

harikulade bir jest olduğunu ve 
bütün dünyaya bir dersi ibret ver

diğini kim inkar edebilir?. 

BURHAN CEVAD 

1 T ARIHE GÖÇEN BÜYÜKLERiMiZ 1 

Büyük Mimar Sinan 
İçin Bugünkü ihtifal 

16 da Sinan'ın 
Yapılacak 

Merasim Saat 
Kabri Başında 

B ugün koca Sinanın ölümü - ı 
nün 351 inci yıldönümü mü
nasebetile büyük bir ihtüal l 

yapılacaktır. İhtifal, gündüz Sina
nın Süleymaniyedeki kabri başın
da, akşam da Eminönü Halkevi sa
lonlarında olmak üzere ikiye ay
rılmıştır. 

GÜNDÜZKİ MERASİM 
Merasime, Sinanın Süleymani

yedeki kabri başında saat tam 16 
da başlanacaktır. Program muci -
bince, 13,30 da, civar orta mek
teblerden, liselerden, yüksek mü· 
hendis mektebinden, güzel san'at

dehasının A vrupaya bir penceresi 
olduğundan bahseden bir nutuk 
söyliyecektir. 
Müteakıben, Belediye imar şn· 

besi mühendisi Salim I'erin'in 
söy liyeceği nutuktan sonra mera
sime yine istiklal marşile son ve
rilecektir. 
Sinanın Süleymaniyedeki mak

beresine, Üniversite, Güzel San'at
lar Akademisi, Halkevi, Nafıa fen 
mektebi, mühendis b;r!iği, yük -
sek mühendis mektebi ve saire 
namına çelenkler konulacaktır. 

GECEKİ MERASİM 
lar akademisinden. nafıa fen mek- Bu akşam, Eminönü Halkevin
tebinden gelecek talebe ile halka, de de ihtüal yapılacaktır. İhtifal, 
evkaf mimarlarından Mustafa ta- 20,30 da Mimar Kemal Altanın 
rafından Süleymaniye camiinde (mimar Sinan ve eserleri) mev -
izahat verilmiştir. Bundan sonra zuu etrafında verilecek konfe • 
hep birlikte Sinanın kabri başma r ansla başlıyacak, geç vakte ka
gidilecek, ihtifale tam saat 16 da dar devam edecektir. Buradaki 
İstiklfil marşile başlanacaktır. Bun merasime herkes iştirak edebile -
dan sonra yüksek mühendis mek- cektir. 
tebi son sınıf talebesinden Fakih AKADEMİNİN BİR İTİRAZI 
Özlen, hazırlanan kürsiye gelerek Evvelce de haber verdiğimiz 

a -soıır TELG&AJ'- 9 :N 8.t..N ı• ...... 

Talebenin 
Müsamere 
Mevsimi 

Bazı Ta~ebe Velileri 
Çocukların Tatil 

Mevsiminde Serbest 
Bırakılmasını istiyor 
Mekteblerde müsamere mevsimi 

başlamak üzeredir . Ma!Um oldu
ğu üzere mekteb idareleri, bu mü
samerelerle talebenin bir senelik 

tahsil ve terbiye müktesebatım ve
velilere, ebeveyne göste rmek fır
satını bulurlar. Müsamereler, u
zun çalışmalardan sonra verildiği 
cihetle ekseriya muvaffak bir in

tıba bırakmak imkanı elde edil- . 
mektedir. Şu kadar var ki, bazı 
talebe velileri bu halden memnun 

kalmamakta, zaten 9 aylık tahsil 
devresinin iki a:ı:ının mecburi ta
tillerle heba olduğunu iddia et

mektedirler. Bu iki aya, bir de ta
lebenin muhtemel hastalık gün -
]eri inzimam ederse hasıl olacak 
neticenin düşündü!iicü mahiyeti

ni gözönünde tutan delili, müsa
mereye hazırlık müdcieti karşısın
da büsbütün endişelenmektedir -
ler. 

Mimar Sinan'ın 
Yıldönümü 

B 
ugün, büyük Türk Mimarı 
Sinan'm 351 inci yıldöniimü 
kutlulanıyor. Birkaç yıl ev• 

vel, merhum tarihci Ahmed Re • 
fik'in Sinan hakkında yazdığı bir 
broşürü okumuştum. Sinan'ın ha
yatı ve eserlerinden bahseden bu 
küçük cildde itiraf edeyim ki, a· 
radığım şeylerden pek azını bul
muştum. Sinan başlıbaşına bir a· 
)emdir. Süle;, :naniye camii, Edir
nedek:i Snltan Selim camii, bü • 
yük san'atkinn şabeserleridir. 

Fakat, Sinan, deyince, aklınıza 
ne geliyorsa, kafanJZJD içinde bir 
seri halinde, sıralanan binbir su
alin aradığınız eevabları nelerse, 
bütün bunları toplu bir halde, bir 
arada cemetınlş bir eser yoktur. 

Sinan'm yıldönümü nıüııasebe
tile bu satırlan yazıyorum. Baş· 

ka sahada yetişmiş, herhangi bir 
diğer san'atkir hakkında da iste
dlğiniz şeylen derli toplu bir cilt 
halinde bnlamazsınız. 

2- Faiz nisbeti azaltılınalı • 
dır. olmak üzere yüzde 12-13 nis· l l·--------------1 

büyük Türk mimarının eserle - veçhile, güzel san'atlar akademisi, 
rindeki kudretten, taş ve hendesi Sinan ihtlfallerinin her sene tek
şekillere nüfuzundaki dehasın - J rarlanmasına itiraz etmiştir. Aka
dan bahsederek Sinanın eserleri· demi, mimar sinan ihtifallerinin 
nin yüksek kıyme'l:ni anlatacak • j on senede bir tekrarlanmasını is
tır. temektedir· Önümüzdeki seneler-

Keyfiyetten Vekalet haberdar 
edilmiştir. Bu seneden itibaren 
bu müsamereler usulüne son ve
rilmesi, temsil ve temaşaya he
veskar talebenin Halkevleri:nin 
gösterit kollarına bağlanması dü
şünülmektedir. 

Bizde neşredilen ekseri tetkik 
eserleri, hep birer ·kalem tecrü· 
besi>, •kllçük bir fikir vermek 
için neşredilmiş bir broşür•, ·bir 
yıldönömü münasebetile alelace
le hazırlanmış ince bir kitab•, ya· 
hud da, orijinal olmak iddiasile 
ortaya atılmış, kifayetsiz saLfılıi

yetli bir kafadan çıkmış, hatalarla 
dolu bir garib •tetkik eseri> dir. 

Bir muharririmiz, bu hmus
ta esnaf arasında hususi bir 
anket yapmıvtır. İstanbul es
nafının dediklerini şöylece hu· 

betinde bir faiz aldığını söyler

sek Halk Sandığının niçin fa· ı 
kir esnafı tatmin edemediği 
kolaylıkla anlaşılır.• 

Sıhhat Müzesi Yeni Bir 
Şekle Sokuluyor 

Tamirat Ziyaretlere Mani Değil 

G 
eçen sene, tamir ve tadil e- ı müdürlüğü, müzeye gelen ziya -

dilen ~ivanyoiund~i sıh· retçilerin tahaffuz fikirlerinin ço
hat muzesınde yenıden ta· ğaltılması için yeni bazı tedbırler 

~at yapılacaktır. Geçen sene, ı 111-utır. 
ınuzenin içi teşkiıfıtlandırılmış, 

lnodern bir hale sokulmuştur. Bu 

B€neki tamirat bilhassa binanın dış 

lnaıızarasını güzelleştlrıneğe ma· 
tu:ftur. Tamiratın, geçen sene ol· 

duğn gibi, ziyaretlere mani teşkil 
etnıiyecek bir tarzda yapılması ka-• 
raı-laştırılmıştır. 

Sıhhiye müdürlüğü, mektebli • 
!erin de muntazaman müzeyi zi· 

Yasağa 

Riayet 
Etmiyenler 

Yenicamiin tamiri ve Eminönün

Bir Batında 
3 Çocuk 

Fener Belediye tahsil şubesi 

~emurlarından Muammerin re -
fikasının bir batında üç çocuk 
dünyaya getirdiğini yazmıştık. 

Daha ana kucağında memlekete 
sıhhatli üç vatandaş olacağına 

şimdiden hiç şüphemiz olınıyan 

yavrnların bugün de resimlerini 
koyuyoruz. Çocukların isimleri: 
İlk doğan önder, ikincisi Tuncer, 
üçüncüsü Enderdir. 

Fakihden sonra edebiyat fakül- / de, akademinin bu temennisi na • 

tesi tarih şnbesin~~n ~kre'.'.1, Si- , . zarı ~i~kate alınarak Sin".° ihti· 
nanın hayatından ozbeoz Türk o- fallerının her on senede bır yapıl
luşundan Selimiye camiinin Türk ması düşünülmektedir. 

Şehir 
Tiyatrosu 
Turnesi 

İstanbul şehir tiyatr<ısn bu se
neki turnesinde Hataya uğradık
tan sonra, müsaid şerait bulursa 
Kıbns ve Rodosa da gidecektir. 

Evvelce buralarda verilen tem
siller hasılatının seyahat masraf
larını bile karşılamadığı malum 
olduğundan buralardaki temsil -
]erde kazanç gayesi gözetilmiye -
cektir. 

Üniversite 
Askerlik 
Kam oları • 

Üniversine askerlik kampları bu 
sene de, geçen seneler olduğu gibi, 

temmuzda başlıyacaktır. Erkek 

talebenin kamplara iştiralı:i mec- I 
buridir. Bedenden mazereti olan
lar, yalnız nazari derslerden im- J 

tihana tabi tutulacaklardır. Has -
talık, ancak askeri sıhhat heyet • 
leri tarafından veril~n raporla 
tesbit edilecektir. 

Çürük Evler 
Yıktırılıyor 

Belldiye, şehrimizin bilhassa E
dirnekapı, Fatih, Üsküdar ve em
sali gibi ahşab evlerin çok bulun

duğ uyerlerdeki bütün binaların 

kaza mühendisleri ve fen heye -
tince sıkı bir tetkikten geçirilme
sini şubelere tebliğ etmiştir. 

Bunun üzerine muhtelif semt -, 
]erde mühendisler tarafından semt 
semt kontrollar yapılmaktadır. Bu 
tetkiklerde çökme tehlikesinden 
şüphe edilen evler derhal yıktı • 
rılacak, sahibleri 10 gün içinde 
yıkmazlarsa belediye tarafından 

yıkılacaktır. 

Büyük otoritelerin vel)'a sala
hiyettar heyetlerin uzun araştır

malardan sonra meydana getir • 
dikleri güvenilebilir ihtisas eser
leri bizde yok denecek kadar az
dır. 

Büyük san'aıkarlarunızı sevdir
mek için, onları, yeni nesillere 
tanıtmak lhımdır. Tanımadığı • 
ğımız varlıkları •evnıektc, inan
makta ~ok defa gayrisamimi olu-
nız. 

REŞAD FEY7t 

Yeni 
İki Buçuk 
Liralıl~Jar 

Yeni kağıd paralarırrızın s~1 ;s, 
pek yakında tamam olacaktır. Ha 
len; bu seriden piyas&ya çıkarıl· 

mıyan 2,5, 500 ve 1,000 liralıklar 

kalmıştır. 

Yaı-etıerini temin maksadlle te • 

§ebbüslere geçecektir. Bazı hayır

kar mekteb müdürlerini, talebele

rUıi, tabur halinde buraya getire· 
?ek melhuz içtima! 1el8ketlerin ö
llfinü şimdiden almağa çalışmakta

dırlar. Sıhhat müzesi, Divanyolun
da olmasına rağmen maalesef zi

Yaretçisi matlub derecede çok de

kildir. Buraya bilhassa, pazar gün
leri Mehmedciklerin alı:ın akın 
geldikleri görülmektedir. Ziyaret

çileri en fazla alakadar eden da
irenin (verem) ve (frengi) hasta

lıklarım tebarüz eden kısımlar 
<>lduğn tesbit edilmiştir. Sıhhiye 

deki imar faaliyetinin yolunda ı--------------ı Almanya ya 
Üzüm 

İhracatımız 

Kız taiebenin, askerlik kamp -
!arına iştiraki, bu sene de mev • 
zuubahs değildir. Üniversiteli kız 

talebe, şimdiki halde haftada bir 
saat askerlik dersi görmektedir. 
Üniversitelilerin askerlik kamp • 
!arının geçen sene olduğu gibi, 

Harbiyedeki yedek subay okulun
da geçirilmesi kuvvetle muhte -

meldir. Üniversiteli talebenin 

kamp müddeti yirmişer günden 
üç devreye ayrılmıştır. 

Daha ilk tedkiklerde Edirneka· 
pıda 3, Üsküdarda 2 evin yıkıl -
ması sahiblerine tebliğ olunmuş 

ve bu evler boşalttırılmıştır. 

2,5 liralıklaırn tab'ı Londrada 
ikmal edilerek Cumhl'riyet Mer· 
kez Bankasına gönderilmiş oldu· 

ğıından önümüzdeki günle•dc ev
vela bunlar piyasaya çıkarılacak

tır. gitmesi için, Belediye Köprüden 

gelen vesaiti nakliyenin Yenicami 

kemerinden geçmesinı menetmiş-

ti Vesaiti nakliye, Yenicamün sa

ğından dolaşarak İş Bankası önü-

ne gelmekte, burada· istasyon yap

maktadır. Son zamanlarda akşam-

lstanbul Adliyesine 
Mübaşir Alınacak 

İstanbul C. Müddeinmnmiliğiıı
den: 

İst. adliyesinde açık bulunan ma
aşlı ve ücretli mübaşirliklere or
tamekteb mezunları arasında bil-

--00--

• 
lstinyede 

İşsiz Kalanlar 
Denizbankın İstinye havuzların

da işsizlik dolayısile kadro harici 
edilen amelelerin sayısı 400 ü geç-

Cumhuriyet Merkez BanKu.,ı 

nümnne 2,5 liralıklardan bankal: . 
ra göndermiştir. . 500, ve . ıooo 

liralık paralarımızın t" b'ı da ya -
kında bitirilecektir. 

Bu suretle yeni kagıd parala -
rımızın serisi tamam olacaktır. 

!arı, bir vesaiti nakliyenin bu yasa- müsabaka münasibleri alınacaktır 

Son günlerde Alınanyaya yapı

lan üzüm ihracatımız hemen he -
men tamaınile durmuştur. 

Bnna sebeb, Almanya fiat kon
miştir , ı--------------

' 

ğa aldırmıyarak, Yenicami önün-

deki manialara rağmen kemerin 

altından sür'atle geçtikleri görül

mektedir. Bu yasağa dıkkat etıni-

yenler hakkında takibat yapıla-

caktır . 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 125 Yazan: M. Sami KARAYEL 

İsteklilerin memurin kanununun 
.4. cü maddesinde yazılı belge -
!erile imtihan günü olan 11 nisan 
939 salı günü saat on buçuktan 
bir gün evvele kadar bir dilekçe 
ile adliye encümenine müracaat
lazımdır. 

trol idaresinin üzüm fiatlarını yük-1============:...= 
nan üzümleri için evvelce vermiş 

seltmemesi yüzünden ihracatçı • olduğu 7,5 milyon marklık kon _ 

lann Almanyaya üzüm gönder • tenjan miktarına son zamanda 
memek mecburiyetinde kalmala • 1 milyon Rayişmark daha ilave 

ndır. ettiği şehrimizdeki alakadarlara 
Diğer taraftan Almanyanın, Yu- gelen malfunattan anl aşılmıştır. 

İdare, kadrosu asgeri bir hadde 
indirmek için işçilerden bir kısmı
nı daha çıkarmağa karar vermiş 
ve kendilerine tebligat yapmıştır. 

Buradan açıkta kalan ameleler; 
Haliç ve Gölcükteki tezgahlarda 
iş bularak oraya gitmektedirler. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Otobüs Rezaleti 
Hüviyeti bizce malüm bir oku

yucumu:rda.ıı aldığımız mt"ktubda 

İ 
1 

\ deniliyor ki: 
yı oyalıyacak, stanbul yakasma niçerilerin bu işi yarım saat ıçin- bıalide kala kala muhafız olarak zerindeki kethüdayı sadı·iali oda-

•- Geçen akşam , !ı'i>liYe gıt-
geçmemesine çalışacak .. Hiç şüp- de halletmeleri muhakkaktı. on on beş sekban ya vardı, ya sının altına yığarak ateşlediler. mek üzere Beyazıdda olobüse bin-
he yok ki; Hasan Can'a da ayni Sultan Mahmud, yeniçeri ağası yoktu. Ateş yükselince; tüfek atmağa dim. Acele ~im vardı . Tramvaya 
direktüi vereceğiz.. Mustafa ağanın katlolunduğuna Binaenaleyh; Babıalide böyle başladılar. . Bundan maksadları, nazaran daha cabuk gider diye 

- Pekala, haydi çabuk bu işleri biraz kederlenmişti. Sadık bir kul J:ıir hücumu azime mukavemet e· etrafta bulunan muhafız sekban· ı2,5 koru, feda eltim. Saat ıı.ıo 
b b k hm ı"dı." l seçiyordu. Eminönüne kadar ağır 
aşar a a . .. decek kuvvet yoktu. Yeniçeri er !arı dışarı uğratmaktı. 

ezg-i fıstıki makam geldik. Bura-* Dokuzuncu orta kışlasında is- bu hale vakıf idiler. Nitekim; ateşi gören, silah se- da bWm olobüs slop etli. Şoför 
Hafid Efendi her işi yoluna kov- yanı idare eden odabaşıları Ba • Yeniçeriler; beyinlerinde mah- sini işiden sekbanlar dışarı uğ _ muavini indi, makinede sudan fa. 

muştu. Elaltından da Sultan Mah- bıfiliye tamam beş defa nöbetçi rem olarak ve birbirlerini tanımak radıkları zaman kellelerini yeni- mirler yapmaia başladı. Yolcu-
l:Iafid Efendı, kahyasının bu - Pekala dedi. mud'a tertibat hakkında malumat yollayıp bağırttıkları halde Alem- için derhal bir parola kurdular. çeri kılıçlarına teslim ettiler. lar arasında sabı,.ızlananlar var-

SÖzleri üzerine derhal aklı başına Tam bu sırada·, Hafid Efendinin yollamıştı. dar çıkmadı. Babıaliyi muhafa.za - Sabahtır! dL Ben bu tamir işinin dddiY•· Babıali nö)Jet muhafızlarını da tine inanmıştım. Me.t r -dalavere 
gelerek kendini topladı ve sordu: ağalarından biri telaşlı, telaşlı içe- Sultan Mahmud, Kadı Paşaya, altında bulunduran Alemdar sek- Sabahtır parolasını kullanarak birer, birer kılıçtan geçirdiler... lmllj, şoför 11,45 de köprüye ge -

- Demek, Paşa dışarı çıkmazsa rl gır' di. Nefes, nefese: Ramiz Paşaya Alemdar'ı kurtar - hanlarının İstanl;ul :içinde vaki gece saat ezani yedide kışlaların- d b d 1. len Kadık•• vapurunu bekli•or • e Ora a, ura a gece ıyen sekban- u, ' 
abıali muhasara ve hücum edi- - Efendimiz·, dokuzuncu orta· mak için geçmelerini irade etmi· kıyamdan daha haberleri yoktu. dan çıktılar. Ağakapısına bir mik- B b " "d 1 muş. Hakları var. Araba Şlljliyo lar a ı..,ı e ateş o duğunu gö -

•erek kellesi kesilecek.. ya memur adamlarımızın teşvi • yecekti. Eğer, Alemdar dışarı çık- Toplantılar, Etıneydam, Fa • tar asker ve kol kethüdasını bı- kadar boş gidecek detil ya! 8 " 
rünce bulundukları yerlerden çı- ~·• b ti d işi' 

- Evet efendimiz.. kile yeniçeri ağası Mustafa ağa- maz da muhasara altına alınırsa tih, Şehzadebaşı, Beyazıd gibi yer- rakarak sessizce muharebede düş- bekleme, ....,er • ar a "'en 
karak yerlerine gelmeğe başladı· otobüslerde de kendini gosterdl. 

- Peki, Kamertab'a vereceği - yı odabaşıları parça parça etti _ yalnız başına bırakılacaktı. Ne lerde oluyordu. man siperlerine baskın yapar gibi Acele ırıtmek için otobüse binen 
tniz emir ve direktif ne olacak öy- ler ... dedi Kadı Paşaya ve ne de Ramiz pa- Nihayet; yangın tertibi neti- Babıiliye doğru yürümeğe baş • lar. yolcular sabırsızlana dursunlar, 
le ise?. Hafid Efendi ve Kiıhya bu ha- şaya haber verilmiyecekti. Dcrıiz ce vermeyince; Alemdarı Babıa- !adılar. Fakat; her gelen Alemdar zor- arabalar Jtilprünün Kadıköy l•kc· 

0 
- Paşayı dışarı çıkartmak... ' bere memnun olmuştu. Ağaya da- yolları yeniçeriler tarafından ke- !ide bastırıp katletmeğe karar ver- Sokaklarda gece olduğu için bası, yeniçeri kılıcı ile karşılaşıp lesinde sıralanıverdiler. 
lnıadığı takdirde müsademeye ha bazı talimat vererek yolladı. sildikten sonra; bu paşaların A· diler. kimsecikler yoktu. Köpekler hav- kaldırıma uzandı. İııln garibi, vapurdan umulan 

sevkettirmeyip teslim olmak yo- Kahya ile, tekrar mükalemesı- lemdar vak'asını haber almaları Zaten; Alemdar sekbanları işi laşıyordu. Alemdar Mustafa ortalıkta ve ..zmı1idüanku !ar da çıkmadı, 
~una getirmek ... Buna da muvaf· b şl d o kadar kolay olamazdı. Alsalar t l d Ef d"l · h Babıaliye gelen yen,.eriler ev- etrafında bu derece gu"rültü oldu· şoförler elleri böğürlerlnde kaldı. " ne a a ı: azı mış ar ı. en ı erı areme , biz de asabiyeti• renkten r•.nge 
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Koridor Me elesi 
Tazelenecek 

Versay Muahedesinden Kalan 
Son Pürüzlerden Biri ... 

Almanların Tahammülü kalmamış 
B

undan sonra Alrnanyanın 

ne yapacağı meselesi Av -
rupa matbuatııu meşgul e-

di;ı durmaktadır. 

Yeni gelen Avrupa gazetele -
rinde tetkik mahsulü olarak ya -
zılmış bazı yazılardan Avruparun 
istikbaline ve A vrupada Alman
yanın oynayacağı yeni rollere da
ir yürütülen t~min>eri gözden 
geçirmek, günün meselelerinı ay
dınlatmağa yarıyacaktır: İngilte
re, Lehistana yardım için teminat 
verdi. Bundan sonra Lehistan ile 
Almanyanın arası artık büsbütün 
&\ılmış oluyor. Hitler bundan son
ra hangi yolda gidecek? Karpat-
1 raltı Rusyası denilen yer artık 
~ol<o·Slovakyanın malum akıbe

tinden sonra Lehlerle Macarlar a
rasında taksim edilerek Lehis -
tanla Macaristan müşterek bir hu
dud tesis etmiş oldular. Bunun i
leride Almanyaya karşı bir duvar 
olacağını söyliyenlerin dediğ çık
madı. Çünkü Artık Slovakya Al
manyanın elindedir. Bu böyle o-

Miralay Bek neş-eıı oır anında karşısındat<:ıterıe görüşürken 

Hitlerin 
Milyoıılar 

!unca Lehistanla Macaristanın 

müşterek hududu Almanyaya kar
şı bir duvar olmaktan çıkmıştır. 

Bundan sonra Almanyanın hedefi 

Kitabı 
1 

Getiriyor 
M

ücadelem ismindeki kita'lıının Hitler'e ne kadar kar temin et
tiğini tasavvur tder--ıiz? 

Malıimdur ki ·Mücadelem• kitabı Almanyad.a her yeni ev
lenen çifte düğün hediyesi olarak verilmektedir. Mekteblerde müka
fat alan talebeye de •Mücadelem• kitabı verilmektedir. Bütün kitab
haneler bu kitabla doludur. ·Mücadelem• kitabı ayrıca yeryüzündeki 
bütün milletlerin di!ledne çevrilmiştir. Almanyada •Mücadelem• ki
tabı sekiz buçuk marka satılmaktadır. Hltler bu kitab yüzünden 1936 
da 18 milyon, 1937 de 24 milyon, 1938 de 30 milyon frank kazanmıştır. 
Fakat Hitler bu telif haklarııu alıtıamakta ve bu. paraları parti kasa
aına göndermektedir. 

H itler' in M iim1ı.de nasyonııl soayaliit partisini kurmak için Uk 
arkadaşlarile toplandııfı gazino 

Slovak toprağının şimal veya ce
nubuna doğru ilerlemek olacak
tı~. Bu takdirde Lehistanla Al -
manyanın arasında halledilecek 
meseleler yeniden tazelenecektir. 
Versay muahedesinden kalmış o
lan son bir iz vardır. Bu da orta
dan kalkınca Almanya artık 919 
muahedesini tamamile ortadan 
kaldırmış olacaktır. Yirmi sene 
zarfında ne büyük değişiklik. 

Şarkı Prusyanın Almanya ile 
arasında Lehistana verilmiş elan 
bir yol, koridor, dehliz bugünkü 

Almanyanın gitgide tahammlü e
demediği bir diken gibi durmak
tadır. Memel de Artık Almanya
nın olduktan sonra Litvanyanın 

deniz yolu kalmamıştır. Koridor
dan geçecek bir Alman ordusu 
Litvanyanın merkezine kadar gi
rebilecektir. O zaman Lehistan 
da etrafının çepeçevre kuşatılmış 
olduğunu görecektir. 

Lehistanda 1,000,000 Alman var
dır. Bunların üçte biri Yukarı Si
lezyadadır. Hududun yakininde 
Bu böyle olunca orada yeniden 
bir Südet meselesi çıkarmak Al
nıanlar için zor değildir. Geçen se
ne Çekoslovakyadaki Almanlar 
nasıl tahrik edilmiş ise bu sene 
de Lehistandaki bir milyon Alma
nı öylece tahrik edilebilecektir. 

Diğer taraftan Galiçya ile Vol
hinyada bir kaç milyon Ukraynalı 
vardır. Mazi gözönüne getirilir
se umumi harbin son senesine ka
dar Poznanı ile '3ilezyanın Prus
yava tabi oldukları hatırlanır. Ga
l!çya da Avusturya imparatorlu- . 
ğunun yeri idi. Eski Avusturya 
imparatorluğunun parçalarını top
lıyarak kendine maletmek istiyen 
bugünkü Almanya için bunlar 

j Meraklı Şeyleri 
LONDRA KULESINtN KAPILAlll 

n ondranın meşhur kulesin.ln Ju. .. 

l!:. palan, eskJ blr an'aneye ria70 .. 
ten, her akşam sıkı ııkl kapanır. Bn 
kapılar kapanırken 7apılau. merasimi 
bilenler pek udı.r. 

Londra kuleslnln etrafı J'likııek bir 
surla çevrUm.lşllr. Kule Gt1om lö Kon.· 
keran tarafından yapllmıt ve (be7a1 
kule) ismi verllmlşllr. 

Kule evveli adliye dairesi. sonra ha· 
pishaoe oldu. Uallhazll'da bahriye mü
zesidir, İnl'lltere hanedan mm taçlara. 
kıymelll mücevberlorl bu kule de 
hılzolunur. 

Akşam saat aiti oldu mu. bavu· 
diyan kırmızı çuha üzerine ıtrma lt
lemelJ bir eJblse clyer. başına tü.J'lii 
bir p.pka koyar, eUne kocaman bir fe .. 
ncr alır. 

Bir milliılm kumanduuıda bola -
nan dör& nelerle kapıya doj"rd J'ilrür. 
Biltün nöbeıçner kendisini selim.tar. 
Si\•Uler de dururlar. ppkalanm oı • 
karırlar. 

Kulenin önüne ıellnce 11öbe1Gl 1Drar: 

-Dur! .• Kimdir of. 

- Anahtarlar?. 

-Kim.ln anahtarJarıT. 

- Kral JorJun anahlarlan... 

=. Geçini• ö1le ise •• 

Küçük rrup yoluna deTam eder. Ka
le7e strer. ~tücevherlerln buhuıdutu 

odanın önüne l'tllnce ,apkasmı çıka

rır. ve 7ü.bek blr sesle '" sösil IÖ7· 
ler: 

- Allab Kral lorlu blmaJ'• •• mu
hafaza. elsin?, 

Hazır bulunan bütün prdlyanlar kı· 
hçlarmı oekerler, seli.nılarlar. bq • 
Iardiya.n kulenJn kapısuıı kilitler; kil· 
çük grup, anahtarları kule ınuhafı.zıaa 
teslim etmek için g-erl döner. 

Merasim de biter. 

DELİLERİN ZEKASI 

İnC"Dterenln en meşhur akıJ Ye sl
nlr baslahklan miltehassı$larından 

Evan Hucfor, delilerden bahsohınur

ken bunların hazan pek bü.vuk bir dl .. 
rayet ve zeki. l'ÖSterdlklerini söyltmlt 
ve bu sözünü isbat için lkJ vak'a an 
latnıış. 

Doktorun fikrine g-öre, deliler kcn .. 
dtıerlnl arslan santrlar ve arslan gibi 
kükrerler. 

Akıl hastanesi müdürü, delinin bl· 
rlnln bu adetini tcrkettlrmek lvlıı bir 
tüfek almaş. nam.lısım iızerlne pcvlr
mlş, atet edecek clbl bir vazfy.,t aı .. -· Deli kükremlT• birdenbire ıılha:yol 
vermiş, havla.anıya başlamış, n tıpkı 

bir köpek clbl yavaş ,.avq müdürwı 
:ranına gelerek ba,ını ellilerine sür • 
müş, ayaklarını yalamqı. 

Bir ba.,ka den, hastahane bahçın
nının yanma citmlş. kendisine yar -
dım ediyormuş. 

Bir gün müdür, delinin küçük bir 
el arabasını tersine çevirerek dolaf .. 
tıfıru g-örünce hayreUe bakmıya bı..1-

lamı1- Deli: 

- Hayret etmeyiniz, demiş. içerl
elnt doldUl'Dl.3.k mecburiyetinde kal .. 
mamalt için tersine ııevlrdlm.. 

NAPOLYON İYİ BİR 

NİŞANCJ DEGİLDİ 

Napolyon Bonapart, nadiren ava çı
kardı ve her ava cakqmda mutlaka 
bir kaza yapardı. 

Bir gön. aşaklaruıdan birini kal • 
çasından, bir başka g-ün de l\.larepl 
Masena.'yı g-öziinün ilstündCD yara -
lamıştt. 

gözönünden uzak tutulmamak -
tadır. 

Cenubi Lehistan ise •Büyük Uk
rayna• nın yolu değildir., Ukray
na demek de Almanyanın iktısa
di müşkülattan kurtulmak için a
radı tabii servet membalarının 

bulunduğu geniş yerlerdir. 

- - -- -

BAHAR 

N 
isanın ılk gunıerinden bi -
riydi. Ilık bir ha va, filiz ye
§ili gözlü ağaçlar ve.. ha • 

kileşen toprak rengi onu gezmiye 
kırlarda dolaşmıya heveslendir -
mişti. Düşündü, nereye gitse eğ
lenemiyecekti. İçinde ne sevgi, ne 
eğlenmek hevesi ve ne de ağla • 
mak istiyordu. 

Fakat unutarak istediği birçok 
şeylerin toplandığı bir tek hatı
ra vardı. Eğlenmemek, can sıkın
tısı onun için mesele değildi An
cek bahar onu gezmek, eğlenmek 
ve neş'elenmek hevesine sevkedi
yordu. 

Hele ağaçlar tomurcuklarını 

yeşile yaklaşmıya çalışan renk - . 
!eri ne kadar güzeldi. Hem bu 
güzellikler bir de hususi mana -
lar taşıyorlardı. 

Orhan, 'günü kırda geçirmiye 
karar verdi. Ağır ağır Mecidiye 
köyünün yolunu tuttu. 

Şişliyı geçerken yüzü ılık bir 
rüzgarla yıkandı, ciğerleri koku
lu bahar havasile doldu. 

Mecidiye köyüne gelince kır 

kahvelerinden birine girdi. Bah -
çe henüz hazırlanmamış; sandal
yalaı-, masalar depodan çıkıp yer· 
!erini almamışlardı. Orhan san
dalya, masa aramadı. Yeni yeşer
meğe taş\ıyan toprağa oturdu. 

Üsküdar önlerine, Şişli gölge
lerle ada sahillerine kadar uza -
nan küçük, köpüklü dalgalar ne
ler söylemiyordu ki?. 

Düşündü, deniz güzeldi, güneş 
kırlara yakın, rüzgiır ılıktı. Uzun. 
zaman burada oturmak, bu güzel-. 
!ikleri kana kana içmek istiyordu. 
Fakat, isteği iradesine hakim de
ğil ki ... 

Yeşile yakın renk, küçük kö -
pükler ve sıcak güneş onu o a -
lemden ·alıp ta uzaklara üç dört 
yıl evvele gütürdüler. 

Niçindi?. Hangi kuvvetler onu 
gerilere çekmişti. 

Uzakları düşündü, caşk!• diye 
inandığı hislerin tekrar kendi -
sini çember içine almasından kor
kuyordu. Sevmek ömrünü tüket
mişti. Şimdi; sevgiden korkuyor, 
evginin tatlı bir ıztırab vecen buh· 
ranını yaşamak istemiyordu. 

Fakat yıllar evvel yine o genç 
yeşillik, hıl.ki renkli toprak ve kü
çük 1.üpüklü dalgalar onu sevgi
nin esiri etmişti. Kadın bu güzel
likler içinde ilahi gibi kudsileş

mişti. Bunlar, daha doğrusu ge -
çen yılları tekr teker, günleri saat
lere ayırarak gözl.erinin önünde 
sıraladı. Ve ... 

Bir yaz günü idi. Deniz, kır, her · 
şey, herşey güzeldi. 

O güzellikler içinde Orhan, Me
lihasını onun kabul ettiği isimle 
papatyasını buldu. Onu koparmak 
okşamak cesaretini gösteremedi 
ve yalnız hayalini kalbine nak -
şetti. Onlar uzun yıllar Kerem ile 
Aslı gibi yaşadılar, aşk Orhanı 

hayatın her çeşit çemberinden bir 
kaç defa geçmiye mecbur etti. Bir 
gün ... Çok büyük bir gün, yıllar
dan sonra onların kavrulan du
dakları birbirini buldu. Fakat, ne 
tuhaf değil mi ki bu kavuşma e
bedi bir ayrılığın kapısı oldu . 
Düşünmek Orhanı harap edi -

yordu. Kalktı, yine ayni yollar
dan ve ayni ahestelikle geri dön
dü. Kendisini, daha açığa muhay
yelesini kaybetmek istiyordu. 
Rakı §işelerini süslediği came

kanın önünde bir~z. c\urdu, tahta 
kapıyı hafif bir tekme ile açtL 
-Sigar,a dumanının bulutlandırdı~ 
ğı dükkana girdi. Burası bir mey
hane idi. 

İlk defa içmiyecekti. Fakat ka
rarı ölesiye içmek, hüviyetini ta- . 
mamile kaybedercesine sarhoş ol
maktı. Hattı\. bir ara rakının ken-

- Karıcığım, ben gençliğinin son bırikintilerini 
bırden harcayıvtren birisi oldum. Yaşlı olduğumu, 
yıpranmış oldu~mu, hasta olabileceğimi hiç dü
iiinmedim. Bir atımlık barut gibi birden alev al
dım, birden sönı!üm. 

Şimd'ki sızlanışlarım, atılışlarım, sen.:. rahat 
bırakınamakllğım vücudümdeki gençlik güçlerin • 
den de~il, sinir!erimdeki bozgundan geliyor. Bu 
bozgun durdurulamazsa beni en kısa bir zaman 

içinde ölüme kadar götürebilir. Bunu Çt'k iyi bili· 
yurum. Kendim de doktor olduğum için başka 
ht>kimlerin dem<:sinl beklemeden bunu bilmeli. o
nn göre kendimi kullanmalı idim. Fakal, yapama
<mn. 

YOS A 
yöneten, fakat, ne olduğunu bilmediğimiz şey, bü
tün s,öylcnenlere karşı hala en basit bir düğümü 
bile çözülmem~ bir sır kaynağıdır. Laboratuar, 
fen, teknik, şim;, fizik hiçbir şey bütün ileriliğinin 
tersine bizi yaratanın en küçük bir gezini bile or
taya koyamamışlardır. Söylenenlerin, bulunanla
rın hepsi birer buluş ve söyleniş olmaktan bir a
dım ileriye geçmiş şeyler değildir.En büyük bil 
ginler bu yolda ne vakit: 

Güney birdE'n Fazıl'ın sözünü kestf~ 
- Hala da yapamıyorsun?. 

- Evel yapamıyorum. Bu sabahki halim de 
bur.u anlatıyor. Fakat, ne yapayım, elimde değil 
Hastalık. 

- Amma, i§te, hastalığı yenmelisin ... 
Doktor boynunu büke büke tesel!isiz bir söy

lenişle: 

- Evet yeıımcliyim. Belki iyileşirim, gü.cüm, 
sııifüö 

No. 125 ----Yazan: ETEM İZZET BENİCE 111!1.-----· 
Dedi. İçli, titrek, agulu bir sesle sözlerini sür

dürdü: 
-- Karıcığım, sana doymak, seninle uzun za

man yaşıı:nak, •eni iyice içime sindirmek için çok 
yaşamalıyım. Bunu istiyorum. Talat bu isteğimi 

çok ı;ıirmemelidlr. 
Giiney. çok şen, çok tatlı 
- Ondan hiç korkma.. 
Dedi. ilave etti: 
- Benimle beraber de, benden sonra da yaşı· 

yacakotın!. 

Doktor karısının gözleri içine baktı, baktı: 
- O ne demek? Geçen gün de en böyle söy -

lediu. Senden s~nra yaşamanın manası ne oluyor? 
Diye sordu. Güney yine gülüyordu. Hem de 

deha artık bir gülüşle, Fıkır fıkır, katıla katıla .. 
- Belki sen benden çok yaşarsın kocacığım. 

zılısı yok. Bugi:n, bir saniye sonra bile ne olaca
ğımı, neler olabileceğini bilmeyiz. Bütün hesablar 
birden altüst oluverir. Çok yaşamak lstiyen bir a
dıım için o anda ölmek. sakat kalmak, hasta olmak 
mümkündür. Mademki bizi yapan biz değiliz; o
ı:..un için de hiçbir şeye güvenmemeliyiz. 

Her gün için her şeyi bekliyebiliriz. ister ııe-
lecek iyilik, ister kötülük olsunl 

Doktor: 
- Söylediğin doğru.. 

Diyerek devam etti: 
- Çok iyi buldun: Tabiat kanunları belli ol

maz. Bizi yapan biz değiliz. Bugün bu saniyede 
öleceği beklenen bir hasta birden hayat bulur, ya
şar, hem de çok yaşar. Ölümü hiç umulmıyan, çe
vik, kuvvetli, gür, yüzünden kan dam!ıyan birisi 
de yine bugünün bu sani esinde ölüverir. Ta i t 

- Bulduk. 

Demişlerse en derin bir bulamamazlığın içine 
düşmüşler ve o kaybın içinde yok olup gitmişler
dir. Onun için hiila hiçbir şeyi bilmiyoruz, bile -
miyeceğiz. Şimdiye kadar bulunan herşey tabiatin 
yapma gücüne aid buluşlar değil, yapılmış şeyleri 
lıulup ortaya çıkarma buluşlarıdır. Onun da niçin 
ve nasıl yapıldıkları yine o sır kaynağı içinde saklı. 

Ve Fazıl bir saniye bile sürmiyen bir susmak
tan sonra yine sözüne devam etti: 

- Elimizde insan yapısı diye bir şey var ve 
lıen hekimim. Hem de söylediklerine göre iyi bir 
hekim. Fakat. inan ki yüz yıllardır bütün dünya 
hekimleri bu insan yapısı üzerinde daha bir sürü .. ' 

:. • 
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disini büsbütün zehirlenmes~· 
bile temenni ederek içti. İradesi 
ni kaybetmiş, yalnız bir tek ı~ 
onda hakimdi: Aşk!. Hem de nı 
&ıl?. Adeta bir komedi ..• 

O günün gecesi çoktan geçırı~l 
gün ağarmıştı. Onu o yolun üztl 
rinde ölü buldular. Bilmem ne 
den. Seviyordu. Sevilebilir ve ırıt 
ud olabilirdi sanırım. 

Neticenin buna varacağını )ıil 
tahmin etmemişlerdi. Ben de öl 
le... ~ 
Yalnız bir tek şey bilıyoruın. S4,· 

viyor ve seviliyordu. Öldü. FaJı'lı 
ruhları her zaman mes'ud. BuP' 
çok iyi biliyorum. _,., b 

Ilı. 

Dedikodular ,
1 

Aile Yuvalarıtı• 
Bozuyor 

[b 
ondrada bir tayyare ça\fllf t 
mahkemeye müracaat ed' 
rek karısından ayrılmak iÇ g 

talak davası açmıştır. Çavuş dl · 
yor ki: 

- Yakında muharebe olacS1 ~. 
diye karı koca çok sınirleniyor• 

" ~ Bu yüzden de aramızda geçims,,· 
lik başladı. Artık birbirimize ta 'i 
hammül edemiyoruz. 

1 
Tahkikattan sonra çavuşun hB~ 

lı olduğu anlaşılmış, mahkeme ıı 
lak kararı vermiştir. 

Hakim çavuşa demiştir ki: 
- Artık başka kadınla evlen • ~ 

meyiniz. Yine bu yüzden geçiıll' 

sizlik başlarsa, bu se(er davanıtl 
dinlemeyiz. 

Ankara Radyosu 
8liUtlıf 

11,35 Müzik (Pazar e&:rt - Pi), 
18,15 Konuşma (Ç,_,uk aaaU). 
18,45 lllüdk (Şen oda müzıtt - iır' 

rahim Öze-ür ve Ateı Böcekleri). 
19,15 Türk müzıtt (Fasal be7eU). 
Çalanlar: Hakkı Derman. Eııret ıo'' · 

rl. Hasan Gür, Basri tltıer, Hamdi 'tf' ... ,.. 
Okuyan: Celil Tokses. 
20 AJans ve meteoroloJI haberleri
Z0,15 Türk müziiL 
Çalanlar: Vecibe ,Reşal Erer. Rllf"' 

Kam, Cevdet Kozan.. 
OkUJ'&nlar: Mustafa Cailar, sa/11' • 

Toka7. 
1- Muhay7er peşrevi. 
Z- Hacı Arif Beyin - Muba17er pt' 

kı .. Human yok. 
3- Hacı Arif Beyin - Muba:l'Jol 

prkı • iltimas etmefo. 
4- Muhayyer •••ki - Efem ,ınıdl 

eller sözün~ 
li- Ruşen Kam - Kemenııe tauııııl-
6- Türkü - Bahçe duvanru llfd,,,. 
7- Muha17er saz scmalsL 
8- Nasibin - Mehmet • Hlcaııl<il 

IU'kı - Görmezsem efer. 
9- Lavlaeı Ov-rlk - Hlcazkir prlı:I' 

Mestim bu g-ece. 
10- Halk türküoü - Kal"fıda bf' 

1'0DCa. 

21 Memleket 8&.at ayan. 
n Neı•ıı plaklar - a. 
n,ıo Müzik (RIJasetl .camı.ar blJl' 

dosu ·- Şer: hısım Künçer). 
!% Anadolu ajansı (Spor ııenill). 
ZZ,10 Müzik (Vaıband • Pi). 
22,45 - 23 Son alaııl haberleri fi 

1'anukl Pl'Oll'&m. 
YARIN 

1%,35 Türk müzlil • PL 
13 Memleket saaı •Farı. aJam •• 

meleorolojl haberler!. 
13,15 • U Müzik (Eflencell plikl•r)• 

1357 Hicrf ' 1355 Ruml 1 
Sefer Mart 
19 27 

~---~-------------1939, Ay 4, Gün 99, Kasım ıs• 
9 Nisan PAZAR -- 1 1 

Vakitler Vaıatl Ezani 

- . .. "·· ıtj\ , rf. 

GüneJ s 31 10 49 

Öğle 12 16 s 35 

İkindi 15 56 9 15 

Akşam 18 42 12 40 

Yatsı 20 16 1 35 

imsak 
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Arnavudluk Krallığının 
Tarihçesi Nedir?. 

-Türk Mimarı Koca Sinanın 
ölümünün Yıldönümü 

rnavudlar Cesur insanlardır. Bu 
Krallığın Nüfusu 832 Bin Kişidir 

PATRON GÖRECEK 

Famdöşambr, saatin içerisinde 

saklı bulunan dostuna: 

- Rahat dur... Bıyıklarını in· 

dir. Patron görecek, saat 7 yi 25 

geçiyor zannedecek. 

Dahi San'atkar, Edirnedeki Selimiye 
Camiini 79 Yaşında Başlayıp 

85 Yaşında Bitirmişti 
i'aıa.ıı; REŞAD FEYZi p:-:;;;;=-=~-~~~"'"".:~-='!"""'-•-......,..,....---• 

j ngUterenin belliıı.tşlı yer
kıl'inde tl:.ombalar patladı· 

titı.d ğına dair telgraf ha herle • 
tetı.i~n günü gününe her şey öğ
tftı.ı: Yor. Fakat İngiliz gazetele-

n nesrivatından anlaşılıyor ki 

böyle birbiri ardınca bombalar 
patlaması herşeyi göze alarak ça· 
lışan gizli teşkilatın işidir. 

Gizli teşkilata mensub İrlan -
dalıların ele geçenleri ağır ceza

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bu Mabedin Yapılması İçin Tamam 27160 
Kese Akçe Sarfedilmişti 

l 
________ Y_a_z_a_n_:----------ı 
İSKENDER F. SERTELıJ '--· 

yük mabedi Türk'ün dehasını ve 
yaratıcılık kabiliyetini bütün dün· 
yaya göstermek için özenerek 
yapmış ve kendi dileğini yerine 
getirmiştir. 

Türk bayrağının Viyana önle • 
rinde, Umman denizlerinde da).. 
galanarak, Türk gücünü bütün 
cihana gösterdiği ve haykırdığı Q 

günlerde Mimar Sinan da Edir· 
nemizde bu kutsal yapıyı yapa • 
rak o devirdeki Türk kültürünün 
büyüklüğüne bir tanık bırakmış
tır. 

Selimiye caınıı, KıDrıs aaasınm 
doyumluğundan alınan paralarla 
yapılmış ve bu uğurda yirmi ye
di bin yüz altmış kese akçe sarfo 
lunmuştur. 

Camiin ıçcrisi 1575, harim! 2475 
metre murabbaıdır. Cami ;bari
mindeki mermer direkler Kıbrıs. 
tan, Aydıncık ve Suriye harabe
lerinden toplanıp getirilmiştir. 

Bu muazzam taş parçalarını o za
manki vesaitsizlik içinde oralar 
dan Edirneye getirmek bile Tü 

(Devamı 6 ıncı sahifede> 

G 
eçen martın 26 ıncı cu • 
martesi günü sabahı, Al • 
man askerlerile dolu büyük 

bir kamyon Fasci!(tilcy Naradni 

Amerikaya Hicret Eden 
Avrupalıların 

Yerlilerden Aldıkıarı İlham Tabor'un merkezi önünde durdu. 

Müfreze kumandanı, Gestapa za· 
bitlerinden biri kısa bir emir ver· 
di, kapıları muhafaza altına al • 
dırdı, sonra içeri girdi 

Uzun !;oylu, zayıf ve General 

elbisesi giymiş birisi, küçük bir 

grup arasında oturuyor, birşeyler 

söylüyordu. Hayretle ayağa kalk· 

tı. 

B
in dokuz yüz dörtte, Nev • 
yorkta, gemicilerin, çap • 
kınlann ve adi sokak karı· 

lannın devam ettiği bir meyha • 
nenin kapısı açıldı, içeriye, üç 
çalgıcı girdL Koltuklarının al • 
tında birer musiki aleti vardı. 

Bunlardan !;irisi piyanonun Ö· 

nüne oturdu. Kapağını açtı. Du· 
Alman zabiti: dnklarının arasındaki ızmaridi 
-General Gayda, beni takib e- yere attı ve arkadaşlarına ça:nıa-

diniz, dedi. Ve yanındakilere hi· !arını işaret etti. 
taben ilave etti: Bunlar, o zamana kadar işitil· 

- Siz de mösyöler!. General Gayda miyen oynak bir hava çalıyorlar· 
Az sonra merkez kumandan dı. Meyhanede bulunan gemici • 

kerl !;ir diktatörlük idaresi kur· ler, eğlence kadınları birşey anla· 
lığında, bir Alman Generali, Ber· mamakla beraber alkışlıyorlardı. 
l . d mak için ecnebi devletlerle gizli 
ın en aldığı emri tebliğ etti: Halbuki bu Çingene çalgıcılar, 

müzakereye girişmişti. 
- General Rodolf Gayda, on yeni bir musiki sa~atını ırayı· 

gün evvel, yani Führer bu şehre Benes, bu teşebbüsü akim hı· yorlardı. 
girdiği zaman, uzun seneler AI· raktı. Divanı harb, Generali va· İşte, birkaç sene içinde bütün 
man davasına olan hizmetinize tana ihanetinden dolayı ordudan dünyaya yayılan, rağbet gören 

mükMatan rütbenizin muhafaza· tardettL (Caz) böyle başladı. 
sına müsaade etmiştL 'Siz ve Çek Birkaç sene sonra unutuldu. Geçen yüz yılın iptidasında para 

kazanmak için Aroerikaya hicret 
faşist partisi azalan büyük ve Münihten sonra Almanya, Gay- eden Avrupalılar balta girmemiı 
mes'uliyetli mevkileri işgal etti- da'nın affını ve orduya alınmasını ormanlarda, Misisipi nehri kıyı
niz. Fakat, buna layık olmadığı- · istedi. Gayda yeniden faaliyete larında, yakıcı bir güneşin altında 
nızı anladık. Polis raporuna göre başladı. Bir Alman • Çek itilli çalışıyorlardı. Her hafta yüzler • 

siz ye arkadaşlarınız soyguncu- komitesi vücude getirdi ve Al • cesi ölüyordu. Ertesi gün yerle • 
luğa başlamışsınız. Umumi mü • man motörlü kıtaatı Bohemya • rine başkaları geliyordu. Gerçi 
esseselerde, hususi evlerde bulu- nın paytahtını işgale başladığı kamçı altında çalışıyorlardı. Fa· 
nan para ve mücevherleri gas • gün birdenbire meydana çıktı, kat fütur getirmiyorlar, şikayet 

etmiyorlardı, kazmaların, kürek· 
betmişsiniz. Sizi tevkif ediyorum. radyo vasıtasile Çekleri, yeni ba-

G al G d 1927 d Ç k kimlere itaate davet etti. 
lerin çıkardığı seslere uyarak şarkı 

1903 de muhacirlerden Bravn 
kardeşler, yerlilerin söyledikleri 
garib şarkıların, Avrupalıların he 
şuna gideceğini düşündüler. U
zun müddet uğr114tılar. notasını 

aldılar, bir orkestra vücude ge -
tirdiler. Bidayette buna bir isim 
vermekte müşkülata uğradılar. 

Nihayet (fantezi· kangar) dediler 
Bunu ingilizceye çevirince: 
jaz - Band oldu. 
Bravn biraderler, yeni yeni mu

siki aletleri lcad ettiler ve yap
tılar. 

Caz, cemiyetlerde, bilhassa ta• 
lebe muhitinde çok rağbet gördü. 
Cake-walk bütün dünyaya yayıldı. 

1905 de Şikagoda bir barda çal-

• 
Cazbandın tath 
nağmelerine a• 
yak uydurmaya 
hazırlanan bir 

artist 

• 

ener ay a, e e or· söylüyorlardı. Yerli zenciler, ken-

____ ....:;:.::!li!.!lıı!B&ı~-1-,ıı.._.w,· nlıl.W.Hlci.Llitııı~~:!ll!~.J!!ltı!!!nruııı~ra;ııının_ __ .L,.'.:d~u!su~e'.:r:ka:' n'.::ı:'.'.h::'.ar:_:b~i::_ye:_:r,:e~is:i _'.id~i~. _'.D~e:·J.--~F~a:ka:t'..:on'.:.:g~ü:n~s:o:n:ra~y~ıl:d:ız:ı~t:ek:·J~,di icadları olan musiki aletlerini Az sonra Avrupa barlarında da 
.,..h""'-lıurlı.~--~----------~..i!l:!S...J!!!~!e!!~~----------~~c~a~lın~m~ı!ya~b~aş!la~dı:· ________ ~_ 
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Arnavudluk işgalinin Avrupada Yeni Bir 
ihtilat Yapmasından Ko·rkuluyor 

laakal bir iki ay kadar uğraşacakları tahmin edi
lir. 

Elbistan havadan indirilen alaylarla işgal edil
miş olmasına rağmen henüz Tiran'dan ilerleyen 
kuvvetler Elbistan'a girememişlerdir. Bunun se -
bebi de Tiran ile Elbistan arasında gayet menaatli 

Türk-Rumen 
Müzakereleri 

Zavallı Arnavutluk 1 

-- --- ' 

Arnavudluk Krallığının 
Tarihçesi Nedir? 

(5 inci 3ayfadan devam) umumi harbde İtalyanlar Drıı' 
(1 inci 3ahifeden devam) 

kayalar, aŞJlmaz geçidler ve ormanlar hAkimdir. 
Arnavutluğun muntazam ve motörlü kıtaatı bura
ya çekildiği gibi ell silah tutan bütün Arnavut ka

dın ve erkekleri de bu mıntakada toplanmaktadır. 
İşkodra ve Kosva vilAyetlerindeki Arnavut erkek
lerile genç ve si!Ah kullanan kadınlar da hep bu 

:nmtakaya inmekte ve geçtikleri yerlerdeki uçu
r•ırn Üzerlerindeki köprüleri atmakta, şoseleri tah

rib etmektedirl~r. Bu itibarla İtalyanların bu mın
taka içinde muntazam kıtaat ve çete Arnavutlarla 

arazi üzerinde tek şoes olmaması ve mühim köprül& 
bıılunmasıdır. Bu köprüler tamamıle berhava e
d'Jmiş olduğundan İtalyan kıtaatı geçememekte ve 
kayalar arasında tahassün eden perakende ve top
lu Arnavut çetel eritarafından külliyetli zayiata 
:ığratılmaktadn. 

D 
ün tehriınize gelen Roman
ya Hariciye Nazın ve Ba}. 

kan antantı konseyi reisi 
Cafenko ile Hariciye Vekilimiz 
Şükrü Saracoğlu arasında dün üç 
saat süren mühim bir mülakat 
vaku bulmuştur. Bu mülakata 
Cacenko ile beraber buraya gelen 
Biilcrcş sefirimiz Hamdullah Sup
hi Saracoğlu ile birlikte Anka
radan şehrimize gelen Romanya
nm Türkiye sefiri Stoyka da işti
rak etmişlerdir. 

BU SABAHKİ TEMAS 

(2 inci sayfadan devam) 
!talya'nın teşebbüsüne ancak bü
yük devletlerin yardımı temin e
dildikten sonra mukavemet et -

meğe cesaret edebilirler. Yalnız 
başlarına İtalya ile harbi göze a
lamazlar. 

Arnavutluğun istilaslle, gittik
çe kaçınılamaz bir hal alan umu
mi harbe bir adım daha yaklaş -
mış oluyoruz. 

Arnavudluk nüfusunun yüzde girdiler. 1916 da bütül'! cenubi 
71 i müslümandır. Ekserisi şimal- navudluğu işgal ettiler. 1917 b 

1 
de olmak üzere yüzde 10 u kato- ranında General Ferreo Arna'11 

lik, çoğu cenubda yaşıyan yüzde !uğun İtalyanın himayesi aııındl 
9 u ortodokstur. Arnavudlukta din istiklilini ilan etti. Umumi har' 
farkına pek ehemmiyet verilmez. den sonra, İtalyanlar tekrar }J' 

Lisanlarını muhafaza etmişlerdir. navutluğun mühim bir kısmını il 
Arnavudlar, Balkan yarımadasın- gal ettileı<. Büyük harbde Fran 
nın en eski sakinlerinden olan sızlar da Göriceye girmişlerdi. 1 
Plasz'lardan gelmedirler. Haric - senesine kadar kaldılar 
den sokulan kavimlerle karışını _ Arnavudlar 1920 yılında !tal · 
yarak, ırklarının safiyetini mu ha- yanlara karşı ayaklandılar. Tirıl • • • • • HUDUDLARDAKİ ARNAVUT -

LAR VE İHTİYATI TEDBİRLER 
sus ta kat'i bir ketumiyet muhafaza 
edilmektedir. 

Parls 9 (Hususi) - Arnavut -
lukla Yugoslavya ve Yunanistan 
hududlannda mesklın bulunan ve 
miktarları bir milyonu tecavüz e
den Arnavutlar arasında Arna -
vutluktakl İtalyan harekatına kar
i' gayet şiddetli bir aksülamel ve 
nefret vardır. Arnavutluktan bu 
havaliye bazı ilticalar vukua gel
mektedir. 

ATİNA HÜKÜMETİ PARİSE VE 
İNGİLTEREYE DÜŞÜNCELE -

RİNİ BİLDİRDİ 
Paris 9 - Buradak1 Yunan se

firi Hariciye Nazırı Bone ile gö
rüşerek, Arnavutluk hadiseleri 
karşısında Atinanın düşüncesini 

Fransız nazırına bildirmiştir. ln
gilteredeki sefir de İngiliz Hari
ciy eNazırile uzun bir mülakat 

Yunan ve Yugoslav hududlann- yapmıştır. 

da bu lltlcalardan mütevellid ma- Atina hükumeti Londra ve Paris1 
halll kargaşalıklara meydan ver- ile sıkı temasını muhafaza etmek
memek için alınan tedbirler art - tedir. 
tırılmaktadır. Paris 9 (Husus!)- Roma kay -

YUNAN KABİNESİ TOPLANDI nakları Elbesanın sukutu üzerine 
VE TEDBİRLER ALDI Kral Zogo'nun Yunanistana iltica 

, ettiğin.i kaycktmeq' beraber he-
Paı·is 9 (Hususl) - Yunan ka - nüz bu hususta kat'i ve mevsuk 

binesi Başvekil Metaksasın reisliği mal\ımat yoktur. Kraliçe Sela -
altında dün gece geç vakte kadar nikde cMedeneri Grand• otelde
devma eden blr toplantı akdet - dir. 

miştir. Tiranda İtalyanlar muvakkat bir 
Bu toplantıda Arnavutluğun 1- hük\ımet kurmuşlar ve bahriye, 

talya tarafından işgali münase,!e- harbiye nazırlıkları ile hariciye 
tile hadis olan vaziyet tetkik edil- nazırlığını kaldırmışlardır. 
miş ve bazı tedbirler derpiş edil- ARNAVUTLUCUN MÜ3TAK -
miştir. BEL ŞEKLİ NE OLACAK? 

Öğrenildiğine göre İtalyanın Londra 9- Tiranada, İtalyanın ( J 

Yunanistanın Yanya hududlarına her zaman emirlerine amade bu
dayanması takdirinde hadis ola - Junacak yeni bir Arnavud kabi -
cak komşuluk vaziyetinin hudud-1 nesinin teşekkül edeceği teeyyüd 
da meskun Arnavutlarca herhangi) etmektedir. İtalyanın istediği a
hir nahoş vaziyete sebebiyet ver- damlardan teşekkül edecek olan 
memesi için Yunanistanm şimal bu kabinede harbiye ve hariciye 
hududlarında ihtiyart tedbirler nezaretleri bulunmıyacaktır. Ar
arttınlmaktadır. navutluğun dış işlerine İtalya ha-

Bundan maada, Yunan filosu - riciye nezareti bakacaktır. Müda
nun yeni torpido kruvazörleri ve faa işini de İtalya ordu.su üzerine 

tahtelbahirlerle takviyesi ve Yu- alacaktır. 
nan adalarının tahkimi tedbir - Siyasi mehafilde söylendiğine 
leri başlamıştır. göre, Anavutluğa geniş bir muh -

Yunanistanda seri bir milli vah- !ariyet verilecek, bütün mali ve 
det hareketin başladığı ve her iktısadi işler İtalyanın elinde bu

türlü vaki politika mülahazaları- lunacaktır. 
nın b rtaraf edildiği görülmekte- FRANSIZ MECLİS İZAHAT 
dir. Parisde bulunan muhalifler - İSTİYOR 
den P!Astiraa ve arkadaşları da el- Paris 9- Hariciye Nazırı Bo -

ne'nin Arnavutluğun işgali hak
çiliğe müracaat ederek bu husus-

kında meclis hariciye encümeni -
ta teminat vermişlerdir. 

ne izahat vereceği zannediliyor. 
Muhali!lerden Venizelosun oğlu İTALYA İLE İTİLAF 

Kiryako Venizelos, Şltman, A.gi- FESHEDİLMİYOR 
repulo bu maksadla Yunanistanın 
Paris sefaretine müracaat etmiş -
]erdir. General Plastiras da muha
lefetten vaz getiğini bildirmiştir. 

KORFONUN İŞGALİ KORKUSU 

Roma 9 - İtalyan kuvvetlerinin 
Arnavudluk sahilleri karşısında 
bulunan Korfo adasını da işgal et
mesi ihtimali karşısında Yunanis
tanda heyecan uyandığı haber a
lınmı.stır. Siyasi mehafilde bu hu-

Roma 9- İngilterenin burada
ki sefiri hükumetin daveti üzeri
ne vaziyet hakkında malümat ver
mek için bugün Londraya gide -
cektir. Arnavutluğun işgali do
layısile İngilterenin İtalya· ile o
lan deniz anlaşmasını feshedece
ği zannedilmemektedir. 
BALKANLAR İÇİN BiR HARB 

TEHLİKESİ VAR MI? 
Paris 9- cTan. gazetesi, Ar 

• • • • • 

navutluğun işgalinden bahseder -
ken, İtalya ile Almanyanın müş
tereken metodlu bir planı adım 
adım yürütmekte olduklarını ya
zıyor. Gazeteye göre, geniş yayıl

ma politikasına Balkanlar da da
hildir. Arnavutluğun ötesinden 
Se!anıke ve Ege denizine doğru 

bir ilerleyiş hareketi sezilmekte
dir. Bu ilerleyişte Almanya ile İ
talya daima elbirliğini muhafa
za edeceklerdir. 

İtalya, Almanyanın doğu Av
rupasında belki de Romanyanın 
zariırına olarak ilerlemesini tacil 
etmek arzusundadır. 

Lö jur gazetesi de şunları yazı
yor: 
•Arnavutluğun işgali üzerine, 

komşularının kendilerini ·doğru -
dan doğruya tehd.id altında hisset
memeleri imkansızdır.• 

Figaro diyor ki: 

•Bundan sonra Arnavutlukta İ
talyanların yeni bahri ve askeri 
üsleri meydana gelecek ve bu va
ziyet yakın şarktaki müvazeneye 
tesir edecektir. Siyaset bakımın
dan bu cenubu şarki Avrupasın -
daki Londra teşebbüsüne bir dar
bedir. İngiltere meselede alakadar 
ilk deniz devletidir. Bundan son
ra İngiltereye söz değil, karar ver
mek düşüyor.• 

Övr gazetesi diyor ki: 
•Arnavutluğun işgali, Alman -

yanın orta Avrupa ve şarktaki 
son darbesinin neticelerinden da
ha çok vahimdir.• 

TÜRKİYE - İ NGİLTERE -
SOVYETLER 

Ordr gazetesi de şöyle yazıyor: 
•Şimdi lazım olan şey gerek 

İngiliz - Sovyet, Gerek İngiliz -
Türk müzakerelerinin mümkün 
olduğu kadar çabuk neticelendi -
rilmesidir. Romanya meselesinin 
daha evvel bir hal suretine bağ
lanması için bu iki görüşme tehir 
edilmemelidir.• 

İNGİLTERENİN MÜDAFAA 
EDECECt MENFAATLER 

Londra 9- cTaymis• şunları 

yazıyor: •İngilterenin Akdenizde 
müdafaa edilecek hayati menfaat
leri vardır ve bunları lüzumun -
da müdafaa etmek niyeti tamdır. 

Deyli Telgraf diyor ki: 

·Mihverin son d; :besi bütün 
Akdeniz ve Balkan devletlerinin 
emniyetini tehdid edyor. Arna -
vutluk meselesi yalnız Avrupada 
değil, başka yerlerde ve diğer 
müslüman milletler arasında da 
tesirini gösterecektir .• 

Gazeteler Ne Diyor? 
Bu sabalık! refiklerimiz başmakalelerini yine 

Arn.:ıvutkk hadiselerine hasretmişlerair. 

·CUMHURİYET• DE: 
cCumhuriyet• de Nadir Nadi dıyor ki: 

1 ı 
tamamen ilhak mı edecekler, yoksa Tirnda her is
tediklerine imz:ı koyacak bir Arnavut hükumeti 
mi teşkil edecekler? Bu cihet henüz belli değildir. 
Berlin - Roma mihverinin şarka doğur genişleme 
sivasetinin adeta müşterek bir taarruz pliınına ha
zır)ık işareti değılse nedir? 

·iKDAM• DA• cİngiliz Başvekili, son hadise ile İmparatorluk 
menfaatlerinin h içbir şekilde haleldar olmadığını 
sövliyerck iskoçyaya istirahate gitti. İngiltere böy
le konuştuktan 30nra Fransanın susması tabii idL 

cİkdlilll> da Nizameddin Nazif Arnavutluk 

Demek oluyor ki, üç gün içinde bir şimşek hı
zile parlıyan bu hadise Balkanlardaki küçük bir 
k.:ı!abalığın yirnti yedi senelik istikaline mal ol -
maktan !baret kalmıştır. Vaziyeti zaman aydınla
tacakt11. 

•TAN• DA: 

cTan• gazetesinde Zekeriya serle!, Arnavu!
l:ığun işgaline t.2hsis ettiği baş yazısını şöyle hu
!asa etmektedir. Milletlerin birbirlerıle münase -
be:lerıni tanıirn için asırlardanberi buldukları, 

koydukları, tatbik ettikleri beynelmilel kaideler, 

haklar, r.izamlar, teamüller, hükümden düşmüş -
Il ı Artık ne teahhıide, ne muahedeye ne hakka, 
ne tle teamüle güvenilebilir. Beynelmilel müna -
sebc·tlerdt yegane amil KUVVET kalmıştır. 

•VAKİT. DE: 
Asım Us, işgal hareketinin mt".:~:~ .. hızına ba

kılı , sa, Arnavutluk birkaç gün içinde. işgal edile-

:na~erası karşısında Balkanların vavaziyetini tah
lll ediyor ve diyor ki: •Bundan sonra sıra Balkan
larındır. İtalya yürüyor. Ko vadis? Birinci davada 
mııkaddtr hasım Yugoslavyadır. İkincide ise Yu
nar.istan. Balkanlarda sulhun şu dakikada her za
mankinden ziyade Sofyanın akli selimine bağlı 

olı:uğu muhakkaktır. 

•YENİ SABAH• D!\: 
Hüseyin Cahid Yalçın, Arnavutluğun işgalin

den sonra Balk;;nları tehlikede görüyor. Bugün 
Arnavutluğa çıkan İtalyan kuvvetleri yarın Bal
kanlıları birer köle haline sokmak emelini takib 
edctek istila oı·dularınm pişdar 

başka bir şey değildir. 

ıntişar Saatlarımız 

Cereyan Eeden 

kuvvetlerinden 

Haricinde 
Hadiseler 

D 
ün birinci tabımızı neşrettikten, bugün gaze
temui makineye vereceğimiz dakikaya ka -
dar Arnavudlukta cereyan eden hadiseleri 

~suretle hulasa edebiliriz: 

Dost ve müttefik devletin Hari
ciye vekilleri bugün de öğleye 
doğru tekrar birbirlerine mülaki 
olmuşlar ve uzun müddet görüş
müşlerdir. Bu görüşme saat on 
dört buçuğa kadar sürmüştür. 

Denizbank 
Kaldırılıyor 

faza etmişlerdir. merkez yaparak yeni bir hük" 
Arnavutlar iki büyük kısma ay- kurdular. Ve bir niyabet meclil' 

rılır. İskumki nehri bu iki cinsi teşkil edildi. İtalyan askerleri b~ 
birbirinden adeta ayırır vaziyette- vaziyet üzerine Avloııyaya çckil
dir. Bunların şimalindekner Ke- di. İtalya, 2 ağustos 1920 Arna' 
galar, cenubundakiler Toskalar is- vutluğun istiklalini fonıyarak. ı,I' 
mini alırlar. tün Arnavutluktan atkerini çe~~ 

Her iki Vekil bugün saat 15 de 
gazetecileri kabul ederek iki gün· 
kil müzakereleri hak.kında icab e
den izahatı vereceklerdir. Bu gö
rüşmeler hakkında matbuata bir 
de tebliğ verilecektir. 

Y 
eni teşkil edilen Muhabere 
ve Münakale Vekaletinin 
teşkilat kanunu layihası 

hazırlanmaktadır. Bu layihaya 
nazaran, yeni Vekfılete bağlanan 
D~nizbankın Umum Müdürlük 
halinde idare edileceği anlaşıl -

maktadır. 

Arnavutların, dağlarda yaşıyan Yine bu tarihlerde, Yugosla,.,.ı 
kavimlere mahsus adet ve an'ane- Arnavutluğa yürümek istiyordd 
!eri vardır. Kan gütme adetleri de Büyük devletler meydan bırakııı' 
vardır. dılar. 

FENERDE 

Romen misafirlerimiz paskalya 
münasebetile bugün Fenere gide· 
rek Patriki ziyaret etmişlerdir. 

DOST NAZIR MEMLEKETİNE 
DÖNÜYOR 

Ekselilns Cafcnko bu akşam sa
at 19 da yine Daçya vapurile Ji. 
manımızdan Köstenceye hareket 
edecektir. 

Dost "e müttefik devlet Nazırı 
Galata rıhtımında HaTiciye V eki
limiz Şükrü Saracoğlu, kaleMi 
mahsus müdürü Abdullah Zeki, 
Vali Liitfi Kırdar, Emniyet Mü
dürü Sadri Aka, Romanya sefiri 
ve başkonsolosu ile diğer bazı ze
vat ve Romanya kolonisi tarahn
dan uğurlanncaktır. 

HARİCYE VEKİLİMİZ ANKA
RAYA GİDİYOR 

H~Ticiyc Vekilimiz Şükrü Sa· 
racoğlu da bu akşamki eks -
prese bağlanacak hususi vagonla 
Ankaraya dönecektir. Şükrü Sa
racoğlu Milli Şefimize ve Başve
kile buradaki temasları hakkında 
izahat verecek, müteakiben İrana 
hareket edecektir. 

Almanya 
Bekliyor 
(1 inci sahifeden devam) 

tedırler. Londra ve Paris müza
kereleri Almanya aleyhine bir şe
kil alırsa, Polonyadaki Alman e
kalliyetler! meselesinin ortaya a
tılacağına şüphe edilmemektedir. 
Şimdiye kadar görünen misalle -
rine bakılırsa, böyle bir meselenin 
Polonyaya pahalıya malolacağı 

zannedilebilir. 

Siyasi mehafilde Almanyanın 

Polonyayı çoktan kendi •hayati 
sahasına• ithal etmiş olduğu söy
lenmektedir. Almanyanın bu ha
yat! sahada siyasi, askeri ve iktı
sadi menfaatleri vardır. Bir kül 
teşkil eden bu üç menfaate karşı 
gelenler, Almanyanın düşmanı 

addedilmektedir. Almanyanın her 
hangi bir ihata hareketini kır -
mak için bir gün yıldırım gib! ye
ni bir harekete geçmesi beklene -
blir. 

Hazırlanan esaslara göre halen 
Denizbanka bağlı bulunan idare
ler hükmi şahsiyeti haiz birer mü
essese halinde Vekalete bağlana
caktır. Ancak eski Akay ile De
nizyolları İdaresi gibi birbirlerile 
münasebetleri olan daireler bir
leştirilecektir. 

Bundan başka yeni layihada De
nlz müsteşarlığının da lağvedile
ceği söylenmektedir. Layihanın 

tasdikten geçtikten sonra mayıs 

başında tatbiki ihtimali vardır. 

İngilterede 
Gizli lrlanda 

Teşkilatı 
( 5 inci 3ayfadan devam) 

!ara mahk\ım edildi. Fakat teş -
kilatın fedaileri az değildir. İn
giliz gazeteleri İrlanda Cumhuri
yet ordusu namı verilen gizli teş

kilata dair yeniden tafsilat veri
yorlar. İrlanda Cumhuriyet cxr
dusu için haricden paralar gel -
mektedir. Yabancılar bu teşkilata 
para vermektedir. Sandey Eks~ 
pres gazetesi diyor ki: 

İrlanda Cumhuriyet ordusu de
mek İngilterenin tehilistleri de - · 
mektir. Harbden evvel Rusyada 
nihilistler vardı. Bunlar Çarlık 

Ru.syasını bombalarile korkut -
muşlardı. İşte İrlanda Cumhuri -
yet ordusu da Rus nihilistleri gibi 
adamlardan teşekkül etmiştir. Bun
lar şuna inanıyorlar ki ateşle her 
tarafı tahrib ederlerse İrlandanın 
vaktile uğramış olduğu haksızlık
ları tamir edeceklerdir. 
İrlanda Cumhuriyet ordusu -

nun İngilterede 1000 kişiden fazla 
azası vardır. 

Cumhuriyet ordu.suna İrlandada 
bir takım kimseler tarafından giz
lice yardım edilmekte, para ve
rilmektedir. 

it[z 1r 
l\.fünderecatımızın çokluğundan 

dolayı Çocuk Sahifemizi yarına 

bırakmıya mecbur olduk. Özür 
dileriz. 

Arnavutlar misafirperver insan
lardır. Sözlerinde dururlar. Tos -
kalılar, Kegalardan daha sakin -
dirler. Arnavutların çoğu koyun 
ve keçi çobanlığı ile geçinir. Ziraat 
iptidai bir şekildedir. Memleket, 
tabiat itibarile kısırdır. 

Mühim şehirleri 24 bin nüfuslu 
Görice, 13' bin nüfuslu Tiran, 21 
bin nüfuslu İşkodra. Elbasan, Av
lıınyadır. Merkezi Tirandır. 

Arnavutlukta muntazam şoseler 
yoktur. Draçdan Tirana kadar 32 
kilometre dar bir demiryolu var
dır. Draç ve Avlonya tabii liman
lırdır. Arnavutluğun İtalya ile o
lan münasebetlerinin tarih('rsi 
vardır: 1914 kAnunuevvelinde yani 

Türk Mimarı 
Koca Sinan'ın 

Ölümünün 
Yıldönümü 
(5 inci sayfadan. ::!evam) 

azim, irade ve yapıcılık kudreti

ni isbata yeter. 
Selimiyenin minarelerinin yük

seklikleri 68 metre ve üçer şere
felidir. İkisinin birbirini görmi -
yen ayrı ayrı üçer yolu vardır. 

1551 de ölen Kanuni Süleyma
nın damadı Rüstem Paşanın, Mi
mar Sinan'a yaptırdığı (Rüstem
paşa hanı) da vaktile Edirnenin 
meşhur binalarından sayılırdı. Ge
çenlerde Ed.irneye gittiğim za -
man, bu binanın hala ticaret iş
lerinde kullanıldığını gördüm. İyi 
bir tamirle yıkılmaktan kurtarıla
bileceğini düşündüm. Maamafih 
Rüstempaşa hanı on yedinci asır
danberi hala sapsağla'J' durmak -
tadır. Bu gibi binalar, mabedler 
gibi temiz tutulamadığı için ek
seriya çabuk harab olmakta bu
lunmasına rağmen, Edirnedeki 
Rüstempaşa hanı henüz yıkılma 
tehlikesi geçirmemiştir. Ancak, 
bu hanın içinde vaktile yine Rüs
tempaşa tarafından Sinan'a yap
tırılan küçük mescid, seneler geç
tikten sonra, ticari düşüncelerle 
ortadan kaldırılmıştır. Rüstem -
paşa hanında her sene mevsimin-

mışlerdiı İtalyan Hariciye Nazırı Kont Ciano şeh
rin işgalini haber alır almaz tayyare ile Tiranaya 
geimiştir. 

.köprüleri uçurmaktadırlar. İtalyanlar ölü ve ya -
ralılarını gayet az göstermektedirler. İtalyanlar 
Tiran radyosunu işgal eder etmez ilk olarak İtal
Y'111 milli marşını çaldırmışlardır. Başvekil Musolini de bugün gelecek ve ağlebi 

ihtimal Tiranada bir nutuk söyliyecektir. 
Şimaiden ilerleyen İtalyan kuvvetleri dün İş

k'ldrayı da şiddetli bir hava bombardımanından 

•mıra zaptetmişler ve bugün Yugoslav hududuna 
varmış b~lunmaktadırlar. 

Tirandan ilerleyen diğer kıt'alar da, hük\ıme
tin nakledildiği İlbasana girmişlerdir. 

Eski Kral Zogo, Selfıniğe giden Kraliçeye ve 
!ıemşirelerine iltihak etmek üzere İlbasandan ay
nlmış ve Selilr.iğe varmıştır. Kral ve ailesi için 

şimdilik Selanikde Büyük Brltanya otelinde daire
ler hazırlanmıştır. Kral ve Kraliçe ailesinin bun

dan sonra nereye gidecekleri ehnüz malum değil
dir. Kralıçenin Macaristandaki ailesi nezdinde ika
met edecekleri zannedilmemektedir. Belki de 
Fransay~ geçeceklerdir. 

İtalyanlar Brendiziye yeniden büyük kuvvet
ler getirmişlerdir. Bu kuvvetlerin de Arnavudluğa 
sevkedileceği ar.Jaşılmaktadır. 

Her tarafta Arnavudlar mukavemet ede ede 

Yunan - Arnavutluk hududundaki kıtaatın 

takviyesine devam edilmektedir. Korfo adasında 

lıa:yanların buraya da bir ihraç hareketi yapma
larından korkulmaktadır. 

İtalya hükumeti, Yugoslavyaya Arnavutluk iş

lerine müdahale etmediğinden dolayı teşekkürde 

bulunmu~ ve Arnavudlukta istatükonun değişmi
yeceğl hakkında )'l!lliden teminat vermiştir. Yu
goslavya şimdihk vaziyete intizar etmektedir. 

İngiliz parlfımentosu vaziyeti görüşmek üzere 
bu hafta içinde toplanacaktır. Parlamentonun müs
taceliyetle içtimaa davet edilmesi muhtemeldir· 

Yunan hükumeti, dün paskalya tatiline rağ -
men erkenden toplanmış, geç vakitlere kadar mü
zakerede bulunmuştuş ve osn vaziyetin icab ettir
o:ı :ği bazı tedbir!eri ittihaz etmiş ve bunları ilan ey
lemiştir. Bu arada Ege denizile Akdenizdeki bütün 
Yunan adalarınıla fevkalade tertibat alınmış, ada-

1 ı. on d vatan arasında yolcu taşınması yasak e-
<illmlş, Yunan donenmsı seferi vaziyete getirilmiş 
h:. hııd;.ıdlarıııda da b= tedbirlere li'vessiil edil-

i<:1 ir 

17 kMunuevvel 1920 de Arn& 
vutluk Milletler Cemivetine 91) . ~ 

oldu. 22 kanunuevvelde Arna\fll 
luk mecl!sl toplantı. Cumhuriııt' 
ilan etti. Arnavutluk istiklfıi h,r 
binin br ada buluna'! Ahmed '/fi 
goyu 7 sene için Reisicumhur s~ 
ti. 

Arnavutluk 1923 de ttalyad~ 
bir istikraz akdetti. Tiranda bit 
banka kuruldu. Ayni sene içindt 
İtalya ile Tiran muahedesi akdt' 
dildL 

1928 senesi eylU!ünün birinde• 
Ahmed Zogo, Cumhurreisliği ııde~ 
vazgeçerek Krallığını ilan ett; 

İşte, Arnavudluk, kı saca bud~· 
RESAD F"Y 1 

Arnavudluk 
İşgalinin Kısa 

Tarihçesi 
(1 inci 3ahifeden devam) 

Yarınki gazetemizde bula· 
caksınız. Nizameddin Nazif bu 
makalesinde tarihi sebeblcri 
ve siyasi zaruretleri ciddi bit 
siy ile etüd etmiş bulunmak· 

f tadır. j 

de koza pazarı da kurulmakta i· 
miş. 

Yine Edirnede büyük san'atkB" 
rın ihtiyarlığında ve fakat çok 0-
zenerek yaptığı (Sokullu Meh • 
metpaşa) hamamı, bugün metru~ 
ve harab bir halde bulunmakta • 
dır. Mimarlık bakımından büyü~ 
bir değer taşıyan bu hamamın sa· 
çakları çökmüş, ön kubbesi yıkıl• 
mağa yüz tutmuş, has ı lı bakımsız· 

lıktan bu hale gelmiştir. Vilayette 
alakadarlardan birine sordum: 

- Niçin tamir edilmiyor bıl 

kıymetli bina .. ? 
Bana, kısaca : 

- Tahsisat yok ... 
Diye cevab verdiler. Yüreği r!I 

sızladı. Evkaf idaresi her yerde1'İ 
tarihi müesseseleri tamir eder dıl' 
rurken, mimar sinanın en çok Ö
zenerek yaptığı bu küçıik hamaını 
tamir ettirmiyerek harab bir hal· 
de bırakmasına hayret ettim doğ· 
rusu. 

(Sokullu Mehmetpaşa hamamı) 
üç şerefeli büyük camiin karşı • 
sında ve büyük cadde üzerinde • 
dir. Edirneye sılı: sık gelen yaban· 
cı seyyahlar, büyük dahinin bıl 

güzel, fakat yıkılmağa mahkür!I 
eserini her gün şüphe yok ki bıl 

perişan ınanzarasile görmekte • 
dirler. 

* Mimar Sinan bütün ömründt 
81 cami, 50 mescid, 55 medrese, 26 
türbe, 14 imaret, 3 darüşşifa ve 
bunlradan başka sayısı yüzleri ge
çen çeşme, kemer, köprü, küçük 
türbe ve bir çok abideler yapmış· 
m•ştır. 

Topkapı sarayında ıiçtincıi Mü· 
rad'ın dairesi ve bilhassa yatak n· 

dasındaki tezyinat, nefis san'at • 
!arda Türkün yüksek kabiliyetini 
ve kudretini gösteren es~rlerden· 
dir. 

Sahibi '"' ruıpiyaıı idare edeli 
B<l§ muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
"'1.~1.&1 ıwı.lıa_T_ UOQ 
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Cemal Paşa Seni Diııliyecek 
Teklifini Kabul Edecek Sanırım 
Bedevi, Yaverin Kendisini Bıraktığı Yerden 
Dikkatle Cemal Pasanın Etrafındakileri Sözdü 

J 

- Emrederseniz beliti amma 
Paşam,, Şeyhin de bu mülakatın 
~eticesine çölde sabırsızlıkla in
tııarda bulunduğu, bir de yapıla
cak işin sür'ati istilzam edişı ba
ltıınından size haber vermek, tas
di etmek mecburiyetinde bıraktı 
ben; .. , 

leri seni dinliyecek ... Teklifi ka
bul edecek sanıyorum. Bana mü
saade ... 

Yaver, bedeviyi orada bıraktı, 

çekildi.. İleride, portakal ağaçla
rının muattar gölgesinde şarap ku-ı 
palanru başlarına çeken, kebablı 
kuskus kaşıklıyan, zurnalarla 
darbukaların temposuna ayak uy
durarak göbek çalkalıya çalkalıya 
ortada dönen Şamlı oyuncu kız -
ların etrafında halka çeviren ar
kadaşlarının yanına gitti, araları
na katıldı. 

had ve Terakkinin ilk teessüsün-
de, hükümeti ele geçirişinde, Ba
bıali baskını sıralarında İstanbul 
muhafızı bulunduğu zamana ait 
bir vak'ayı izah ediyordu. Kibar 
tavırlı zayıf bedevi, Paşayı can -
kulağile dinliyen yerlilerin ara
sına nazarı dikkati celbetmeden 
sokulmuş, tir kenara yerleşmiştL 
Geç vakte kadar hiç söze karış -
madan mevkiini muhafaza etti... 
Gece yarısına doğru Paşanın: 

- Eh... Artık kalkalım! 
Diye nihayet verdiği toplantı -

Diş Doktoru diyor ki: 
Kısa lbir müddet cRADYOLİN• 
kullandıktan sonra dişleriniz inci 
gibi parladıktan başka mikrobların 
kamilen mahvolduğunu, zararlı sal
ya ve ifrazatın kesildiğini, diş etle

rindeki iltihabların durduğunu ve 
nihayet ağzınızda latif bir rayiha 

başladığını duyacaksınız. 

Gayet Temiz 
Gayet Sıhhi 
Gayet Ucuz 

Her gün sabah, öğle ve akşam ye -
meklerinden sonra günde 3 defa 

dişler.uiz! 

Radyolin ile Fırçalayınız. 

T I!: L G R A F - 9 N t S A N 193~ 

NEZLE 
llütün gö~üs hastalık· 

!arına yol açabilir• 
Fakat bir tek 

GRiPIN 

••••mmm••••••••••••••••••••mll: Baş, diş, adale ağrılarile diğer ağrıları en kısa zam.anda ve en kat'I 

!!llmmm•m•ım=r'""l!••••••••••ıı.ıımmm•ı••ll!!ı şekilde dindirir. Nezleye, soğuk algınlığına, ·gripe ve emsali 
hastalıklara karşı bilhassa müessirdir. . 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin t· k :t 
ve Benzeri vardır. GRİPİN yeri.rıe başh:a b.r 

marka verirlerse şiddetle reddedi 'l ;z. 

- Söyle gelsin .. Fakat yeni dı
şarıdan gtlişini ~ili etmesin ... 
Şu etrafımı saran heriflerden ken
disini tanıyanlar varsa uzakta dur
sun .. Zira bu kadar kuşkulu ada -
llıın içinde bir bedevi murahha -
sını yanıma alıp konuştuğumu gös
termenin mahzurları çoktur. Hay
di, dikkatli davran, işi idare et! 

- Başüstüne Paşam!. 

Yaver Şevket çok gec;meden tek
rar ziyafet yerine doğru yürüdü. 
Bu sefer ardısıra, beyaz maşlabı -
nın etekleri geniş adımlarının rüz
garue dalgalanan, ipek kefiyesinin 
Çapraz uçları omuzlarında pırpır
lanan beli kemerli, cenbiyeli, u -
zunca boylu, esmer ve az kırışık
lı }'ÜZÜnde zeka ışıklarile parı!c!ı
Yan gözbebeklerinin hususiyeti 
göze çarpan bir de bedevi getir
di. Cemal Paşa ile etrafındalde
rin oturdukları masaya 20 a,ııma 
kadar sokulan bedevi, yaverb bir 
işaretile durdu, Şevket elile Ce
llıal Paşayı işaret etti: . 

Bedevi, yaverin kendisini bı -
raktığı noktadan dikkatle Cemal 
Paşanın etrafındaki yerlileri süz
dü. Her birini teker teker gözden 
geçirdi, tetkıklerini bitirir bitir -
mez ingilizce mırıldandı: 

dan ayrılırken kumandanı adım 

adım arkasından takib ederek, 1 
portakal bahçesinin kapısında bek
liyen otomobile kadar geldi .. Ce-
mal Paşa otomobile bindi. Yaver 
kapıyı kapatırken gözucile oto -
mobilin birkaç adım gerisinde taş 

İstanbul asliye birinci hukuk j 
mahkemesinden : 

İtalyadan İstanbula Yahya Mah
mut ve Mustafa Tevfik şirketi 

namına gelen ve müşteri tarafın-

Pari~in En S.uı i\loJel 
kadın şapkaları Beyoğlunda 

- Şu agelli, kefiyeli başıbozuk
ların ortasında oturan, siyah sa
kallı, üniformalı zat kumandan 
Paşadır. Dediğim gibi; nazarı dik
katı celbetmeden oraya sokul 
Yerlilerin arasında seni tanıyan 
varsa uzakta dur. Paşa Hazret -

- Bunların içinde teni tanıyan 
yok. Yalnız Şeyh Numan'ın oğul
ları buralar da mı?. Acaba hangi
leri, onlara işin içyüzünü söyle -
rneden faaliyete geçmek biraz teh
likeli amma ... 

Ve .. bu rnülfıhazayı enine bo -
yuna ölçüp biçtikten sonra omuz 
silkti. 

- Adam sende; dedi. İş buraya 
kadar sokulmakta idi. Bunu yap
tıktan sonra üst tarafını gelişigü
zel oluruna bağlar, umulmadık 

bir çıyanoğlu çıkarsa bile onu at
latma tedbirlerini yerine göre 

· alırım . 

J Zayıf, kuru ve çizgisiz yüzlü, ki· 
bar tavırlı bedevı \..e!'.;al paşanın 
sofrasına doğru yürüdü ... 
Paşa gürültülü kahkahalarla 

süslediği tuhaf bir anlatışla İtti-

gibi hareketsiz '"e hürmet tav-
~ile dikilen bedeviyi işaret etti. 
Fısıldadı: 

- Anze şeyhinin gönderdiği 

bedevi şu l:;ekliyen adam paşam. 
Cemal Paşa döndü, baktı ... Son

ra otomobilin hareket gürültüleri 
arruıında bağırarak konuştu: 

- Hemen bu dcşam konuşalım 
mı?. 

- Siz bilirsiniz paşam! 
- Peki .. Şofi:\rün yanına al, sen 

de içeri gel, şııraya otur. Karar
gahta konuşuruz. 

Zayıf bedrvl Paşanın otorno -
biline bindi. Homurtularla yola 
sarılan haki >ıoyalı Benz otomo
bili Kanltreden Şama doğru uza
nan şosed~ tozu dumana katarak 
uzaklaştı.. ı Uı•,·amı \· :ır 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Cinsi • Mikdarı MJiıam. Be. Muvokkal Temi. Ek•iltmenin 

akine şeriti cMavi • Kırmızı. 
• • c.3iyah • Kır!'l'l.lzı• 

;bit toz mürekkeb 
- azı makine yağı 

Sarı kalem ucu 
1!ürekkeb Jastiğ; 
Starnpa mürekkebi •Mavi• 
S.arnpa mürekkebi •Kırmızı• 
Sünger kağıdı 

2000 adet 
3000 • 
.000 paket 
500 şişe 

Takriben 25 Kg. 
2000 kutu 
5000 adet 
2000 şişe 

500 • 
20000 tabaka 

Takriben 600 Kg. 

Lira Kr. Lira Kr. şekli sa ~ ti 

1250.- 93 75 Açık 14 

224.- 16 80 Pazarlık 14.30 

40.- 3 00 • 14.45 
379.- 28 49 Açık 15 
272.5() 20 44 Pazadık 15.30 

93.70 7 03 • 16 

393.96 29 25 Açık 16.30 

' I- Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 7 kalem kıriasiye hizalarında 
fazılı usulllerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 

II- Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında gösterilmiştir. 
III- Eksiltme 17/4/939 Pazartesi günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyo

ı:unda yapılacaktır. 
IV- Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız alınabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

V- Eksiltmeye girmek istiyenle riı:ı % 7,5 r"""ıne paralarile adı geçen Komisyona gelmeleri. ·2088• 

. 1 * w Istanbul ikinci icra dairesinden: Cinsi Mıkdarı Muhammoıı %7.Smuvak• 

Bir borçtan dolayı haciz altında! lledelı ı..at ıe. 
Eksıhme ıin 

"eldi Saati 

olup paraya çevrilmesine karar Lira. Krş. L" Krş. 
verilen 10 adet mermer taşlı kah- Teknik aleti 20 kalem 1258 10 94 35 Açık eksiltme 14 
ve masası 25 adet hasır iskemle Sarı tı:ız yaldızı 300 Kgr. 345 - 25 iJ7 • • 15 

25 adet tahta iskemle 14 nisan 9391 Çıralı tahta 18 M3 1426 74 107 - • • 15,3\J 
curna günü saat 12 den 14 de ka- 1 • kalas 140426 M3 
dar s il hm tt k dl. Uzun ve kısa konçlu 

. u ana e e yanı a ıye lastik çizme 840 çift 3540 ..:.... 265 50 • • 16 
hınası arsası karşısınd~ Ayasofya .. . . . . . 
carnu sırasında 6 numaralı kahve I - Şartname ve numunelerı mucıbuı.ce yukarıda cıns ve miktarı 
dükkanı önünde açık arrtırına ile yazılı 4 kalem malzeme ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 
satılacaktır. II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme sa· 

Kıymetim bulmadıJı takdirde atleri hizalarında gösterilmiştir. 
ik.in~i arttırış ıa nis&n 939 salı 1 III - Eksiltme 11/4/939 salı günü h~alarında yazılı saatlerde Ka
guııu aynı mahalde ve tayin edilen bataşta Levazım ve Mubayaa! Şubesındeki Alım Komısyonunda yapıla

saatte icra edılecekt\r. İsteklile -
caktır. 

rin mahallinde hazır bulunacak IV - Liste ve şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şu-
l'nernuruna myüracaatları ilan 0 _ beden alınabileceği gibi yaWız nümunesi de görülebilir. 
lunur. 9371558 V - İsteklilerin eksiltme için tayin edılen gün vt saatlerde % 7,5 --------------! güvenme paralarile mezkur komisyona gelmeleri. (2023) 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKJ>L'\N HEıtiMJ 

DAHİLiYE MÜTEHASSISI 

Divan.yolu 104 

lttualene saatleri: Pa.ur barit 
o 

* * I- Niimunesi mucibince 1258 adet tuz küreği mübayaa olunacaktır. 
il-Muhammen bedeli c943.50• lira muvakkat teminatı 70,76 liradır. 
111- Eksiltme 20/4/939 perşembe günü saat 14 de Kabataşda Leva-

zım şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. Nümuneler her gün 
sözü geçen şubeden alınabilir. 

- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü· 

Kadınlarda Asabi Baş Ağrı1an 
ve 

Aybaşı sancıları olanlara hayatı zindan eder. 

NEOK. ÜRİN 
Kaşeleri büt'1n aar .. arı sancıları giderir. 

Sıhhat ve ne~'tlerini iade eder. 

NEOKÜRİN BAŞ, DİŞ, ROMATİZMA 
Ağrıları için de bireb.rdir. Günde 2-3 kaşe alınabilır . 

Tek kaşe 6 kuruş altı hk ambalaj 30 kuruş. 

işletma u. idaresi ilanları 

BAI<ER 
ı 

dan teslim alınmaması ve bayiin l\Iağazalarının yeni 

müracaati üzerine tic~.ret kanunu- K d .;. k l 
1 

a ın ycp. •. :cı.yı 
• nıın (712) ci maddesi hükmüne gö-

l 
re mahkemece satılmasına karar Dairesinde teşhir cdilm<.k-

tcdir. Geliniz; intilınb verilen yün ipliklerin ehli vu -
ediniz. , kufça beher kilosuna (220-230) ku- ._ ________ """._ 

ı• .....,. , 
rnş tahmin edilmiş ve yapılan bi- ikinci arttırması 11/4/Y:Jg salı saat 
rinci arttırmada malın muham - 9,30 da ve Galata gümrüğünde bu
men kıymetinin yüzde yetmiş be- lunan ipliklerin ikınct arttırma:;ı 

şiııe talip zuhur etmediğinden sa- da 13/4/939 perşemb" keza aynı 
tış ikinci arttırmaya bırakılmış- saatte mezkı1r mahal!erde yapı · 
tıtr. lacak ve en çok pey siirene ihale 

Yün ipliklerden beş sandığı İs- edilecektir. Talib olanların mez -
tanbul gümrüğünün 1/2 numa - kılr tarihlerde yüzde yedi buçuk 
ralı anbarında diğer beş sandığı pey ak,esi ile birlikte mahallinde 
da Galata gümrüğünün 1/3 nu- hazır bulunacak mahkeme naibi
maralı ambarındadır. İstanbul ne müracaat etmeleri lüzumu ilan 
gümrüğünde bulıınan ipliklerin olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları ı 

- ı Muhammen bedeli (elevatörlü olduğu takdirde) 3000 lira (eleva-
törsüz) olursa 2400 lira ?lan 2 adet küçük tip beton karıştırma makinesi 
17/4/939 pazariesi gi'nü saat on beşte Haydarpaşada gar binası dahi· 
tindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isliyenlerin 225 liralık muvakkat teminat ile kanu
nur. tayin ettiği vesaiki ve tekli!lerini muhtevi zarflarını eksiltme günü 
saat (14) on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu ~e ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(2066) 

İstanbul asliye altıncı hukuk 
mahkemesinden: 

Davacı: Tahir Kayralı; Beyazıt 
ta Camcı Ali mahalJe.,inde kül -

han sokak 11 No. da mukim harp 

malulü. r 
Müddei.aleyh: Hatice Aiıfet Sir-

kecide Salkımsöğlit Ebü:;suut cad. 
22 No. da. 

Davacı: Tahir Kayralı tarafm • 
dan müddeaaleyh aleyhme açılan 

boşanma tesbit davasır.a aid ar -

zuhal sureti davalıya te!>li;; ed;J
mek üzere yazılı adresın~ gönde

rilmiş ise de mumaileyhin mez -
kur ikametgahını terkle semti meç 
hule gittiğinin· beyanile iade k1-

lınması üzerine hukuk usulü mu
hakemeleri kanununun 141, 142, 

SıWıatinızi Severseniz ? 

IZMIRIN 
AŞÇIBAŞI Markalı 

MAKARNAl ARI 
143 ve 183 üncü maddelerine tev- Her yerden israrla isteyiniz 

1 fikan iade kılınan bu arzuhalle 1ı Seliinik Sergisinde Büyük 
1
. 

Mük. afat tahkikat gününü gösterir daveti - ı 
ye varakasının mahkeme divan - ._ ___________ .,_ 

hanesine asılmasına ve 939/402 No. 
da kayıtlı işbu davaya müddeia -

leyhin on beş güun içinde cevab 
vermesine karar verilmiş ve ber

mucibi karar arzuhalle davetiye 
varakası divanhaneye asılmış ol
makla müddeialeyh Hatice Atıfe-

fında dava:r,a cevab vı.rerek tah

kikat için tayin kılınan 25/5/939 

perşembe günü saat 10 da mahke

memizde hazır bulunması veya ka

nuni bir vekil göndermesi lüzumu 

tebliğ yerine geçmek üzere ilan 

Saçları 

SAÇ EKSİRİ 
besler, köklerini kuvvetlendirir, Dökülmesini 

önler, kepekleri giderir. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - İstanbul 
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