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İKİNd TESİSİ : 1939 TIL : ı SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR 

Yunanistan, Bulgar talepleri sayiası üzerine «toprağımıza 
tecavüz olursa müdafaa hakkımızı kullanacağız » diyor 

VEN EDİK 
•• .A if;i .................. :ı 

MULAKATli23 Nisanı 
Kont Ciano ile Markoviç, dün, 
V enedikte 2 saat gör~ştüler 

" 

Naip Preos Pol, Yugoslavyayı her türtü kavgaların dışında 
bulundurmak ve komşularilo muslihane yaşamak istiyor 

HIRS 
. 

Hedefi yüksek ve asil gayeler o~an hırs bir 
insanı yükselten ve asilleştiren ender bir 
fazilet olduğu gibi, hedefi menfi ve bayağddc 
olan hırs ta insanı alçaltan bir fezahattir. 

Yazan : Ahmet Ağaoğlu 
Buıı, Ud afızh keskin bir kıhç- yalnız son zamanlardan beri ' ve 

bt: aecıdı yüksek ve 1111U pyeler hem de pek mahdut bir sahada. 
•ldutu ı.kdirde, onun kadar in • g!>zlikJnete başladı. 
8-ııı yllbe]tu ve asillqtiren bir Garbin bilhassa müstehzi ede • 
fıızuet azdır, Aksine olduğu tak • biyatı, hır'iln menfi tezahüratır.ıı 
llİ?de, yani hedefi bayağılık, a§Q, kamçılamaktan; b:,, illete tutulan • 
iıhk olduğu halde, onun kadar in- ların nekadar ·adi ve iğrenç olduk
ıaııı alç:ıltan bir fezahat olmaz. !arını sahne üzerinde göstererek 
her halde ve her takdirde hırs İn· seyirciye adeta bir ibret dersi ver
laa iradesine uami ve lcazkir mekten hiçbir zaman geri dİırma-
L. • Hazin bir hatıra: Yugoslavyayı b ugıinkü hale getiren ve Balkan 
•wıret veren bir imi! olduğu gibi mıştır, Yalnız Fransız edebiyatın-

antantınm başlıca imillerinQeD müteveffa Kral ALEKSAND.R'ın 
•nu paçavray• çevirenık yerlerde da yalw:ı Molier'in y.arattıjı ne 
llirWımeslne de ııebep olabilen bir kadar bu neviden canlı misaller =-:o==-="'M=ar=si~--~k"'a~,,,1ı~·=""~=n=a•-"s"'ı n"'d""a=~~lı"'n -""~"'ış""_"'~'"',Jr=r=e'""m'"i."'-===="'
Baiktir. vardır. Hasis tipi, rly.1kiır tipi; dal- \"enedik, 22 (..fı..A.) - Kot Cla- Belgradda yeni Çvetkoviç hüku -
İ§te hınm iki yüzlü ke•kin bir kavuk tipi, ve ilıiahıribi bütün iç- no, bizzat idare etm~kte olduğu metinin kurulmasından ve Anıa 

İlet olduğu ve insan oğluııa lste- j timai illetleri lemsi! eden örnek- bir tayyare ile Rom&dan buraya vutluğun İtalya ile birleşmesinden 
diği istikameti ald.ırtabileceği ta ler birer birer tasnif edilip sıralan· gelmı"ştı'r. Nazır, bugu··n burada - ileri geldiğini beyan etmiştir. 
itedenberi mal(l.ın olduğu için, mışlardırl ' Ve her Avrupa edebi. 

Yugoslavya hariciye nazırı Mar- "Markoviç,,i istiktaı 
bıilli terbiye meselesi ile kendisini yatı da böyle. koviç ile yapacağı mülakatın iki 

t ı 

f Milli Hakimiyet f 
1 ve İl 

f .kimiyet bayramıdır. 
ı Bugün, Birine! Hüyiik Mil • 
ı Jet Medisinin Ankaradu ilk 
ı defa toplandığı mes'ud ve ta- ı 
: rihi giiniin yıldonüıııüdiir. ı 
f Esarete isyan ederek ,;ı;. • ı 

t 
ha sarılan Türk milleti gür se- ı 
sini ilk defa hakiki müınes -
sillerinin ağzından bütün 

ı 
dünyaya bugün işittirmişti.

1 
Mi111'tiıı hakimiyet hakkını 

eline ' aldığı ve bunu kendi 
meclisi ile temsil ettirdiği bu 

. inkılap günü ayııi zamanda 
Çocuk bayramıdır da~. ı 

Türk. nıilletinin istikbali ı 
d~mek ,oJı,tn ~arımızı bu-

t cim\! talii_p edcıı hafta iÇiode ı 
en c;ı>lt dlişlbımek, onlara en f 
geni' hürriyeti bağ:ıpanıak, ı 

onları sevindirmek ve mcm · ı 
leketi ellerine emanet ede ı 
eeğimb yavrulanmızın her 
cepheden sağlam ve &Jbhatte 

ı (Arkası 3 üncü ~yfoda) 
ı.................. ~ 

" 

. 

Hitle-re 
Cevaplar 

Holanda her 

~lakadnr addeden her vatandaş, ( A'Tkası 3 uncil sayfada) dost memleket arasında yeni bir Venedik, 22 (A.ı. ) - Yugoslav 

h_u limilin yükııelticl ve asilleşiri- --::----A_h_m_e_t _A_ğ_a_o_A_l_a __ v_e_si_k_a_im_za_sı_ı_üz_umun_d_an __ d_eğ_ı_ı. _____ <_A_r_k=--3-uııcil sayfada) ı 
tı rol eyoıyacak gayeler etrafında 
)lirümesini temine mümkün oldu- O 

ihtimale karşı 
hazır olduğunu 

bildirdi 
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CAGALOGLU NURUOSMANİ YE No. 64 
TELEFON N: 23300-İSTANBUL 

·Maarif Vekilinin tetkikleri 

Muallim olmak iste
yenler kabul edilecek 

,.. 
Hasan Ali Yücel dün Kabataş Lisesi ile 
Üniversiteyi ziyaret etti, di. ektifler verdi 

..!anrif Vekilimi:ı HASAN ALİ Yf!CEL dün Maarif Mlidlirlüğünde 

İki günd~ri şehrimizde bu-1 -Maarif Vekili dün sabah ders 
lunan Maarif Vekili lfosan Ali Yii- .saatinden evvel Ka,bataş lisesine 
cel bugün aileşile birlikte Anka·ı gitmiş ve .Maanf Vekaletinin ver
raya dönecektir. ' . (Arkası 3 un<:ü saııtada; 

Asrın en muhteşem 
düğünü bugiiıi· oluyor 
Bugün hava filomuz Tahranın afakında 
dost nıilletin bayramına iştirak edecektir 

Bugün irun Veliahdile düğ\inü y apuaca.ı< oıan Prenses FEVZİYE'
nin Mısndaıı hareketinden evvel alınmış bir resmi 

~::a~:~~=~:a~~:m:~e~ lngilterenin Moskovaya cevabı , Yazısı 3 üncü sayfamızda 

La Haye, 22 (A.A.) - Ruzvel· 
1 =~::=~~~===~eJ;:===::a 

tekkülündenberi Yunan edcbiya • 

:::;~~~!~;n:=!~~ Bir lngiliz - Fransız -Sovyet anlaşması yapmak 
tin mesajı hakkında Alınan hükfı· ~ 
meti taratından sorulan aşağıdaki { l ~ 
üç suale Hollanda hükUmeti men-~ 
fi cevap vermiştir: 

1 - Hollanda hükfuneti, bu ·me 
sajın gönderilece;ıinden evvelce 

heoberdar edilmiş midir? Ne zamana kadar ? 
2 - Hollsnda hükfuneti, bir 

lar ile mUuharrik olmak tizere 

::~~;::::~;~::::~1n~ı:: ve diğer anlaşmaları buna ithal etmek ... 
lar birer örnek olagelmişlerdir. 

ltoma ve bugün yaşıyan Avrupa 
llıilletleri edebiyatlarını da ayni 
Jolda yürllr &örüyoruz. Rm e • 
debiyatında Puşkin'in, Gogol'un, 
bostoevski'nln, Tolstoy'un vesai • 
~tein, eserleri adeta yeni batın -
la:r yetiştiriyordu. Nekadar Rus 
lızıan kendilerini Tatyanaya ve· ·-' )ahut Soniya'ya, nekadar genç 
lllke.kler Alesanya hcnzetmeğe ve 
bekadan da Raskolnikol'un Is • 

· llüne karşı bile dehşet ve nefret 
duyarak ona benzememcğe çalış
aiıışll.rd.ır. 

. · lllaalesef şark wnuıniyetle bu 
lıllıi;terbiyeci edebiyattan moh • 

.iıtııı'd'~r- (Didactif). 
i ~ ' ' • Şarkt,a fazilet, takdir edilmiyor-
~" değil. Hayır! Ediliyordu, fakat 
~!!1!' ahlak formülleri şeklinde! 
C Bnh · y~şıyan örnekler şeklinde, 

Çünkü Almanya, ftalya ve Macaristanla hemhudut olan ve istiladan 
korkan devletlerden açıkça vaziyet almala~ını istemek müşkildir 

dereceye kadar Ruzveltin mesaj 
gönderme6ine sebep olmuş mu -
dur? 

3 - Hollanda hllkllmeti, kendi

Londra, 22 (A.A.) - Bir sulh ı teressüm ediyor. Bu sistem tecavü-ı yük teşkil ettiği düşünülürse, ln- ni tehdit altında mı hlssetmekte
cephesi kurmak için ı;ıirişilen si- ze müessir bir tarzda karşı koya • san kendisini rüyada zanneder. Ha dir? 
yasi müzaıkereleri İngıliz matbua- cak kuvvette ve· genişlikte olacak· limizden şikayet etrniyelim. Belki Hollanda, verdiği cevapta harr 
tı memnuniyeti mucip surette te- tır. halimiz o kadar güzel değildir. Fa.1 zuhurunda Hollandanın her ihti • 

lakki etmekte devam ediyor. lngilterenin vardıgwı kat başknlnrına kıyas edilince gıp- male karşı hazır bulunması lazım 
Gazeteler, bugün gerginlik ha- ta edılecek bir vaziyettedir. geldiğini ilave etmiştir. 

ki b b b kanaat fiflemiş olma a era er unun Oeuvre gazetesi de şöyle yazı· Holanda, her fedakArlıga 
İngiliz kararında higb:r değişiklik Parls, 22 (A.A.) - Figaro yazı· yor: 
yapmıyacağını ve İngilterenin Al· yor: İngilizler şu kanante varmışlar hazır 
manyayı çember içine almak için İmtihan 'bize nisbetle diğerleri dır ki, Almanya, İtalya veya Ma· La Haye, 22 (A.A.) - Hollan· 
değil fakat her türlü tecavüze kar için çok daha ağırdır. Mesela İta!- caristan ile hemhudut olan küçük danm bitaraflığını muhafaza et • 
şı koyacak bir mekaııizma sistemi· ya gibi üç senelik mütemadi harp- devletlerden açıkça vaziyet alma- mek üzere her türlü iedakiirhk· 
ni kurmak yolundaki gayretlerine !erden bitkin bir vaziyete gelmiş !arını istemek çok müşküldüı· . Çün !ara katlanm•ğa hazır oldu ğu Hc;ıl 
devam edeceğini yazıyorlar. olan bir memleket için bir milyon kü bu memleketler doğrudan doğ- landa mahfeller inde söylenmekte-

Times diyor ki: altı yüz bin askerin silah altında ruya bir ist ilaya maruz kalabilir- dir. Hülri.ımeı, h erkes içi.n askeri , 
Karşılııklı bir emniyet sistemi bulundurulması ne muauall) bir _ • f Ar1<.ıS? .1 . fo1.cü ..ıo.11fada) ( A•kası 3 üru.'Ü sayfada) 

Bir tarafm sulh ve öbUr tarafın daiına harbe atıbnak istediği· 
ni görllyoruz. Harbe haur olan taraf, ~ulhperverlcrin menfaatine 
kıyıyor, damarına baSJyor, adetli onu harbe tahrik ediyor, fakat 
öteki taraf daima ric'aı ederek boyun eğiyor ve kabul ediyor. 

Bu bir taTBfın çok kuvvetli, öbür tarafın çok zayıf olduğuna 
§iipbe ve tereddüde mahal venniyecek bir işaret, bir delil midir? 

Bayır". Balunız sulhperverlerln bir muharriri ne yuıyor: 
•Bu ihtıHülar halledilmezse Avrupa, Asya ve Afrika d • 

yasına dönecektir. Bununla beraber. a~aba artık bir anlaşma imka· 
nı kalmamış mıdır? Var veya yok ... Fakat diplomatların vazifesi, 
son haddine kadar bu imkanı aramaktır. Çünkü dünyanın en güzel 
kanı ve en parlak tarihi mevzuub ah istir • 

Sulhperverler bu güzel kanı dökmemek ve bu parlak tarihi le
kelenmenıek için şimdiye kadar geri çekildiler, zayıf olduklanodan 

def; il ... 
Fakat onların bu endişeleri ve bu endişe karşısında ötekilerin 

blöfü ne zamana kadar devam edecek ve dünya daha ne kadar za
man senenin iki mevsiminde bir h3:Tp sonu yağmasınn benziyen 
nıanzara:ya şahit olacak? Harp istiyeıiler, imlhpcrvcrlerin de harbi 
göie aldıklarını anlayınuya kadar.:. · 

KEMALi$ 
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Musanın Hay~~ 
Belediyede ya- 1.-==. ====
pılan tetkikler Mılyonlarımız 

Beni İsrail Mısıra dönerken zalim On senelik işlerin tet

hükümdar Bark karşılarına çıkh kiki 3 sene sürecek 
Belediyede tetkikat yapmakta 

!ar bu bir !akmayı almak için yü- olan mülkiye müfettişlerinden Hik 

zükoyun yere kapanırlar ve sürü- met Ankaraya gitmiş, Dalılllye Ve 

ne sürüne lokmanın ya nına kadar k iUetile temas ettikten sonra dün 

Burası çok münbit ve mahsul

dar bir yerdi. Etrafı meyva ağaç

ları, bahçelrrle çevrilmişti. 

Beni İsrail, burayı ele geçirdi-
. dönmüştür. 

gelırler, lokmayı ağızları ile al - A k d i l·' t .. n ara an ge en ma uma a go-
ğlne memnun oldu. Yuşa baktı ki mağa uğraşırlardı. re, belediye tetkikntı çok geniş 
bu halka yeni zaferler ve yeni ni- Kalip Mısıra dörerken önüne ! mikyasta olazaktır. Bunun üç se

metler temini sureWP onları hak işte bu zalim hükümdar Bark çık- ne süreceği •nlaşılmaktadır. Bu -

ve halik yolunda tutabiliyor, bu tı. Kısa bir cenkten sc.nra Bent ts- nun için müfettiş kadrosunun tak· 

sefer onlara cMaltrlp . tarafında rail galip geldıler. Katip onun : viyesi kararlaşmış ve mevcut beş 
yeni istill hedefleri gösterdl Bu- yaptığı. zulmün aynin! ona' tat.ı:ıik müfettişe ôiaveten ı- • üfettiş Saim 

de İstanbula gönderilmiştir. 
ralarda da muzaffer oldular. Her etti. İki elinin baş parmaklarını En geniş tetl- ikat muhast>be ve 

zaptettiklerl şehirlere Beni İsrail ve sinirlerini kestirdi. Şehrin or· şubelerinde ~Preyan etmektedir. 

kabileleri arasından birinin rei:sinl tasında ve lil'üne ekmek doğramak Burada Hikmetin başkanlığında 
cBey• olarak naspcdiyordu. suretıle köpek gibi yerlerde sürün Cavit, İhsan, Abidin, ve Saim meş 

Nihayet Yuşa peygamber de dürdil. gul olmaktadır. Müfettişlerden Hıf 

Şamda ecel yastığına başını koy- Beni İsrail niha et M 1_ zı belediye i ktısat işlerıni incele -

tehlikede! 
Beyazıt kütüphane· 
sinin bir kısmı ke
reste deposu oluyor 

Halen Öniversite ve maari· 
fe ait bulunan Beyazıt kü -
tüphanesi lberinde Evkaf 1 -
daresi son günlerde hak iddia 
etmış ve bu binanın yarısının 
kendisine ait olduğunu ileri 
sürerek kiraya vermeğe kal
kışmıştır. Vaktile bu kiltüp • 
hane maarif tarafından ah -
nırken formalitesi ikmal e • 
d.ilinemesl yüzünden Evkaf 
idaresi bunda hak iddiasın -
da bulunmaktadır. Maarif 
Mildürlüğii bu talebe derhal 
itiraz etmekle beraber bir ta· 

M. Prost hafta 
içinde geliyor 

Eminönü meydanının 

maketi hazırlandı 

Ağa camii • • 
cınayetı 

Maktul Sabahat aşk mektubu 
gösterip katili tahrik etmiş 

Şl"hir mütehassısı Prosttan ge- 8eyoğluııda Ağacamiinde Sa - hate yedırıniş olduğunu, 'Sabaha 
len bir telgrafa göre kendisi haf- bahat adında bir kadını tabanca tin anasile beraber, paralar bittik· 
ta içinde İstıınbulda olacaktır. ile öldüren Abdürrahiınin mevku- ten sonra Abdürrahlmden yüz çe-

Prost İstenbuldan giderken E- fen Ağırceza mahkemesinde de - virdiğini ve bundan başka hadi • 
minönü meydanının umumi şehir vam eden muhakemesi dün bitmiş seye teıcaddüm eden günlerde de 
planına göre vaziyetini gösterir ve Abdıirrahimin vekili müdafaa- ! Sıtbahatin bir başka &şrkından al· 
bir maket yapılmasL"ıı istemişti sını yapmıştır. dığı bir aşk mektubunu gösterın~lı: 
Fen heyeti b k t ' ha 1 · Vekil, Abdürrahlmin Bandırma- suretlle Abdürrahim! tahrik et • u ma e ı zır amış- . • . . . . 

B 
da ıskan edilmış hır muhacır ol - ınlş bulunduğunu söylemiş ve bıl 

tır. u maket meydanın umumi d ğ h ı · ı k · · .. ö . u unu, şa s gayretı e para aza- noktaların ceza tayınınde goz • 
hatlarını ihtiva etmekte olup Prost narak vücude getirdiği zeytinlik - ' nİi'nd.e bulundurulmasını istem!J· 
gelince bunun üzeri'lde işliyecek- !eri ve mevcut birkaç bin lira mik-ı ;ir. Muhakeme karar için baŞka 
tir. Bu makette gösterilen tarzı tarındakl parasını tanıştığı Saiba- güne bırakılmıştır. 
mimari tamamen Yenicamiln mi -

mari tarzına uygun olup tatbik e- T • 
dillrse Eminönü meydanı Türkiye aksım Stadında 
nln en güzel köşelerinden biri ha

line g~ecektlr. bir kaza oldu 
Dün Taksim stadında liseler a -

Ramide bir ka· 
dın bıçaklandı 

Y ısıra ge k d ' B _t.. k' k t d .. 
du. Peygambt'rlığl yırml sekiz yıl diler İ lerlnden .. me te ır. u un te ' a a a mu-

.. . , · ç pek çoğu Kudus- fettiş Al! Seyfi nezare• e tmekte - rasındaki futbol maçları başlama-

' 

dan evvel bir kaza olmuş ve stad 

Maarif mUdUrU taltif edildi idarecilerinden Koço Neğrepontl 
Mekteplerdeki sp<" r müsabaka_! büyük bir tehlike geçirmiştir. 

raftan da Üniversite Rektör- M A A R 1 F 
Evvelki gece Ramide bir kadıfl 

ağır surette yaralanmıştır. 

li1rmuşti1. Bunun ye11 yılını Tih· te, Şamda kalmışlardı. Bugün ora- dir. Müfettişler Mııhi•, n üstün -

de geçirdi. 21 yıl Beni İsrail kav- larda meskun olan Beni İsrail lşte j dalım tstanbula vali olduğu 1926 
mini Arzı Mukaddes yolunda za- onların nesillerldlr. yılından bugüne karlar geçmiş o

fer ve lstilllara sevkettl. Din tarihleri. Klllp'ln Mısırda lan belli başlı meseleleri tahkik e

Yuşa'dan sonra Beni İsrail üze

rine Tanrı peygambt'r olarak KA-

llp'I gönderdi. K&llp YuşA'nın en 

aadık arkadaşı ve Muaa'nın haya· 

vefat ettiğini ve onun yerine Be

ni İsrail içinden ve Yakup ev!At

larından Zülkefil'ln peygamber ol

duğunu yazarlar. 

tında en hararetli taraftarı ve mü Musa peygamberin son devlrle

dafii idi. Evvelce de zikredildiği rinde ve Yuşa ile Kiıllp zamanla

ilzere Tanrı Tih'de cnaya maruz rında Beni İsrail halkı Kudüste 
• 

deceklerdir. 

lüğü her yıl binlerce ıalebe • 
nin istifade ettiği bu kil tüp -
haneyi kurtarmak için faali
yete geçmştir. 

!arına ve hareketlerine her vlla- Hadise şöyle olmuştur: 
yetten daha evvel f•tanbulda ıbaş- Istanbul Maarif Müdürlüğü ta-

. rafından liseler arasındaki seyirci 
lanmış ve bu ışte muvaffakiyet gös t 1 b .1 1 dü ü .. 1 .. a e eye verı mes ş nu en soy-
t.erilmiş oln>asından dolayı maarif ı Jev için Halk Partisinin seyyar 

müdürü Tevfik Kut Vekaletçe bir , hoparlör otomobili stada gt>tiril -
takdirname ile takdir edilmiştir. 1 mlş ve radyo tesisatı yapılmak (l. 

50 il. f kd' d'ld' zere çalışrnağa başl.ıtnmıştır. Tam mua im a ır e I I 1 bu sırada bu ışle meşgul olan Ko-

Tedrisatta muvaffakiyet göster- ço Taksim stadının aahaya çık!f 
kalan kavmin lc;lnden yalnız bu i- Surlyede, Şamda ve Yemende put 

kisini, Yuşi ile KAlip'I istisna et- perestlerle harbederlErken İran 

mlşti. Kalip peygarr.ber postuna diyarında da Menevçehre hakimdi. 

Tahkik edilmekte olan mühim 
işlerden biri de muhasebe! hususi
yeye ait bazı inşaat rle bllhassa ilk 
mekteplere ıüt muhtelif inşaattır. 

Bu hususta mimar Şemsettinln de 
verdiği izahattan istifade edilmek
tedir. Malum olduğu üzere zaman 
zaman yenl yapılmış olan bir çok 
mekteplerin duvarları çatlamış ve 
hazıları da şeraite uygun bulunma
mıştır. 

Kütüphane iki kısımdır. Bi· 
rincl kısımda miltalea yapıl -
makta, lklnci kısımda da ki -
taplar hıf:ıedilmektedir. İşte 

Evkaf bu ikinci kısının kendi· 
sine alt olduğunu söyliyerek 
burasını bir keresteciye kir•
lamıştır. Bu kısımda maddi 
değeri birkaç milyon lirayı 

geçen muanam bir servet 
vardır. Bir yangın çıkbğı tak· 
dlrda telifisi mümkün ohnı -
yan büyük bir gaip olacak • 
tır. Kitaplanmızı tehlikedeıı 

Ramide Cuma mahallesinde 
Şeyh Abdullah sokağında 98 nu • 
marada oturan Kastamonunun P.I< 
kaya nahiyesinde doğmuş 35 yaş· 

la.rmda Rahime gece karanlığın • 
da leğenle su dökmek üzere evi • 
nin bahçesine çıkmış, fakat bu sı· 
rada karanlıklar içinde üzerine a· 
tılan meçhul bir adan. tarafından 
aol memesi ve kalbi üzerinden bir 
kama ifo tehldkeli surette yaralan· 
mıştır. Feryatlara yetişenler ka • 
dını kanlar içinde yerde bulınUŞ" 
la.r, fakat meçhul mütecavizi göre-

11 mlş olan ilk mektep muallimlerin- kapısı önündeki bay~ak direği.ne meınişlerdir. Yaralı otomobille 
den 50 kadar öğretmen Vekaletçç daydı ~ulunan merdNenden .. dı .- Haseki hastanesine kaldırılmış ve 
takdirname ile takdir edilmşitlr. ( reğın bırdenbıre kırılması uzerı- jandarma ve müddeiumumilik der 

oturunca kavmini Musa'nın dln1 Ve Menuçehrenin Efruyab ile 

ve Tevratın ahkamı dairesinde 1- harbi vukubuluyordıı. İran tahtın 

dareye devam etti. da Keykubad'ın hükümdar olma -
Beni İsrail Yemene kadar var

mışlardı. Bunlar Mısırın ismini 1-

fitİyorlar, fakat kendısini bllml -

sı da Beni İsrnilln Mısıra dön!l

şüne rastlar. 
( A rl<aın ııtırl 

yorlardL Çünkü hepsi de Tlh sah- I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-

rasında dünyaya ge!mışlerdl BELEDiYE 

----00---

ViLAYET 

Arife tatilleri hangi 
saatten haşlıyacak 

Resmi günler, ve bayramlardan 

evvelki arife günlerinde tatllln öğ 

le zamanı başlaması lazım geleceği 

korumak için alılkadarlaruı D E N r Z 
bu işe tlddetle ve derhal mil-

dahalelerl lizımdır. Kartalda menderek yapılıyor 

" "' Deniz ticaret müdürlüğü Kar-

!erde başlıyacaktır. Mendirek 1JOn 

tal mendlreğiniı:ı~ inşaatına bugün-KÜÇÜK HABERLER 

Kiılip'e: 

- Bizi, Mısıra da götür. 

Dediler. KA!ip Mısır yolunu tut-

Şi~hanedeki Mali)& hakkındaki kanunda mevcut olan * Dün sabah Rumt>llkavağına 
k t t edd .. dü 1 tıur •bağlı ve Kadire alt Eandal köprü 

bahara kadar tamamlanacak ve fır 

tınalı havalarda küçük vesaitin 11· 

binası arsası ayı er .~ '."ı.ıcıp o ~ . ağzından geçerken Denlzbankın ğınınasına açılacaktır. Mendirek 

Şişhane yokuşunda yeni yapıl- Cumartesi g•mlerı tatıl oğleden 436 numaralı mavunast arkasın - için 10 bin liradan fazla bir para 
sonra saat 13 de ba~lamaktadır. dan gelerek çarpmıştır. Sandal der harcanacaktır. 

Yolları üıerine bir şehir çıktL makta olan maliye tahsil şwbesi . 

tu. 

- lki t' .. . d bel Cumratesı olmıyan ve kanunda hal parçalanarak batmış, Kiıdlr 
Bu ş?hir tamıımen putperesttl. arsasının mu ye ı uzerın e e-

diye ile maliye arasında ihtilaf : (tatil öğle zamanı başlar) dendi- kurtarılmıştır. 
Torpiller çcga!dı 

Çok zalim bir hükümdarı vardı. çıktığını yazmıştık. Belediye bura-j ği günlerdo tatilin hangi saatte * Samsu.r.da 19 Mayısta açıla- Karadenizde Cide ve Kerempe 
Adına (Bark) derlerdi. sının eski bir beled:ve mezarlığı başlaması !Azım geld'ği Dahiliye cak beşinci yerliınallar sergisi için limanları arasında dün bir serseri 

'ne i:ş al.tı metrelik mesofeden ye- hal taqkikata başlamıştır. 
re duşmuş Vt' bu esnada direğin Rahime Hayrebolulu Ahmet ol!· 
kırılan üst kısmı bütün tazyiki ile lu Hasan adında biriyle metres o
havadan yere inmekte bulunan larak yaşamaktadır. Bağlarda ı· 
Koçonuıı kafasına çarptn.UJhr. Kan metelik eden Ahmetten daha ev • 
lar içinde kalan Koço hastahane - vel de Kastamonunun Güren kaza· 
ye nakledilerek tedavi altına alın- sından İzzet adında biriyle otur • 

ınıştır. muş ve altı ay kadar önce İzzet • 

Apteshana yıkıldı, hır kız ten ayrılmjftır. Carihin bu adaın 
olduğu zannedilmektedir. 

altında kaldı İzzet dün Eyüp jandarması tara· 

Arabcarniinde Cevahir çıkma • 
zında l numara.da oturan şıracı 

Arnavud Halil kız:ı 25 yaşlarında 
Azize, aptesthaneye girdiği sırada 
aptesthane yıkıldığından enkaz al
tında kalmış, muhtelif yerlerin -

fından yakalarunıştır. 

den ezilerek yaralanmışhr. 
Etraftan yetişenler genç ktZI 

kurtarmışlar, Beyoğlu hastanesi• 
ne kald,.mışlardır. 

Bark. yalnız kendine tlbl olan oldu"unu iddia etmı'• t·ı· r. Bu ı'ddı' a- , . .. .1• . . . şehrimize broşürler gönderilmiş. torpil daha görülmuş" tür. Vapur 
6 < Vekaletınce dun VI a)ete bıldıril - b d k• t" ı ·1 Beynelmilel nakliyat 

halkı değil, civar şehirler halkını tevsik l . blrk .. d nbe . . ve ura a uecar ve sanay cı e- kaptanlarına vaziyet bHdirilmlş ve 
yı çın aç gun e rı miştir . Buna göre cumartesi gün- rin de sergiye iştirakleri istenmiş kongres·ı 

Bir haftada yakalanan 
kaçakçılar v~ nice hülcümdarları zulmü, kah b d haf i t lm k d . "1 torpı· ıın· aranması ı· çı·" bı' r müfr' eze ura a r ya yapı a ta ır. Fıl !erinden başka günlerde ö6 e za- tir. Samsun ~ergisi iki senede bir •· 

ri, şiddeti ile yıldırmıştL Bu mel· hakika dün hafriyat esnasında ar- ınanı başlıyan tatiller saat 13 de kurulmaktadır. gönderilmiştir. Üsküpte toplanan beynelmilel Geçen bir hafta içinde gümrülı: 
un herifin kendi icadı 90k garip sadan mezar taşları çıkmağa baş- * Ege denizinde şiddetli bir vagon nakliyatı kongresine iştirak muhafaza teşkilatı, cenup budu • 

değil 12 de olacaktır. eden heyetimiz dün sabah şehri " Jc 
ve garip olduğu kadar da vahşi lsmıştır. Bu işin halli hakeme ha- fırtına hüküm sü=rktedir. Se - Yeni hastahane 1000 dunda, R kaçakçı, 151 kilo gümril 
bir zulüm usulü vardı. Ele geçir- vale edilmiş olduğu ıçin belediye S h' il h . I ferde bulunan vapurlar limanlara mize dönmüştür. Heyette bulunan kaçak malı ile üç at. !stanbulda, 
diği hükümdarlımn E-llerinin sinir bu mezar taşlarını hekem heyeti- • e ır yu arı ta sısatı sığınmışlardır. yataklı olacak devlet demiryolları :.ımum müdür- 7 kaçakçı, 10 kilo gümrük eşyası. 
terini kest ' rir ve onl&n günlerce ne gösterecektir. Bundnn evvel her sene İstanbul ' * Gümrükler umum müdilril Şişlide Bulgar hastahanesi el- lüğü varidat müdür muavini Ce- Karsta, 3 kaçakçı, 43 kilo inhisar 

bir yere kapıyarak ac ve susuz bı· yolları için şehir bütçesine 507 bin Mahmut Nedim bu akşam Anka-· varında yap•lmasına karar verilen malettin toplantıdaki kararlan : il kaçağı. Ege mıntakasuıda, kar• 

rakml Sonra mükellef bir masa- Ekmek ra~oru hı!zed idi lira konurken vali dDktor LOtfi raya gidecektir. yeni şehir hastahanesinin l.000 ya- dirmek üzere dün akşam Ankara- sularımızda avlanan iki yabancı 
k k d k Ekmek •·ı· hakkın.da bel--'ı' ye K d b ' 800 •••ıı H•••Heenne•n• tak! 1 1 k .. 1 ti B 't · t · A · h • t ' l b b 1 kç 1 · · · nın başına geçere en i yeme ., " "" ır ar u paranın n Pr sene ı o ması :a arrur etm ş r. u- ya gı mış ır. ynı e,;e aza arın- ile ir a ı ı e e geçırmıştır. 

Çocuk z~vk vr nese kayna-
yerken onları karşısına dizerdi. istişare heyeti bir rapor hazırla - bin liraya çıkarılmasını istemiş ve ğ d ç - y k 1 nun için bu seneki bütçeden 463 

ı ır. ocugu sev. o su yav-
Zavallılar AÇiıktan kıvranırlarken mıştL Öğrendiğimize göre raporun bu seneki bütçede de bu esas ka- ruları da hatırla. Yılda bir li-

o karnını doyurur v~ sonra önle

rine t>irer lokma atardı. Ellerinin 

sinirleri ke:;ilmlş olar. bu bedbaht 

bin lira tefrik edilmektedir. Has-

şimdilik ameli bir kı~meti görül - bul olunmuştur. Şt'hlr yolları bu ra ver .. Çocuk Esirgeme Kuru- ı •.ahane evvela 500 yataklı yapıla-
memiş ve hıfzına karar verilmiş - suretle muntazam bır program da- muna uye ol! Ç. E. K. cak ve peyderpey (1.000) e iblıiğ 

tir. hılinde parti parti vapılacaktır. ••HH••• .. n••MH••••• olunacaktır. 

dan devlet d emiryollurı dokuzun- - - •• ..,,,, 1 

cu işletme müdüril Nusret de bu f rinde mıihim değişiklikler olmuş· 

hususta bir rapor hazırlıyacak, ve- tur. Bu husustaki ka:arlıır hükiı• 

kAlete gönderecektir. Kongrede, metimlzin tasdikinden .-.>nra ntj" 

beynelmilel vagon r.akllyatı üze.. redilecektir. 
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Gençlik izzeti nefsinin tamam - Hanımefendi böyle beyhude çındir ki, böyle kırk ortak bilmem masraf defterindeki aşarat, miat muaşakad.an ziyade muhasamaya 

1 

mede Paşaya risbetle tüvana bir ,yor, terletiyor, çamaşırlarını değiş-
can noktasından yaralanan çocuk nasihatlere kalkışmayın ız. Oğlu- ne kadar biribirine zıt üvey evlat- hanelerine birer sıfır iliıvesile Ad- benziyordu. Neye uğradığını anla- nevcivan olan bu hizmetkarının a- dlrtiyor, perhiz yemekleri yedirti• 
nefretlerle sarsılarak: nuzun kalbine bir kere babasına tan teşekkül etmiş bir aile efradı nan Şem'i Paşayı kendi nef'ine a- madan ilk torpilde kadına teslim ğuşuna ı.erilivermiş olmasından do- yc.rdu. J..h1ulhha toz konduran tıı 

- Anneciğim ne söylüyorsunuz? karşı büyük bir kin girdi. Bu ada- arasında samimiyet, saadet ve hat- ğır ağır iflas ettirtebilirdi. Hanım bayrağını çekdirtmek planile işe \ayı nedametkrini tamir edecek .. kaka oluyordu. 
Bu mcniur haksızlığın önünde he- vet onun gönlünden nasihatle çık· tiı insaniyet olamaz... efendinin bayat, kl•ru , buruşuk girişecekti . Ve iş tamamile bu tas- teselli ve ferah duyacak vadi sade· Artık dumanı gizi! tütmek ihti• 
pimiz miskince baş iğip duracal< maz. İş bu meselenin alacağı neti- 26 gönlünde işte böyle bir hazine met- mimi gibi oldu. Hanımefendile şe- kati havi çok sözler buldu. Vekil- mail olmıyan bu sevdayı, hanımE• 
mıyız? ceye ve vicdan adaletine bağlıdır. Vekilharç Abdullah Neyyir E- fundu... refyab olduğu mülakatın beşinci harcın bu aşkı şüphesiz hainan~ fendinin bu son turfanda ipti!Asını 

_ Uğra~ac. 0 ,,. ugıu ı ıı fakat ben Babasından bu dersi gören evlattan fendi muhabbet tılsımını Ali Be- H . . f d 'k' t t dakikasında vekilharç tılsımın kut- "th ' b ' . 'd' F k h ı . 1 
k rd 1 b 

aremın ısra ın an şı aye e · . . .. mu ış ır nya ı ı. a at anım- konağın içinde hissetmıyen, ayıp a-
baban· n huyunu blliı·im Bu hu- b" - k f il ti beki · · i en ça mış ve u mübarek nüs- k . . b .. 1.k t. ti h sıyetıne guvenerek utanmadı, sıkıl- f d' . k ' .. · uyu az e er emeyınız .. · me ıçın azan mu a a ıs r amın- İlk e en ının ona arşı parlıyan sev- mıyan yoktu. Ayvazdan paşaya ka• 
;usta hiç söz dinlemez. Dediği de- R B . b b k hanın felsefesi veyahut nizarnna- d b 1 h f d ' madı, saldırdı. (ravund) da ha- d . ! ld AU Bek' k lf 1 

agıp eym paşa a asına arşı . h"km" d bul . U a u unur, anıme en ı sırmau f d' f " k . ası ııamım o u. ır a a dar ahliıkça bozuk düzen giden blt 
d ikti r. M('sele sevda damarına do- h d be . k ? s· . mesı u un e unan. • tanına, 1 h . . b b" U ük nıme en ısı ırı tu ettı. 

1 
üıd ıncı var a nım yo mu. ızın sıkılma saldır ... dan ibaret üç em- ~aş a mı ~ıyıp aşına u~ mc İsmen şer'an Adnan Şem'i Paşa- hanım munşaknsının şekli sanisl de süslü, müreffeh sefalethanede her> 

kununca. ne zevce tanı r, ne ev · yok mu? Bu meseleden bizim lzze- . ' . . orterek vekılharcını mabeyın odası ' . bunların arasında başladı Dervl• · b ' · ı d d • 
ne msaruyet. ti nefislerimiz de kanamıyor mu? rGı~a:ı1r hsıyg~skınıdıda e7lberlemb ış~ı. na kabul eder ve maruzatını din· nın tahtı nıki\hında bulunan hanı- · . . • kesın ırer zaafı, ış eme en •ıra 
Ragı b Adnan bo~luğa doğru kin onu angı a nı se\'erse u uç 

1 
d ' mefendi o günden so'lra vekilharç Oky.an~sun t~lsı~ .~on~ktak.ı . ~ıs- 'ı matlığı birer günahı vardı. Fakat 

k k k Ben körpe ve umumun telakkisine k k h er ı. Abdullah Efendın' ın· tasarrufuna betli, nısbetsız gonullerı bırıbırıne yine biribirlerini tenkitten, tayı"" ve gayız yumru !arını sı ara : sıygayı çe '?re emen rampa e- ,. 
_ Ah bu babam olacak herif.. nazaran güzel bir kadın gençliğimi , decekti. Abdullah Neyyir E.fendi mülakat geçli. tutuşturuyordu. Vekllharç, hanım- ten de geri duramazlardı. 

vallahi yok mu?. Ben o alça.. . yetmişlik bir ihtiyarın kemali sa- Fakat onun kadından evvel sev· hazırlığına başladı. Cıhaı_ı: pehlivan: Vekilharç hanımı daha ziyade e fendinin erkek ikbali, gözdesi ye- Biçare Ragıb babasının halini gö 
Mebrure hanım atılıp oğlunun dakatle zevciyetine has redeyim de diği birşey vArdı : Para .. . Evvelli ha lığına çıkan Avrupa muştezenlen teshir ve sukutundan dolayı fertı rlne geçti. Artık Abdullah Neyyir rüyor, anasının aleyhindeki imala• 

ağzını tutarak: o bu büyük fedakarlığı, hiç nazarı nımefendinin gönlünü çalmıya mu- gibi ".°cudün~ çelikleştirmek için muhabbetile teselli için birinci mü- efendinin bir ~ediği iki olmuyor. 1 n, dedikoduları işitiyor. Ne dü~il· 
- Sus .. bugüne bugün babandır. insafa almıyarak ve b~ni arzusunun vaffak olursa sonra kUme küme pa bu muhim musaraadan evvel blf- saraanın ertesi günü çiçekli yaldız- ~am.aşırları ı.çerıde yıkanıyor, neceğini şaşırıyordu. Anasını, ba• 

Onun bu adiliğine karşı sen ali ev- teskinine kati görmiyerek böyle ra aşırması kolaylaşacaktı. Hanım- tek, fileto, taze yumurta, havyat'la lı kabartmalı bir kağıdın üzerine: ıçerıde yıkanıyor, paşanınki - basını kalben muaheze etmekten 
lat olmak faziletini muha[azaya ça- haltlar yemiye kalkışmış, ben de efendi vekilharcın kaba sa.kalına, birkaç gün damarlanna kuvvet id· Tende canım, gonca de.hanım, terle iıeraber ütüleniyordu. I ne çıkardı. Onları alenen takbih. 
lış... hıncımı öyle bir çıkarırım ki... Ha- bad~m gözlerine bir kere vurulsun diharına uğraştı. Niyeti hanımefen- ile başlar, kerr.:ij nesih kırması hattı Herif hafif bir nezleye u""asa ıh. it kd' d b'l k . d" H r 

· 6 ' l e ır e e ı ece mıy ı. . ayı .•• 
Gülizar hanım bir kahkaha ko- nımefondl fırsatı bulunca siz de çı- Abdullah Neyyir efendi bu muaşa- diye ilanı aşk değil, onu yere vur- destile Yenıeami ağzı bir :ııuhab- lamurunıı hanımefendi kaynatıyor, 

pararak: karırsınız. 041u da ... İşte bunıı,n l· kadan alacaiı cooaret ve kuvvetle mak için adeta ilaru harpti. Bu bir betnar " zdı. BiçarP kadın bu na kaşeleriıı.i kendi ellle aezına veri- (ArlGaın tX#I 



·----- iKDAM 

/ngilterenin 
cevabı Yenedik mülakatı 

SAYFAI 

HIRS 
(B<J§ tanıtı l inci saytada) 

1 
(Bil§ tarafı 1 _inci sayfada) (Baş tarafı l inci sayfada) Alakadar bir menbadan öğre- Batınlarca süren bu faaliyet la· 

ler. 1 
biatile tesirini göstermiş ve bu • 

Binaenaleyh , F r ansa • ngil- uariciye nazırı Markoviç, saat 15 nildiğine göre, Yugoslavya harici-

Metaksas: ''Salaha doğru 
gitmekte olduğumuza 

t 
gün bile pek anormal olan mesela 

i 
..... M .. a·r·-eşa·ı· .. F·e··,··z·•İU:t tere ve Sovyetler Birliği ile üçüz- :ie buraya vannı.ş Vfe istasyonda ye nazırı, bu ayın 22 Einde Berline i . . Alınan hayatında azami dereceye 

lü •bir anl~ma yapmak ve sonra Kont Cıano ıle İtalyanın Belgrad giderek, Almanya ha~ıciye nazın varmış iktidar hırsının gösterdiği 
Fransa.-. Yunan Fransız - Polon- ve ~ugoslavyanın Roma orta el · ) Von Ribbentrop ile görüşecektir. bazı tevazu ve mahviyet nümune-

i Cakmag
v ın ya, Ingiliz ·Romanya vesaire gihiı çıl:rı tarafından karşılanmıştır.. Almanlar tarafından vukubu- ı leri, uzaktan b•kanlan derin hay. 

ikizli anlaşmaları bune, it.hal et- İkı nazır Gran<lotele gitmişlerdir 1 tJ k tın kt d' H' ı · .. · Jan davet ü1,erıne yapılacak olan re ere sev e e e ır. ıt erın 
ı ı mek lazımgeliyor. İngilterenin Muzakereler bu otekle cereyan e-ı · . . . bir erkek kardeşi ile iki hemşiresi 

dair ümidim kuvvetiidir ,, diyor ı f e ~ e k k .. ı · . decektir lıu zıyaret ıstihbari mahiyette ola-• y u r e r 1 ı Moskovaya bu yolda bir cevap ver · ak varmış. Erkek kardeşi bugün dahi 
• t meğe karar verdiği söyleniyor. DDnkO m0!4kat iki saat c tır. Berlinde ortanın dunnnda bir lo-
ı Ankara, 22 (A.A.) -Genel i 1 'J' (' O ,1 kanla tutuyor. İki hemşiresi Le 
ı KUI')D.ay Başkanı Mareşal ngı iZ - .. ovyet mozakereleri s r"U H 1 1 Viyanada oturuyorlar. Bitler Vi • 

Toprağımızın bütünlüğüne \•aki olabilecek t Fevzi Çakmak, Anadolu a • t Nevyork. 22 (A.A.) - Nevyork Venedik, 22 (A.A.) - Kont Ci- ıt ere CP.Vaplar yanaya geldiği zaman onlardau 
ı jansına aşağıdaki mektubu ı T~ibune gazetesi, İngiliz • Sovyet ano ile Markoviç arasındaki ilk il birisi onu görmeğe gelmedi. Öteki 

tecavüzler Yunanistanın kendı"nı" mu"dafaa ı .. d · ı· • .. - ·ki t , __ .. - .. ı .. , ı 

t 
eon ermış ır: ı• müzakerelerinin ehemmiyetini te- goruşme ı Eııa t<Uaa1 surmuş ve (Bil§ tarafı 1 irıci sayfada) ge w ve Bil er ona ayda bizim pa-

h kk"I k 1 k Genç yaşında ve hayatına müteakiben Ciano es/,,i Venedik • r& ile on dokuz lira ve kitabının 
a ı e arşı aşaca fır doymadan aramızdan aynlan barüz ettirmekte ve Sovyetler bir- teki Palazzo Rezzonic'l'da misafiri hiıırnet müddetini iki Eeneye çıka- satqından verilmek üaere maaş 

Atina. 22 (A.A.) - Havas ajan- Bizim hesabımıza bu şayiaların t sevgili kızım Muııneziıı bı • i !iği iştiralt etmediği takdirde sulh şerefi.ne bir dine verm4tir. Dine· ran bir kanun layihası teklif et-1 tahsis etti. Bu haller uzun asırla ' • 
ın bil.diriyor: ' tamanıeı'ı asilsız olduğuna eminim. İ raltığı teselli bulnıu acıya kepP~inin kMl derectıde sağlanı yi bir resepıtiyon ta.kip etmi§tir. miştir. B,. proje, memlekette hiç 1 nn terbiyevi an'anelerinin mahsu· 

B. Metaksas Havas ajaDSJnın Yunanistan, 'bu meselelerin orta • cenaze merasiminile bizzat olmıyaeağı kanaatini izhar eyle - Re•epsiyon esnasında mızıka ren· bir itirazı mucıp olnıamışt;,.. Bir !ünden başka bir şey değildir. 
lnuhabirine beynelmi!El vaziyet ya konulması kendi toprak bütün- 1 ı bulunarak veya mektup, tel- ı mektedir: garenk fenerlerle donatılmn bir kaç 1 H 11 d Şark bu gibi tesirlerden mrale-

alııbnda dem. !§tir ki.': lüğü ile alfilta.dar olduğu için, keİı " l1'8f.~~ çiçek gö~dere~~ can • •Ç'emberlayn, birk&ç ay evvel sandaldan büyük bir konser ver- sef mahrum kalmıştır. Hiç şüphe h 
1 

• -. ay evve o l!n a her aile -

Bır salaha dogru gitmekte . i ve gonülden alaka gösteren i iht' . . . miştir. den bir kişinin altı ay müddetle yoktur ki orada dahi hırsın müs -

ld 
• . .. . . .. di hesabına malik oldug· u bütün kı ti' 1 1 ımal verılmıyen hır dereceden k l 'k h' o ugumuza daır umıdım çok bu- . •ayın ve yme ı zevıı a, p p 1 • 'h . . as er ı !ZMeti yapmasını kabul bet şekli •lmaııı herkesçe tekdir 

Yiiktür. Yunanistanın bu salaha vasıtalarla kendini müdafaa hak· · ı muhterem yurttaşlarımıza ge- ı çok daha ileri giden taahhütle; le reııs O:ün su flYC'S9tl etımı.şti. Sonra bu müddet 11 aya. edilmektedir. 

hizmet için elinden geleni yaptı- kmdaki kat'i kararının der}ıal tat-1 t rek şahsını ve refikam namı • i şimdiden Moskovaya bağlanmış - Belgrad, 22 (A.A.) - D. N. B. : daha sonra bila;stisna herkes için Fakat maalesef aksi de vPki ol-
lını zannediyorum. Nikbinim, zi- bikini intaç .edeceğini daima tek· it n~ ve g~rek merhumenin zev- tır. İngiltere başvekili şimdiden ~ugün Yuıgoslavya ve İtalya hari- rn aya çıkarılmış tı. duğu zamanlar liizun ulan aksüla-
~a büyük zimamdarlardan hiçbi-j rar eylemı.ştir. 

1 
ı cı ve aile efrad~ n.ammai büyük tehlikeleri göze alarak ar _ cıye nazırları arasında yapılacak 1 H 11 d b .. .. meller yapılmıyor. 

rinJı memleketlerini büyük bir 'i ayn ayrı teşekkür imkanma • kada kalan birçok köprüleri yık- mülakat hakkında Belgradın sala- !eti 
0 

an a ~ uyukk Avrupa dev • • • • 
ııergüzeşte atımak niye~ ve arzu - "· ı derin teessürlerimİ2 mini ol • • hiyettar mahafilinde beyan olun- en arasın· '8 

ç> acak bir ilıtila-

c f k L d d ğu d d 1 b if ı mıştır. Sovyetler birl i ği ile yapı- fa k k · t Beni 
suncra olmadığına kuvvetle kani- a 8 n o on raya t u D an o PYI u vu e - duğuna göre, Yugoslavyanın m ih- arışma ıs ememektedir. Bu m son zamanlarda d ikkati-
im. t nin Anadoln ajansının tavas- i lacak hakıki bir ittifakla terazinin ver devletlerinin taarruzundan en m emleket, bir tarafa ıltihak etme- mi celbeden ve hiç hoşuma gitıni-

Yunanistanın kendisini Ahnan· hareket ettı• ·ıı sutlariyle ifa buyurulmasmı i gözü Berlin - Roma mıhverine mu dişe .ettiğine dair çıkart haberleri ği hi.çbir zaman kabul etmediği gi- yen bir hadiseyi bm"aya kaydet • 
ya tarafından tehdit E~İlmiş ~is .. rica ederim. anz milletler lehine olarak geniş katıy'eıı asılsızdır. · bı bır muahede akdetmek te isle- meden durannyacağını. Bu hadi;e 

Be<lip etmediğine dair oian Ahnan Bukreş, 22 (A.A.) - Mabuata ""••••uu e ..... •u••••• mikyasta eğilmiştir. Geçen son dört sene içinde, na- memiştir. bir çoklannın yeni baştan heyeti 
Rl.\ali hakkında başvekil şu sözleri beyanatta !bulunan Gıı-tenco, Ro- i~ ~.rens Paul Yugosluvyayı her 1 Hollanı:la garpte olduğu kadar idare aıuılıldarına tayinleridir. 

iljıve eylem.iştir: 1 manyanın .m,unzam men!aatler~ Maar·ıı Vek·ı· . . t. tk.kl ·· turlu kavgaların dışında tutacak 
, . Yunanistanın bu bılyük devj.et le bıığlı bulunduğu bütün memle- 1 1m1z1 n e 1 er 1 ve komşu memleketlerle bir S'U!h cenupta ve Şlll'kta, bütlın hudutla- Bunlardan bir kısmı, eski m ebus· 
tarafından hi<•bir zamı>n tehdit e- keU~rle ilı;tısf!,di münasebetlerin ve ekonomi müna.ebetleri idame- rında müdafaa te~kHatı vücude !ardır. Bir kısmı da mebusluğa 

" (B getirmeg· e l ktadı nanuetliğini koyup ta mebus ol • 
dİlmif olduğunu ve iki memleket inkişaf ettirmek at'ZUsunda bulun .. aş tl!m. fı l. inci "". yfad.. a.) j sine mensup bir. talebe grupu de- sini mümkün kılacak bir siyaseti ça ışına r. mi ld - ı Bel ik h .... mıyanlardır. Bunların hey.ati i • 
arasındaki dostluk münasebetleri- .luğunl! söy!P.miştlr. Mumailey! ş o ugu emır erın tatbık edilıp kanlık odasına giderek Maarif Ve- müdafaa etmiştir. Ç a udu.uund~ olduğu gibi 
Din böyle bir ihtimalin tahaddü - Jemiştir ki: edilmediğini yakından tefti~ et • kilini bugün Sus vapurile Bursa- Diğer taraftan Yugoslavya şiın- deniz hududunda ve Alman hu _ dare a:ı:alıklarına tayin olunınala-
IÜne asla l!nkan vt-rmiyeceg"iıı~ miştir. Vekil, bilhassa muallimle- ya yapacakları seyahate davet e- di dahili Hırvat meselesinin hal- dudunda da mitralyöz yuvaları , rını kap ettiren sebep nedir? 

•Küçü.k ve mutavassıt Avru;oa lıani bulundulnımu cevap olarak . . . . rin son verilen emir mucibince ta- derek geln.esini rica etmişlerdir. li ile meşguldür. Baz! devletlerin tabyeler ve askeri kıt'alar mevcut- Banque de France denilen mü • 
bildirmekte hiQl>ir zorluk çekme devletler~ın sulhu ıdrmesı yolun- !ebeden evv•l sınıfa girip girme - . Fakat V~kil, bu sabah Ankaraya münhasıran Yugoslavyayı alaka- essese ki Fransanm resmi mali 
dim. da mühim J::ıir .r-01 oynamalan im-J diklerini kontrol elmiş ve bu usll- 1 döneceği için itizar etmiştir. dar eden bir meseley: kendi hod- tur. müessesesidir, ve sandıklarında el-

Başvekil, Bulgarlstanın budu~ kim her. zaman mevcuttur. En lün tatbiki netkeleri etrafında meş Maarif Vekili oradan Fen ve bin menfaatleri uğrul'da istismar Holland•, seferberlik ilan etti- li milyar frank altın vardır. Son 
Jann tadiline dair isteklerinden sağlam sulh temeli milletle:in ik- gul olmuştur . Edebiyat fakültelerine giderek bu etmek teşebbüsleri teessüfle mü- ği takdicde 300.000 ki§ilik teşkili- ,...manlarda heyeti idare azalığına 
'-'--~en .aylalar hakkında da ş· tısadl ·'-ayal.mm tanzimi ile elde Hasan Ali Yücel Kabatt•tan fakültelerih yeni tayin edilmış' o- şahede edilmektedir. Bunlar Yu • tı mükemmel bir ordu"a malik o- ,,._ ""'"""' ..- u ' bütün rTansız amele ll<'ndikaları -
ııilzleri söyle~: edilir.• sonra saat 15 de maarif müdür- lan dekanları Fahir Yeniçay ile goslavyaya demokrası prenslpleri- lacaktır. nın mümessili olan Julıaux'yu se-

lüğüne gelmiş ve bnrada müdür : Hamit Ongunsu'yu tebrik etmiş ni daha muvaffakiyetle tatbik e- Eelç~kan ·n cevabı ne de on hin frank tahsisatla, bi-

A h 
ve müfettişlerle haslııhaller yap • ve muvafiakiyet dilemiştir. debilecek bir temerküz kabinesi zim para ile senede üç yüz lira ile 

M f d rü T 
J k K v . t 1 'h -~ A tayin ebniştl. ·Fransız matbu>tınm Srın .en .

.. mu .. teşem mıştır. . .. .. . . Kaar:t vekil'n n tEy<natı teşkHin\ tavsiye ediycrlar. Brüksel, 
22 

(A.A.) - Ruzveltin 
aarı mu u eı;ıı ut e- M 'f V kil ' Salahiyettar malıafilde, Alman mesaıına e mı .,,.en !manya se- ı - . . . .. .. 

kile lise, mual!im ve sanat mek- aarı e ı, teftıt ve tetkik- , f' . h . . . çıkanbgı gürültüyu ve ıtıra~iarı 
•• v •• •• ' •• · a okumahydL Neden on bin fra11k• 

d b ı 
!eri hakkında bir muharrır' ı'm'-e ya ve İtalyanın müttehit bir Yu- ın arı.cıye nazu·ıng Belçikanın 

Ugunu U' gun o uyor ~plerile orta derecedeki di~er şu beyanatta bulunmuştur: goslavya mevcudiyetınde azami kendisini Alman tehdıdine maruz ta, beş bin, veyahut üç hin def:il, 
mekteplere tavın edilmek !stiyen •- Üniversite makinesi mun • derecede alakadar oldukları kay - telakki edip ebnedil\ini sormuş • diye soruv duruyorlardı. l\lösyö 

(R·· tarah 1 inci sayfada) suvare takip eyllyecektir. tmakuı~lllmedl'elmr hesaikkıl~da nasıglelbir ğ~a~ tazam işlemektedir. Rektör ve de- dedilmektedir. tur. Öğrenildiğine göre nazır, Bel- Juahux ne yapacak ki? 
...,. J P ı azım ece ını kanlar Ankaraya geldikçe ihtiyar ifa k · · h f İ ş· dl h d '-" 1 h Tahran, 22 (A. A.) - Anadolu T-ıı.-- zz (~) - Anadolu ·- so stu 'Tekil b kt 1 n r ovıç n eyana 1 çikanın Fransa, ngiltere ve Al- ım en e uüy e ir sual sor-

1 _..., rmu r. , n me ep ere !ar u" · d k d'' ·ı d · 
aj h usi t önd

. zerın e en ı.er! e aıma te- T' ) ta f d ıam, acaba ne derler? 
. a~sının ~. sure te.g er - ja-nın h.ososi. sur. ette cönclerdi- muallim ola~ak talip olanlardan i·ımas halindeyim. Talebe birliğime ıreste, 22 (A.A. - Yugoslva- manya ra ın an garanti edilmiş 

dığı redaktöru bildiriyor. 1 il muhabiri bildiriyor: ki liste y?.pılmasmı , birinci lis- . . . . ya hariciye nazın Markoviç, ken- olduğu için kendis!ni tehdit altın- Mösyö Juhaux kendisi bütün bu 
Asrın en büyült ve en haşmetli 1 Boırlla saat 14 te bava flloaıoz j leye yüks~k mektep mezun- selesını soruyorsunuz .. tl'nıversıte dWyle ayni trende seyahat eden da hissetmediği cevabını vermiş • çıkışları ve sitemleri yerinde hul-

düğünü bugün başlıyor. Şenlikler •• ı...ı.. ifakmda alçaktan """'••k lannın ikinci liste'. ·e de li • talebemizin kendilerin~ ait ilmi ve Stefani ajansının mümessiline be- tir. du. n '<ı':' ......-- -~ • Bizde bulmezlar. 
dört gün dört gece sürecektir. Fa- ı milletin b ,_,,_,. ..... ek. se mezunlarının isimlerinin yazıl- idari işlerı kendi başlanna organ!- yanatta bulunacak demiştir ki: Çünkü orada al•-•ctır, bız' h.le 
L- b"t" .___ bilh Tahran ayranıma.,...._.....,. Bu hususta maüıuatn resmi teb -,--.., ıd 
.... t u UD 1l1lII assa ••-. masını lstemistir. Mekteplerde ze etmelerint' taraftarız. Bu birlı'. cHariciye nazırı sıfatiyle dost 
halin 

--"- · · 1z1ı · · --• • uac • llgatta bulun J ı altşılınamı•tır. Fakat bizde de alış-ıocvuıcmı ar ıçın ""''"' tö- münhal oldu""' takdirde evvela İtalyayı ziyaret ederek g""ende u mamış ır. ' "'··'·d,.. b' .. 6 'U ğin kurulmasını arzu ediyoruz. E- -• mal< icap etmez mi? lori 
relinbeklprog:ram•?ıtlrn ....,....H ,._ı ... 

1
. ır hgu· üniversite ve yüksek wıektep me- Kont Ciano tarafından davet edil- ı~v·çren·n C8Vatı 

• ememıı . aı.& §C ıne er 23 N• d . ııasen rektörlük de ha işle meşgul diğim Venedik mül.8katı esnasın- Ahm11t AQaoğhl~ 
aamanki bağlılığını bir lıere daha JS3D zunları, on an sonra da lıse me- lmRktadır. Bern, 22 (A. A.) - Ruzveltin 

rulan müracaat sırasına göre ta- da yeni İtalyanın banisi ve İtal-
,ıı.termek için genç sevimli pren- • Üniversitl' profesörleri arasın- mesajı hakkında Almanya tarafın 
_ Fevzı'y-•- _ _,, annesı' Kraliçe (}Jtıf tanıft 1 inci -"adlı) yin edilecek!Prdir. Lise mezunları yan • Yugoslav dostluıtunun azim-
~- - ..... -11ı d lllın la k ta . da ve bilhassa ecnebi profesörle- 1 k•- t aftar M ,,_. . dan sorulan bir suale cevap veren 
Nazlı ve kız kard-ıerile birlikte yar ımCl mua o ra yın e- .... ar ı uııo=·ının en ya· 

owr yetipneleri için her fedak&r - dile'bilecektir. rln değiştirilmesi hakkında bir kın mesai arkadaşı olan ve İta!- İsviçre hükfunetl: 
genç veliaht r,efakatlnde Tahrana hiı RVe &eve yapmak hepi • M "f V k'I' (l . . d gazetede çıktığını silylediğlnlz ha- yan • Y·~•av itilatını vücude ı _ Amerikanın Alınan ve İtal-
leıdi"' _.,_., ......... __. -•kun •·za· mizln en b"-ilk vazifesidır' • aarl 8 1 1 n Y8rSlte 8 be ızd B h t ·ı · ...,-"' a~",.."'n -· .., ...., r esass ır. u u•us a verı mış ür k . d İ al h . . 
hürlerde bulunmakta ve şehir ge- Medeni, müstakil ve lmd - Hasan Ali Yiıcel saat 'n de ün!- bir kararımız yoktur.• ge ere ~za e en t ya arıcı- yan hüklı.ınetlerıne b·r mesaj gön-

ce gündüz bayram yapmaktadır. retli bir millet halinde istik • verslteye gelmiş ve rektör Cemil Öğrendiğimize gör c Hasan AH ye nazın ile doğrudan doğ"'.1ya dermek tasavvurunda bulundu -
Payitaht emsaline nadir tesadüf e- bale ilmitle bakarak biriblri • Bilseli maı;'""·nda ziyaret ederek Yöcel üniversite rektörile konu - le1_'.1asdetmdekl fırsabtınahı' ele geçıre- ğundan evvelce haberi olmadığı-
dilir bir tanıda süslenmiştir. Bü - mizi kutlularken bu mes'ud kendislle bir müddet iinlversite iş- ~urken bilha~a talebe işlerile, ta- cegım en ° ~yı tıyarım.• nı, 
tün duvarlar İran ve Mısır bııy • gllnli bi2e gö;termek için can- !eri üzerinde görü~liştür. Bun • Jebe yurtlarile a!Akadar olmuş ve MarkOY'Ç Almanyayı 2 - İsvlçrenin bitaraflığına ri-

raklariyle örtülüdür. Bütün evle- lımn feda etmi§ olan azla şe- dan sonra yanına rektörü de ala- bu hususta esaslı izahat al-·-+·· g'ıdecek edil hltlerimizi hllrmetle anabm. • .. ~- · ayet · eceğinden emin bulun • 
rin bal:konlarmdan ve pencerele • , rak yeni Tıb fakültesi dekanı pro- -~ 
rinden nadide halılar sarkmakta • • • • fesör operatör Kemal Atay'ı zi-

~ duğunu, çünkü Almanya ile kom· Be!grad, 22 (A.A.) - Yugoslav 
nazınnın Kont Ciano ile yapaca
ğı bu ilk mülakat esrmsında. İtal
ı•a ile Yugoslavya arasında mev
cut itiliif!ann ve dostane münase
betlerin ruhuna uygu:.ı bir şekilde 
halihazırda ilıi memleketi alfıka -

dır. Binbirinden güzel ihti§amlı, Bııgün bqlıyacak çocuk yaret etmiş ve ye!li vazifesinde 
takları ve devlet dairelerinin sa- lıaftası için hazırlanan geniı muvaffakiyet dilemiştir. Vekil, 
nat.kAr&Le tezylnatını seyir için programı yazmıştık. Çocuk bunu müteakip Hukuk fakültesine 
gündüzleri hir sel halinde akan haftası bugün saat onda Be • Çlkarak dekan Ali Fukt Başgil'i zi-

yazıt ve Taksimde yapılacak yaret etmiştir. 
Tahran halkı gece de ayni takları 

merasimıe ba11ıyacak ve bu- Hukukc•J!arın daveti 

Irak Hariciye Nazırı 
Ankaraya geliyor 

Bağdat, 22 (A.A.) - Irak hari
ciye nazın Anı.araya gitmektedir. blııbir ışık yağmuru içinde gör - nu müteakip her kazada Halk 

mek için geç vakte kadar yollar - evi ve mektepler kendi prog- Tam bu sırada Hukuk fakülte- Orada bir hafta kadar kalacaktır. 

da dolaşinaktadır. Hükfımet ve be- ramlarmı tatbik edeceklerdir. 
lediyenin yaptırdığı taklardan b31 

dar eden bütün meseleler gözJden 
geçirilecektir. 

Çocuk Esirgeme Derne
ğinin Çccuklara tetrik 

hitabesi 

RESIM ,LERLE GÜNÜN HADl~ELER! 

şulannın bu bitaraflığı resmen ta-

ıııdıklannı bildirmiştir. 

Esasen İsviçre bitaraflığını er-

duslle müdafaa etmeğe azmetmiş

tir. 

Macar • Slovak 
çarpışmaları 

Bratislava. 22 (A.A.j - Slovaık

ya hariciye nazın Macar konsolo

su nezdınde Macar • Slovak hu -

dudunda vukubulan hadiseleri pn 

testo etmiştir. 

İyi haber alall mahfellerde söy

lendiğine göre nıı.zır bu hudu-l• 

tecavüz hadiselerini Macar • Slo

vak hududu boyunca üç kilomte -

relik bitaraf 'bir mıntaka tesisini 

----------i ~ Lgoslavyadan pek ~oı< t 
şeyler ist.ytcekler ı 

Par is, 22 ( A.A.) - Paris ve 
Londra, Berlın ve Roma ara
sında yapılmakta olan dıp -
loınatik mücadele hakkında 

Eclıo de l"arls diyor ki: 

+ 

i 
+ 

Yugoslavya Hariciye Na - + 
zın Markoviçin büyük azim + 
ptermesl lizını ııelıyor • ı 
Çünkü Berlin Yugoslavya • 
elan pek çok l"Yler isiemeğe + 
hazırlanıyor. Yugoslavyanm l 
İngili2 sistemine girmiycce • 
ğlne ve bir Alman - Polonya 
harbi takdirinde bitaraf ka • 
lacağın• dair teminat verme
si beL.leniyor. Önümüzdeki 
ay :Markoviçin Londra ve Pa
rhe gitmesi de muhtemeldir. 

Populaire, gazetesi de şöy-

l le y112.1yor: +• 
Musolininin damadı bugün 

Yngoslavya Baridye Nnırı ı· 
ile buluşacaktır. Diğer taraf
tan Yugoslavya Hariciye Na-
zırı Berline de davet edilmiş- t 
tir. Oraya Macer Başvekili 
ile Harkiye Nazırı da gide · + 
ceklerdir. Büyük bir diploma- ı 
tik faaliyet göze çarpıyor. Fa- + 

+ kat bn, Almanya ile İtalya - + 
• nın her istediklerini elde ede- + 
ı ceklerini tazammun etmez. + ---·· ·--·. ·-... 
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tl~ 
ALDATI LAN KOCA 

Nakleden: Faik BERCMEN 
Fikret Semir, karı.ını cürmü Bu fikirden vazgeçip cDaha ıyı 

meşhut halinde yak .. Jodıktarı son· bir şekilde intikam almalıyım.• 

ra soluğu doğruca cir esliha ma- diye düşünüyordu. • 

ğazasında alıp kendisine münasip cKarınu öldürmd.: , cenazesin • 

bir silah seçmege koyulmuştu Yü- de bulunmak ve oııdan sonra ken
zünde müthiş bir h.idclet ifadesi bu- dimi vurmak.. Fakat daha evvel 

lunmakla beraber s1rsılmıyarı bir beni t-evkif ederlerse .. bu olmadı .. 
metanet ve azim de se~iliyordu. aşıkım öldürüp onu sağ bırakma-

Kendı kendine ~öyle düşünü lı. Ve ben, ancak kendimi, yeni bir 

yordu: cTahkire uğramış olan ah· karardan sonra öldürürüm .. Hapse 

Iaki ve içtimai kaideler. çamura a- girmekten ne çıkar? Girerim. Ve 

tılen şeref.. ve muv1{~ak olan iha- kendhni öldürmek için her zaman 

·net ve gün1h ... Namuskar bir a- fırsat bulabilirim. 

dam sıfatile in\ik3m almalıyım. 

Evvela onu sonra sevgilisini ve 

daha sonra kendimi öldüreceğim.• 
. Daha tabancayı airnadnn ve öldü

receği insanları katiyotle tayin et· 
mec;en, hayalinde kanı ar içinde ce 

setler, patlamış bfatasları , görü· 
yordu... Şerefi lekelenmiş bir in· 

;anın hıncı içini kemiriyordu Da· 

ha ,ıimdıden, efkarı umumiyenin 
teiı-evvürünü hainin can çekişmesi 

ni, tarümar olan yuvanın bütün 
safhalllrıru görür, işitir gibi olu-

yordu ... 

Fakat .. kendimi öldürürsem ka

bahtı ıistüme yüklerler; beni 

adilikle, seciyesizliklc ittiham e

derler. Öyleyse Aşıkı vururum; ve 

karım. Müdafaa vekili karma su· 

karırım. Mii<iafaa vekıli karıma su

al sorduğu z~man c>r.un alacağı ze

lil vaziyeti tasavvur ediyorum ... 
Hakimir, halkır. dempatisi herhal· 

d ! benim üzerimde toplanır .. • 

Diğer taraftan satıcı mütemadi· 

yer onun önüne bir siirü tabanca
lar yığıyordu. 

- İşte bayı~. yeni gelen son sis 

:em İngiliz tabanc3ları. Bütün bu 
diyen tebaııcala: çıkarıp hürmet -

modelle: Sır.it taba~calarının ya-

Ufak tefek tezgahtar mütema -

kar bir tavırla müşteriye: 

- Size burları tavsiye ederim 

efendim, bıı tabancala" gayet iyi 
cinstir; Smit m~rkodır. 1lim ve fen 

nınd·• hiç kalır. Son fÜnlerde • ta

bii gazetelerde okumuşsunuzdur -1 
karw, •ır. Aşıkım öldl';-en mühendis 
bu m:;rkada~ kullanır.ıştır. Ve ta-

İKDAM 

A 'V'r 'l...Ipacla 'V'BZiy et: 

Avrupanın dört tarafı 
harp tehdidi altında! 

ATLA N TIQl.IE 

sc 
A F R I QU E FRANÇ. 

D U N OR D 

YAZAN PASCAL COPEAN 

( 
u_ R. s. s . 

SYR 

Yukarıkl haritayı bir Fransız gazetesinden, altındaki şu izahat ile ~eraber aynen alıyoruz: •Bu hari· 
ta iki cepheyi gösteriyor: Yeni taahhütlerle bağlanan sulh cephesi devletleri, haritada çizgilidir. Bari· 
ta, ayni zamanda İngiltere ve Fransanın Avrupa şarkında dayandıkları son hat olan Polonya, Roman· 

ya ve Yunanistan hudutlarını ayrıca göst.ermektedir. Siyah oklar, Alman • İtalyan 
hareketinin vcchelerini gösteriyor. 

23 - Nisan 1939 

ROUDOLPH VALENTiNO 
A rtistin hayatı Üzerine Holi
vutta bir f ilim çevrilecek 

Sinema aleminde ölümünün bi- hayatını filme çekmenin nekadar 
le unutturamadığı, ~öhretinden bir nazik bir iş olduğunu bilmektedir• 
zerre alıp götüremediği tek l:)r ar- !er. Onun için filme büyük bir e • 
tist vardır: Roudolph Valentinl.. hemmiyet verilmekte, çevrilmesi 
Roudolplı Valetino bir zamanlar için birçok hazırlıklar yapılmakta· 

erkek gil•n lliğinin timsali olarak dır. Fakat h~nüz Roudolph rolüniİ 
!'"bul edilmiş ti. Bütün kadınlH o- hangı aktöre verileceği kararlaştt· 

nun için ölüyorlardı. İsmi ne ma- rılmamıştır. 
ceralard . ne hazin a~k h ik,1.yelerine Bakalım modern jön prömiye 
karış tı! Genç aktörün son vurı;un- den hangisi bu ağır rolü üzerine a· 
!arından birinin de meşhur Alman labilecek? Doğrusu buna da cesaret 

! yıldızı Pola Negri olduğunu ve Ru- , ]iizımdır. Çünü seyirciler filmi se'f• 
dolph'un ölümünde zavallı yıldızın redip: cRoudolph Valt'ntino nerede 

1 
! büyük bir mateme girerek siyah - bu neredcl. • diye gayri memnun i !ar giyip gözyaşları içinde onun ce- sınemadan çıktılar mı Roudolph ro 
i nazesine i§tirak ettiğini unutmıya- !ünü yapan aktör pek hazin bır 

ılım. mevkie düşebilir .. 

1 Şim~i yeni yeni parlıyan jön 1 Genç Fransız yıldı zları t o 
1 prömiyeıeri düşünürsek şu netice· I d I rk'I 
ı ye varmanuz kabildir. zaman arın a nası V11 1 

Roudolph Valentino yaşasaydı, g JÇirirorlar 
belki de şimdi çoktan unutulmuş, Birçok güzel filmlerde alkışladı· 
gözden düşmü~ olacaktı. Bir za • ğımız genç Fransız ı.ktörü Jean· 
manlar şöhretin en son basamak • Purre Auır.ont stüdyoda işi olms· 
iarında dolaşan İvan Mujokin'in j dığı zamanlar derhal otomobiline 
birdenbire hazin sukutunu, unutu· . atlar ve kırlarda hava almıya gi • 
lup sefalet içinde öldüJün·i halır- der. Ata biner, yüzer. Fakat asl3 
lamak bu düşüncenin lıaKiı old.ığu- tenis oynamaz. Daha doğrusu oy • 
nu ispat etme;: mi? ruyamaz. Cürıkü tenis bilmez.. 

Almanya ile İtalya arasında, ~MllllM .............. edemiyecek vaziyette olduğuna 
bancasın: b\zden almıştL Herifin Münihten euvel düşünülüp Mü - Litvanya, p O 1 On ya , 1 göre bir harp halinde, bu filonun 

1 üstüne bir tek sıkı br.şaltmış .. Kur· nihtenberi t!>tibik edilen sevkul- Y . I muhakkak surette Almanyadan 

nin terakkıs;ni gösterir. 

Fikret Semir sordu: 

- Kaç para? 

- Kırk lırıı efer.dirIL 

- Çok pahalı. 

l şun bir bronz blployu delip geç • ce~·ş manevrası hakkında her şey 
1 

Balkanlar, unanıstan, I ayrı. düşmesini icap ettirmiyecek 

tikten sonra kuyruklu piyanodan söylendi ve yazıldı. Bugün hüzün Suriye ve Filistin, Sü-1 mıdır? . . 
ve elemle itiraf etmek lazımdır ki 1 1 İlalya, hır harp h~lınde, Akde.' 
Mösyö Çemberlayn Münihten dön- 1 veyş Kanalı, Mısır, T u- 1 nfa lım~nlarından hıç olmazs~ _hı· 

geçmiş ve bir köpcğt öldürerek 
- Şu halde size başka bir mar-

ondan sonra adam3 isabetle onu 
ka vereyim . Bu d:.ha ucuz .. bakı-

öJd;· müş. Mesele pek parlaktır; 
nu: efend!m. Her fiatte malları -

m 7. v~r Mesnlii. bu Fransız taban
ve mağ ,zamız için hir şereftir. e-

düğ:i ve cGr()ydon. tavnre istas· 1 F j 1 1 nnde hakım hır vazıyet temınıne · · nus as spanya S· h t 
yonunda cArtık zamıınımız için 1 ' ' ' mu taç ır. 

ca-» rl .:-. On sekiz li radır ; fakat !la
yı., bu tabanc~lar esk! sistemdir. 
B e. bayağı ınsanLrııı kullandığı 
ı, · r 1calardır. Bu ta bancalarla 
k disini öldürmek şere fsizliktir. 

İnsan ancak Smit markayla ken-

fendim, mahkemeler daima aşık· 

larır lehine harek~t ederler. Bu -

nun sebebi gayet basit bayım; çün 

sulh temin edilmi~tir!• dediği za· viçre, Holanda, Da ni- 1 Totaliter devletler, İngiltere ile 
man Alman • İtalyan teknisyen- 1 k . B I b . 1 Fransanın Tanca ve İspanyol Fa-
l . 'b .. .. 1 1 .. . . .. d 1 mar a · un ar, ugun· ı sına bir baskın yapmalarından ve 
erı, ugun goı er m:zın onun c 

cereyan eden had ise!~ri ihzar et- 1 kü vazıyetfe, Avrupa- buradan h arekete g:çmeler inden 

mekte id ı lcr : B c>h 2ır ya , Moravya, ı hl'k ı· k I 1 korkmaktadırlar. Vaz:yet ne olur-

disın i veya ... 

- Ne kerdimi \'C ne de başka· 
sını öldürmek için bir tabancaya 
ihtiyacım yok .. Ancak evde bulun-
sun diye a hyorum ... 

Satıcı hafifçe göz kırparak: 
- Hangi maks3tla satın aldı· 

ğınız bizi alakadar etmez efendim, 
iedi. 

Fikret S~-niT yine düşüne-eye 

kü çoğu kendilerine ait c>lmıyan 

kadınlarla düşüp kalkarlar. 
rnavu u as erı ışga ına a· .. .. • . A ti k k • . l alt nın te 1 e 1 no ta arı- ı sa olsun, Ispanya Italyan • Al • 

lınmış, Slovakya himaye altına 1 nı t eş ki 1 etmektedir. man hareket ussu halınde bulun ' 
Fikret Semir: cHcrhangl bir alınmış, Macaristan !Pdricen aya- l..MllHMMM .. ııııııııl m

1
• akMta~ırkve İtal1yan tayyareleri ha 

t - a aıor a ada arındadırlar. 
domuz için hapse g:rmek en" :k- ga kaldırılmış, Rom&nya az çok duğu da nazarı iti.bara alınma· İ d ki ·· .. 

11 
.. 
1 

· b 
.. .. .. • .. t ı k 1 t' · ı · y 1 spanya a gonu u erın, u -tir, diye du.şunuyo•du. Eger hap- mus em e e eş ırı mıs. ugos av • lıdır. .. • - d k ki 

. · gun yarın llipanya an çı aca arı 
se girer ve mahkum olursam ka - : ya hapsedilmiş . ·· Fakat bunlar, ar- Alhanların devasa hedeflerini ·· 1 ki b b b . . .. . .. soy enme e era er unun zama-
rım bir başkasiyle evlenir. Olmaz, tık mazıdır. Tezahurlerı bugunler- bundan daha açık itude etmeleri nı bir türlü tesbit edilememekte • 

1 h . b' ıs· . öld" D h \de yapıldı ve tekrar edildi: Bun· nasıl kabil olabilir? Tehditle, ka- d' o maz ıç .~ ını urmem. a a j ır. 
• . !ar, herbetmek için, y&hut her ta· bil olmazsa kuvvetle, kendisinden Tuhafı şurasıdır ki, askerlerini 

makul ve daha dokunaklı bır ça· rafı, Avrupayı tam bir askeri ve ff h b · ı 
az çok müre e ir vazıyet tem n . terhis etmeyi, memleketine rahat 

re bulmalı .. onları haka~etle ve · iktısadi inidyat altıra almak için ed~nleri inkıyat ettirmek! .. İnkıyat •
1 

vermeyi düşünen General Fran • 

istihfafla luırşılar, boşanma dava· yapılmış harp halleridir. ettırecek Alr.ıanların da dunya sa· koya kimse bir şey sormamakta· 
sı açarım.• Binaenaleyh, d2mc>krat devlet- atlet ve nimetlo;inden istıfadeleri· 1 dır. Alman filosunun İspanyol su-

daldı: .Herifi öldürürüm, karıma Satıcı yeni bir düzine çıkara • !erin mihver devlet'erinden, yal· ni temin etmek! Kendi memleketi farına gidişi, ona vazifesini hatır· 
dokunmam. Bu suretle yaptığı ha- rak: nız durmalarını istemekten başka ıçinde Bolşeviklerin başını balta ile !atmak için midir? 

reketten vicdan azabı duysun ve 

rnuhitimln hakaret ve istihfafla· 

rına maruz kalsın! Onun gibi içli 

bir kadın iç!n bu ölümden daha 

beterdir. 

hiçbir talepte bulunmadıklarına ezen Almanya, beynelmilel poll· · . Akdenizin öteki nihayetindeki - Bunlar yeni bir modeldir ba· • 
. göre; hiç şüph .. e yok kı . nihaı . ve tikada ihtilalcillğin ıclifbasi!e ha· bahri üs (Süveyş kanalı) da İnui-

yım, dedi, nRzarı dikkatinizi emni- İ Al " 
muazzam tecrube, talya - man ı rek-et ediyor: Zengiler paralarını !izlerin elindedir. İtaly&nlar Lib· 

yetin orijL'lal melr.anizmasına c-el· planının fiil ve tahakkuk sahası·' vermelidirler! ya'da iki kolordu toplamışlar, Sü· 

bederim. na konması olacaktır. İtalyan • Al Akdenizcle tehdit veyş kanalını kesmeye azmetmi§· 
Fikret Semir: man hareketi, demokrasilere ait terdir. Ayni zamanda Tunusu kuv-

TezgMıtar müşterisin! düşün- - Pekala. diye mırıldandı, ben zaafların diktatörlere bıraktığı Akden!zdeki tehd!din dört m~- vetle tehdide kalkışmışlardır. Bu Roudolph Valentino Şeyhin Ojjlu filminde 
Yine gelirim·, veyahut birisini yol· bu hareket platform asından baş - him üssülharckesi vardır: Hala • tehdid, Fransızların mukavemeti 

celerinden ayırarak: j ı ·· "il" J • • b 1 d • ı tarım. lıyarak bütün istikametlere tevec· la yan gonu u erının u un ugu karşısında suya düşmüştür. Duçe, Halbuki şöhretinin en parlak Sonra artist arkadaşlarını toplı· 
- Görüyorum ki bayım, Smit t İ anyol Fa<ı ve Mayork · k ı · i k k d ' 1 · 'sö ı·· ''" " t Bu sözü iızerine satıcının aldı- cüh eder görünmektrdir. Gelecek spanya, sp • . . Maret müdafaa hattına ve şimali devrinde 'bütün şır et erın peş n - yara en ıs reı ı r u5~nu yap ı-

marka hoşunuza gidiyor, dedL Si- . .. . ı darbenin nereden ve ne zaman in- adaları, Aınavutluk, on ikı ada ve Afrikanın çıkaracağı -en aşağı den koştuğu ve kadınlar tarafından ğı küçük filmle r çevirmeyi de pek 
. ğı vaziyetı goremedı. Fakat adam- . . . . . 

,e çok paha!ı geldıy~e hatırınız i· b k d h t tt'"' . . dirileceğini kimse t?vin ed-emez. Lıbya. 500.000 kışılık kuvvete karşı bir deli gibi sevildiği bir sırada ölm~· sever. 
cağızı u a ar ra a •ız e '6' ıçınj · y · ld l d s 1 • B çin beş lira kırarım. Mamafih da·. . Bu bahiste bütün faraziyeler müın Yazımızı yazdımımız bu anda, Ce şey yapamıyacağını anlamakla be- si Rodolph Valentlnonun unutul • enı yı ız ar an Y vıa a • 

ha da ucuz mallarımız t bir şeyler almak ıt.tıyacını ~uydu. kündür ve onları valıuz saymakj belüttarıktan gelen haberlere dair raber, birkaç gündenberi, İtalya- maz bir aktör olarak kalmasına se- taille ise boş vakitlerinde kızının 
mevcu ·· Fakat ne alacaktı? Ucuz bır şey . kabıldir. Zira, maalesef hakikat. vazıh hır fikir edinebilecek hal · , nın, Habeş harbinde olduğu gibi, hep oldu. Amerikada h8.la namına dersleri ile meşgul olur. Onun coğ· 

Tezgahtar b'1' düzine çıkardı: bulmak niyetile etrafına bakındı·, ld d ğ·ı · Akd · · k 1 [M h d d da k t 1 d ğ 1 d M h 
d ki k• and ki k !ay mu e e ı ız enızın apısı o an ısır u u un as er op a ı ı açılmış klüpler do u ur. ezarı er rafya, tarih derslerine iştirak e • 

gözler! kapının önünde asılı du • vaffakiyetler !bugün dl'ıttatörleri Cebelüttar•k kayalığı yakınların - söylenmektedir. Hudut mıntakası, zaman genç, güzel kadınların ziya- der. Sonra vakit bulunca Parisi do-
- İşte bayım, bur !ar yirmi beş şu ur • oZ ı arı o - . 1 

liralıktır. Bu Tula tabancasiyle in- ran yeş!l bir a~ l takıldı: 0 derece coşturmu~tur ki bun- da İspanyol kıtaatı toplannuş bu· şimal kısmından başka cihetlerin· retgahıdır. Gazeteler sık sık ondan !aşmayı ve vitrinleri seyretmeyi 
san karısının üzerine eteş etti mi - Bu n~dir? !ar kendilerıle demokrasiler ara- Iunuyor. Mühim bir filo, Vilhelm- de çlüz ve katı topraklı bir zemin bahsederler. pek sever. 
alimallah omuz kemiğini bile de- _ Bıldırcın avlamak tç!n ağ. sındaki demokrasiler lehine olan hafen'den Alman kara sularına olduğu ıçin motöriü 'kıtaat bura • Hatta eski filmlerinin bile tekrar Corirıne Luchalr evde kalınca 
!er. - Kaça? fiili fark ve faıkiyeti artık ihmaıj doğru yürüyor. B.'.':, . Almanyanın dan kolay:a geçebilirler_. Mısır gösterildiğini ve ayni tahaeümle küçük kız k.ardeşi ile Boks egzer • 

Fikret s~mir derhal ölmek ve _ Beş lira bayım. etmeğe başlamışlardır ve muhte- harbe karar verdıgını ve donan - ordusu henuz teşekkul halınde bu· karşılandığını görmüyor muyuz? sizleri yapmaya da bayılır. 
kendisini aldatan karısının ink.i • _ Bir tane verin öyleyse.. lif noktalarda birden yapılacak ani masını 1914 - 18 de olduğu gibi lunduğu ve İngilizlerin buradaki Şimdi de Holivut, <jön prömiye 

sar ve pişm•nlığını duymamaık is
tiyordu. intikam ancak tadıldığı 

darbelerin daha ml'ı.E-Ssir ve daha Baltık ve Şimal denizlerinde ka - kuvvetleri de ehemmiyetsiz oldu· kralı. ismini verdiği bu meşhur ak· 
Namusu'la taarruz edilmiş bu- ld • pamak ıstemediğini mi anla\ıyor? 1 ğu için İtalyanlar, .3üveyş kanalı- törün hayatı üzerine bir film çe • olmayı, ev kadınlığı yapmayı ter• 

Germen Roger mulfakta meşgul 

lunan Fikret Semir. beş lirayı ve- muvaffak bir sistem 0 ugun~ cih eder. 

k b ld h US ağı inanmışlardır. Berlinde _ hatta İngiliz - Fransız bahri kuvvetle - nı kesmekle Sudan üzerinden Ha· virmeye karar vermiştir. F.akat 
ve semere::;iııden zevk duyuldur
zaman tatlıcır. KendL•inin mezara 
gidip hiç bir şey gör:nemesinde ve 
anlamamasında ne fayda vardı? 

rere 1 ıreın avına ma 8 rinin tefevvuku münakaşa kabul beşistanla muvasala1-rını temin Holivuttaki sinema amilleri, reji - Fakat bütün bu yıldızlar keneli 
aldı. Şimdi namusuna daha ziya· J ıı.omadan çok. daha 7.i~~de - bü- edebilirler. sörler, hala kalplerde ilk uyandır· zevklerine ayırdıkları bu boş saat-
d t 1 hl i 1 ğ tun kuvvetlerın ve tutun servet- 'ğ' d i 

e aarruz o unmuş ss Ye ma a- !erin seferber edilmesile öyle bir Anlaşılıyor ki, Akdenizin iki ni· dığı c:lerin tesiri, ayni büyük sem-
1 
ıerln pek nadir ele geçtı ın en ş • 

zadan hiddetle çıkt,, gitti. o•• lu'' m haya tile Fransız ve İngiliz deniz patiyi muh:ıfaza eden Roudolph'un kilyet edip dururlar. avans alınmış olduğu kanaati var-============================ yolları, İtalyan bahri üsleri olan dır ki, hatta müselli.h bir müca· 

~ııııı••••••••••••••••••••••••• Majorka, Poııtellarya, Sicilyanın -.
1 

deleye girmeğe lüzum ka. imadan Emekli kazasker Şeyhulharem 
-~ ve hatta doğrudan doğruya İta lya 

herşeyin nasyonal • sosyalıst ham- sabık ınillga Meşihati uzma esbak 
Sinemasında yarım adasının tehdidi aıtındad•r. 

leleri önünde boyun cğmeğe mah- MüsteşaTı Hacı Mehmet Sait Sar- İngilizlerin şarki Akdenizdeki Ru Haea S /A. R /A. V 
f•Ykaı61a program i çin •••nılar ıu ıuretlı t esbtt edllmlttl,... 

ARTİSTLER ve MODELLERi 
Franaızca aö:dU LOka, Mualkl, Dana ve A•k Fllml ı 

saat 1 - 3,50 · 6.45 · 9,30 da 

LOREL -HARDY AVCILAR 

kum olduğu kana3ti uyanmıştır. sılmaz nıüptelil olduğu hastalıktı>n h h.ki . ti 
1 

. Ar 
k ıI k Vefat 

. 1. meş ur a nuye er ıse, na -
Tehlikeli nikbinlik: Son ihtarların urtt aınıyara ctmış ır. · 
işitilip işitilmemiş old:;.ğunu istik- Cenazesi bugün Beyazıt civan nda vutluk ile on iki adanın meydana 
bal bize g~tereccktir. İntizaren ; Soğanail'a camii şeri fine mutta,ıl getirdikler i tehlikeye maruz bu • 
Berlinde, latife kabilinden: cPa- 18 No. lı hanesinden kaldırılak lunuyor. Arnavutluk, yalnız Ad-

d riyatik denizini kapamakla kal • ris bile Almanyanın ~inesine ilti· öğle vakti Beyazıt ca mii şerifin e 
ca etmek istiyor!• diye alay edil- cenaze namazı kılındıktan sonra nuyor. Ayni zamanda Yugoslav • 
mektedir. Bir sene evvel de .Avus Merkezefendidcki aile k abrista • yayı İtalyanın elinde rehine hali· 

K•h•aba lı Komedi: Saat 11 · 2,1 5 - 5,1;) - 8 30 da turyalılar Almanyanın sinesine ... , nına defnolunacaktır. ne getiriyor ve Vardar vadisinden 
IUlveten : FOKS .JURNAL Son dUnye haberleri R h tull h' al hl •-· 100 kilometre mesafede b ulun -cSüdetler Almanyanın sinesine av- a me a ı ey v..,.ıa 

B ' ıriln saat 11 ve 1 de te n zili tlı matineler. (A '--- 7 · 
••••••••••••••••••••••••••ııııİİ.' det etmek istiyorlar!. denilmiş ol- r........ ınci sayfada) 

SİNEMASINDA 
iki polis Haf,yesinin Enternasiyonal bir Haydudu Tak ip ve meydana 

ihraç etmeleri .. .. 1001 Heyeca n ve Macera Fı l mi ... 

İKİ YÜZLÜ ADAM 
· Baş Rolde: HARRY Pi EL 

Görülmem ış bir muvı llakiyetle devam ed ıyor . 

EKLER JUR NALDA : En son ha erltr ve A rnavutluk Hadiseleri 
BugOn saat 11 ve 1 de tenzil a tlı matineler. 



İKDAM 

BUGÜNKÜ MAÇ 

G. s~ray-Vefa maçını Bir şehir yanar gibi, Fransızların 
.. , _kım kazanac~k? " Paris ,, transatlantiği " Havre ,, 
Mukayese sonunda 
fazla Galatasaraya 

galibiyet ibresini daha 

müteveccih görüyoruz 

Bugün Milli Küme maçlarının 
yed.nci haftasının en mühim ma
çını Taksim stadında Galatasaray
la Vefa takımı yapacaktır. Çok çe
tin olacağını tahmin ettiğimiz bu 
müsabakanın knhranıanının şim -
diden tayinine imkan olmadığı ka 
naıtinde olmakla bı>raber takım
ların birbırile mukayesesi sonun -
da galjbiyet ibresini aaha fazla 
G ılatasaraya müteveccih görüyo -
ruz. 

Takimların tugUııkU 
krdro'arile kvvetleri 

Bugün sportmence çarpışacak 

olan Galata3aray ve Vefa takım
la ının her ikisinin Güneşten al
dı~ı bir iki oyuncuva da yer ve
rerek şöyle çıkccağır.ı umuyoruz. 

Galatasaray: Osman - Faruk, 
Lütfi - Celal, Yusuf veya Adnan, 
Musa - Necdet, Süleyman, Saliı

hattin, Buduri, Saca(ım. 
Vefa: Azat - Süleyman, Vahit 

Bugünkü Maçlar 
ŞEREF STADI: 

Galatagençler - Bozkurt sa-
at 10, hakem Tarık Ôzercn-
gin. 

Beylerbnyi - Dcmirspor sa-
at 11,15, hakem Nuri Bosut. 

TAKSİM STADI: 

Süleymar>iye, Şi~H - Kasım-

paşa, Galataspor, saat 15, ha-
kem Adnan Akı'l 

Vefa - Galatasaray, saat 17 
hakem Refik Osman Top. 

TAKSİM STADI· 

(Hususi maçl&r) 

Fenerbabçe - Pera, saat 11 
hlı.kem Şazi Tezcen. 

- Şükrü, Lutfi, S~fer - Mehmet, ,. ıden güne de takımlarını tan -
Sulhi, Gazi, Hakkı. Muhteşem. Z>m ctmeğe başlarr.ış olmaları ziJc-

Bunlardan Galat.lSaray Milli re şayandır. Vefalıların enerjik o
Küme maçlırrının ilk haftasında yunu bugü".l Galatasarayı epeyce 
Beşiktaşa k~rşı oynaıı11§ ve Anka- 7.0rlıyabilir. Yal.ruz nısbeten tec -
radaki iki müsabakayı da kaybet- rübesız bulunan müdafilerinin 
miş, şehrimizde de henüz hiç bir çok dikkatli bulunmaları ve sürat
maç yapmamıştır. Bugünkü karşı- li oynamaları icabeder 
taşma Galatasarayın İstanbuldakil Vefanın genç el~manlardan mü
Uk Milli Küme maçıdır. , teşekkil en geri hattı gayretle ha! 

limanında nasıl yandı ? 
Telgraflar 19 Nisan akşamı, Havr limanında demirli Fransız -

larm •Paris. transatlantiğinin ekmek fırınından ve iki kat üstteki 
berber dükkanından ayni zamanda ateş çıkarak yandığını bildir -
mişlcrdi. Diin gelen Fransız gazeteleri bu müthiş ~angının korkunç 
resimlerini getirdiler. Vapur, alevsiz, dumansız, hiçbir gürültü ve 
tezahür yapmadan, için için yanmış ve bir tarabna devrilip dörtte 
üçü baışhr. Bütün cayretlere rağmen gemi kurtanlamaıruşl:r. 

Poris oapurunun Haıore limanıncla yanclı~ını iki ııün t<Jvel gnır.e

teler haber cerdi/er. Burada bu müthiş facianın cereyamnı resimkr/e 
takip edeceksiniz. . 

SAYFA 5 

Dün karşılaşan talı: ımlar maçtan evvel 

Galatasaraylıların Ankaraya gö hattında da LO.tfi Nazım bir oyun 
tUrdükleri kadro en kuvvetli bir oynar ve hücum hattını destekli
halde olmasına rağmen iki müsa- yebilirse Hakkının iıtihakiyle büs
bakayı da sönük bir oyundan son- bütün kuvvetlenen ü~ kuvvetli şü
ra kaybetmiş bulunnıaktadır. Ge- tör elemanı bulunan Yeşil beyazlı 
rek Ankara se~ahotinc iştirak e- !ar rakiplerinin k3lesinde onlarıı 

den ve gerekse bueiin Vefa karşı- korkulu rüyalar geçırtebilir. 

ı• • u •• • • • • •••••• •••• .. ı 1 - Saat sekiz, bir kaç sa• 
ı Saat 8 attenberi Paris Transatlanlitl 
ıHuuu ...... ,,,, .... ..ı yanmaktadır ... Bütün utrapna· 
/ara ra~mM ateıi durdurmak imkansız birhale ıelmiıtir. 

fM ............ ,, • •••••] 3 - S.at oıı .. Artık limanda duman kalmamıştır. Şimdi Fra11• 
ı Saat 10 •anın en mükemmel tra11satlantiklerindeo biri • Pariı • dörtte ür4 
:........................ sularda oldugu lıalcle , havuzda istirahaJ ediyor. G.,.;a. fMIİn•n 
ıemi devasa Normandiadır. Çeki/eliti hauuzda perfHUlekri degiıliriligor. 

sında oynıyocak Galatasaray eki- Bunda yalnız takımın beraber 
pindeki elemanlar ferden çok kıy- oynaması şarttır. Yoksa herkes ken 
metli ve kuvvetli lıircr oyuncu ol- di başına bir oyun tutturursa Ga
malanna rağmen yeknazarda ta - latasarayın ihmal götürmiyen ta
kım halinde bir türFi muvaffak o- kımı karşısında fark yüksek de o
lamıyan bir on bir h:ssini vermek- labilir! .. 
tedir. Mamafih Ar.kara mağlubi -
yetinden sonra Galata•arayın işi cid 
di,•e alarak calıştığmı da duyduk. 
Fakat bu çalışmanın derecesini ta
yin mümün değildir. Ancak Sarı 
Kırmızılılar bugünkü ma<,;ı seyre
denlere bu ca11'mar.ın randmanını 
verecektir. füze kalıı sa Gala tasa -

Liseler futbol 
şampiyonrsı 

Vefa - Pertevniyal 
2 - 2 

ray takımında müdafaa ve haf hat
tı mümkün mertebe iş!ni başarma- Dün Taksim stadında liseler a
~a çalı!llnakta ve muvaffak da ol- rasmdaki fut.l>ol madarına devam 
maktadır. T2kımın en beceriksiz edilmiştir. 
tarafı muhakkak ki hücum hattı- Dünkü m~çlara bRşlamadan ev-
dır. vel maarif müdürlüğü Halk Par- ı** ...................... , 4 _ Saat 12.. Yana tlP~ 

Fakat hücum hattında yeni yer tisinin seyyar hoparlörü ile tale- : Saat 12 ı yıkı/mrı olan ve hôlti ıurasından 
alan ve fevkalade bir futbol ka-bi- beye maçların surPti cereyanı hak ı"''''" .............. ~ 2 - Saat t!okuz Kocaman transatlantik birdenbire yana do~u ııeuıttt•• ............ ..ı burasından dumanlar çıkan •a · 

liv. eti bulunan Saliilıattin bugün kında bir söylev verilmiş ve bun- L S t 9 .J k l bü "k b / 'b · ·u 'k d h · d d""ru pura m•rdioenler uır.atılmı•tır. //le kurtarıcı kafi/~.! /..urban/arın 88 yı . • ı ıyor w yu .r yara ı f' ı gı ı çe u a zıya e suya v• • • 
bu hattı iyi i•letebilirse hücum hat dan sonra günün ilk müsabakasını or miktarını a,/amalc oe yu•alıları kurformak üır.tre vopura gir,yor . ' .................. gırıy . 
bn~~ri~~ikn~~~ıh~~-da n~ ~ili~==~~=================================================== 
il olabilir. Yoksa Necdet He Süley- mektebını yenen Pertevniyal ile d H• l 1 A •k k 
mnn arasındaki durguluk yine de-ı Vefa yapmıştır. Katoviçte müthiş Almanya a ıt er .. . . .. .. .. men aya açan 
vam ederse, yine o korkaklık, yine Hakem Ahmet Ademin idare- bir kaza aleyhtarlığı Ankaragücü dün 1 altınlar 
0 beceriksizlik sürer giderse, Ga- sinde oynanan bu maça iki taraf Ateşsporu yendi Vaşingtor>, 22 (A.A.) - Fede-

Arnavutluk gümrüğü 
ve İtalyanlar 

Tiran, 22 (A.A.) - : ;alya !le 
k dr 1 il '-- l d Katıovlç 22 (A.A.) Bir tram- Vaşington, 22 (A.A.) - Alman-latasaray takımının iş gorme kud- şu a 0 ar e çızu .. ış ar ı: ' - • • • j ral Reserve batık, İngiltere, Hol- Arnavutluk arasmd~ bir gümrük 

reti sıfıra in~r. Ve çı>tfn rakibi kar Vefa· Hüseyin - Murat, Ah- vayla bir otomobil çarpışmıştır. yaya yaptığı bir seyahatten dönen ·u· .. lan<la, İsviçre, Avustralya, Yeni ittihadı muk:ı.vel~si imzalanmıştır. 
şısında da beklemedi~i bir hale dü- met - Kenan, Fikret, Halil - Ne- Sa.dmenln şiddetinden otomobl _ Lafolette, 20 bin Alınan mühacir ı Ankara, 22 A.A.) - Mı ı Kume Zelanda ve japonya tarafından Diğer taraftan liret için de sa
şer. catl, Şahap, Sabahattin, Zek~ Da-

1 
maçları münasebetilc şehrimize gön<lerilen para ile Amerikanın bit ibir kurs konulmu~tur. Bir li· 

Un benzin deposu ateş almıştır. çocuğunun Amerikaya a ınmasını 
Galatasaray bu halde iken buse- ver. gelen İzmirin Ateşspor futbol ta- altın ihtiyat akçesinin son günler re: 6,25 Arnavut frangına muadil-

ne Milli Kümeye giren Yeşil be-:1: Pertevnlyal: Manııel - İbra - Otomobilin içinde bulunan 4 kişi tetkH< eden k'Omisyonda yaptığı kımı 19 t d d A d' 
, mayıs s a yomun a n- zarfında takriben 23 rr.iiyon dola- ır, 

Yazlıların Fenere ancak 1 golle hlm, Namık - Feh_im, Adil, Ve- · d k 1 k t b tt Al ·ıı tinin yüz ============= _ alevler içın. e a ar~ yanmış ır. eyana a man mı .e - karagücü ile ya.ptı~.ı ilk karşı!•• - rı bulduğunu bildirmiştir. 
----....;----~-±-' : · · - t - Ha dar, Satahattın, Ekrem '· -.. ...... ___ L_~...,._.~..,_, -aa• ett inin Hiller rejimi a- mada 6-4) ibi oldukç;ı mühim bir Bundan Tngiltereden dolarlık altın külçeleri gönderil • 

ektedir. 

• 

z 
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SAYFA 6 

[§ ESKi YUNANIN ŞUH KADINI · 77 - m. 

:, Y~a~ ::R~m Ô~n S ~f~ ~.~ ~~-~~ 
Aspasya: "Ben, Pirede karaya 
ayak bastığım zaman, yeni bir 
bahtiyarlıkla sermesttim ! ,, dedi. 
- Hayır.. safjyetin bu kadar 

nhtesi olamaz! 
Dedikten sonra, Aspasyaya, bi

raz daha yaklaştı ve dikkaUe onun 
gözlerinin içi'ııe bakarak: 

- Güzelliğinize ve mezlyeUeri
nize layık bir arkadaş bulmak •çin 
~minizi duvara yazmanızda sami
mi iseniz, ben, o ismin altına i;;mi
uıi yazmaya hazırım. 

DedL 
Aspasya, yaptığı şeyleri, b!ln:• 

den yaptığını ve pot kırdığırıı ke,;
tirmi~ olduğu için, bu b!Jmedıı,ii 

adamın, nekadar yanlış harekl'~ 

ettiğini kend,sine ihsas etmek ı)in 
aöy ]ediği sözler önünde aklını ba
§ına topladı ve üç arkadaşına ser
zenişle baktı: Bunlar, demek, ki 
kendisi ile eğleniyorlar ve onu, l;c 

yabancı adama, orta malı bir k17. 
diye tanıtıyorlardu. Güzel kız, te
essüründen, birdenbire, hıçima 

hıçkıra ağlamaya başladı. 

Dört zat, klz.ın bu haline acıdı 

yasa döndü ve: 
- Siz de mi Fidyas? .. 

1 

... 
iKDAM 

r Günün hadiseleri karşısında 

VA~ANCD MAT~UAT 

Bulgaristan iki taraftan hangisini tercih 
edeceğini tayinde mütereddittir 

Kral mütemadi istişareler yapıyor; Bir kısım rical Almanya • ltalya tarafını tutmayı tavsiye 
ediyorlar. Bir kısım müşavirleri ve ordunun büyük bir kısmı ise buna aleyhdar görünüyorlar 

[Alman genişlemesi ve İtalya
nın Arnavutluğu işgal etmesi üze
rine İngiltere tar&fından Roman
ya ve Yunanistanın garanti edil
mesi ve bir •ulh cephe~i kurulma
sına teşebbüs olunır.a"1 Bulgaris -
tanın vaziyetine dikkati çekmış 

bulunmaktadır 

Bulgaristan ne yapacak? 
Bulgar başvekili !ki gün evvel 

Bulgar meclisi hariciye encüme -ı 
nindeki beyanatile vaziyeti kıs -

1 men aydınlatmış bulunuvor. Bu 
beyanattan öğrendik ki Bulgaris -
tan Balkan antantına girmek için 

detmektedir. Gospodin profesöre 
göre, Çemberlayn bunu yapmamış; 
hatta Sovyet Rusyacbn zerrr lrn
dar bahsetmemiştir. Yalnız Yun 3-

I 
nistanla Romanyanm isbkliı ller i n i 
garanti ettiğini söylc·miştir. Hal -
buki Avrupada bugün Berlin - Ro 
ma mihverine karşı duracak Sov
yet Rusyasız bir sis~cmin tatbik 
sahasında hayali olac;ığı umulabi
lir. Şark ve Orta Avrupasının bu
gün arzettiği vaziyet ~udur: 

Polonya Macaristaııdan aynl
/ mıştır. Macaristan ise Berlin - Ro
l ma mihverine bağhnmıştır. Bal -
' 1913 hudutlarını, ya•J Romanya - kan paktı hiçbir v3hde-t arzede -

da bulunan Dobrice ne Yunanis - memekte ve bu pakta dahil bulu-
tanda bulunan Garbi Trakyayı is- nan devletler yarın Balkanların 

1 
!emektedir. Fakat bu lnısusta he- iktisap edeceği politik durum hak-
nüz ne Romanya, n~ de Yunanis- kında lam infirada dü~müş bulun-
tan nez-dinde resmen te~ebbüste maktadır. Bir harli•e vukuunda 
'Ve talepte bulunmuş değildir. An- vaziyetin alacağı şeldi hiçbiri ga-

Demokrat fırkasının 1 ld ğı · ed k d' B Aspasya, gözlerini sildikten son- R .. p k ' aşı ı na göre. bu talep, ancak rantı ememe te ır. u devlet -
Diye ona serzenişte bulundu. 

ra, bir müddet, ne yapaacğında / eıaı erı u Balkan paktına iltihak yolunda j .. 
1
, !erden her biri kendi politik faa. -

BULGAR KRALI BORİS VE ZEV CESİ KRALİÇE C UVANN ~ mütehayyir kaldı. Yelkenli gemi- •Ben, Atina'ya gelmezden evvel, yapılan veya yapılac~k olan bir • liyetinin ser1>estisini muhafazaya 
den çıktığındanberi, gördüğü şey. ;bu şöhretli beldeye ne kadar hasret teklife karşı ileri sürülen şart ma- koolovakyanın f>kıbe'ine uğramak! doğru yürüyüşlerine basamak ol- gayret etmekle m'!şguldür. 
!eri düşündü. Bu kadar methedilen, çekmiştim! Bugün, çok, pek çok hiyet!ndedir. niyetinde olmadığını ilave etti. mak ... ki İtalya - Almanya planı- Sovyetler htıla bir kenardadır 
bu kadar şöhretli olan Atinanın hayal sukutu içindeyim. Burada, en Bugün bitaraf ve J.omşularile Siayn~v'dan so~r~, ".'.eb_us Za- nın hedefleri bunla!'dır:. 1 ve h:rhalde vaziyetin _al~cağl şek-
maddi ziynetinden başka, beğenile· I sevgili ~meller.me kavuşacağımı dostane ve iyi münasebatta bulu- harof hük<imet reısı Koseıvanofa Fakat kralın bazı muşavirleri -1 le gore hattıha:eket ınti:hap ede
cek nesi vardı? Milli bayram 'en· ıtasavvur etmekte pek zıyade al- nan Bulgarisianda bu ve siğer dün şiddetle hücum ederek kendisinin ki bunlar başvekilin ye Berlin se- cekle:dir. Veziyet bütün manasiy
likleri, pek alayişli, pek göz kamaş- danmışım. ya meseleleri üzerinde yapılan her tarafa sanki Avrupa<la dikta-ı !iri Draganofun fikirlerine iştirak le vahametini ve ciddiyetini mu -
tıncı olmakla beraber, ahlaksızlığın .Ben, Pire limanında karaya a- neşriyatın alaka ile okunacağına törle; den başka dayanılacak kuv- etmiyo:Jar . kend!s'ne böyle bir hafaza etmektedir. İki büyük blok 
bütün rezaletlerini teşhire de im· lyak bastığ'.rn zaman yeni bir bahti- t k hl · · ı · te nd k' ı ı kl t ak şüphe yoktur. Mu maksaUa ge- ve yo muş ssını vermes nı n- hareketin tehlikelerir:ı göstermek- arası a ı an aşmaz ı ar ar m -
kan verdi"' ı'çin, onun u"'zerı·nde lyı' yarlıkla sermest idim. İçimde, bu kid . t .. betl 1 ktad "' rek Avrupa gazetelerinden, gerek etti. ten de geri kalmıyorlar. Bunlar: a ve munase er ı.za ma ır. 
bir tesir bıramamıştı. Ya 0 , pren- şanlı diyara karşı derin bir sevgi B · t k d ç be 1 

1 
muhtelif Bulgar gazetelerinden Nihayet istizah takrirlerinin te- - Hep ayni oyı.:n. Bulgarista- u 'Vazıye arşısm a em r ay-

ses Serigo'nun köşkünde gördü"';, yanıyordu. Ruhumda, bir mabede "u yapt•ğımız iktibasları aşağıya k<>- hiri reye konarak kabul edildi ve nı, 1914 de o kadar felakete sürük- nın nutku, banşı takviye etmek 
hele bütün bir gece, Llknos'un e-1 giren temiz iymanlı bir insanın ı 1 d' d 1 .. 1 d d A k' yuyoruz:] bütün muhalifler bunun üze -ı e ı! iyor ar. şoy e ursun, sa ece vnıpayı i ı-
vinde seyrettiği o aleni ııehvet '- duyduğu derin teselli vardı. Şairle- rine protesto makamında salonu) Ve bugün, bu mii~avirlerin ge-: ye bölen ve her an büyümekte o-
yinJeri fazilete ve temiz bir lns1n- rin .Nur beldesi., .Cih3 n melike-ı f ulgar Mecli .. inde 1 

· terkettiler. . risinde, ordunun büyük bir kısmı j a,n o müthiş uçu:umu göstermiş 
lığa ne kadar ay kın hallerdi! Son- si>. diye şöhretini terennüm ettik- h l b. ] d 
ra, himayelerine sığındığı kimsele-, Jerı bu şehri, hulyamda o kadar eyecan l lr < e c::e KRAL BORfS·fN da, kendilerinin fikr;ne iştirak e- 0

• u. 
rin, kendisine yabancılığını ve gur· suslemiş, yükseltmiş ve benimse- Fransızac • Vu• mecmuasından: TEREDDÜTLERİ der vaziyettedir. Bi.rçok za·bitler,; Bulgarca .Dneıı- gazeteri'I& • 

bet melôlini unutturacakları yerde, mıştım ki, .. buraya, bir an evvel, Son buhranda vaziyet karşısın- Fakat Bl'ıl mühim olan nokta Nazi düşma"ı ve e:kanıharbiye re- den: 

Z3 - Nisan 1931 

Moda çılgınlıkları 

Slihzeden Şapkalar 

Son zam•nlardR ~apkaların al· 
dığı acaip şe-killer kafi gelmiyor· 
muş gibi şimdi de yemişler, sebze
lerle başlar süsleniyor( Dahf. doğ· 
rusu •on zamanlards şapkaların 

aldığı garip şekiller bii~bütün gü· 

lünçleştiriliyor. 

İşte burada muzlı.r, salatalar, 
sarmısaklarla vücude gelmiş gü· 
liinç şapkalar görüyorsunuz. 

t - İki muz ve bir iujer dalı ile 

gece ı o 

kadın_ 

.~slemiş bit 

2 - Bir pasta ~alıbı _ve üzeril'lf 
konulmuş yeşil salata ile yapılmış 

1 
bu şapkayı hasıl buluyorsunuz? 

sMiyetlyle eğlenmeleri, hatta isme- gelemediğime üzülüyor .. gelemiye- da Bulgaristan hangi tarafa te _ şudur ki bütün bu hadiseler bil - isi general Peefin ölümü ile neti- ·BeynclMilel hildL<eler ve Bıil
tinden şüphelenmeleri ne kadar iğ- ceğim diye, için için kendimi yiyor- veccüh et~k lazrm geldi/!ini ta- hassa kral Borisi sıkıntılı bir va • celenen cinayeti unutamıyorlar ve garlstan. başlığı altındaki başma-
renç hislerdi, O, Atina'ya, yüksek dum. . . yinde mütereddit VBl;yettedir. Ar ziyete düşürmektedir. Kral paskal- bunlar ayni zamanda Bulgarista- kalede Son vaziyetler karşısında !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~~ 
kadınlık gururunu düşürmeden, .Geldim; artık bahtıyar:m! dı- tak k i t kdi t"ğ. h di - yadanberi istişare üzer!ne istişare nın ziraat maddelerine mukabil Bulgaristanın durumu tetkik edil- ve Balkan milletleri arası~daki ' 

rd fak .. rd .. "'' . . . • . ı ser es n a m e .ı ı e ye k ed B k 1 1 b ı· 1 h 11 d'l 
incitmeden yaşamak.. yaşıyarak yo um; . at g~ u5 u_m, ışıttıg m 1 !eri, yani Romen Dobricesini, Sırp yapmakta ve Nazi usullerini sev- kendilerine gönderilen mühimma- me t ir. u ma aleye göre Köse- mese e erin arış yo 'Y e a e ı -
parlak bir istikbale varmak için şeylerden ığrendıın., Şaırler, ne ka- Makedonya.mı, Adalardenizine ! memeklc beraber, kendisi.ni İtalya tı harbivenin cinsinden de hiç mem ı İ~anof hüku'."eti, heı ~angi bir ser- mesine yardım etmişlerdir. Bulgar 
g 1 · t' Dah ilk .... b k d dar yalancı im.şler b ğl ı·k ı ( ··nı ,. guzeştçu polıti'·a peş·rıde koşmak e mış ı. a gunu, u a ar · .' mahreci alsın mı, aln vsın mı? bir 1 tacına a ıyan a a ·a ar çu r' nun görünmüyorlar. r. ' ~ ordusunun hürriyet ve gururunu 
hayal sukutuna uğraınas:, onu, çi· 1 .Ortada, m~thedıl~k, 2'.:vk ~'.· türlü karar verem('TJ'.!cf.tedir. 1 kralın zevcesi Ciuvanna İtalya, tan uzaktır. Takip etmekte oldu- iade eden en yeni htıc!ise olan Se· 
leden çıkarıyordu. nacak ne var· Muhıtın guze!L '· s 1 kralının kızıdır) kendisini kan - Balkan pakb ve ğu siyaset, bitaraflık ve bu itibar-

.. .. · · .o'şaası mı• Hisli i li bir · Geçen perşembe ~ ııanya mec 1 lanik anl~ması, işte bu sayede el-
Aspasya, bu duşuncelerinin !çın- .- · • ç ınsanı, 1,_. fk. b •-· ~ 1" cı'' sının doğduğu yarımadaya mey - Bulgarı·stan la gerek komşularır.•n ve gerek 

d b . b' tl b. d b. yalnız maddi 'lem "''slu"' göster"' ı'ş • ı:sı e ann u "'· e< 'u une par- de edilmiştir Bu anla•ma Balkan· 
e artan ır asa ıye e, ır en ıre, . " ' ~u 1 k bi · ı t kil orj h _ ]ettirmektedir. Bu itibarla Roma- büyük devleUerin tal:dirleriyle ve · " ' 

göğsünü gerdi; karşıs:ndaki dört a- 1 tatmın etmez. Asıl zevk sırr., o a . r mısa eş . • nı eyecan Utro gazetesinde profesör G. ti1 . 
1 

k 
1 

k d !ardaki emniyeti ifade eder. Bu. 
b bır celse akdettı nın bu kadar sıkı fıkı a!iıka ve mü- j •empa erıy e arşı anma ta ır. 

damı paylamıya başladı. ıınaddi alemin, o süslü gösterişin · P. Genof, .çemberlaynın dekJaras B .. dir k' be im'! 
1 

barış dostluk ve devamlı bir an-
Dilber kız, sinır· buhranı içinde sardı""', ooedi"' ince, olgun insan- O gün Bulgar haridye nazın nasebetinden canı sıkılması da pek b 1 ki k d unun ıçın ı. yne ı e 

"' "' h ı 1 1 ç; k 1 k yonu. aş ı ı yazısına o a ar had' 1 B 1 ·ıı ti . !" !aşma ve sevişme politikasıdır. 
bile Cerbezeli idi. O kadar güzel lıkta tecelli eden engin ve yüksek aric mese e er ve 'e cıs ova ya k8'bildir. bü "k b' 1•. il bekl Ç ıse er, u gar mı e nı te aş ve 

yır ır a r\-a e enen em- di d.. .. k k M h h Jk d b r d · 
ve muhakemeli idi ki Alkibyad, maneviyetin mahiyetindedir. Şair- ve Arnavutluğa vaki t'arbelerden Km!, Bulgaristanın, mlhtıe'rin b 1 k h' bi en şeye uşurme ten uza tır: eş ur a ar ımese ı ır: . . er aynın son nut unun ıç r em B 1 ili . bü .. b'-
Solırat ve Fldyas birer put gibi !er, itiraf ederim, muhiti tasvirde, doğan vaziyetler hs:.:ı<1ndaki ıstı- Balkan bahsi üzeritıde yapacağı rivfıki meydana get!rmedlğini söy 1 - u gar m etı tun ...- hu- .DosUuk sıkı zamanda belli o-
durmuşlar, hayran hayran, onu, hattA kudret bile gösterememişler- zah takrirlerinin tehirini istemiş - te§ebbii&leriııde mühim bir amil !emekle baş!ıyarak bu nutkun yal zur ve sükiin içinde kendi~i mu- !ur .. Böyle bir zamanda bu sözle-
dinliyorlardı. Yabancı zat ise, du· dir; fakat Atinahlara izafe ettlkle- ti. Muhalefet meb:ı~lan birer bi- olabilecee~inin farkındadır. nız bunu yapamam~kla kalmayıp j kaddes say hayatına \'ermlştır. Hıç rin reel manasını müdrik bulun • 
daklannda uı•~·~ bir tebessü'mle, ri meziyeUerde, yalnız mübalaga rer söz alarak hük(ı,,.,eıe hücum bire ıdi e et dd"ı kt Ç" -· Balkan paktına girmek ve Se- bazı muhitlerin o yüzden besledik- ı ş v ere u yo ur. un malıyız. Bulgaristan Lugün de Gos-
bu hırçın kızı, büyük bir hazla sey. ,değil, düpedüz yalan söylemişler- ettiler. Ve Bulgaris~~mn sabık Pa- k lanikte bir mahreç almak; yapı- !eri ümiUerin de sukut ettiğini ı ü; bir tarafında Yugoslavya, di- podin Köseivanofun çizdiği doot-
rediyordu. ldir. O insan! müsamaha ve neza. ris sefiri Mösyö Staynov beyanat-

ta b 1 ak ·ıı t' · d B lacak tese, bbüslere karı•arak Dob- yazmakta ve Çemberlavn'dan kol ğer tarafında Türkiye gibi iki bü- luk yolunda yürüye~ek ve bu yol· Aspasya, karşısındakileri epeyce• keL o zevk ve zarafet .. o san'at aş- u unar mı e l!'1 yeı<ın a er • . 
tenkit ettikten sonra geniş bir nefes kı ile llıni rüşd .. 0 !§lenmiş lisanla !ine gidecek Bulgaı ı eyeiinln ken- rice ve Makedonyadan birer par- lektif emniyetten bahsetmesinin yük, samimi ve kıymetli dosta ve dan ayrılmıyacaktır. Çünkü; bu 
aldı; şimdi, daha ahenkli bir zemze-ıtekellüm c8zlbesl nerede? Ben, gö- disini hangi taahhütiere sokacağı- ça koparmak; nihayet parçalanan ve bu emniyete dah'I olacak dev- komşuya istinat etmektedir. Bu yol Bulj!aristana dah~ parlak ve 
meye benziyen sesiyle sözüne şöy. remediml nı bilmek istediğini si'yledi ve Bul A:navutlu\ ve Yugo•lavya gibi 1 Jetleri vazıh bir sure:te sayması- iki dost memleket, Balkanlar üstün daha muUu yarınlar temin edecek· 
le devam etti: (Arlca.!ı var) garistanın Arnavutlı:k veya Çe- merkezi devletlerin Karadenize nın beklenmekte ohuğunu kay - deki kara bulutları,1 dağılmasına tir. 

TEFRiKA NUMARASI: 51 

lllllnuııınıılllllD.ııınıııınnııııınınnınnnınnouumllll!!Jınıoııınu111 Emine Sultanın Sarayında bir ~ırsız Yazan : M. 1 H SA M 

nııııııııl'!ıınııııırnııııııııunnıınuıınıınınnımnıııım:ıınııııırıuıımııınnınnnın · 1111111110 

Bir küpe ile gümüş bir bilezikten Ju lambayı biraz açtı ve minderine 1 derece rahatsız ederse ya yann, ö- girdiği zaman Müjgan, başını geniş anlamadım ve reddettin. Dünyanııı 1 - Herkesin falını, muradını ta-1 bukluğile yapılan ameliya:ı görmü
başka birşeyini gördümse gözüme, uzandı. 1 bürgün ne hale gelecekti? minderin yasdığına dayamış, min- bin türlü hali olduğunu... iyin için lüzum gördüm. Sen ne yordu. Sait Ağa çıkından çıkardığı 
dizime dursun... Çok heyecanlı idi, hem canı sı-ı - Ah, ben bunu yapamıyacağım .. dere boylu bovunca uzanmıştı. O Müjgan, birdenbire doğruldu, Sa- zannediyorsun? deftere küçük şişeden birkaç dam· 

Kız o kadar asabi bır tavırla söy- kılıyor, hem büvük bir ferahlık du- Yarın akşam beni mkaçtığımı ve kadar dalgındı ki, Sait Ağayı ya- idin yüzüne baktı. Bu adam birşey 1 - Hiç birşey zannetmiyorum. Sa la akıttı ve bunu birkaç sahife ıı-
lüyordu ki onların bu meraklı mu- lyuyor ve bu iki zıt hissin arasında saraydaki kızların, kal1aların, ağa- nıbaşına kadar geldiği halde gör- biliyor ve blrşey seziyor gibi k<>- de merak ediyorum; senin falcılık-lrasında tekrar ederken: 
haverelerini dinlemekten bir çeşit I kalbi şiddetle çarparak onu yoru· !arın mücevherlerini alarak, daha memiş, duymamıştı. Harem ağası, nuşuyordu: . . .. la meşgul oJduğ~~u, buna merak J - Müjgan, dedi, istediğin halı· 
zevk alan ve daima yeni bir teces- .yordu. doğ:usu çala"ak kaçtı~ımı öğren- mülteiit ve müstehzi: - Ne demek ıstiyorsan açık soy. sardığını yenı ışıtıyorum da... ·ratını getirdim. Oku'tluğun zaman 
ı;üs duyan Müjgan palırdıya mey- j Miijgan yaptığı işın ne kadar fe- diklerı zaman bütün saray halkı - Bu ne dalgınlık sultanım?.. le Sait Ağa!.. - Evet, merak sard~m ve sana da 1 çok canın sıkılacak. Çünkü ailen 3• 

dan vermemek için müdahaleye ve na, tehlikeli birşey olduğunu pek benim için neler söyleyecekler?.. Dediği zaman korku ile sıçradı. Diye emretti. Salt Ağa şüpheleri- nelerle meşgul oldugumu haber rasındaki büyük meseleleri, haksız· 
onları. susuturmıya n;ecbur oldu: fılii fark~tmişti. Faka_t büyük ~ir_ ü- ı Bütün düşmanlar fırı.a•tan isti!a~e Biraz top~'.1"dı ve elile S.ait Ağa.~a ini açığ: :uramazd~: Nih~dın sara- vermiye lüzum görmüyorum. lıklan, senin babası emçhul, daha 

- Kızlar, boyle dedıı<odular yap- mıde baglı olarak Nıhadm sozun- edecek, ondan başka ne beklenirdı? m.nderın otekı başında bır yer gos- ya gırdiğını nsaıl soylerdı? Ya onla Salt Ağa, asabıyetten rengi sap- doğrusu herkesin bildiği gıbi bir 
mayın. Hem haydi odalarınıza... den çıkamıyacak, onun her talebi- Diyecekler ... Hırsız, dolandırıcı, na- terdi. Sait Ağa elindeki çıkını min- rın buluştuklarına alt şüphesi asıl· sarı kesilen Müjganı yan gözle tet,. I çocuk olmadığını anlıyacakı:-:n. Fa· 
Ben fazla uykusuzum, erken yata- ni bir emir telakki ~tmck, onun mussuz, ahlaksız diyPcekler. Peşi- dere koyarak biraz nefes almak, sız ise?.. O zaman Müjganı kendi kik ederken onda bu asabiyeti tev- kat ... ne yapalım? .. 
cağım. Haydi bakalım. kendısl için yaptiğı fedakiırlığı dü- me polısler jandarmalar takılacak ... dinlenmek, daha doğrusu biraz ko- aleyhinde şüpheye düşürmüş olur- !it eden ıelaşın da faı kında olunca _ Hatıra defteri orada mı? 

Taarruza uğrıyaıı kız gitme,e ha şündükçe başka türlü hareket ede· Ah, ben bu i•i yapamıyacağım... nuşmak istedi"ini ima etti. du. Fakat Nihadın Müjgıina görün- kararını verdi. 
' " - Evet ... elimde. Yalnız bu def· 

zırlanırken öteki: miyeccğıne kani olduğu için, Müj- Diye düşünüyor, ellerile yüzünü _ Müı'gan sultan, dedi, bugün düğüne v.e .on. u. kaı;dırdığına o 

1 

Bir Jiihza ikisi de sustular. r .• 1üi-
A A B t l • k d d k b teri ben sana bırakamam. - ... ... u zaman ya ı ır mı. gana zaruri görünüyordu. kapayarak ağlayordu. bana çok fona muamele ettin am- a ar rmın ı ı ı .. ., ganın başını çevirerek başka ır ~-

Yoksa bir ziyaretçi mi var? Fakat ya yakalanırsa? .. Bir aralık i Artık sarayda ses seda kesilmiş, ma ben ne söyledim ve yaptımsa - Müjgancığım , diye izah etti, ,rafa bakmasından istifade eden Sa- - O halde? Ne olacak? 
Diye manidar bil' tarzda Müjga- Müjgan, şimdi yükte kiliUi duran el ayak çekilmişti. Birazdan Sait a- senin hayrın için söylemiş ve yap- ben hiç . birşeyi kapalı söyl~nüy'.'." lit Ağa yeleğinin cebinden küçük - Derhal bana iade ~'<lecekc,in. 

na bak'.ı ve Müjgan bırdenbire kaş küpü oradan ayırmıyarak sabah. ğanın kendi!;in. ziyareıe geleceğini mışımdır. Şimdi teferrüatını izaha rum. İçımde ne varsa hepsını do- bir şişe· çıkardı. Yanı başında min- İki saat içinde okursun ... Ben de a· 
!arını çattığı için devum edemedi. muhteviyatını sahiplerine iade et- 1 düşünerek gözkrini sildi, toplan- lüzum görmüyorum, fakat büyük küyorum.Amma sen benden birçok derde duran ve bir mendile sanlı lır, giderim. 
Hepsi birden gülüşerek çıktlar: meyi di"~üneeek kadar korku ve a-ımaya çalıstı. bir tehlikeye, lüzumsuz ve manasız şeyleri gizliyorsun. Mesela, şu fa- olan çıkını açtı. Müjgiinla bu çıkın - İki saat mi? Bu gere mi oku-

M:ijgan, kapısını kapattı; konso-I zap geçirdi. Bu manev1 azap henüz Sait ağa, elinde küçük bfrpak.et-
1
bir maceraya atıl~ığını sanarak se- la neden lüzum gördün? arasında kendisi oturduğu için genç yacağım? 

~üstünde yakılmış olan fanus- lprojeleri tatbik edilmeden onu bu 11e ve yavQ§ca kapıyı açarak ıçerıye,nı sıyanet etmek ısterim, sen bunu Müjgan, kızgın ve tehditkar: kız, minderin bu köşesinde el ça- (ılrkası t•a~) 
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BiR HAFTALIK RADYO PRftG RIMI 
r ..................... i 2 3 nisan Pazar ı 

' .................... .... 
Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35 Mtizik (Küçük orkestra -

Set: Necıb Aşkın.) ı - Bucalossi - Pes· 
talozzanın bir şarkısL Girlbiribin. 2 -
!\ubinstein • Kastüm!U balo süiti. 3 ·-
lwanov - Kafkas süiti. 

prograın.) Ankara radyosu küme he ~ 
... ..., ,,, ..... 

yeti: İdare eden: Mes'ud Cemil. ı ·- Türkiye radyo difüzyon postaları 

Ceırül Beyin - KürdilihlcazkAr peşrevı. Ankara radyosu 
2 - Doktor Suphi - Kürdlll hicazkfu' 

§arkı: Birlikte bir akşam. 3 - Rahrıi . -- Dalga uzunlug~u ~ 
Beyin - Kürdilihicazkar şarkı: Söylo 
ey nııdrıbı nAzende eda. 4 - Arif bOV<U 1639 ın. 163 Kes. 120 Kw. 
KürdllihicazlcAr şarkı aceb UŞJaka en· T.A.Q. 19.74 m. 15195 Kes. 20Kw. 
yet mi çoğaldı. 5 - Rifat bey - K<ıroi- _T.A.P. 31.70 m. 9465 Kes. 20 Kw. 
lihlcazkAr sarkı: Bu şeb recayı dil oli t. 

Saat ı:ı: Memleket saat ayarı. ajans 
ve meteoroloji haberleri. 

Saat 13.15 • 14: Mtizik (Karışık prog
ram - Pi.) 

Saat 17.30: İııkıWı tarihi dersleri -
Halkevinden naklen. 

Saat 18.30: Program, 
Saat 18.35: Müzilı: (Blr l<Qnserto -

Pl) 

Saat 21.15: J;:stıam, tahvl!At, kembi
yo - nukut ve ziraat borsası (fiat..) 

Saat 21.25: Neş'ell pWdar - R. 
Saat 21.30: Müzik (Riyaaeticümhur 

filarmonik orkestrası.) Şef: Praetorius 
1 - Pjerre Maurice - İslanda balıkçı-
sı - Pecheur d'İslandae. (Piyer Lotin.W 
romanı üzerine senfonik :parça.) 2 -
Paul Du.k.as .. Çırak sihirbaz - L'ap • 
prenti sorcier. Senfonik. Scherzo (Go· 
ethe'nin bir cbalad:t mdan mülhem.) 

P ARA BORSASI 
ANKARA 

22 ... •i:U 

1 STERLiN 
100 DOLAR 
lilO FEANK 
100 LİRE~ 

100 İSVİÇRE Fl'. 
100 FLORİN 

100 RAYİŞMARK 
lto BELGA 
100 DRAHMİ 

5.93 
126.7025 

3.3550 
6.66Z5 

..S.4Z75 
67.%625 
50.7925 
21.2850 

Saat 13: Memleket aaat ayarı, ajans 
tııeteorolojl haberleri. 
Saatı3.15: Mtizik (Küçük Orkestra -

&f: Necib All<J,n.) '6 - Becce - Birinci 
ı.ı.aıyan sü.itı. 5 - Mainzer - Viyana 
PolkasL 6 - Levine - Humoreske. 7 -
Sici.ney J oııes .... Geyşa operetinden -
l>otpuri. 

6 - Rtfat bey - Kürd.ilillicazkdr -~.trkı: dansı. c) Peer Gynt'ün dönü§:ü. d) Sol " 
Ol ıııoncenin etralınl almli yine gi.Uier. veig'in şarkısı, 
7 - Arif bey - Kürdililıicazldlr şark;; 1 • . , . , 
Kanlar <Wkilyor. 8 _Arif bey _ Kıirdi· Saat 22.30: Muzık (Neş elı plaklar .. 

Saat 23: Müzik (Cazband - Pi.) 
Saat 23.45 - 24: Son ajans haber'eri lihicaı:kir şarkı: Gurup etti güneş dün

ya karardı. 9 - Ruşen Kam - Kenu~ıt- ve yarınki proeram. 

Saat 19: Konuşma (Çocuk J;:slrgeme 
Kurumu - Temsil). 

Saat 19.20: Türk mtiziltl (Fasıl he
yeti.) Çalanlar: Hakkı Derınan, Eşref 
Kadrl, Hasan Gü.r, Basri Ufler, Haıncti 
Tokay. Okuyanlar: CeUU Tokses ve 
Safiye Toltay. 

3 - Charpentier - İtalya intibaları -
İmpresslons d'İtalle: Orkestra süiti. a) ' 
Serenade, b) Çeşmede. c) Küçük ka
tırlarla gezlntL ç) Dağ tepelerinde. d) 
Napoli. 

100 LEVA 
100 PEZETA 
100 ZLOTİ 
100 
100 
100 

PENGO 
LEY 
DİN AB 

1.0925 
L56 

14.035 
%3.90%5 
24.9675 
0.9050 
2.8925 

Saat 13.50: Türk müzitl- Çalanlar: 
Cevdet Çağla, Zühtü Bardakoğlu, Refik 
Fersan. Okuyan: Radife Neyd:lı:. l -
!'şııaıc peşrevL 2 - Şevki beyin - Una'< 
Şarkı: Gülzara nazar kıl 3 - Leınirun 

• Uşşak prk.ı; Siyah ebruleriıL t -
Cevdet 

0

Çağla - Keman taksımL 5 -
............... • Bayall prkc Kalhiın ge-

' ne llıiiin, 6 - Musta.ıa çaruşw. - lia· 
~•il oarkı: Çıkalım SaTdüşlkôre. 7 -
............ - Türkü ELii iözlerino kurban 
Olduğum. 8 - ............ - Saz aen4ıİ.fi. 

Saat H.20 - 14.30: Konuşma (Kadır. 
Gaatl - Çocuk terbiyesine dair.) 

çe takslırü. 10 - Sadullah ağa - Hıc.u- ~-~·~·~·~· ~-~·"""-~"""""""'""""'""'"""""""""'" Saat 20 Memleket saat ayan, ajans •••••••••••••••••••••••• kör şarkı: Hıram et iiilşene. 11 - \,! • ··-

!ulunun - HicazkAr şarkı: Aldı beni Jki 26 nisan Çar!i:a ~a i l 
ve meteoroloji haberleri. 

kaşın araaL 12 - Kemal Niyazi Sev • ı' ffiı; Saat 20.15: Türk mtiziği. Çalanlar: 
huııwı _ Hicazkôr aaz semaisi. • • • ı ı et t t t ı t t t 1 t • 1 i t • 1 t Vecihe Relik Fersan, Fahire Fersan, 

Saat 21 ·. Koııuşma. S Kemal Niyazi Seyhun. Okuyan: Mtı _ aat 12.30: Progl'am. 
tah I•• k mbl Saa ı zeyyen Senar. 1 - ............. MU.tear 

Saat 21.1~: Esham, v -ı. a • . t 12.U: Türk müziği. Çatan:o": : peşrevi. ? _ Rahmi beyin _ Miistear 
yo - nukut ve ziraat borsası (tiat). Fahi~ Fersan, Refik Fersan. KeınalJ şarkı: ~l ey saki şarabı tazelendi. 

3
_ 

Saat 2L25: Neş'ell pl.iiklar • R. Niyazı Seyhun. Okuyan: Mahmud Ko- Zeki Arifin • SegAh ~arkı: Ağladım 
Saat 21.30: Folklor , (Halil Bedi Yö - rındanş. l - Osman beyin - _f.fiCJ.7. ümidlerinı hicran oldu hep. 4. _ Mah-

oetken.) şarkı: Sızlayan kalbimi sev. 3 - Hncı mud CeUileddln paşanın _ Hüzzıım şar-
Saat 21.45: Müzik (Oda mtiziğl • Be- Fallc beyin - Hicaz ,arkı: A!e11 sı1aını kı: Değildi böyle. 5 - Relik Fenııın -

ethoven: Trlo (dö mlnör.) Ulvi Cerrud firkat. 4. - Ken1B.l Niyaı:i Seyhuıı - Tambur taksimi. 6 - Suphi Ziyanın ~ 
Erkin: Plana. Necdet Remzi Atak: KD-1 Kemençe taksimi. 5 - Sadettin Kav - KürdilihicazkAr şarkı: Bahçenizde 
man. Edi.b Sezen: Viyolonsel. natın - Neveser şarıc._ı: ~icranla hnrab bUlbill olsaın. 7 - Leminin _ KilrdilJ .. 

Saat 22.10: Müzik (Küçük orkestra • oldu. 6 - .......... Türkil: Dağları hep hlcazklir şarkı: Nazla~dı . bülbül. 8 -
Saal 16,30: Proir•m. Şet: Necib Aşkın.) 1 _ Becce • İklr·'1 kar aldı. 1 - ......... • Saz semalsı Osman Nihadm Kilrdılihıcazldlr şarkı: 
Saat le.as: .HIW kl1me mllsabak:ı!a • İtaf7ıın süiti. 2 _ J. Straus _ Bu nail· Saat 13: Memleket saat ayarı, •Jans Akşam guneşi. 9 - ............. Kürdi· 

" · ı~ !i!llyıa 5.adınaan naklen. meler seni sarsın ey dünya (Vals). 3 _ ve meteoroloji haberleri. lilıicazkar saz semaisi. ıo _ • Oyun 
Saat 18.lŞ: Kan111ma (Çocuk Bllr • Lindner - Bacchanale (Şarap iUihı Ba- Saat 13.15 • 14: Müzik (Rlyasetlcün ı - havaları. 

Ceıno Kurumu - Kreşi dinleyelim. küs şerefine dana. 4 _ Micheli • İkinci hur Bandosu • Şet: İhsan Künçer. ı - Saat 21: Konuşma (Çocuk Esirgeme 
. Saat 16.45: Mtızilı: (Şen oda <tl'lzltl - küçük •üit. 5 _ Mıınkel • Veoedik ha· Domenıco - Asker marşı. 2 - Mvız . Kurumu.) 
lbrah!m ÖZiür ve AteşböceklerL) Ca - !ırası - Serenad. 6 - Ztehrer - Aşık • kowsky • Polonez No. 3. 3 - G. Pares· Saat 2l.15: Eııham, tahvll.iit, kambi-
lanıar: Hakkı Derman, Efref Ka.UrL Romans. .Mera.sün n:ı.arşı. 4 - Maa: senet - Ma · yo - nukut ve ziraat borsası (fiat.) 
~an Gilr, Hamdi Tokay, Basl'i ÜC -ı Saat 23•10, Müzik (Cazband _ PL) non operasının Menuettosu. 5 - G. Saat 21.25: Neş'ell pliı.klar _ R. 
er. OkuTan: Tahsin Karalt111. Saat 23.U _ 2Ş; Son ajana haberleri Verdi - •Rigoletto• operasından pot • Saat 21.30: Müzik (Şan rtı6ltall • 
Saat ZO: Memlek.ot saaı a,rarı, RJU:>8 ve yarınki proırram. purl. Bariton Makıı Kleln tarafından.) 

ve meteoroloji haberleri. Saat 17.30: İııltıUib tarihi dersleri Saat 21. 55: Mtizik (Bir solo • Pl) 
Saat !0.15: Türk mU.iğl. Çalanlar: lkevlnden naklen. Saa . 

25 "
'ısa S 1 s 1 18 30. p ı 22: Mtizllc (Küçük Orkestra _ [ 

........... - ....... ! Ha 

lletik Feraan, Reflld Eler, Fahire FPr- n a 1 aa · · roııram. Ş t· N · Aşk ) B 
san, Cevdet Kozan. Okuyanlar: S."ldi ı Saat 18.35: Müzik (Virtüozlar - Pi ) e · OCU> m. 1 - rahms - Ma-

ttıt ıı Ull Ullttı•t•t• · ı car dansı. No, 17. 2 - Delibes • Menba: 
flopea. Safiye Tokay. 1 - ............ - Saat 19. Konuşma (Çocuk Esirgeme Balet süiti. 3 - Lautensohlııger , Yıl-
~ Saat 12 30: Program. K 
<>Viç peşrevi. 2 - Rant Yektanın - J:.Ylç urumu) Kukla. dızlara doğru • Fantezi. 4 - füioo•er-
"-- ika! Saat 12.35: Tüı·k müziği - Pi. Sa t 19 l• Tü k • · • · (F 1 h -..... ı. - Ha zülfü siyahın. 3 - Lt>· a . u: r muzı6ı . ası eye- Bir entenııezo. 5 - Löhr - Bavyera 
llllnin - FeralınAk ıarkı: Lezan e<IJ.Nr. ı Saat 13: Memleket saat ayarı, ajan; 1 \1.) Çalanlar: Hakkı· Derman, Eşret valsları. 6 _ Coleri""e • Af ·1ca •. 

1
. 

teo l ji haber ·· Ut> rJ SUl l. 4 _ SallhatUo Pın.aruı .. Eviç şa.ıkı: ve me ro o lerl. Kadri, Ha.san Gür, Basri Ufler, Homdi No. ı. 7 _ Tschaikowsky _ Milletler 
Göı yaşlarınız. 5 - Cevdet ı<.oı.<crı • • Saat 13.15: Mtizlk (Karışık program- Tokay. Okuyanlar: Tahksin Jumıkuş. süiti. 
Ud takııimi. 6 - ......... - Eviç lürk(l: Pi.) Saat 20: Memleket saat ayarı. ajans 

Saat 23: Mil<ik (Cazband - Pi.) ŞAJıane gözler ııJlhane. 7 - ............ - Saat 13, t:ı • 14: Kamışına (Kaduı sa- 1 ve meteoroloji habeı·ıeri. 
Su köylU'liln yosma kızı. 8 - Ritat be- ati - Ev hayatına aid.) l Saat 20.15: Tllrk müziği. Çalonlar: Saat 23.45 - 24; Son ajans haberleri 

YUı - Hicaz şarkı: Niçin bülbül fegan Saat -5: Çocuk Esirgeıne Kurumu - Cevdel Çagla, Relik Fersau, Zühtü Bar- ve yarınki program. 
eyler. 9 - Udi Fahrinin • Hicaz şarkı: Çocuk müsameresi - Hıiikevinden nak- Jakoğlu, Kemal Niyazi Seyhun. Oku • 
Bahkar o'8a çemenaaz olsa. 10 - Sa - len, yanlar: Mu.;tafa Çağlar. 1- ...... z ....... 
dettin Kaynağın - Nihavend şarkı: Gö- Saat 18.30: Program. Ferahfeza peşrevi. 2 - İsmail Hakkı-
nüı nedir. Ferah!eza bestesi: Çag' layan cuyi sl -Saat 18.35: Mtizik (Oda müziği • Pi.) 

Saat 21: Neş'eli pWı:lar - R. Saat 19: Konuşma. rişktıe . 3 - İsmail Halda beyin • Fe- Saal 12.30: Progı·am. 
Saat 21.10: Mtizlk (RlyasetlcUmhur 

Bandosu - Deniz marşL 2 - ı:.. Ganne
AUılar (Vals.) 3 - R. Waoıert <M:ela
terstnger• operasının uvertürü. 4 - M. 

Ravel • Payane pour ııne İntante de -
lunıe. S - F. Llazt - Macar rapsodisi 
Na. 6. 22. Anadolu ajansı (Spor servl
•L) 

[ Saat 22.IO: Müzik (Cazband - Pl) 
Saat 22.45 - Z3: Son ajans haberleri 

ve yarınki prograın.. ...................... ) 
1 f .~~ .. ~i:~~ .. ~!z.a:.1!~ 
1 Saat 12.30: Program. 
' 12.35: 1 ürk mtiziğl - Pl 

Saat 13: Memleket saat ayart, ajans 
Ve meteoroloji haberleri. 

Saat 13.15 • it: Müzik (Senfonik 
Pi4klar.) 

Saat 18.30: Program. 

Saat 19.15: Türk ınüzlği (Fasıl heye
U.) Çalanlar: Cevdet Çei'lla, Eşref Kad· 
rt, Hasan Gür, tiner, Hamdi Tokay. 
Okuyanlar: CelıU Tokses. 

Saat 20: Memleket saat ayarı, ajana 
ve meteorolojl ahberleri. 

Saat 20.15: Türk ınil<iğl (Halk oyun 
havalart.} 4: tambur, cura, santur ve 
dümbelek. 

Saat 20.30: Türk müziil: Çalanlar: 
Vecihe, Reşad Eser, Ruşen Kahı, Cev
det Kozan. Okuyan Muzaffer lika':', 
1 - A1l Ritat beyin - Nihavend beste
ZüUUn gOrenlerin. 2 - Lem.inin - Ni. 
havend ~ı·kı - Bin gUl çtkarırdun s<ı.

na. 3 - Hac\ Ari.t beyin - Nihavehj 
şarkı: Yanılma ateşi aşka. 4 - Vecihe. • 
Kanun taksin1L 5 - Ralıml beyin - Ni~ 

havend şarkı; Süzüp süziip de et ıne -
!ek. 6 - . .. .... ..... • Nihavend ytirü~ 
semai: Bilmez.elim özüm gamzene. 

Sant 21: Konuşına (Çocuk Esirgeme 
Kurumu.) 

rahfeza şarkl: Ateşi aşkınla. 4 - isak 
Varonun - Ferahfeza şarkı: Eyrctmek 
için_ 5 - Zühtü Bardakoğlu - Santur 
taksinü. 6 - İsmail 1-!akkı beyin - Fe
rahfeza ;.arkı: Mehtabda güzel. 7 ...... -
~er~hfeza saz sema.isi, B - ... , . . . . . -
Rumeli türl<Uleri. a) Dağlar dağlar vt
r.ın clağhtr. b) Alişiıniıı kaşları kara. 
c) Köşküm vac 

Saat 21: Konuşına (Çocuk Esirgeme 
Kurun1uı ) 

Saat 21.l!i:. Esh.."l.n1, tahvilAt, kambi
yo - nukut ve ziraat bor,.,ası (fial) 

Saat 21.25: Neş'eli plfıklar - R. 
Saat 21.30: Müzik ($aksofon 'solo -

Nihad Esengin.) 

Saat 21.50: Müzik (Neş'elı pl.iiklar.) 

12.35: Türk m!iziğl • Pi. 
Saat 13: Memleket saat ayan, ajans 

ve meteoroloji haberleri. 

Saat 13.15 • 14: Mtizik (Karışık 

program - Pi.) 
Saat 17.30: İnkılilb tarihi der&leri -

Halkevinden naklen. 

Saat 18.30: Program. 
Saat 18.35: Müzık (Nes'ell p!Aklar.) 
Saat 19: Konuşnıa (Çocuk Esirgcı11e 

Kuruınu - Çocuk .şarkılart.} Mu;,;iki 
muallim nı.ektebi koro heyeti tarafın

dan. ~ 

Saat 19.15: Türk müziği (Fasıl he· 
yeti.) Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref 

Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay, Basri 
Saat 2"l: Müzik (Küçük orkestra - Üfler. Okuyan: Tahsin Karakuş. 

Şef : Necib Aşkın. ) 1 - Micheli - Şen Saat 2(!; Men1leket saat ayarı ajans 
serenad. 2 - Mililer - Küçük serenat. ve rneteoroloji haberleri. 
3 - Gabriel - Hafta uihnyeti Pazar ge-
lir - mal"$. 4 - SchnıaJstıch - Orman- Saat 20.15: Türk müziği (Klfısik e-

serler pzogramı.) Çalanlar: Vecihe, 
da aşk, :; - Lincke - Venüs (Vals.) . . 
6 Kü k ll' ı• 1 1.k Cevdet Çagta, Refık Fer.wn, Ruşen - nnc e - ı.c cın .:o ı vals. 7 - . 

ı ı Kam, Okuyan: Muallim Nuri Rulil 

Saat 22.30: Müzik (Opera aryaları . 
Pi.) 

Saat 23: Müzik (Cazband • Pi.) 
Saat 23.45 - 24: Son ajans haberleri 

ve yarınkı program. 

....•.................. i 
f 29 n:san Cumartesi ı 
.. .. .................... 
Saat 13.30: Program. 
Saat 13.35: Müzık (Eğlenceli milz!k • 

Pi.) 

Saat 14: Memleket saat ayarı. ajans 
ve n~t.eoroloji haberlerL 

Saaı 14.10: Türk mU.lğL Çalanlar: 
Vecihe, Ruşen Kam, Cevdet Kozan. 
Okuyan: ' iaret Sağnak. ı - ......... -
KürdilihicazkAr peşrevi. 2 - SalAhad
din Pınarın - Ktirdilihicadtlr şarkısı: 

Aşkınla yanan eönlüme. 3 - Arlaki -
nin - Kürdiilhicuı.kar şarkı: Artık ne 
siyah gözlerinin. 4 - Ruşen Kam -
Keınençe taksimi. 5 - Rakımın - Kür
dilihicazk.A.r &ark.ısı: Demedim ona hiç 
kimsin ve nesin. 6 - Ostnan Nihadm
KürdilihicazkB.r şarkısı: Kac yıl yüre
ğim sızladı. 7 - .. ... .. .. • Kürdilihl -
cazkı1r saz seınaisL 

Saat 14.40 - 15.35: Müzik program . 
PL) 

Saat 17 .30: Program. 
Saat 11.35: llfözık (Dans saati -Pi.) 
Saat ı ·ı .55: Konuşma (Çocuk Esir . 

geme Kuı wnu - H.a!tanın kapanı.sı.) 

Saat ıe.ıs: Türk n1üziği (Halk mu
sikisi Asııc. Vc~sel ve İbrahim.) Tak
dim eden: Sadi Yaver Ataınan. 

Saa\ 18.30: Türk mtiziği (Karışık 

program.} Çalanlar: Hakkı Derman, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay, 
Basri Üfler. Okuyanlar: Tahsin Kara
kuş, Cewl Tokses, Safıye Tokay. 

Saat 19: Konuşma (Dış poli\ika bA
diseleri.) 

Saat 19.15: Türk n1üziği. Çalanlar: 
Vecihe, Reşad Erer, Ruşen KR1n, Gev~ 
det Koz.an. Okuyanlar: Necnıi Rıza 

Aluskan, Radife Neydik. l - ......... -
Mahur pc~revi.. 2 - Abdi efendinin -
Rast şarkısı: Senın aşkınla ç&k oldum. 
3 - Yesari Asımın - Hüzzam şarkısı: 
Yine kalbnn !aşar ağlar. 4 - Reşad 

Erer - Keman taks imi. 5 - Refik Fer
san - ~ahur şarkısı: Dün yine günü
müz geı; \. 6 - .. .. .. .. . • Mahur şarkı: 
Saba tarh veL'ldan peyman yok mu? 
1 - ............ - Mahur saz seınaisi. 8--
Şemseddin Ziyanın U~ak şarkı: Ol şu 
hi safa peşrevi. 9 - Şemseddin Ziya. 
nın - Uşşak şarkı: Şu salkım söğüdün. 

10 - ............ - Türkü : Ne zaman gör 
sem onu. 

Saat 20: Memleket saat ayart, ajans 
ve ıneteoroloji haberleri. 

Saat 20.15: Temsil (Korkma söna,e4 
bu şafaklarda.) Yazan: Ekrem Reşid. 

Saat 21.15: Esham, tahvllıit, kambi
yo - nukut ve ziraat borsası (fial) 

Saat 21.25: Neş'eli plaklar • R. 
Saat 21.30: l\ltizik (Sonate • Mes'ud 

100 YEN 
100 İSVEÇ Kr. 

100 RUBLE 

34.62 

30.5325 
23.9025 

Eıhern YI Taı..ıuı 

1938%5ik
ramiyell 
Ergani 

19.%5 
ır.

Lts Reji 1.175 

HB :Z E Fİ A T LiRİ 

Bakla 
Araka 
Semizotu 
Bezelye 
Pırasa 

Ispanak 
Havuç 

• • 

• • 

Taze yaprak 
Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
Enginar 
Kanıabahar . 
Yeşil salata 100 det 
Pancar 
Maydanoz 
Dereotu 
T~ze soğan 

Taze sarımsak 

·-10 -
30-
15-

1 50 
%-
3 -

zo -
4-
2 50 
4-

14 -
25-
2 50 

-40 
-40 
1-
ı-

Avrupada 
vaziyet 

(Baştarafı 4 iindi sayfada) 

makla da Selılnik yoluna hakim 

bulunuyor. 

. 

-

Fransa ile İngiltere, bir harp h a 

!inde, ancak Selinik vasıtaslle, 

yalnız Yunanistanla değil, Yugos

lavya ve bütün Tuna memleket 

]erile irtibatlarını temin edebilir 

ler. Seliinik, ayn! zamanda, 1912 

. ı senesindenberi İtalyanların elin 

de bulunan on ilci ada tarafından 

de tehdide n" ·uzdur. Bu adalara, 

50.000 İtalyan aSk:eri ile birçok 

tayyareler çıkarılmıştır. 

. 

. 

• 

İtalyanın Rados ile Leros ada 

larmdaki bahri iisler~. Yunanista 
na karşı bir harekette, Filistine ve 

Suriyeye yapılacak bir tazyikte 
bilhassa Boğazlardan vukua gele

cek hareketleri menetmekte işe Saat 18.35: Müzik (Operetler - Pi.) 
Saat 19: Konuşma (Çocuk 'ES!rgeıne 

l<:urumu - Çocuklara masal.) 

Saat , 21 .ıs: J;:sham, tahvilill, kambl· 
yo - nutuk ve ziraat borsası (fial) Cenül - Memal Reşid.) yarar. Coleridge - Afrika ~O.iti. No. 2. 8 - J. Poyraz. 

Strau.ss - Güzel mavi Tunada. 

, Saat 19.15: TUrk müziği (Halk tür - Saat 2 ı.3o: Müzik (Radyo orkestra-
külerl ve oyun havaları - Sadi Yaver.) 

sı • Şef: Hasan Ferid Ainar.) ı - Ra-

Saat 21.25: Neş'ali pliı.l<lar - R. . Saat 20.45: Türk müziği. Okuyan: &aat 2ı: Haftalık pasta kutusu. Boğazların ehemmiyeti, Polon 
Semahat Ö~denses. 1 - Sarntıaddln Pı- Saat 22.30: Milzik (Küçük Orkestra- , ile Romanyaya yapılacak muave-

Saat 2~: Mtizik (Cazbnııd - Pi.) 

Saat 23.45 - 24: Son ajans haberleri 
Saat 19.35: Tilrk milzlği (Karışık 

Program.) Hakkı Derman. Eşref Kad -
rı, Hasan Gür, Hamdi Tokay. Basri Ut
ler 

narın - Huzz~ şarkı: Ünudınt kit -
4 
Şef: Necıb A,km.) ı _ Löhr _ Hülya 

r. 

' 

n1eau - Motti: Balet süiti. a) Mcnue!.. ve yarınki program. piklerine. 2 - lsmail Hakkının - Hilz- gecesi _ Vals. 2 _ Brahms _ Macar net için yegane yol olmasındadı 
b) Musette. c) Tambourin. 2 - Fran< .. - ................... zam şarkı: Beklerim her gün. 3 - Hacı dansı. Na. 1-2. 3 _ Könischo(er _ Ti· Bu müliihazalardan dolayıdır 
Schubert - 4 ilncil (trajik) senfoni. d~ ıı 27 nisan Perşembe :: Arif beyın - Htizzam şarkı: Meftun o- rol Entermezo. 4 - Willy Hicharts - ki Akdeniz hakimiyeti, yalnız bır 
minör. a) Adagio moito • Allegro Vi- lalı. 4 - Leminin • Hüzzam şarkı: A- İllcbaharda bir çift :işık • Ouveriüre. 

Saat 20: Memleket saat ayar~ ajans vace.b) Andante. c) Menuetto _ Trw. -··- - -••••t••• maıı saki. Saat 23: Müzik (Gazband _Pi.) İtalyan meselesi değildir. Burada -
. ve meteoroloji haberlerL ı d) Allegro. 3 - E. Gricg - İkinci Pe•" Saat 12.30: Program. Saat 21: Konuşma (Hattaiık spor ser- Saat 23.45 - 24: Son ajans haberleri ki Fransız - İngiliz kontrolü orta 

Saat 20.15: Türk mtiziğl (KIA•ık Gynt süiti. a) İngrid'in kederi. b) Arap Saat 12.35: Türk müziği - Pi. visl.) ve yarınki program. dan kalktığı gün demokrat dev 

\. ::m••••••••••••••••••••••••••mmmeıımnmm••••••••••••••••••••••••••••••••" !etlerin Şarkmüttefiklerlle irtiba 

berabere bitti. Lis9ler fut bol Takımlar yeniden temdit müsa-
1 takımı hemen mukabele ederek 
hakimiyeti tesis etmeğe muvaffak 

Şampiyonası bakası için onar dakikalık iki dev- oldu ve devrenin ilk anlarında Hü-

1 ı rede gol yapmağa muvaffak ola- seyin bir şütle takımının ilk golü-

(B t fı 5 . . fada> mıyarak sahadan berabere ayrıldı . 
<J§ ara ıncı say la B • .. • d k' h ft t k nıi yaptı. 

B r. u maç onumuz ea ı a a e 
Oyuna Pertevnıyal başladL U· kt Buna Kabataşlılar ancak bir iki rar oynanaca ır. • 

ııa Vefalılar mukabF.!ede gecikme 1 sönük hücum ile mukabele edebil-

diler. Nihayet 14 üncü dakikada Işık - Kabataş 3 - O diler. Oyun bu suretle devam eder-
Vefa sağaçığı takımının ilk golü- ı G " .. 'k' · · ı 

unun ı ıncı Karşı aşmasını ken Işıktan Adnan şahsi bir hü • 
nü bir şütle yaptL .. hakem Nurı· Bosutun 'ıdaresı'nde ı .. 'k' · l · d mucu. ı ınc~ go ü e yı;ptı ve deyBuna Pertevniyal bir iki hu • 
cumla mukabele etti ve nihayet Işık ve Kabataş liseleri yaptılar. re 2-0 bitti. 

onlar da 28 inci dakikada sağaçık· İki taraf da şu kadrolarını mu- İldn~i dP.vrede Kabataş biraz 

h f d . 1 d 1 daha ıyı oynamasırı:ı rağmen gol tarı ayağile beraberlik sayılarını a aza e ıyor ar ı. 
. . yapmağa muvaffak olamadı. Bu-

yaplılar ve devre 1- 1 beraibere Işık: Adnan - Necmı, Salım - ; na mukabil Işık lisesi nisbl hiiki-
~W. y . 

Aytekin. Rifat, avuz - Niyazı, miyetini te!tlin ederek Nizametti-
İkinci devreye iki taraf da sür

at!; başladılar. Ve bu süratte Per
te,,niyal daha atik davranarak be
şinci dakikada soliçl~ri ikinci bir 

gol yapmakta gecikmedi. Oyun 

Adnan, Hüseyin, Şeref, Nizamet - nin attığı ~üncü golle maçı 3-0 
tin. galebe ile bitirdi. 

Kabataş: Namık-· Hikmet, Ba· 

ha - Cevat, Necmi, Faruk - Ah·ı 

Perl.evniyalin 2--1 g~lebesi altın· met, Nevzat, Kemal, Cemal, Ke

ia oynanırken Vefalı Zeki devre-' nan. 
nln sonlarına doğru takımının be· Oyuna Kabataşlılar başladılar 

raberlik sayısını yapt: ve maç 2-2 fakat daha kuvvetli bulunan Işık 

Voleylol maçları 
Dün erkek liseleri arasındaki 

voleybol maçlarına Kabataş lise
sinde devam edilmiştir. 

Bu karşılaşmalarda: 
Işık - S~nat okuluna. Haydar-

• 

-

1 LAN 
Kazazede Sadıkzade vapurundan tahlis e dilerek lstan· 

bul' a getirilen yi>klerden av aryalı olanların takdiri kıymeti 
ı çın kanuni ıc ap ır y ıpılıııışhr. Bu yulı:leri alakalıların 
t~sellümüne arzelli ~imizi ilan eder ve 26 Ni~an 939 Çar· 

şamba akşamına kadar usulü d1iresinde konuşmentoları 
getirilerek tesellüm edilmedi~i takdirde gereken ardiye 

ücretinin hesap ve istifa edıleceğini ve bundan böyle yü· ı 
ke terettüp edecek avarya tezayüdü ve sairenin her t ürlü 

mes'uliyet ve a"ak oi yük eshabına racı ve bundan Ban· ı 
kamı tn tamamen gayri m es'ul olacağını hamule sahipleri· 

nin ıttıla nazarına arzederiz. 

paşa - İstanbula, Darüşşafaka -ı cii sahasında yapılacak maçlar: 
Ga!atasaraya, Boğaz'çi de İstiklal 1 - Beşiktaş Alt:nova - Ba -
liselerine galiıp gelm~lerdir. 

Ear~tgücUnde 
23/4/1939 Pazar aiinii Barıı.tgü.-

rutgücii A takımları, saat 10 da, 

2 - Yeşildirek ÖZyurt - Ba • 
rutgücü. B takımları, saat 14 de. 

. 
t 

!arı kesilmış olur. 

Akdenizin tehdidi, 

da tehdit ctmektt>dlr. 

daimi bir seferberlik 

1 Avrupay 

Almanya 

halindedir 
• 

n Führer'in maksadır.ın, İtalyanı 

yardımiyle, hakimiyetin! Rus hu 

dutlarına ve yakın şark sınırların 
kadar uzatmak olduğu kimsece 

meçhul değildi:. Almanya, bu sa 

yede. bir harp halinde zengin mem 

leketlerin muhasarası altına gir 

meden ihtiyaçlarını temin edı'('ek 

Akdenizi açık bir liman halinde 

bulunduracak ve Afrikayı yeniden 

paylaşma imkanını bulacaktır. 

. 

a 

-

-
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Bu anda, en mühim mesele 

Dançig ile Polonya meseleleridir. 

Hitler, Polonyayı kendi hükmü al

tına aldığını zannedıyordu. Fakat 

karşısına Polonyalı izzetinefis di

kılince, onu korkutmak ile ve ica· 

hında Litvanyayı VLJ Macaristanı 

askeri işgal altına alarak ihata ile 

yola getirmeye baş vurmaktadır. 

Yugoslavyaya gelince: Alman -
ya, bunu istedi/ti zaman koparabi· 

SOLDAN SAÔA -

1 - Büyük ev • Uzun bir ağaç. 
2 - Beyaz - İçilen tatlı bir şey -

Bir istiflıaır. !Afzt. 

3 - Zarif - Yanardağlardan çı
kar. 

4 - Hatayda bir nehir • Ara
maktan emrihazır • Mef'ulümaa e
datı. 

5 - Muganniler grupu - Lane~ 
edilen. 

6 - Nefiy edatı (farsça) Bir no
ta. 

7 - Zarif olmıyan • Hindistan
daki mukaddes Mhir. 

8 - Bir rakam • reyler - kud • 
ret ve vüs'at. 

9 - Bir Afet - Çoban. 
10 - Sicimin kalını • Bir madde 

nin bulunduğu yer - İlalyada bir 
nehir ve bir havzanın ismi. 

11 - Bir yemek - Terazi. 
- YUKARIDAN AŞAÔfYA 

1 - Bir kış sporu - Yalan. 
2 - Eski bir Türk silahı • Yol -

Dairenin mesahasınt bulmak için 
kullanılan adet. 

3 - Aralan • Tekrar. 
4 - Enjeksiyon • Kabilenin bir 

cüzü - BarsRklar. 
5 - İplik yumağı - Yalaz. 
6 - Çehre (farsça) • Sanat. 
7 - Bir beygir rengi • Huzur ve 

siikı1n . 

8 - Kalın bir nevi kum&§ • İtti-
fak (Biz futbol maçları için kulla-
nırız) - Birdenbire oluveren. 

9 - Kap - İsyan elmşi olan . 
10 - Llhza • Adalardenizind e 

bir Elen adası - Avak (farsça). 
11 - Liflerinden kumaş yapı~n 

bir nebat • Uzırkşarkta bir millet. 
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Bayramda tebrikinizi .ç-0 -
cuk Esirgeme K!.lrumunun za-
.rif kartlarile yapınız. Topla· 
nacak paralarla kimsesiz yav· 
rulara bakılacaktır 

ç. E. K. 
.......................... 

leceği olmuş bir meyva halinde 
görmektedir. 

İsviçre, Belçika ve Hollanda ci-
hetlel"indeki malzeme ve asker talı 
sidatı ihbar mahivelinde bulun -
" . " 
maktadır. Buralara karşı en kü • 
ciik bir hareket, harp işareti ola-
cağı için, Hitler, buna, ancak katı 

kararını verdikten sonra girişebl• 

Jecektlr, 




