
us r Qin harbi ' 
' Çımking, s (A.A.) - Gu9te . 

San'a hududunda 
Kahire, 8 (A.A.) - Adenden 

gelen ba?J haberlere göre, Fran
sız hükfunetinin Yemen toprak· 
alrı içinde bulunan Şeyh Sait hak 
kmdaki tasavvurları üzerine, Sa
na hükfuntel hududa gönderil -
mek üzere yeni · asker kaydine 
başlamıştır. PAZAR P 1'"1.SAY 1980 {( 'YIL: 22 • SATI: 7880 . 

ler, Naneangm cenubu garbl8ln. 
de ve §imali garbisinde eiddetli 
muharebeler olduğunu bildirmek 
tedir. Japonlar, Kiangsi·Honan 
boyunca ilerlemektedir. Nan • 
çangm 110 kilometre cenubu gar 
bisinde Çankeuda büyük bir çar
pışmaya intizar edilmektedir. 

tnAnE E\'I: Ankara Cııcl. tSTA?\'lnJT.• Telgraf: VAlOT• Posta kuıu .. 11: 4&•"reldon: 2t413(Ya:ı)-24370<ldartl 

• 
Bir Italyan harek~ti vukua gelmesinden korkuluyor 

Korfu, 8 (A.A.) - Burada yakın günlerde birdenbire bir İtalyan ha
reketi vukua gelmesin den endişe edilmektedir. 

ltalyan kuvvetleri dün 
Tirana girdiler 

Yugoslav elçisile İtalyan hariciye nazırı, Yunan 

elçisile de Fransız hariciye nazırı görüştüler 

Kont Ciano Tiranda 
ltalya Arnavutlukta 

,Yazan: Asım US 
-. Itaıyanlann Anıavutlukt.a L._ 

Jad.t.L_ • ti·ı~ tıllllf-
• UUllI'I il ıa lıareketlet'i ldevam 

edıyor. Avlonya. Dı-aç, Santi Ka-

~an ~eduva a-ibi tehirler ve " a: ıle heraber Anıavutlu
gun payıtahtı olan Tirana ..ı.. • _, 
edildi. Kral ._ 11•-Zo•o ]"" ' 'elim 
Ebesana çekilnıiı K-,. ~-
d

. • nuıçe ~aı-
ıne ise iki günlük çocu.. lcu 
~- ıru ca.. 
··---oldutıa~ y . 
Florine •--•• L-_ •1~ . ---ına ı tica eclebiJnu,. 

tııat iuareketinin . inki !imdiye laiclar 
t"" ıafmdaki sürate bakılına bij. 
un Amavutluğun ttaı---L- li 

&' • ~- .JIUUA?" e ne 
eçrneıı nuıayet birkaç .. d 

fazla • ·· . . ırun en z unnıyecektir. Zavallı Kral 
ogo da Avrupada tahtsız kallın 

kral •ıraıma ıge.-......1- • 
gaJ hareketi ~tir. Fakat it-
duk~ bu su.retle tamam ol
luğu d ;:ra Jtalyanlar Amavut
ilhalC o dan doğruya ltaJyaya 
da h ~ e~kler, yoksa Tirana-

. er ıateditdeı-ine imza koyacak 
r.•lde himayelerini kabul eden 
ır IDUvakkat A t) k h '"k· • rnavu u u u. 

ıneti • ku .. nu racaldar, bu cihet be-
nuz belli degı" ·ıd· ır. 

1 t:'1Yanın Arnımıtluiu i11al et
m&sı Lu ınentleketin' ··ık· t • • ımı ı ama-
;ııYetini &'aranti altına ab:nak ıure 
ınde yapbğı beynelmilel taahhüt-

lere muhalif · • tır; yıne bu iısal ltal-
~tn İngiltere ile akdettiği 16 

11
"1 1938 ~li Akdeniz anlaı-

maıı Al..L~- . "Je . . 
. -~ ı telıf edilemez. l n. 

gıJterenın a,_._ 1.::..::1. J • • L 

1 ı . -·- ,,u.,--. e çuı 11~ 
an ta)Yl\ıt Liİk' . .......L1!~ 
• F&•-- umehne -.al' et-

mıf. -.t Alman -:.L! • 
a almı ya •- l'ebll azı_ 

y ' oJaı. 1taı~ bu t.. r· 
tebliğlere kıa~ v rd"~· _1_ uru • 1 e ll'J y._tur. 
Hıt er ÇekoalovaJc.,..., ... !u~ • J-..ın ııuaıa. 

linı '\'e mevcudiyetini ~-'--" _,,_ .. r_, ·~aza 

etmt:a ıçın ~berlaY:n'e, Dalad
yeye, Mussolınıye M.üniiıte temi
nat vermedi mi? Buna raimen 
Çekosldvak'yayı ilhak eden AL 
manya bu türlü protestoları dinli
yor mu ki, ltalya onlara daha faz. 
la bir kıymet verıin? Ma:ılem ki 
bir kere Almanya mevcut beyne}. 
milel mukavelelere rağmen enui. 
vakiler yapmak yoluna girmi,tir; 
neden dolayı İtalya ıimal mütte
f~en bu yolda geri kalım? 
Eğer Almanya bu yolda bir harp 
tehlikesini gö:ze alıyorsa mÜttefiki 
olan İtalya niçin almasm? Bahu
&us iıte İtalya orduları Arnavut. 
luğuıı merkezi Tiıuıayı iıpl 
ederken İıpanyada vaziyete tam&· 

rn~n hakim olan General Kranko 
h~ı'.imeti rle antlkomitem pak· 
ta iıtirirk için imza vermiı! ka. 

(Devamı 6 ncıM) 

Arnavı,tluktd KorÇ<ı ne1irin@ K rdliçe Geraltlind caddeM 

Londra, 8 (Hususi) - Stefa· ı teşin4e Pertlna.ı: diyot ~ • 
nl ajansının bildirdiğine glire, Şimdi lAzım olan ,ger.,k ln· 
İtalyan kıtaları bugün saat 11 
de Tirana gfrm1şleJ1dir. Saat 11 i 
40 gece Tiran radyosu ltalyan· 
ların elinde bulunuyordu. 

l'ayyarelerle nakledilen bir 
ltalyan alayı Tiranda karaya 
inmiş ve şehri müdafaa eden
lerle ~arpışmıştır. Bundan son· 
ra şehirde sokak muharebeleri 
olmuş ve İtalyanlar birs;ok tele· 
!at ~ermişlerdir. 

lNGIL1Z - TÜRK 
MÜZAKERELERİ ÇABUI\; 
NET1CELEND1R!LMEL1 

Parls, 8 (A.A.) - Ordre gaze-

giliz • Soyyet Y& gerek lngl· 
liz. TUrk mUzakerele,rlnln mum 
kUn olduğu kadar çabµk netice· 
lendirllmesldlr. Romanya mese
lesinin daha evvel bir bal aure· 

(Devamı 6 ncıda) 

Son dakika: 
---------··--------------Roma, 9 (Radyo) 

Tirandan bildirildiğine 
göre ltalyan kıtaları it· 
kodraya ve Elbaıana gir 
mi§lerdir. 

Sinan ihtifali 
rB ugün gençliğin iştiraki le Süleyma

niyedeki türbesi önünde yapıhyor 

Büyiik' Mimarın eserlerin den biri: Edimedelli 
Meriç Köprüsü 

Dugün Yüce Türk Mimarı Si
nanın ölümünün 351 inci yıldönü
müdür. Bu münasebetle ı.Büyülc 
ölünün mezarı baıında Eminönü 
Halkevi tarafından bir ihtifal ya· 
pılacaktır. İhtifale Mühendis ve 
Mimar mektebi talebclerile Uni. 

venite ıençlifi iıtirak edecek, ak
tam da radyoda Mimar Kemal Al
tan tarafından bir söylev verile
cektir. Mimar Sinanın hayatr ve 
eserleri hak'lcrndaki yazı buıün 

üçüncü sayıfamızda okuyunuz. 

ı-------------_--------~-----------------

1 

Hariciye Vekilimi.:, Romen Hari ciye Nazırını nhftmM kar§ılıyor 

Bugün Üçüncü 
Sayfada 

GONDELIK 
NOTLAR 

Yazan: 
Dr. Cemil Süleyman 
Birkaç aün sürecek 

büyük hiki.ye 
• ••••••••••••••••••••••••• 

Avrupa matbuatındaki akisler 

Sillihlı istila dev
başladı • 

resı 

"ltalya İngilterenin 
rübe etmek 

• • 
azmını fec-
isH~ıor,, 

.(Ya::m G ncıda), 
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işuetler: ------
Çemberlayn ·Eden 
Çerrherla:.zı'in.en~vvetliol~u-Kız kaçırma vaka- Neşiyat Kongresi için 

iu zaman ıuphcsız kı ıu aoa gun-

lerdir. lngili~ ~apekili 11lİ• ve sında karar verildi B K d 
merkeze hatta hır kmm .ol cenah a s 1 n u r u m u n a 
mensuplanna itimat telkin eder A.ıık genç bir sene on bir 

bir hal aldr. aya mahkUm oldu d u·. n b ·, r t o p 1 a n t 1 
Çern'berlayn'in ltalya meselele- Geçen sene Çatalcada ıeçen bir 

rindenberi sıvandığı yol dikkate kız kaçırma vakasırun, ağırceza 

layrk bir huıuıiyet ~öatermekte mahkemesinde yapılan duruşmaaı y a p 1 1 d 1 
idi. Tamamen faıiıt ve realist ha- dUn bitirilmiı, suçlular hapis ce. 
relcetler önünde emrivakileri ka- zasına mah.kOm cdıtmiıleı1~ir. Va-
bul etmek ÇemberlByn'in politik ka ıudur: Maarif Vckillnlİı gUzel bir larla. ,-ucu da gelebileceği? An· 
karakteri haline girmiıti. Çatalca köylerinden birinde Ay teşebbUsU olarak ay sonlarına slklopediden ve her tUrlU neşrl-

Edene Habeı harbi esnasında ıe adındaki en gilzel kıza tutulan doğru Aııkaradn toplanacak 0 • 

Hıılbeılilerc taraftarlık gösterme- Mehmet Ali adındaki genç, bütiln lan neşriyat kongresinde mUza
sinden ıdolayr Ras Eden elenildiği yalvarmalarına ve uğratmasına kere edilecek maddeler üzerin· 

rl"'gmen kıta bir türlü kendisini gibi Çem'l;,erlayn'e de Von, yahut 
Sinyör sıfatiyle hitap edilmesi hiç sevdirememiş, nihayet Ayıenin 
de garip görünmüyordu. üvey babası Hüseyine başvurma-

ğa karar vermiştir. tekll!lerl varsa onu tesblt et· 
Çemberlayn Habeı meselesi.ıü Hüseyin ile Mehmet Ali suçlu-

de gerek kendi Uyelcrlnin, ge· 
rek başka aUlkahlarııı neler 
dUşUndUklerlnf anlnmnk ve bir 

Jngiltere için bir dahı1i meıele ha- nun iddiasına göre 250 liraya u. 
line koymuı, silahıann.k davasmı yuşmuılar ve Ayşeyi kaçırmak 
hal için hAbeı istilAsını propapn. için bir pUin tertip etmiıler 1 

da ~.ıu yapmııtı. Mehmet Ali, Haaan a.dınldaki 

mck Uzere Dasın Kurumu dUn 
Kurum merkezinde bir ~oplan
tı tertip temlştı. Toplantıya mu· 
harrlr, mUterclm, gazeteci, ki
tapçı, matbaacı olarak birçok 

zatlar gelmiş ve saat iki buçuk

yattan önce gelen eser; Yekllc· 
tin verdiği teli! hakları ve yap
tığı yardımlar; mUk!ratlaııdır· 

Bir yandan ailihlamnıa iıini lan· bir arkadatı ile beraber bir araba 
;dm eden Bqvekil beri taraftan da tutarak Ayşenin Uvey babası HU
ttalyaya olsun, Almanyaya olsun ıeyinin ıose kenarındaki tarlaaı
büyiilc yardnnlarda buluDDJ&yı as- nrn yanında bcklemefc baılamıı, 

mada usul? Neşriyatın propn· 
gaııdası? llmf ve meslek! neşri· 
yatın himayeııl. Salt!} ve clağıt· 
ma işleri? Matbaa işclllği için 
kurs açma Ye matbcacıhk mad
delerinin gUmrUk resmindeki 
yUksekllk; ruU1klyct hakkının 
ştımulU ve kolay mUdafaaaı yol· 
ları; adapte adiyle yapılan ter
cllmelcr ve terctıme dampingi
nin telif tktldarına vertl\ğl zıı· 

tıın beş buçuğa kadar kongreyi 
ilgilendiren turlu meseleler U· rar. 
zerinde mUzakerelerde bulunul· MUzakcreye iştirak edenler· 

den bir zat da llln, afiş, tabel! 
suretindeki beldf neşıiyatın il· 

la ihmal etmiyOl!du. Berlin ·Roma az sonra da Hüseyin: 
nunveri bu haldı iltifabn eseri ola- - Haydi kızım, tarlaya kadar muştur. 
nk meydana çıkb. &idelim, diye alıp ıetirdifi kızı ile 

ATWturya ilhakı, Südet ve Çe· kartıdan KÖrilnmilttilr. 
koılovakya hadiseleri birbirini bir 1ki arkadaı kızın üStUne atıl
oluktan alcao sular gibi takip etti. nuşlar, kıskıvrak bağlayarak ara. 

MUzakerede en çok Uzerlnde san bozukluğunu II\enedecek 
durulan noktalar şunlar olmuş· tedbirlerin de kongre ruzname· 

tur: gine aldırılmasını :teklft etmiş· 

tnıtliz hariciye nazın Eden Mil 
Jetler Cemiyeti davasını demokra
silere kartı haJlek,.t edenler için 
bir secl haline koynw.k emelinde 
idi. Çerbemlayn Milletler Cem.iye. 
ti fikrini pek de kavramıt görü.n
müyarclu. Muuolinin me§hur 
Dörtler ittifaSa fikrine daha çok 
sempati göstenyorldu. 

.. 
baya atmıılardır. Mehmet Ali ile 
Has:ın Ayıeyi kendi köylerine gö 
tilrmilşler, fakat Ayte hiç ıevme· 
diği Mehmet Aliye teslim olma
DUf, biitli., kuweti ve kudreti ile 
katlı koymuştur. Nihayet artık ça 
re kalmadığını gören Mehmet Ali 
de, son bir mücadeleden sonra üs
tü baıı param parça olan Ayşeyi 
acrbest bırakmış, kııcağız 7 - 8 sa 
atlik yolu yayan yürüyerek ken

Husust neşir teşekkUllerinln ı tir . 
resmr tcşekkUllerle işbirliği et- Neşriyat kongresine Kurum 
melcrl yolu; hazırlanacak neş-1 adına başkanı iştirak edecek
rlyat programlarının tanzimin- Ur. Yarın da mecmua ve mat· 
de mllracn:ıt edilecek ihtisas er- baa sahipleriyle kitapçılar Maa
babı? Bir çocuk edebiyatı kU· rlf mUdUrtuğUnde toplanarak 
tUplı.aneslnln nasıl ve ne şart· murahhaslarını seçeceklerdir. 

yUnc gelıni§tir. 

Halepten muz ge- \ 
tiren seyyah 

Gizli getirdiği için 2,5 
lira ceza verecek 

Eden Çem":>erlayn'in tuttuğu yolu tehlikeli ıbuhıyor; ve tiddet 
siyasetine tamftarlık gösteriyordu. 
Çemberlayn uyuıma siyasetini 
tercih ettiği için Edeni kabinesin
den uzaklaıtırdL 

Geç.en pnler Edene hak verdi· 
ği sı-W, Avusturya istiliıından bil
hassa Münih anlaıır.asınclan son
ra f aıizmi kademeli bir çember i
çine almak tezini ilel"i ıüren Çör. 
pl'in d4Va.sı 1da bua'ütılerde ameli 
bir çare olanık dillerde dola~-

Bundan sonra Mehmet Ali ile 
arkadap Hasan ~ak'1,apaııılar, a
ğırceza mahkemesine verilmişler-
dir. • Arabistanda seyahate çıkan Ne. 

Mahkeme suçlu Mehmet Aliyi dl adında birisi, Halebe ufrayı-
1 sene 11 ay. Hasanr da 1,5 sene 
hapse mahkum etmiştir. 

--o--

Dun sabahki SiS 
ta ve projeleri diplomat çantaları· Boğazdan ilk seferler 
r•n yerleıtirilmektedir. yapılamadı 

Hadiselerin bu tekilde inkitaf ı- Dün sabah Boğazda kesif bir 
dır ki, Çörçil ve Edenin yeniden sis olmus \'e bilhassa Bo~razın 
·• hiıwıye ıinrn:krinin inanılll" ve Yeniköyden yukarı kısmında va 
tahakkuku beklenilir bir fey oldu- purlar öğleye kadar işliyememiş. 
;;u hissini vennektedir. 
o t~ 

~layn'in ~ ve Çörçil Sis Boğaz dıtmda da kendini 

şında 2,5 kilo muz almıı. dün bu
raya gelince muzları gilmrük mc· 

murlanna göstermiyerek gizlice 
geçinniıtir. 

Fakat ıüphe üzerine valizleri 

aranmış, muzlar ele geçmiştir. Ad 

liyeye getirilerek, 1 inci sulh ce. 
za mahkemesine verilen Necil 2,5 

lira para cezasına mahkUın edil· 
mi~tir. 

Sevdiğini öldürenin deli 
olmadığı anlaşıldı •'taraftarları tarefmdan tasvip göstermiş, Karadenlıden limanı. 

edilmit olmatı lnıilterenin takip mıza gelecek vapurlar ancak öğ
ettiii ila politikanın bir bat üze- leden sonra Boğam gir&bflmiş - Geçenlerde Beyoğlunda sevdiği 
rinde birlepnit oldujunu da ıös· terdir. Sis yUzUnden yukarı Bo - Sabahat kızı, kendisinden yüz çe
tennektedir. faz lıkelelerlnden ilk seferler ya. virince öldilren Bulgaristanlı Ab· 

lnpl'erenin politilamnda bir. pılamamıft.ır. dürrahim, cilrmümeçhut kanunu. 
kaç Mnedir ıöze çarpan ikilik rnih --------------- na göre ağırceza mahkemesinde 

ver deYletlerioin pyretl ile aitıi· Ölüm muhakemeye çekilmiş, !ak~t ideli-
de l>ir milli vahdet balİbe ıirmek- lik iddia ettiğinden, iddianın tes-

lıtarıbul Ourttmenlerl Yarllım Ce· 
tedir. Ba Mbept.en imparatorluk nıiyetlnden: • biti için Ta'bibiadli milşahedehane 
ınem.atlerini idrakte iki nokta.i- ilkokullar sağlık f!ıpekterl H:ımdı sine gönderilmişti. DUn yapılan 
nazara ah.ip 01.n lngiliz politica- Kasım Oz\an'ı maalesef nramızdıın muhakemede, tabibiadliden gelen 
alıp llutiin hir nokta etrafında ebediyen kaybettik. Kederll ailesine rapor okundu. Tabibiadli milıa· 
toplanmaktadır. Te sayın arkadaşlara tazlyetlerlmltl hc!3e sonunda mahkemeye verdiği 

Çeni>erlayn'i.n kuvveti bu iki _su_n_a_r_ız_. _______ _._ __ raporda, AbdUrrahimin aklt milva 

telakkinin mekanizmasını buaiin zenesinin tamamiyle yerin.de oldu 

ıahsmda toplamıı olma.ardır. 1 1 ğunu bildiriyordu. d Çocukların bayramı yaklaşı-
Çemberlayu'in hissolunur ere· yor. Yavrulara t:rl bir bayram Abdilrrahim, rapora kartı hiç. 

cede hir ıiyaset deiiıt.innek ınec- geçirmeleri için lıaıırl:ınnlım. bir itirazda bulunmadı, duruıma 
buriyetinde kalmıı olduiuna E. --------____ phitlerin celbi için başka bir gil· 
den ve Çörçı1 tarafından takdir ~ ne bırakıldı. 
dilmiı bulunması en kuvvetli bir delildir. 

:E Pazar Pazarte. 
> 
~ 9 NiSAN 10 NlH~ 
<[ 19 Serer 
f- 158 Knsım 

GUne• 583 ıır..2 1\ Hl 
Ot}le 12 16 5 86 1216 
ikindi 16f>6 9 ırı 1556 

Ak••'" 1840 1200 1842 
Vateı !OlB ı 8j 201 
lm••k 848 907 8'6 ~). 

Vergi kaçağı 
hakkında 

Yeni bir karar 
Ankara, (Telefonla) - Vekil

likleri alakadar eden iıler l:folayı: 
siyle gerek doğrudan doğruya ve 
gerek ihbarnameler üzerine tirket 
veya müessese senetlerirJ.'.le yapı· 
lan tetkik, teftifler ııruında teaa· 
düf olunan vergi kaçakçılıfı hadi
seleri, asıl ihbar mevzuu olan ite 
ait tahkikatın ikmal ve intacına 
kadar, ne vekillere, ne de alika
dar maliye teıkilatına ihbar cl;lil
miyerek, tahkikatın neticesine ta· 
lik edilmekte olduğu yapılan mu. 
ameleden anlaııtmııtır. 

Her hangi bir tlklyet veya mü
essese nezdinde yapılan tahkik ve 
tcftiılerde vergi ketumiyeti &ibi 
vaziyetlere tesadüf olundutu tak
dirde işe vaziyet edilmek ve ka. 
nuni icaplarına lderhal teveasUl im 
kanı hasıl olmak ü.zere alikadar
larca hemen maliye tetlcilitına ha 
ber verilmesinin uıul ittihaz edil
mesini Baıvekalet vekiletlere bir 
tamimle •bildirmiıtir. 

Hava hücumların
dan korunma 

• • 
nızamnamesı 

Ankara, 8 (Telefonla) - Hava 
taarruzlarına kartı korunma ni
zamnamesinin meriyete konulma
sı Vekiller Heyetince kırarlaıtı. 
rılmııtır. 

lzmirdekl 
yaralama 

Bir delikanlı nişanhsın 
yerinden bıçaklad 

O enizbanktaki 
değişiklikler 1.zmir, (Hususi) - EV" 

ce Karantinada, Halil Rif 
Projenin Mayıs batında caddesinde müessif bir ha 

tatbiki ihtimali var muı, azğın bir nişanlı, ç.ı 

Yeni murakabe kanunu dola - sevdiğini iddia ettiği nif& 
yısile Denizbankta yapılacak de- on yerinden bıçaklamak sur 
ğiıikJikler hakkındaki hazırlık • ağır ıurette yaralamııtır. 
lar ilerlemiıtir. Bu husustaki pro Hüseyin km Gülizar on 
jenin mayıs ba§mda tatblka ko. yaılannda bir kızdır. Hüıe 
nulacağı ve bu tarihten sonra lu Neşet Gülüzann niJBn 
bankayı teşkil eden mUessesele· Bu iki genç bir müddet e 
rin birer müstakil idare haline şanlanmışlar ve iddiaya gö 
gireceği söylenmektedir. arada 'karı koca hayatı ya 

Barika yeni kurulan mUnakale baılamışlar .. 
ve muhabere vekA.letine bağlan- Maksatları evlenmek ... 
dığindan umum müdilr Yusuf Zi Neşetin nilfustaki muamel 
ya Erzin Ankarada Vekil Ali Çe türlü ikmal edilemiyor. Bu 
tinkayaya itıler hakkında izahat den evlenmeleri uzayıp gidi 
vermektedir. Bu hususta i§letmc Bu vaziyet karıısrnda G'" 
ispekterlerinden Raufiden malfl- iğfal edildiğini sanarak ni 
mat alınmak lüzumu görUlmti§, nın evini terk ile Halil Rifa 
o da Ankarnya çağmlmıştır. caddesindeki annesinin evin 

---o-- yor. Hayatını kazanmak i · 

Kumaş ve mendil tiltiln mağazasına devama 
yor. 

Çalmak suçı"le Neıet evvelki akıam Bah 
parkı~aki kahvehanelerden 

14 k• · hk • de oturarak Giilüzann ceç 
ışı ceza ma emesı- bckl" .. .. 'k • • ıyor ve gorunce ar a 

ne verıldı takibe baılıyor. Genç kız t 

Denizbank anbarlarmdan bir. ne yaklaıtığı sırada Neıet 
çok top puplin kumaş ve dUzine - gidiyor: 
lerle mendil çalmak, satmak ve - Kız, diyor. Benim ne 
satın almak suçundan yakalanan lüğümU gördün. Benimle be 
14 kişi dUn asliye cemya teslim gel.. 
edilmişlerdir. - Seninle artık yapya 

Şoför Alekaandr, {tOför Nihat, Bu cevap üzerine Neıet 
kebapçı Necati, balıkçı Necati, bıçağını çıkararak Güllizann 
Melkon, Ziya, tezgihtar Ekrem, cudunun rastladığı yerlerine 
Enver, Araen, seyyar kumaşçı lamağa başlıyor. Tam on 
Hakkı, Yervant ve kahveci Niko den bıçaklıyor. Gülüzar 
dan ibaret suçlular birinci sulh surette yere dil§Unce, öl 
ceza. mahkeme!inde 90rguya çe- ııanarak kaçıyor ve yakalan 

kihniolerdir. Yaralı Gülüzar memleket 

Bunlardan markacı Ali verdi- hanesinde tddavi altına alı 
ği ifadesinde &öyle demiııtir Yaralanndan üçü ıöğaün 

_ Biz . bu mallar.ı Denizbink Diri"ıta liınin yanı~da onıuı;u 
bar Fah ttind hayatı tehlikededır. Suçlu ve 

an memuru re en, mu ,, . 
. • Al" D ıta .1 Idık ifadede sevıyordum, benden 

avını ı ayı vas sı e a . . 
Birinci parti 16 top puplin 50 nlmak istekli, vurdum,, .demi 
dUıine mendil, ikincisi de lSO dil Hadiseye müddeiumumi mu 
zine mendildi. Bunları manlfatu. B. Celil Varol el koymuıtur 
racı Envere aattnn. Bnna yardım 

edenler balıkçı SUleyman ile ke. 
bnpçı Necatidir. Anbnr memuru 
Fahrettin birincide malları de -

Bir genç kız gayri m 
çocuğunu dütürdü 

ponun tavanından alınabilecek izmir, (Hususi) - Çeıme 
bir yere bırnk_h'. oradan çıkardık. zasırun Zeytinler köyunde ( 
ikincide de bilyUk_ kn~ıdan ~re: ş.) adında bir genç kız, lbu 
rek aldık, otomobıle yUkleyıp gö- on gün evvel bir erkek çocuk 
tUrdUk. yaya getirmit ve çocuğun d 
Diğerleri de Alinin sözlerinin munu köy halkından ıizle 

doğru olduğunu söylediler. Bun. Hfidise köyde §iYİ olarak 
da.n sonra hfı.kim Raşit, §Oför A. muhtarına haber verilmit Te 
leksandr, Nihat, Enver, Ziya mar ta hadiseye el koynuııtur. 
kncı Ali, .suıeyman ve .Ne~atiyi 1 Evl:ie yapıJan araştırmada, 
tevkif ettı, evrakı da mUd<1cıumu ahırında bir sepet içinde bir 
miliğe yolladı. cuk bulunmuştur. 

Cumhurreisimizin 
portreleri 

An'lcara, 8 (A.A.) - Aldığımız 

maH\mata &öre, iki renamımız 

tarafından yapılmış olan Milli Şe
fin yağlı boya tablolan hakkında 
gazetelrdeki neıriyat hakikate te· 
vafuk etmemektedir. 

Tablolar jüriye arzedilmemiş 

olduğundan birinin diferine terci
hi meseleıi yoktur. 

Kadının alınan ifadesinde 
ğun gayrimeşru olduğu için 
lendiği, anca"k yavrunun dlln 
ölü olarak geldiği ani 
Çeıme adliyesi hadiseyi ebe 
yelle tahkik etmektedir. 

• • • 
Namazgahta fokıllp 

oturan bir kaı:iının ıeçen 
günü üç aylık çocuğunu · 
rek evi içinde gömdilf il za 
haber verilmiştir. 

Adliyenin de haberdar e 
si üzerine evde araıtırma 1 
mı§, filhakika evin bahçeıin 
bar edilen yer.de bir cenin b 
muştur. 

Tahkikata devam edilmek 
Çocuk dilşürme hicliıeıinin • 
dili&inden mi, yoksa harlct bit 
yık neticesi mi vaki oldufu 
tırı \maktadır. 

Çocuk bir cihandır. ÇoC: 
sirscme Kurumu binlerce 
lrncaAında taşıyan bir rn 
Yılda bir lira '"erip slı d• 
olunuz! 

Dan ~7ırfmf.te gelen de6cr1C mlsa/lrlmfz Jfomcmya Hariciye 
Ve'killeri yanyana ve Madom Gc.fenkıo 

Ga/~n1oo'nun 1.-ar§ılanma,,.ndmt iki lııtiba: Döst Hariciye 



Bugün ölümünün 351 inci 
yıl dönümü yapılan 

.. . . . - . 

Son Haberler 
3 - .._,_._"{!T 9 NiSAN 1939 

! Günlerin peşind~: 
Krahçe Geraldine 

Eşsiz 1 ürk mimarı 
SINAN 

Talihin fU garip c.ihreaiııe baJcı. 

yen I• bı• r koı"kutma teşebbu•• su•• nız: Bir yıl evvel türlü nazlar ve 
nimetler içinde Kral Zoıo ile e"· 
lcncrck Kraliçıe olan Macarlı 

BugQn bUyUk TUrk mimarı Si· 
nanın ölUmünün 351 nci ytldönil· 
:ınUne rastlıyor. Türklerin en yU 
ce mimarı Sinanın yurdumuzda 
Yaptığı değerli hizmetleri ancak, 
ona lhmıgelen kadirşinaslığı 
göstermek maksa.dile, lbliyük ö -
llinün Süleynıaniyedeki mezarı 
başında bir ihtifal yapılacaktır. 

ispanya da Afrı.kadan ~~v:i:~:l~=:~n;:;!:k::~ 
• ~::iiı!':nn z::~tb~;~:;;t k~~ 

1. stı• yecek ?. . ~~e;i:!~ iı:'n:,~:~l::~.e~; • 
arazı \'e tahtı tehlikeye düten Kral Zo

gonun haline mi, yOkıa kendi der· 

Franko hükumetinin de komünist aleyh- di7mı:~:.!~y::t~11d~i:;rç:~e 
t • k • d • \o' • b ral 'in:ı'nin düı:ıyaya çocuk getire· 

İhtifal yapılırken onun hayatı. 
vUcude getirdiği eşsi.% eserleri o. 
kuyucularrmıza anlatmayı fay -

arı mısa a gır ıgı resmen ildirildi ccğini biliyorlardı; evveld~ bil-

dalı bulduk. 
Sinan, 1490 yılmda Kayserinin 

Kesi nahiyesinin Ağırmas köyün 
de doğdu. 

Daha çocukluğundanbcri mi • 
ırtarhğa karşı bir ör.enig hissedi
Yordu. 22 yaşına kadar köyünde 
Y&§a.dı. Sinan 'bu yaşa geldiği va_ 
krt da o zamana kadar yalnız 
Runıelide dev~irme usuliyle top. 
Janan askerlerin, A.nadoluda da 
toplaıunası emredildi. 

KaYBeriye giden yayabaşılar K o~a Sinan 
lst.an.bula kafile kafile devşirme ' 
asker getirdiler. ti. Sinan on üç gün içinde bu 

işte Sinan da bunların arasm· köprüyil yaptı. Kanuni Silleyman 
daydı. Getirilen çocuklar muh • ı köprüyü beğenmişti. Hatta mu -
telif saraylara taksim edildiler. hafazasmı da dikkate alarak, 
Atmeydanmdaki 1'brahim Paşa "Bu ceITi biz gittikten sonra k!. 
sarayına verilen devşirmeler ara· fir harap etmese. Bir kale bina o 
SJnda Sinan da vardı. ıunup hıfzı ve bira.seti için bir 

Sinan bu • saraya ayrıldıktan mikdar adam konsa::· ~~· 

Paris, 8 (A.A.) - Arnavutluk 
vakasının ciddi bir gerginlik tev

ettiği ıu sırada İspanyanın ko
tnintern aleyhindeki pakta girdi. 

ğinin resmen ilan edilmesi, bir 
korkutma teıebbüsü mahiyetinde 

tellkki edilmektedir. Bu teıebbüs 
tnnıbrück'te yapılan İtalyan • Al 
man askeri görüımelerile de sarih 
bir ıekil almı§tır. 

Sallhiyettar Fransız mahfelle· 
rinde öğrenildiğine göre haliha-

zırda hararetle bir İtalyan • Al. 
man - İspanyol askeri itbirliği ha 
zırlanma'ktadır. Fakat bu işbirliği
nin şekli henüz tesbit edilmemiş. 
tir. 

Komintern aleyhtarı paktı imza 
eden devletler, İspanyanın da bu 
pakta iltihakını, Arnavutluk vaka 
sına tesadüf ederek daha büyük 
bir tesir bırakması için, şimdiye 
kadar ilan etmcmişlet1~ir. sonra bina ışlerlle m-..1 ld Shıa.p, !stanıbula don.dilğil va • o -- '"Yb .. o u. . h lef' ~anın ustaıan Yanmda h kıt da lbr:ahım Paşanın a ı lah" F ahf il 

türbe, Çe§me ~nşaat-da ra}•=.nı •. sadrazam Ayas Paşa vefat etti S~ ıyettar ranaız: m e e· 
y "4 10 ~~ rinde vaziyetin son derecede ciddi 

avu_z Sultan Selimin Çaldıran (1535) · .. olduğu, çünkü İspanyanın totali· 
sefenne iştirak etti. Ord o zaman hassa mimarı Isa ol· 
Tebrfze girişini gördü. Slnanunb~ müşt' il. Mustafa Paşa Sinanın li- ter devletlerin her hareketine işti
ra! daki ... rak edece~ine §Üphe olmadığı ka. ar · mimari tarznu yakm ya.katini takdir edenlerdendi. Der 
dan tanıdı ve esasla.mu tetkik hal Sinanı hassa mimarlığına tav bul edilmektedir. 
etti. Tebrizin binalan, İran mi:. ıiye etti. Sinan bundan sonra has ispanya, Cebelüttarık'ı tehdit 
ınarl tarzın~ güzellikleri dima • sa mimarı olarak çahşmağa baş • ı edeceği ve Fransa ile Şimaıt Afri· 
ğmd~ yez:ttı. Ya~ yavaş Sinan ladı. ka arasındaki nakliyata mani ola· 
..tLı. ~ıızıyo -ko.roı lbil4U"zu. :uya,. Tarilileri tetldk edecek olur • bileceği için umu.mi bir ihtilaf ha
nıy e bu arzu da gittikçe kuv- Bak Kanuni SUl~anm ve lkin. lin.de pek bliyük bir rol oynıyacak 
vet buluyordu. ci Selimin devirlerinin sanat iti- vaziyettedir. 

Ka.nunt SUleyman im,.... .. to barile parlak olmasında böyle bir 
luğa geçtiği vakıt Sinanr-ta br .• adamrn payı olduğu anlatılır. tSPANYA AFRİKADAN 
"11ıcr l o UZ ır d'ği YER 1STiYECEK "'~ma ge mişti. Kanuni ile Ro _ 1543 de Kanuninin ~k se~ ı .. 
dos, Muhaç, Viyana ve Bel d şehzade Mehmet Manısada oldu. 
seferlerine gitti Kıl . 

1 
gra Padişah onun adına bir türbe ve 

Mb' · ıcıy a olduğu 
6~ 1 sanatlle de hl.zınet etti. Ro • cami yapılmasmı emretti. Bu ig 
dosta .Yunan sanatinln nef"UI e • mimar Sinana havale olundu. Sl-
serlerınf gördü BunJ kaf nan lbUytik bir dikkatle çalışarak 
nakru•tti . arı asma 'ini ··" d t'rd' ~ . Sinan harp d Şehzade camı vucu e ge ı ı. 
bir k esnasın a SUl ço köprUier yapıyordu. HaL Sinan bundan sonra eyma. • 
tA; Sultan SUt~yman Buğdana niye camilnin inşasına kadar bır 
sefer ettiği UUnan rdunun Drut çok eserler, su yolları yaptı. 
su~'Undan gcçmeeİ ~ in bir köp • Sinanm ıu yolu inşasında gö&. 
rilniln Yapılmasına f 0zum görül· terdifi muvaffakıyet her taraf. 

:!!\ L.\ıt.fi Pa§a Sinanı taysiye et- (Devamı '1 itıcidc) ---

Vaıington, 8 (A.A.) - Siyasi 
mahfeller, İtalyanın Arnavutluğa 
taarruzuna isabet eden İspanya. 
nın komintern aleyhindeki pakta 
ittiraki keyfiyetini, totaliter dev
letlerin tehdidi altında bulunan 
bUtUn milletleri bir araya topla
mak hususunda Londranın sarfet 
tiği gayretlere İtalya ve Almanya 
nın bir muka.belesi mahiyetinlde 
telakki etmektedirler. 

İspanyanın İtalyan, Alman ve 
2 t 

Japon saflarında yer alması Cenu 
bi Amerika.da mühim akisler uyan 
dırmak tehlikesini arzetmektedir. 

Filhakika hpanya "hiçbir feyi 
olmıyanlar,, dan addedilecek olur
aa bu memleket için huausi biT ta. 
Jepler ~efteri hazırlamak liznnp
lecek ve bu talepler ara11nda Afri
ka topralarmı da kaydetmek ica. 
bedecektir. 

Diğer taraftan İspanya, kaniyle 
bağlı bulunduğu Amerikalı millet 

lerin siyasi ve kültürel tarzı ha. 
reketleri üzerinde müessir olmafa 

çalışacaktır. Bu tesir Panameri
kan cereyanının zayıflamasını ve 

dünyanın bu kısmındaki Ameri
kan nüfuzunun izalesini istihdaf 
.,decektir. 

İtalya, Almanya, ispanya ve Ja 
ponya arasındaki bağların sağlam 

laştmlması aynı mahfellere göre 
totaliter devletlerle liberal pren· 

siplerc bağlı kalan devletler ara. 
sındaki cihanıumül ihtilafı vahim 

le§tireeek ve Amerikanın maruz: 
bulunt:iuğu tehlikeleri teyit edecek 
mahiyettedir. 

KOMUNtST ALEYHTARI 
MlSAK 

Burgos, 8 (A.A.) - 27 Martta 
İspanya hariciye nazırı Kont Jor
dana ile İtalya, Almanya ve Ja· 
ponya elçileri tarafından imza edi 
len komintern aleyhindeki paktın 
metni: 

1 - ispanya 25 ikineiteırin 
1935 tarihli itilafta ve munzam 
protolc:olda ve 6 ikinciteırin 1937 
tarihli protokolda tarif edilen ko
münist enternasyonali aleyhinde. 
ki pakta iştirak eder. 

2 - Alakadar devletlerin otori
teleri arasındaki meaat ıeklinin bu 
otoriteler arasında ıonra.dan yapı
lacak olan müzakerelrin mevz:uu
nu teşkil edeceği kaydedilmekte. 
dir. 

3 - 25 İkinciteşrin 1935 tarih-

. . . memiı olsalar bile çocuk ioğar 
1ı ıtılU ve munzam protokolu ile doğmaz derhal haberdar olmu,lar-
6 ikinc.itC§rin 1937 tarihli proto- ! dır. Hiç olmazsa Arnavut milleti. 
kolun 27 mart 1939 da imza edi- nin bu mesut haıdi&eyi rahat rahRt 
le nitilafa raptedildikleri bildiri!. kutlaması için bir hafta bekleseler 
mektedir. ı olmaz mı idi? 

HASAN KUMÇA Yl 

Görüp Düşündükçe 
... .__,_., ,,_,, ~ - -----~ 

Bir hudut yangını daha 
ltalya, tayyare ıürüleri, zırhlı armadaları ve asker dolu p· 

mileriyle Arnavutluk iıkele&erine ıaJdırdı. Bu ıaatte Draç, Av· 
lonya, Şinkin limanlannın sularına insan kanı kanımıı bulunu· 
yor. . 

Ne priplir, ki bombardJmAn tayyareleri, çelik bir bulut ıi. 
bi Arnavutluk göklerinde uçarken, alet yağdınnağa baılamadan 
önce ıehirleri beyanname dolusuna tutmuılar: 

- Size dirlik, düz.enlik, rahat ve bolluk getiriyoruz. ~ 
hükumetinize uyup silaha sanlmayınız! 

Diyorlar. 
Dün öğle üzeri, Tiran radyo.unda, boğazluıan insanlann 

çığlıklarına benzer bağnımalar iıittik. Kendi milletine: 
- Silahına sarıl! Ondan haıka güvc~cek ıeyin yoktur! 
Derken, İınlanlığa da: 

- Bir miUet boğazlanıyor, hala susacak mısınız? 
Diye soruyordu. 
Dünyada "Kurt,, la ''Kuzu., hikiyeıi, eıki bir maaa1 haki

katidir. Asırlar, bunu birbirlerine anlata anlata pçtiler. 
Bugün bir millet, &arp da[;lara çekiliyor. Orada byada.n 

yaıtıklara baı koyup kölelikten kurtulmağa çab§&C&klar. Kıyı
lar, deniz.. kuvvetlerinin üstünlüğü kar111ında müdafaa edilemez. 
Ovalar, tanklarla çiğnenir. Fakat ''ideal,, in yollan, hep ıdailar
dan aıanık uzandıfl için, lcıyrlara yapıımakla it bitmez. 

Arnavutluk, kendi varlıiı bakımından ltalya için zengin ve 
tamaa deier bir ülke deiildiı. B~, eier bütün teblllıeleri, 
korkula ikıbetleri göze alarak bu maceraya atılmıı~ fedakirlı· 
tının mülcafatmı daha uzaklardan bddediiine hükmetmek ce· 
rek. 

Arnavutluğa hi.kim ibir Jtalya, YU&'Ollav topn61anna daJ. 
mıı çıplak bir kılıçtan farkıızıdır. Bunu kestinnek için diplomat 
olmafa lüzum yok. Haritalara ıöyle bir ıöz atmak yeter. 

Orta Avrupayı, Akdenizle birlikte kendilerinin çiftliği sa
yan bir inanı§ı da yine Amavuthlk faciasmın koptuğu (/Ün iıi

tiyoruz. Orta Avrupa, iki devletin nuilikineıi olacakımıl-- Bunu 
sÖyliyenler ortaya bir de Şarki Avrupa lahnı kanıtmyorlar. S... 
na Öyle geliyor, ki İnsanlardaki ıoğuldaanlıbk, irade ıibi p:vler, 
varsa, iıte böyle naralar kar1111nda coıup köpürsün diye varchr. 

HAKKI SOHA GEZGiN , 
GÜNDELİK 
N01LAR 

vekkillle rıza gösteren, tehlike karıııında heyecan duymıyan, aylar 
ca at Uzerinde, senelerce göllerde, beyninin içinde gUne§ler kayna. 
yarak tabiatla ölümle müradele eden ben, şimdi o kadar cebin, o 

kesi gibi, ak§8.ma kadar penceremin önünden çekilmedi. Odanın, 
öğle sonlarına mahsus boğucu havası içinde yakıcı bir alev do· 
laştı. Yüzlerce binlerce ateşten iğne, gözlerimi delerek sanki ba. 
§lmın içine girdi. Teneffüs ettiğim ha.vıı.da kanımı r.ehfrleyen bir 
BCY vardı. Hlimmadan bunalarak gözlerimi açar; endiee ile haya. 
ta bakardım ... 

YAZAN : Dr. Cemil Süleyman 

-·~----- -1-
- 8 Eyllll Pls -

. ·d· • • \'~rdumdan, ıevldiklerimden uzak, kimsesiz ve garip bir 
dıyar a, benım •ib' . . • ·ı· k h . • • ı vatanının hasretını çeken, kımbı ır, aç asta· 
nın can verdıfı bu h . . • · 

aıtane kö~sinde, galıba ben de son 6aatlerımı 
yaşıyorum 1 .. 

Bir sene içinde bu "-d · · k k' b'I' k · 
•• • , &a ar can gıtti; fU yata ta ım ı ır, aç ın· 

6an oldü. Harpte •ayının kıymeti mi olur? ölenler Ustesine bir in· 
san daha ilave et~e~, bir yazıcı neferini bir dakika bile işgal etmez. 
Ah eğer herkes, öllimUn aeıaın1 bilseydi, fU pencerenin altından 
gülilşe oynata geçenler, !U karanlık çatının altında·ki ıztırapları 
duysalardı ... 

B~iln memleket ıokaklara dökülmüş, arabaalr, otomobiller, 
biri birlerini çiğniyecek gibi geçip uzaklaşıyorlar: gençliği, gilzcl
Jıği, şen insanların yüreğind.c bir ıevinç, bir kahkaha olan hayat 
efsanesini taşıyorlar: karJ!kı bahçelerde, yeıil gölgeli ağaçların 
altına binlerle insan birikmit:. ~n~ar da yoldan g~enlere bakıyor -
lar: hatkalarının kahkahasını ıııtıyorlar; onlar da yüreklerinde ıe. 
vinç ve saadet duyuyorlar! .• 

Ne olur, ben de onlar gibi ııM.atli olsaydım .. kargıki ev.de, pi· 
yano çalan genç kız: gibi, dUnyayı renkli çam arkasından görebil· 
seydiaı... 

iki giln içirlde :ne hale geldim! .. Dizlerim bile artık bana ta -
hımmW etmiyor; ktmıldadıkça bir ölü bir mefluç gibi olduğum ye. 
re yığılıveriyorum. Halbuki ne bdar gendim; ne kadar din~ ve 
kuvvetliydim!.. Hayatın mukadder felaketlerine sarsılmaz bir te. 

kadar takat.sizim! ... ölümden çok UrkUyorum; ayrılık bana acı Ye 
korkunç geliyor! .. . 

9 Eylul. ... 
Bu gece, buhran içinde geı;ti. Beynimin içinde kızgın bir de. 

mir parçası varı. Orasını hep yakıyor; başım ağrıdan çatlıyor. 
Bütün gece, vücudUmden kaynar sular sızdı; kanım çekildi. He
kimler gene: 

- Bir şey yok .. dediler. 
Fakat dikkat ettim, kalbimin üstünde çok durdular. Nabzı. 

mın kuvvet.sizliğin! ben de hissediyorum. İçeriye giren emirberi. 
me sordum: 

- Ne var Haydar? ... 
Gözleri yaşararak: 
-Hiç beyim ... 
Baı.a i!k defa yalan ı.ıöylüyordu. Zavallı, sabaha kadar kapı. 

mm önünden ayrılmadı; ben inledikçe hep ağlıyordu ... 
- 10 Eyllıl.. .. 
Sıcak bir öğle zamanı ... 
Beni, Ust katta bahçe üstünde, yalnız bir odaya nakletmiş.. 

ler. Pencereden yeşillikleri görüyorum; kulağıma havuzun şınl
t.m geliyor. Bana hizmet eden bir genç kız var, kalbimi, herkes. 
ten iyi o anlıyor. O gU.n bah~den hep bana çiçek taşıdı; başımın 
üstünden buzlu suyu hiç eksik etmedi. Fakat yüreğim ne yanıyor. 
du!. •. ~ce hlimma pek şiddetliydi. Kırkı bulduktan sonra artık 
ktndimi bilmiyorum. Yalnız, bUtün gece ba.§ımın Ustilnde serin 
bir el hissettim. Sabaha karşı gözlerimi açtığım zaman, baoını 
karyolamm il.zerine dayıyarak uyuyan genç km gördüm ... 

- Çok fena bir gece geçirdiniz ... diyordu. 
işittiklerimi gUı; anlıyordum; gözlerini gaklerden ayırmıyan 

lıir deli gibiydim. Gözümden her eey silinmişti: artık ölilmden de 
korkmuyordum. Kan almaya gelen hekime kolumu uzattım; br. 
r.ağrn acısından garip ve Yahşt bir uvk duydum ..• 

-11 EylfH •... 
GUneş, günahkarlann ba~ınm üstüne gelen bir azap meli.i. 

Hayat ... O hiç benim bildiğim rllyaya benzemiyordu. Onda ne 
yaşarken duyduğwn :r.evk ve ne çektiğim ıztırap var. Gilne§, se. 
rıın, toprak, hatta şu derinden uğultusu gelen memleket ... ne be.. 
nim yüreğimde yanan i~ynkı seziyor; ve ne ölli.miln, verdiği en· 
dişeyi dindiriyor. Hayat bir buzlu cam .. İnsanlar, yalnız oraya 
akseden hayalleri görüyor. 

Filhakika ben de öyleyim. Kendimi o kadar cebrediyorum: 
sernada, güneşte şiir ve güzellik arıyorum. Halbuki hakikatte gU. 
ne3, bir ateşten başka bir eey değil. Beynimin içinde bir cehen. 
nem gibi kaynıyor. Sema, nihayetsiz bir boşluk .. gözlerimi yok. 
Iıığa sUrlikleyip götlirliyor. Yani biri hayat, öteki ölil.m .. Güne§. 
ntısıl beyninizi yakar; ateşten iğneleri gözlerinizi' delerek rüyala. 
rınızı tazip ederse, belki ölilm, sema kadar derin ve caziptir! ..• 

Ben hayatı, yattığım odanın penceresinden görüyorum. Fa
kat benim gördilğUm eey. benim yaşadığım rüyaya hiç benzemi. 
yor. Ne semada geçirdiğim ömrün n~csi, ne gUncşte, çektlğim ız. 
tırapların gölgesi var. Eğer bUtün insanlar, benim gibi görUyor; 
benim gibi hlss,edlyorsa, şiir, bu hayatın neresinde? ... 

Memleketin uzaktan gelen neşesi, yatağımın içinde beni bo. 
ğııyor; kar§ı evdeki genç kızın piyan.osu, bana acı bir istihza gi
bi geliyor. GUne§e, kahkahaya, mnsıkiyc tahammUl edemiyorum. 
Garmemek ... mwnklyl ioitmemek .. ıztırap duymamak .. Ah eğer 
in!anları o kadar tethiş eden ölilm bu ise ... 

12 Eylfıl... 
Güneş, karşıki dağların üzerinden çe~Uip, büyilk havuza. Uk 

doğan yıldızın hayali dUştüğil zaman, içime akşamlarm garipliği 
dl!şer; ıztmıplanmızm içinde kendimi daha yalnız, daha imdat. 
sız hissederdim. Bu saatlerde sanki günUn kalbi duryyor; nefesi 
kcsfüyor; susuzluktan çathyan toprağın içinde, can çeki3eJ1 bir 

(Devamı 'Var) 
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Kaf& da iki çelik kol arasın. 

da sıkıştıkça sıkışıyor .... Alafran.. 
gad& "Kravat,, denen bu oyun 
meşhur Fransız şampiyonu "Pol 
Pons" un Pariste ''Koca Yusuf,, 
umu1.8. tatbik edip büyük pehliva 
nnnızı hayatında yegane rahatsız 
etmiş bir kolpo idi. Binaenaleyh, 
~~1ahmudun wıtaca başardığı bu 
oyundan Danimarkalmm kurtul
ması ümidi kalmamıştı. 

Tehlike o kadar bariz, ümitler 
o kadar zayıf ve kavranış o ka
far §iddetli idi ki salonu doldu. 
ran şık §ık güzel kadınlar daya
namıyorlar, acı çığlıklarla ferya_ 
dı basıyorlardı. 

Bu aralık, kopacak gibi olan 
kafasını ve tazyikten evlerinden 
fırlıyor gibi kaymış gözlerini dön 
düre döndüre cihan şampiyonu 

Petersen namağlup sırtını min.. 
dere verdi. Saniyeler bu sefer 
çabucak geçmişti. Hakem derhal 
düdüğünü acı acı öttürdü. Mah
mut bir türlü bırakmıyordu. Ha. 
kem ve yardnncılar zavallı Pe -
terseni, Mahmudun altından ve 
elinden rorla alabildiler. 
Güreş başlıyalı tam on sekiz 

dakika olmuştu. 

Amer ikan serbest güreşi, fut -
bol gib i iki devreli olduğundan, 
; eniden kapışmak için istiraha
te çekilen pehlivanlardan Kızıl. 
rıklıyı seyircilerden bazıları o -
muzlamışlar, odasına öyle götü. 
rilyorlardı. 

Aslan pehlivanımız müthiş bir 
alk!§ arasında ringten omuzlara 
ge~erken, Şerü yerinden fırlayıp 
ıayar.amadı, gidip koca Türkün 
terli alnından herkesin içinde şa 
pur şupl:r öptü. Harun ve diğer 
bir Amer .kalı menacer sevinç _ 
ten ka~ılık1I geçmişler neredey
se Laz oyununa başlıyacaklardı. 

İstirahat ve masaj için odası_ 
na gitmekte olan Petersen de an
laşılmıyan bir lisanla bağınp ça. 
;ırıyor, kendi adam.larile ve ha. 
kemle kavga. ediyor du. 

Bir çeyrek sonr a ikinci devre 
ye b~lanmak üzere harekete ge
çildi. Salonu havalandırmak için 
dışarı çıkan halk, cigaralarını 

çabuk çabuk içmişler, pehlivan_ 
!ardan çok e vvel gelip yerlerini 
almışlardı. 

Ringe evvela, §İddetli alkışlar 
arasında yine gülerek Mahmut 
gelip çevik bir hareketle iplere 
atlayıp çıktı. Danimarkalı muay 
yen vakıt geldiği halde baUl or
talarda gözükmUyordu. Nihayet 
içeri adamlar gide gele Peterse
ni müthiş surat ve asabiyet içer
ainde meydana getirdiler. 

Düdük öttü. Müsabıklar el SL 

tkışmadan biribirine girdiler. Ar_ 
tık başına gelecekleri tatmış bile 
olan Petersen, hiçbir ümide ka· 
pılmadan gelişigüzel dalıyor ve 
sert, hırçın darbelerle sözde Mah 
1 _.====-

\\ 
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HARPUTLU ŞERİFİN AMERİKA HATlRALAR ı 
mudu yıldırmak istiyordu. Hal -
buki Mahmut kızmak şöyle dur
sun bazı alay edici hareketlerle 
rakibini büsbütün çileden çıkarı. 
yordu. Halkın Peterseni vahşi ve 
.sportmence olmıyan hareketleri. 
ne karşı bağırışmaları arasın.da 

Mahmut Danimarkalıya şiddetle 
savlet elti. Ve rakibini belinden 
yakalar yakalamaz şiddetle yere 
çarptı. Sonra da göğsile çiğnemi
ye başladı. Zaten ilk devrede ma 
nen ve maddeten fena halde sar
sılmış olan Danimarkalı uzun 
müddet mukavemet edemedi. Yal 
nız dört dakika gibi kısa bir za
manda sırtını ikinci defa olarak, 
Türkün altında yere değmekten 
kurtaramadı. Mahmudun bu ikin 
ci ve seri muvaffakıyetini de A. 
merikan halkı dakikalarca alkış_ 
ladı, durc1u. 

1922 Eylill ayındayız. 

Şerif, Ditroitteki villasının, bah 
çesinde oturmuş, günlük gazete -
leri gö1.den geçiriyor. O sabah 
beş altı arkadaş, civardaki 'bir 
sahaya golf oynamıya gitmişler 
uzun bir yürüyüş idmanından 
sonra evlerine dönmi.işlerdi. Şe

rit de, yemek hazırlanıncaya ka
dar, büyük bahçesinin bol çiçek. 
li ve çok silslü, şirin bir köşesin 
de beyaz hasır koltuklara ku. 
rulmuş, dinleniyordu. 

ban olduğum topraklar .. Bilmez- ve y~attığı milyonlarca Türk • 
sin yavrum, ana.yurt gözümde !erden biri gibi... O, bunları anlı
nasıl tütüyor .. Vatan bu! .. Varol yor, duyuyor, tadıyordu. Anado
sun aslanlar.. Gördün mü koca lu toprağının, uzak illere savur -
Mustafa Kemali? .. Ne yaman, ne duğu yüzlerce "gurbet tohumla -
kahraman kumandandrr o!.. On rı,, ndan biri olan lbu Harput ço_ 
günde yahu! .. Dile kolay.. On cuğu, anasının sUtünU, köyünün 
günde .. 30 ağustosta yumruğu rüzgarlarını, babasının kanını na 
yiyen düşman bugün denize dö - sıl damarlarında hissediyorsa 
külüyor .. Olur iş mi bu? .. Bu ne Türkün Mustafa Kemalini ve 
mucizedir?.. Mustafa Kemalin zaferini de öy

Şerif, artık kendini zaptede _ 
memiş, çocuklarmm yanında bir 
çocuk gibi, hayır! Çocuk değil. öz 
beöz, su katılmamış Türkoğlu 

Türk gibi duyduğu .sevinç için, 
memnuniyet için, bahtiyarlık L 
çin heyecanlanıp ağlıyordu. Men 
faatsiz .. Hmısız .. Tamasız ... Bu 
topraklar için ölmüş, vuruşmuş 

ve ya.şam:rş yUz milyonlarca Türk 
gibi. .. Mustafa Kemalin yarattığı 

le benliğinde duymaktaydı. 

Garsonun "yemeğe buyurun!,, 
hitabını duymamıştı bile .. 

- Baba! .. Biz yemeğe gidiyo-
ruz. 

- Siz gidin çocuklarım! Anne
ne söyle sakın merak etmesin .. 
Ben ağzıma bir §ey koyacak hal. 
de değilim. Birazdan gelirim. 

Çocuklar, koşarak ayrıldılar. 
Şerü, bir müddet daha kendi 

----·---- ------------

kendine, neşesile, iftiharile, dil. 
şüncelerile başbaşa. kaldı. Şeri -
fin tuhaf hususiyetlerinden biri 
de, bilhassa vatani 'Ve milli ba -
hislerde teessür olsun, sevinç ol -
sun, hissiyatını kimselere, hatta 
en yakınlarına dahi ihsas etmek 
istememi. Şimdi yapayalnız ka • 
lmca kendi kendine tekrar ko
nuş.maya devam etti. Gözlerini 
gazetenin müjdeli satırlarından 

ayıramıyordu. 

"Balkan, Trablus, Çanakkale, 
sonra ne oldu? İstanbul, Adana, 
İzmir... Kaç tane Türk öldil .. 
Türk ölmesin diye ... Ölene ölmek 
büyük şey .. Fakat. .. Öleni yaşat
mak .. Bu bir mucize .. Mwıtafa Ke 
mal! .. Allahım sen ne kadar ulu
sun!. Sana bin kere hamd ve §ük 
rederim. Ben aciz kulunu Türk 
ve Türkiyede bir Mustafa Kemal 
yarattığın için .. Yara:bbim!.. Ak-

Üç gündenberl -------- lnn duracak gibi .. Birinci.. İkin. 1 ci İnönü ... Sakarya .. O ne muaz. 

LALE 
nin salonları TtNO ROS SiNtN ate~li sesinin ahengi 

halkın alkı§larile çmlıy.:>c. 

Par is Işıkları 

zam gazn. o ne harikulade zafer
lerdir ? .. İsmetler .. Fcvziler .. Re
fetler .. Binlerce Mehmetler .. Ad
sız kahramanlar ... Ve bir tek Mwı 
tafa Kemal! .. Hepsi bir tek bay _ 
rak halinde .. 

(Devamı var) 
i ............................................. - ··· ı 

tLAVE : RENKLİ MiKi ve METRO J URNAL :Ale d • • 
Her pazar saat 11ve1 de tenzilatlı halk matineleri i m ar sıneması ı 
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ı. VAKiT 
ABO!\E TARiFESi 

IJemleket AJemleket 
iri nele dı~ında 

Aylık 95 155 Kr. 
3 aylık 260 425 .. 
6 aylık 475 820 .. 
1 yıllık 900 1600 " Tarireden Balkıın Birli~i 

itin ayda otuz kuru' dilşülür, 
Posta birliltlne girmeyen yerlere 
oyda yetmi' beşer kuruş zam
medilir. 

Al.ıone kayJını bildiren mek
tup ve telgraf ücretini, abone 
parasının posta veya banka ile 
yollama ücretini idare kendi il· 
zerine alır. 
Türkiuenln her posta merke:lnde 

V AKir a abone ua:ılır. 
Adres değiştirme ücreti 

25 l.uruştur. 

iLAN OCRETLEnt 

Ticaret llAnlarının santim -
satırı :1ondan itibaren il:'ln say
falarında .CO; iç sayfalarda 50 
kuruş; dördüncü sayfada l; 
ikinci ve fi<;üncüde 2; birincide 
4; başlık yanı kesmece 5 lira
dır. 

Bilyük, <;ok devamlı, klişeli, 

renkli ilan verenlere ayrı ayrı 
indirmeler yapılır. Resmi iliinlıı
rın santim - satırı 30 kuruştur. ı 
TİCARİ MAHiYETTE 01.MIYAN 

KÜÇÜK lLA~LAR 
Bir defa 30, iki defası 50, fit 

defası 65, dört defuı 75 ve on 
defası 100 kuruştur. Üç aylık 
ilan verenlerin bir defası beda
vadır. Dört :1atırı geçen flAnların 
fazla satırları beş kuruştan he
sap edilir. 

lll:met kuponu getirenlere 
J;üçiik ilün tarif esi uü:de 25 
indirilir. 
\'akıt hem doğrudan doğru

ya kendi idare yerinde, hem An
kara caddesinde Vakıt Yurdu 
altında KEMALEDDiN lREN 
İllin Bilrosu eliyle flAn kabul 
eder. (Büronun telefonu: 20335) 

Bahçenin bir tarafındaki hu -
susi kortlarında iki kardeş Ley
la ve Osman, iddialı bir tenis 
partisinin mlınakaşasmı yapa ya 
pa !babalarının yanına doğru ge_ 
liyorlardr. 

Şerif, elindeki gazetenin ilk 
sayfasında gördüğü bazı satırlar 
karşısmdn. •-itidalin i kaybetınie. 
büyük bir sevinç ve memnuni _ 

2 büyük ve Çok güzel Fil!m birden 

1-Venedik Treni 
r-----------------~ ru2 a Bell~rTYrQn~ Pover-Lorette Young 

gibi 3 büyükyıld~ ve ~ tiinlercerıguraıı tarafınCla:n yaratılan 

yetle haykırryordu: · 
- Osman!.. Osman! .. Mustafa 

Kemal Paşa harbi kazandı .. lzmi
ri ge:i aldık.. Düı.;man mağlup 
oldu .. Türk.. Türk ordusu yürü .. 
Ben si?.e demedim mi? Kaç za -
mandır söylemiyor muydum? 
Mustafa Kemal bu! .. Türk ordu. 
su, Mehmetcik bu! .. Ah!. Canım 
bayrak .. Canını ay yıldız .. Kur _ 

2 .:. Mr. Motonun Yemini ~ 
Kıı.labalıia maruz k almamak için lutfen tam ıeanı zamanlannda 
teırif edihneıi hassaten r ica olunur. 
Seanal•r: 2,30 ve 5,25 de Venedik Treni, 1,20 - 4,20 ve 7,lS ~.c 

Mr. Motonun Yemini aua11ede sa.at 8,30 GIJ. her iki Film birden 
tl~veten: FOKS JURNAL: Mösyö Daladiyenin n utku ve ~'\ıf.ad · 

ritin zapb. Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı matineler. 

...... a:s:-.ı.................................. 
.............................................................. q 

SAKARYA srınemasnıı<dla 
Olimpiyatlarda bayrağımızı şeref direğine çektiren kırmetli YAŞAR'ımızı da görüp alkışlıyacağımz 

0 L i M Pi YAT GENÇLER i Olimpiyat il Reji: LENi RIFENT AL 

Boks - Eskrim - Voleyboll - Basket bol - Futboll - Gür~ - Deniz sporlan _ Deniz yarışları - At yarışla 
rı \'e daha bir çok alfilcalı şpor birincilikleri. 

OLIMPİYAD GENCLER1'nin Kamp hayatlarını ihtiva eden bu filmi mutlaka görünüz. 

• 

Senenin en muazzam - en &"Üzel faheteri 

SCVEVŞ 
1F<®<dl<§lö o C®lrÖ 

Tükrçe Fransızca 
Sözlü nüshası Sözlü nüshası 

I pek'te MELEK' te 
Bugün saat 12,45 ve 2,30 da tenzilatlı matineler 

Dikkat; Tenzilatlı biletler saat 2,30 a kadar verilir. 
~ ,. , ~ ~' '. " 

rine gideceğini ve görüp işittiklerini o
na anlatacağını söyledi: 

Karamazof 
. ~ , - . l 

Kardeşler · 
Genç kadın, misafirini oturtmuş ve 

kendisi de karıısına yerleşmişti. Fenya
lar.da işittiklerini anlatan memuru dik
katle dinliyordu. Havan hikayesi, çok 
alakalandırmııtı onu ... Söz kanlı mendil 
ve ellere gelince Madam Koklakov göz
lerini ka pa::iı : 

- O, lazım gelen tedbirleri alacak
tır! 

Dedi. 

Konuşmasını kesmeden, iri harflerle 
şunları karala.dı: 

''Dimitri Fiyodoroviç Kıımmazofa 

hiç bir zaman üç bin ruble venncdim. 
Ne bugün, ne bundan önce aramızda pa 
ra alııveriti olmadı. Bunu ne üstüne is
tcrlene yeminle temin ederim.,, Yazan: Dostoyevski , 

-Çe.-f ~: Uakk ı Süha Gezıio ID 146 -

saygı beklemek hakkımdır .. Ben, anne
mcn çekiliniz .. Herkesten hürmet ve 
ıizi §ikayet edeceğim .. Rica ederim he
yim, ben ..• 

- Demek sizi de öldürmek istedi 
ha ? .. 

Madam Koklakov, birdenbire deh
şe tli bir meraka tutularak: 

- Ne diyorsunuz?.. Dimitri birini 
mi öldürmüt? .. 

Genç memur, metin bir sesle : 
- Ma.<lam, dedi; bana bir dakika mü 

ıaade buyurunuz, ıize her ıeyi anlata
yım. Bugün saat be§C doğru Mösyö Ka 
ramazof bana geldi, aramızdaki arkadaş 
lığa dayanarak on ruble öJünç aldı. Ya
ni parası yoktu. Saat dokuzda, elin.de 
yüzlük kaymelerden mürekkep bir de
met ruble ile döndü. Tah:ninen iki üç 
bin r ublelik bir demet ... Deli gibi bir 
halde idi. Yiiızil, elleri kanlara bulan
mrp. 

Nereden geldiğini, bu kadar parayı 
nasıl bulduğunu, neden yüziyle elleri
nin kanadığmr sordum. Bana ldedi, ki 

giiya altın madenlerine gitmesi için bu 
parayı ona siz vermiısiniz. 

Madam Koklakovun yilzü ansızın he
yecandan sarardı ve ellerini kaldırarak: 

- Aman Yarabbi, ihtiyar babasını öl 
dürmüş olacak! ... Diye bağırdı .. Ben o
na asla para vermedim ... Hemtn koşu
nuz .. Ufla vakit kaybetmiyelim .. Koşu 

nuz zavallı ihtiyar belki ldaha ölmemiş

tir ... Belki de kurtarabilirsiniz .. 
- Şu halde Madam, ona para verme

diniz .. Bunu katiyetle biliyonunuz .. öy
le mi? 

- Asla! .. Asla! .. Bana bu yüzden 
kızdı, yerleri tekmeliycrek gitti ... Üstü 
me atılacaktı. Geriye sıçrayıp kurtul. 
dum .. Hatta giderken yüzüme tükürdü 
ğünü de sizden saklamıyacağım. Fakat 
neye ayakta duruyorsunuz? Liıtfedin 

oturun ... Yahut affedin de koşup §U za
vallı ihtiyarı korkunç bir ölümden kur
tarın . 

- Ya şimdiye 'kadar öldürmil~se ! .. 
- Sahi? .. Ya şi:ndl ne yapacağım? .. 

Sizce ne yapmamız lazıml:iır? .• 

- Ben, zaten bütün bunları önceden 
tıezmiıtim... Bu türlü olacağı sezişler, 

bende Allah veri:isidir. Bütün hissettik 
lerim, gcrçekle}ir. O korkunç adama ba 

karken kaç kere: "Bir gün bu herif be
ni ö1dürccek !,, demiştim. Nihayet işte, 

dü}ündüklerim çıktı... Eğer hala sağ 
isem ve beni de babası gibi öldüremtl:li 

iıe, Allahın yardımı sayesinde kurtul
muş bulunuyorum ... Çünkıil ben, onun 
muvaffak olması için, boynuna kendi 
elimle bir evliya mıs.kası takmıştım .... 
Belki de bu iyiliğimden utanıp beni öl
dürmemiıtir ... Mıslcayı asari<en ona pek 
yaklaşmıştım. Bana boynunu uzatmıştı. 
Evet Mösyö Piyotr 11iç - isminizi yan
lış söylemiyorum a? - Ben hurafelere 
inanmam ama, şu mııkanın beni kurtar 
dığrnı sanıyorum ..• Siz, hiç. Stareç Zo
simadan bahseıfüciiğini işitmiş misiniz. 
dir? .. Vallahi ne c····~- · ·...,i bilemiyo
rum ... Çünkil Dmitri, boynunda bu rrP 

ka olduğu halde bana tükürdü ... Koşa 

kop bak nereye gi.diyormuş mel'L!n ! ... 
Şimdi ne yapacağız? Siz ne dersiniz? .. 

ıtiç ayağa kalkarak, hemen polis ami 

- Tanırım! tanırım! mükemmel bir 
adamdır o ... Ne zeki ve ince düşünüşlü
sünüz efendim .. Gi.din .. Gidin .. En doğ 
ru hare'ket bu .. Ben asla böyle güzel bir 
çare bulamazl:iım. 

- O nunla eskidenberi iyi tanışırız. 
- Kuzum, neler görür, işitirseniz ge 

lip bana da anlatınız ... Meraktan çatla
rım ben ... Acaba Dimitriye ne ceza ve
rirler dersiniz? .. Rusyada idam yoktur. 
isterse sabahın üçünde, dördün.de olsun 
yalvarırım gelip olup bitenden beni ha
be11:iar etmek lutfunda bulununuz ... Şa

yet uyuyorsam uyandırınız ... Silkeleyip. 
sarsınız ... Zaten gözüme uyku gireceği
ni de ummuyorum a ... Acaba ben de si
zinle birlikte gelsem nasıl olur? ... 

- Hayır, sizin zahmet etmenize ha
cet yok ... Yalnız birkaç satırlık bir tez
kere ite Dimitri Karamazofa para ver
mediğinizi bildirirseniz iyi olur ... Belki 
pr:ılisin işine yarar. 

Madam Koklakov, yazı masasına doğ 
ru atılarak cevap verdi: 

- Her şeyi mükemmel tdüşünüşünüıe 
hayran oluyorum... Ne güzel, ne ince 
fikirleriniz var!.. Hemen yazayım den 
dim. Memursunuz galiba ... Tanı§tığımı 
za pek sevindim .• 

"KOKLAKOV,, 
Genç ld•Jl, sonra memura dönerek: 
- işte oldu. Hadi gi.dip hayırlı bir 

iş görünüz. Allah mükafatınızı verir. 
Dedi ve misafiri kapıya kadar geçirdi. 
- Bu mesele hakkında herkesten ön 

ce bana geldiğinize bilseniz ne kadar 
minnettarım ... Ah bilseniz ... Şimdiye ka 
ldar nasıl oldu da birbirimize hiç rastla
madık?. . Hem bir yerde yaşadığımız: 
halde... Şimdiden sonra, sizi misafirle
rim arasında görmekle çok sevineceğim. 
Ben, gcn~liği pek severim, onlar t:zim 
zavallı Rusyamızın ümididirler. Ha.eli 
güle güle giJdiniz ve vazifenizi kudretle 
başarınız. 

Delikanlı, bu son sözlerden istifade 
ederek fırladı. Çünkü Madam kimbilir 
daha neler bulup söyliyccek ve .daha ne 
kadar onu alıkoyacaktı. 

Bütün bunlarla beraber Madam Kol< 
lakov genç memur üstünde ho§ bir te· 
sir bırakmıştı. Hatti giri§tiği bu karma 
karışık ve çetin iş bile ona zevk veri
yotl.lu. Malum a, herkesin l:endine çö
re bir zevki vardır. lliç de kendi kendi-

ne hazla : ( Arl:ası var) 
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1 f olan bu memleket kavmiyet ve 
Napolyon Avusturya dev ~. 1 k t 

""'\ bbu milliyet prensipi namına h~e ~ 
aleyhinde olan böyle bir teşe d · eden Rusyanm Türkiyedekı hı.rıs 
su fiile rıkarmak için kafa.sı.n ~ 

5 - VAKiT 9 NiSAN 1939 

-maceraları: 

Haftalık Radyo 
~ ı tiyan unsurları tahrik etmesıne 

icraat plfuıx hazırlarken bırmc · h ı ı 
ka.-c:ı ses çıkaramaz bır a a -

derecede muvaffakıvetin Rus - ·s · nftb 
" L mıştı. Avusturyaya. gelınce .Dö. ~-

yayı bu davaya kazanmakta. 
0 

ili ondan da Rusyaya. kal'§I bır 
duğunu, aksi takdirde Kırım mu- 1.di z· 'b devlet 
harebeslnin henUz acısını kalbin,.. yardım göreme . ır~ u -

· de harici gaileler ile ugradıgt fe
de taşımakta olan bu devletın !Aketlerin açtığı yaralardan kı • 
Fransa.dan ı'ntikam almak mak. ld d - · ıd· 

Ankara Radyoıu 

L mıldayacak ha e egı 1
• TOHKlYI~ RADYOotı:czıo:-; 

Badiyle Avusturyaya yardım e. lşte bu gibi sebeplerden dola· l'OSTAJ.AHI 
ınes·ı kuvvetli O:>ir ihtimal d··ah·ı·- l ·ıt Fr ' A k R d t yı Rus Çarlığının ngı ere. an Türkl11e ı tuı 110.m - 11 ·ara a uosu 
linde lbulunduğunU düşünmu_ş .u. Avusturya gibi büyük rakip DALGA U7.L'~l.UCU: 
Bunun için Paris muahedesı ~le sa, 

1 
tl rd hiçbir korkusu kal· 1639 m. 183 Kcs./120 Kw. T.A.Q. 

h o nl devletı deve e en 19 7' ın. 1519:> J\cs./20 Kw. T.A.P • .ı\,usyaya karşı sına ı •. : mamış, bilakis Avrupanın Fran: 31:10 m. 9165 Kcs./20 Kw. 
llin mevcudiyetini ve istiklalını sa ve Prusya gibi en kuvvetlı TCRKlYE SAATiYLE 

llliidafaa için kefalet eden Na - devletleri kendisini dost kazan - 9 _ 4 - 1939 - 15 - 4 - 1939 
.Polyon ıbu muahededen fedakar • ağa çalıştıklarını anlamış ol - ııAı·-rAI.lK PHOGHAM ~o. 20 
J;lt ederek Türkiyenin zararını ve ;uğundan Türkiyeye karşı düş -
RUsyanm menfaatini mucip ola. 1 k kta artık hiçbir PAZAR - 9.4.1939 

lad man ı yapma 
CS.k yollara gı·tmeğe 'baş .. 1 v.e ·· d 

k mahzur görmuyor u. 12.30 Program. 12.35 Müzik (Kü· &'Üya Paris muahedesi ile Tür l-
ahh .. t ı ua.kıa Petresburg· hükfuneti çük orkestra • Sef: ?\ccip Aşkın) : 

Yeye karşı hiç bir ta U yapı - " 1 _ Brusselınans - Felemenk suitin-
lrıa.JnI§ gibi memleketin bütün durup dururken sebepsiz ?~man- tlen (.\şk: gölü). 2 - ı.eopoltl • Yeni 
dahili işlerine müdahale edili_· lı İmparatorluğuna. harp ılan et- dünyanın eski şarkıları. 3 - Bacher
Yordu. Bilhassa Eflak ve Bug. mesi hatıra gelmiyordu ve bu negg. Yir:ınanın cazibesi. 13 .Mcml~: 
öan ile Sırbistan, Karadağ, Su- devletin böyle bir niyeti de yok. ,kel sııal n)an, nj:ıııs ve nıclcoroloıı 
:tiye, Girit meselelerinde daima tu. Eğer Rusyanın bu şe~ilde ha haberleri. 13.15 Müzik (lrnçiıl.: orkcs-
.,..,,_ d'I' reket otmesi lazımgelse cıhan ef. ıra - ~er: 1\ccip Aşkın>:• - Shlik. 
.. urkiyenin zararı iltizam e 

1 ı · h k lspanyul <lıınsı. 5 - llanns Lühr: 
~Ordu. Bir de Umumi Harpten karı umumiyesi önünde a sı~ :'llcnılckelleıı ıııcııılckcıe • ~lulıtrlır 
&ınra Vilson prensipleri arasına çıkacağını ve bu tarzı hareketı ıııcınlekctlcrin ıııclotlilcri üzcriıır 
ti:ren milliyet kaidesi, "yani her kuvvetle hudutlarını genişletmek Hapııodi . G - Arnoltl .l\lcisıcr - Bo
lllillet kendi idaresini kendi tan- arzusuna verileceğini biliyordu. tıeıııya rapsodisi. 7 - lleulıeıııcr -
2ızn eder ve hiç bir ecnebi devle. o için Rus Çarlığı zahirde, Şarkta isimli suitlcıı ''Çeşme~c" par· 
t~ ibacıka bir millet üzerinde ce'b. n~ n ekinir görünüyordu. Fa çası. 13.50 Türl.: ı~ıliziğ_I. Çal~nlar: 

~ harp e ç .. • d k. \'ccihe Huşcn aKııı, Cevdet Kozan. 
:ten hakimiyet icra etmeğe hakkı kat d~ğer tara:~n Turkıye ~ 1 Okuya:ı: Necmi Hıza Ahıskıın: ~ -
Olaınaz kaidesi,, o sıralarda Av • hıristıyan ahalıyı devlet aleyhme Usman beyin_ Hicazkar pcşren. 2 -
tupa memleketlerini ihtilale sev- ayaklandırmak için elinden ge - LCllri beyin - Jlicaıki\r ~arkı - ~ana 
ltı>den yeni unsur olarak meyda- len, her türlü tahrik vasıtasına noltlu gönül. 3 - Hakııııın • llıcaz. 
ııa çıkmış bulunuyordu. Osman. ·· caat ediyordu. Bu maksat- Ur şarkı • llc\:Icdiıu ta .~ecre kadar. 
h imparatorluğunu parçalamak ~u~anlı lmparatorluğu aley- 4 - ilacı ArH beyin - ~ıh~''e?t şıı~-
1 a. • k - l.lcıı buyi vefa. 5 - ı\urı Halıl 
stiyen Çarlık Rusyası maksadı. hinde hatır ve hayale gelmı~en p~yrazın _ Nihavent şarkı • Bir gon· 
ra ~·armak için Türkiye i§lerini iftiralar icat olunuyordu. Bu ıt • . 

1 
.• ·ır 

0 
peri 6 - raize K:ıııan-

k . ~. ta d caı cru • . arı§tırmakta bu kaideden isti • tiralar ve tahrıkler Sırıuıs n a, _ Nllıa\"ent şarkı . Gel giiıelıııı. 
fd t k 1 .. 1h'}"lb Clllll 1' a e c me yo unu tutmuştu. Tür Karadağda we Girittc tı a a. 

7 
_ ~iha,·eııl sa:ı: semaisi. 14.20 - ... 

kıycde Bulgar, Sırp. Yunan, Er- reketleri oel<linde semereler veri· u lfonuşma. ( Kadııı saaıi - Çocuk 
meiıi ve eair bu gibi azlık unsur- yordu. lerl.ıİ)CSine dair). 17.30 Progran~ 
1 • 1 · · b ld k ' ld tah ·k•t 17 35 Müzik (Pazar çayı - pi.). 18.la arının zihın erını u yo an a. Rusya fı~e bu yo a n • K~nuşma (Çocuk saati). 18..fS Mü-
1·.ştzrıyordu. Her gün memleke • yaparken cıhan matbuatında k.e~ .k (!)en oda müziği _ Jlırahiııı Öı· 
tin bir tarafında yeni bir gaile di mevkiini ve tarzı hareketını :~r ve Ateş böcekleri). 19.15 Türk 
Çıkarıyordu. müdafaa ederek neşriyat yapılı - müziği (Fasıl heyeti) Ç.alalnar: ı~:k· 
Çarlık Rusyasmın ibu tarzı yordu: ı.:ı Derman, Eşre! 1'ndrı, Hasan Gur'. 

harekete karşı Türkiyeye yar - Rusyanm hudutları geniştir. Basri t'rıcr, Hamdi Tokay. Okuynn. 
<lr- cde-ı.ilecek devlet de görün- A~si ve ahalisi kendisi için Celili Tok!lcs. 20 Ajans ve 1?.c~~?roçlo· 

.. u ıu • • • h .i halıerll'ri. 20.15 Türk ıııuzı&ı. O· llıüyordu. Yukarıda anettiğimiz kafidir. Tilrkıye aleyhındc er - ıl ı . Vecihe Heşnl Erer, Huşeıı 
A Pa. k 0 ld azı da '-'Ok- an ar, ' M &i'bi Fransa Napolyonun vru hangi bir şe ı e gar " . Kam, Ccvtlel Kozan. Okuyanlar: ' u• 

nın yeni teşebbUslcrinde Rusya - tur. çarın maksadı memleketı taf:ı Çağlar, Safiye Eolrny. 1 - M~ı
nnı muhalefetine maruz kalma - hudutlarını genişletmek olmadı - lıayycr pcşrc\"i. 2 - Hacı Arir bcyın 
lllak ı·çın· ona mümaşat yolunu.tut ·r gı"bi Osmanlı İmparatorluğu - muhayyer şurkı - Jluınnrı yok. ~k -

g . . mülte - Hncı Ari fbı•yin - Muhayyer şnı ı • 
tugu~ gı'bı· t..,,.ntere de dünya sıya- nun mahvı da onun ıçın U . ı ğc 4 - !'.luhayycr şarkı 

cu"O • unl ber ber ıınıas c ııır · • ~tini değiştirerek ticaret Ye me. zem değildı~ .. ~un. a . ~. • fücm şiın l i eller ~üziine .. 5 .- n~ 
tıafiine doğı'udan doğruya zara;ı Rusya kcndısınm bır .. h;ıs::~ şen Knm _ Kemence tnl,;sı~nı. ; _ 

Olnuyan Jşlere kayıtsız kalma~a. devleti olduğunu ve ~ ~[ e ı Türl.:li • Balıtc <lunı~~ın~ aç ı;~sibiıı 
\'e bı'taraf Lı·r ,·azı'yct a.1.m.aga h ·stiyan tebaanın r a arı ve ~luhnyyer saz sema sı. - .. • 

'IJ ırı 1 t - llica7.kAr şarkı - Gorıııez g. d d hılı ışle· ) • .Mc ııne . 
11

. ll'llıiş ımemleketin e a (Devamı var ,. r 9 _ ı.avlacı o,·rık - ıcnz . • .. -.1-uş sem eee • 
10 :rı serbesti esas üzerine kw uuu - - .- klir şarkı - Mestim bu gece. -

--- - Halk tiirkÜ\Ü - l'arşıda kara )?nca: 

. ....._ VAKiT -S-POR MU" SAvvB~KAS 1 ::at:;~l-ek~~ ~l~~on>~~~ı~ik ~~i~~~;:i 

• I 

Futbol, Güreş, Yuzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasmda 

SPOR 
Yıldızını 

1 ur bandosu • Şef: lhsan Kun· 
cum) .ı 1 - Yalter Meier - Marş. 2 -
çer . • (\' l l 3 -J sırauu - .l\lai 1 uııa a ~ . . 
~İ. Moussorgsky • Çıplak dağda bı~ 
gece. (Senfonik parça). 4 - G. Puc 
. . "l a Tosca" ndlı operasından 

cını - • • . 
l k . ıı ''2 Anadolu ajansı (Spor se c s) o · ~ 1) 

. i) 2'> ıo ~mzik. ( Cazband - P • sen·ıs • ~· ., . . 
22.45 - 23 Son njnns habcrlen \'C )tı· 

rınld program. 

PAZARTESİ - 10 - 4 - 1939 

~lkoğos ajanın - l\lıılıayyer kürdi 
şarkı - \'ar mı haccı. 5 - anhmf lıc· 
yin - Muhan·er kürdi şarkı - Yelınez 
mi una. G - Reşal Erer - Keman tak 
simi. 7 - Şe\'ki lıeyin - Uşşak şarkı • 
Glilzara nazar kıl. 8 - Hnhıııl lıryln 
• Bayali ,arkı - ljül hazin siinlıiil pc· 
ri,aıı. 9 - Mustafa çanı~ - aB.rati ,ar 
la - Sebep ııe lıakıııa)or. ıo - Uı · 
\"Qll - uı.: ııilıi huplar beni. 21 ~lcmlc
kct saat ayarı. 21 J\onuşrııa. 21.15 
gstıaııı, talı\'ıliıl, kaııılıi) o • ııukuı 
lıorsası {riyal). 21.2:> ~eşeli plaldar -
il. 21.30 FoUdor - Halil Bedi Yünct· 
ken. 21.45 Müzik (Keman resilnh -
Proresör Necdet ~tak). 1 - <..:orelli 
· Ln folia (Varyasyonlar). 2 - Mal· 
heson - Arie. 3 - J\orsakov - l\rcis
ler - ·•schclıcrazatle" bnlesindc:ıı lıır 

ıı:ır\·a. l'i)anoıla rdakal .Ucu: UJ\'ı 
~enıal lfrkirı. :!2.05 Muzik (Küçuk or· 
kestra • Şer: Necip A~kın) 1 - l'uul 
!.inde · Uarılıııa (Faıııczi). 2 -
Uralııııs ·Macar tlaıısı Xo. 8. 3 - Het· 
.. tcıınılıl - \'hana miizıkleri - l'ut· 
puri. 4 - Gcrlıanl \'ınl-.lcr IJunıHı 

ı.,:ikila - lsıı:ıııyoJ uı·ertiıni. 5 - )lıc 
ııeli • 1,.:ocuk u)·uııları. U - Kutı.ch • 
(.:ignn lanlezhi. 23.05 Müzik (<..:uz. 
l.ıaııd - pi.). :!3.4 5 • :n Son aıunı. ha 
uerJeri Ye yarınki ı>rograrıı. 

SALI - 11 • 4 - 1939 

1:!.30 Jlrngrnnı. 12.35 Türk müzi
~i • ııl. 13 Alı:ııılekel ı.ııat ~131.1, aJanı. 
\e ıııctcoroloji habcı-lcrI. ıJ.li> Mu· 
tık (h.arışıl.: pruı;raıu - )ıl.). 13.45 -
li Konuşma (Katlııı ı;a:ılı - l~v lıa)a· 

tına aiı). 18.30 J>roı;raııı. 18.35 ~lu 
'ik (U:ıns ıııuziğı - pi.). 19 Konu~· 
ıııa l'fürkil c poı.iası). l!J.15 Türk ıııu 
tiii u;_asıl hc)t:Ji>• t_:ul~ı lar· Jl:Y.kı 
L>crıııan, Eşref Kadri, llıı~:ın Giır, 
iialul.: Heeair.Uasri Üfler, Haıuıll-'i o
lıi.ay. Uku.)'aıı: Tahsin Karakuş. 20 A· 
ıans, meteoroloji lıal.ıeı lcri, ııraııt 

borsası (riynl). ;!U.15 'l'ıirk rııbzığı. 

Çalanlar: YecHıc, Hcşal Erer, Cc\ · 
det Kozan, Kemal ?\i) azl Sc.) hun. 
OkuyanJar: .Satli lloşscıı. 1 - 'l'nlıiı 

l'usclık pcşrc\i. 2 - JJedcnin - 'J'n· 
bir ımselik ) ürük senıaısi - O 11ul cıı
ılanı. 3 - Kazım L's - Talıır ııuselık 

şarkı - Görıııı:seııı gül ) iızünu. 4 -
Halımi lıcy - Talıır pusellk şarı.:ı 
Gc~·ıli o 11aııılı eyyaıııı. 5 - KAzıııı 
U:ı - Tahır puselık şarkı - Ben ana 
mecbur. U - '!'ahir ııuscliı.: sıız ııcıııal· 
si. 7 - Usıııan !\ilıadııı - l\ilıa\cnı 

şarkı • 1' I ıezllcki dnlııııı Slll u bil' 
bal.:. 8 - ~e' J.:i J.ıeyiıı - llicaz şıır· 
kı - llağlanıp ziıtru lıeı.araıı. U -
~ükrüniın • Jlicaı şarkı - Hır lıaliış 

ıa beni ıııest elli. 10 - 'l'urku - Alı· 
verin bağlamamı. 21 Merıılckct .\:tal 
ayarı. 21 KonuJnıa (Hukuk ilmi ) a)
ıua !kuı·uıuu). 21.15 Esham, tahHlli.t, 
ı.nmbho ·nukut borımııı (ri)atl. 21. 
2:> Neşeli plıil..lnr - U. 21.30 Miızik 
(Seııfonık plaklar). 22.30 Muzık lHo · 
manslar, ''e saıre - ııl.). 23 Muıık 
( <.:ıızban<l • pi.). 23.Ci - 24 Son aıan~ 
.ıalıerlcrı ,.c .) arın ki prosr::ıııı. 

Ç.\1\$.UlllA - 12 - 4 - 1939 

12.:lO Progl'onı. l:.!.35 Tiirk ııılizı
ği. Çalanlar: Hcfık Fcl'saıı, l· alıırc 

Fer.san, Zühtü llartl:ıkoğlu. Ul.u) ıııı : 

Melek Tokgöı. 1 - Kiirtlıll lıicozki'ıı 

peşrevi. 2 - Hahıııi lıt:.> ııı - l\lirılıl. 
hicazkar şarkı - Sana c;> caııııııııı ca
nı efendim. 3 - Sc!ahaıtin l'rnar • 
Kürdili hicazkiır şarkı - Xcrcılcn ı.e\'• 

<liın. 4 - Kürdili° hicuzl.:dr şarkı - Çıt 
gınca sC\·ip. 5 - Zuhıü Bartlakoğlu • 
Santur taksimi. 6 - Tlirkii - Bcnlı;}, 
altlım kııtaklan. 7 - Türkü - A he 
ııiııı mor çiçeğim. 13 ;\lcııılckcl s:ııı. 
n)arı, ajans \C meıcol'oloji halıcı le· 
ri. 13.15 • 14 )liizik (l\iyascli l ' lllll · 

lııır lıandosu - !)cf: llısaıı 1'üıt\'l'r) . 
1 - Mnrş - Fri~. 2 - l'. 1.iııcke • .\~k 
\'lllsı. 3 - ~lcrcaunıılc - "Eli .sa H ' 

Clnuılio" (unrtiir). 4 - 'J'. W. 'J'lııır
haıı - AfriL:a slilli. n) ;\l:ırş. lıl Se
renat. c) Eğlcnıi. 5 - il. C. Aım·ıs · 
Skoçya fantezi i. 18.30 l'ruıır:ıııı . 

18.35 Müzik (Dııns müziği - pi.). l!I 
Konuşma ( Çucuk esirgeme kııruıııu) . 

19.15 Tiirk miz.iğf (Faı.ıl he) eli). Ç;ı . 

Ja.nlar: Hakkı Derman, l~şrd Kadrı, 
Hasan Gür, llasri Üfler, llam<li To. 
kay. Okuyanlar: CclAl Tokses, Saril c• 
Toklr. 20 Ajanıı, nıl'leoroloji haber
leri, %lraııı bors:m (riyııtl 20.15 Tiirk 
müziği. Çalanlar: Fahire Fersıın, l\e· 
Cik 1-"ersan, Zühlii U:ırdakoğlıı. Oku· 

yanlar: Semahat Özdenscs, Haluk 
Recai. l - ~fahur peşrc,·1. 2 - De· 
ılenin - Mahur şarı..ı - Sana layık mı. 
3 - l.Alir :ığanııı - Mıılıur şarkı - Al· 
ılı aklım lıir gonca leb. 4 - 1\cyı:ın 
Hıza - Suzinak şarkı - Çnld ırııı ço). 
lfQ'ı. 5 - J\iirtlili lıicnzkür şarkı • 
tiünliımii lıaşkrı. (i - Hcrik Ferı.nn • 
l':ınlıur tnk~inıi. 7 - l.l'nıiııiıı -
Hicaz şarJ..ı - Sorulmasın bana le
.,iııı. 8 - ~evl.:i lıcyiıı - Hic:ı;ı; şaı-· 
kı • Ucıııcııı c:ıııa hcııi yudcl. 9 -
Harız \'usuruıı - Hicuı şarkı • Sc\'· 
dayı ruhun aş!.; eline. 10 - Saz sc· 
maisi. 21 Memleket saaı &ları. 21 
Konuşnııı. :!1.15 ll~lıaııı, tahvilAı 1.:aıu 
biyo - nukut borsası CCı.> al). '2 ı.2;1 
.\'eşeli pl:iklar • H. 21.30 'fcmsil <lkı 
katlın liJti - kom etli). \ nzan: Ekreııı 
il.eşil. :!:! )lüzık (Kuçük orkestra -
~er: t\ecip Aşkın). 1 - J. :Sırauss • 
:-iabalı havatlhlcri. :! - Toıııan - \'i· 
ı una hülyaları. 3 - Zanıfcr - Polka. 
ı - llizcı - ArJcziyeıı ı.uit 1\o. ı. a) 
ı>rcliiu. l.ı) .hlcnucı. c) Aılnt'ı)o. ti) 

l\ııril un. 5 - llaıııı.~ I.ühr - 1..Hıi'ıiiıı 
ıııaı·}•· 2a Müzik t<..:azlınıııJ - pi.). 
~3.45 • :! i .Soıı ajans haberleri \'e ) a· 
rıııki program. 

•'EHŞEMBE - 13 • 4 - l939 

Hüzzam şarkı • A~kınla sllrfiıuem. 
!l - Selahaıtin Pınar - Hüzzom şar
kı - Sc\'iyor<lunı onu. 10 - Fa.b Ka
ıı:ıııcı • Hüzzam şarkı - Ilüklünı bük
lüm sırma saçın. :! l .Memleket saat 
ııynrı. 21 Koııu~ıııa tllartalık ı.por ser 
visi). 21.15 falı:ıııı, tnll\·iJ:ıt, lı:am

lıi_yu - 11111.:uı lıors:ı~ı tfi)al). 21.25 
~c~cli ııli'ıklıır - H. :!l.30 Müzik (Sen
fonik pJlı.klar). 2:.!.30 ~lüzik (.Melodi
ler ,.t: solisllcr - pi.). :!3 Müzik (Caz
lıaııcl • pi.). :!3.45 - :.!t :Son ojlwıs lın
lıcrleri ,.c :> nrıııki Jtrosraıu. 

cmtAHTESl - 15 •• - 1939 

13.30 Program. J3.35 .Müzit (Ne· 
>eli müzik - ııl.). ].( Memleket saal 
.ıy.ırı, ajans 'c meteoroloji haberle· 
ri. 14.10 Türk müziği. Çalanlar: Ye· 
cilıc, Hcşaı .Erer, Ce,·ıJet Kozanotlu. 
Oku.> an: Muzaffer llknr. 1 - EYic 
peşıe,·ı. :! - Cemil lıe.)iıı - E,·iç şar· 
ı..ı • Hır ııigiilııu bllıiıııi etıi esir. 
J - .Sııucııııı Kal·n:ı#m - Ede şarkı -
ıJoğııl ur üıııriiıııe bir .rinııi ı.ckı;,: ) aş 
gunı:şı. o& - E\ iç ~arkı • liüzlerııu 
.. ıııı njJlayuı-. 5 - \'ccılıe - Kanunla -
,:enılıııak ıaı..siıni. (j - Şakir ağaııııı 
, .. cralıııak :> ürük ~cm:ıisı - für dıllıe
re dıl duşuiılı:i. i - Fcrtıhnak ı;uı 
:scıuııısı. 14.40 ~üzik (Uale ıniızl-

12.30 Program. 12.35 Türk ıııüzi- ili - pi.). 15.30 Konuşına•(Uukuk ıl
Ji - 111. 13 ~leııılcl.ct ~aal ııynrı, njaııs ıııi )a;>ma kurumu - Bay Schwar:;). 
\ e ıııelcorv!..ııi hıilıcderi. l :ı.15 • l4 .\lul.aycseli hukuk lıakııuından lngı· 
llüııl.: (:)eııloııik ııliil.Jar, opcı·n ar· hı lıor~·lar hukukunun ana preııı;ııı · 
l nları 'e saire - pi.). 18.30 Program. lcri. (İşbu konrcrans lıalke,·indeıı 
18.3:> Miizık (:\eşeli plaklar). 19 Ko· ııaklcıı radyonıuzla nc_şrcdilcceklir). 
ııuşııııı (Ziraal sa.ıli). 19.15 Türı.: ıııü- 17.30 Program. 17.35 Müzil.: (Dan• 
;,:iğı (l.";ml lıl'l eti). ı.:alaıılar: Hakkı ımaıi - pi.). 18 Konuşma (Çocuk c 
Ucı-ıuaıı, E)rcf K:ıtlri, Hasan ljiir, :.irgcıııc kurumu). 18.15 Türk ll\ÜZI~ 
Haluk Hccai, Ba~ri l'Hcr, Htııııı.li To· (Fasıl lıel eli) Çalanlar: Haı.tı Dcı 
·uy. Uliuyau: 'l'alı sjıı Karakuş. ~O A· ıııaıı, i.!)rcf Kaı.lri, Hasan Uilr, llaı. 

Jaııs, ıuelcoroloji lıalıerlcl'i .ziraul lıor ri r ı.·, llaruui Tokay. Okuyanlar. 
itflsı (filal). 20.15 'J'urk ıuiıziji. Ça· J'ahsin Karakuş, Safi;>e Toka)'• 19 
hıııl:.ır: \'cdlıc, Ce\ det l,;ağlıı, Hdık Konuşma !Dış .ııolitıl.:a lılıdisclcri). 
Fcrs:.ırı, Kcıııal Xl.)azi Seyhun. Oku- 19.15 Türk ıııuzıği (Unlk hıı\'aları · 
.) anlar: .M:ılııııuı Karııı<lıış, Melek 'J'ok Sh a h Aşık \'eysel ,.e llırnhinı) Tal. 
ı:ıoz. I - Korl'ığ.ır J>eşrc\ ı. :! - Sc <lııu c<lcıı: Satli 'in\"cr Atnrıııın. 19.3. 
ıiıhaıtiıı Pınar - K:ırcığar şarkı - Sa· l'urk ıııüziğı (Eski cscrlcrdeo mull 
ııı:ı tıöııüJ \erdim. :ı - l:di Ahmet • şekki) program). (.:alanlar: Fahiı~ 
l\:ın: ığar ş:ırkı - hlııııılc iken scnın. fcrsan, Hcfık Fcrsaıı, Cc\'<lcl Çıı.~la. 
4 - ~ukl'unun - K:ırcığnr şurkı - Oku.>ıııı: Muallım l'iuri H:ılil Po)raı. 
ılası.ı lıır uıııitlc bd.lcılıııı. 5 - ıı:ııı.. ıo .\jan:s, ıııcteoı olo!İ lıalıcrlcri, zl
ıurklısu - L:rfalı.> ıııı eıcldcıı. (j - r.ınt lıorsası (fı.> ' ı . 20,15 lcuısll. 
l;c\'del :till:ı - hcııınn hıkııııııi. 7 - (l'crc:ıs \C Mcliz:ııııll. Yazan: ~lauri 
lluif lıc) ııı - Karcı~ar ş.ırkı - loıılü cc .\laclcrlınk. 'J'crcuıııc etlen: Ekrcıı 
.> or SC\ ıliğıııı. 8 - licılrı.> nııin • 11 ı ııc,it. 'l\-ııı~il e~nasında <..:cm al Jlrşı 
.:uı.. ş:ırkı - ~liiıııtc:ıiç n~kmhı. 9 - ııiyaııodıı c:ıau<lc IJobussy'ııin opcrıı 
Snuclliıı Kıı) ııağııı - şarkı - l)lc ~cııı :.ıııd:m "İnlcrhıdc" lcr ~·ıılııl'aklıı 
:.e\"cıı hcnıııı. 10 - llüM·) ni saz ı;c · :!l.15 ~leııılckd :.aal :ı)arı. :!l.lii Eı. 
nı:ıisi. 21 Mcmlcl..t-t snaı u):ırı, 21 .1:1111, ıall\·iJ:ıı, l..aıııbiyo. nukut lıor· 
Konuşıııu (Miz:ılı ımnti). 21.15 Es· s:ısı {rİ.)ut). 21.25 Xcşcli fılaklıır - ll. 
hanı, tahviliil, kaııılıı)o • nukut lıor- 21.30 Müzik (Kiidik orkestra - Şef: 
sası Ui.>at). 21.25 Xrşcli plaklar - il. Xccıp A~kııı): 1 - l;aııglbergcr • EC· 
21.30 Muzik ( h:ii\·iik urkcslra • :)er: >aııcler ormanıntl:ı. 2 - Sclıneı<lcr -
Xeclp A~kın) 1 - llohnoııyi - Hop· .\lcşhur rüfrcnlenlcn - polpurl. 3 -
ı.otli. 2 - lile'>snıcr - l\ırlııngıçl:ırııı 1 J. Strnu'>ı> - •'l'şcli \lllı> opcrclinclnıı • 
\'e<laı. 3 - norclıcrt - Bir gecenin .Jusclcr \alsı. :.!2 liaflalık posla ku· 
roıııaııı - \'uh. 4 - ı.copold • h:ıırlv .usu. 22.:ıo Müzık (Oııcrcılcr - J>l.) . 
had hatıras ı. 5 - Kuııncke - Mal eJ • .!3 Muzık ıGuzlıaııd - ııl.). 23.45 - 24 
lıiscli lıcııışirclcr opcrctlnılrıı ııı.ırş . Soıı :ıjaııs h:ı!Jcrlcri '°C )arıııki ıırog· 
Fıııııl. G - ll:ınııs Lülır • 'frıııpo : ram. 

l'enıııo ı B:ılop. i - Pachcrnc((g . y ab3ncı Radyolardan 
\' iyana ı;liiti. 1) Ki1~·ük >ıc~·iı rc'>mi 
:.!l oııcraıla h:ıll'l müziği. 3 - l~ra· , Seçitmiı Parçalar 
lıcııılc gı·zinıl. 4) l'rnlenlc utlı k:ırııı- l'rognımclaki vakitler 'l'Urkf-
cn. '.!:! . :ıo ~lii:dk (Sulhtk·r - ııı.ı . 2:: /C saati Uzcrlııc ve öğleden ıoıı· 
~lüzik (Cazlı.ııııl - ııl.). 2:1.4:; -,21 Son •aki saat olarak verilmiştjr. 
,ıjnn<; lıalıt•rlerİ \C yurınki pr08 f J Jl \' )' Sl'".L'LJ"İ 

()J> ~it.\ .,\ ~ ~"'' ,, 
rnııı. KOX:mıu.ıml 

Cl.::'llA - 11 - 4 - l!l:l~ 

1:!.30 Program. 12.35 Tlirk ıııiizı. 
ği • ııl. J3 Mcııılckcl ı;auı U) .ı ı· ı ,ıııuıı ' 
'c ıııetcoıı.ıloJı lııtberlcrı. 13. 15 - 14 
:'ıllizık (h.ırışıl, ıııoı;ıaııı . pi). 17.30 
l\oııu şıııı.ı ( lııl.ılaıı tarıhı dersleri · 
ıhılke\ ııı<lcn nuklt·ıı ı. ıs.:ıo l'ı ugraııı. 
l!l.35 ~liizık (Bir kuarlct - pl.J. l!l 
Koııuşıııa. J!J. l 5 Tuı·k ııııızığı ( J·':ısıl 
• ıı~jelı) . <,;atııııl:ır : llakkı l>crııı:ııı, h~· 
rcr J\ııılrl,. 11.ısıııı (;111·, llıısri ı lll-r, 
l laıııdi 'J'ııl.:ı). O"tı) .ııı : Cı·l:il Tok 
•Cs. 211 Ahı ıı s , ıııcıcul'Oloji lıal>rı lcrı , 
ıir:ı:ıı hor:-ıtısı (fı)ut) . :w.ı:> 'J'urk ıııiı · 
ı. iğı. <,;.ıl :ınl.ır: \ ccıhC', F:ılıiı c Fer 
•011, llcfık l · er'iatı. Ukııy:111lıır. Xcl' 
mi Hıza ,\hı sk:ııı, füıdifc .Nı') dık. 1 -
llicnz peşrevi. ::! - .S.ıdullalı aı:;.ıııııı 
il icaz ) üruk M'ııı:ıi sl - Niılc) iııı. :i -
lfııı-ı Arif lı<')İn - llıı·az ~:ırkı • ile· 
ııirn lı:ıliııı firakınla. 4 - Hcfik Fer· 
an • Tanbur laL:siıni. 5 - Himen Sen 

- lliru. şarkı - Yıll:ır ne ç:ıhnk l(l'~ 
li. " -'- l>ı·rl.·nln • Hirnı şıırl.:ı • Şıı 
lı:arşıki dai\da lıir ;)eşil. 7 - Hicaz 
s:ız sı·ınnisi. ıı - Sel{ılı:ııtln Pın:ır -

4. 

(İ. 

S.30 

9. 

9.10 
9~5 

X.ıpoli ııı ııııu : "Altm Garplı 
kız" (l'un·iııı). 

'l'uriııo gr. : <..:orıot'nun i~lirn· 
kı;> le ork('ı;lra konseri. 
l.cıpzig, llrcslav : "Fnlsıarr•· 

(\'crdı). 

lstokhulııı: (j ncı senfoni (Ue' 
ellıu,·e ıı) . 

Fr.ınkfurı: ;\foz:ırı progr. 
l\lılııilı · ''Akis ılc (ıafolca'' 
(11.uıdcD. 

1 J.5 l.oııdrıı t il.): "J>oı si fol" (\'ııg
ııcr) G~·iiııcii LH'rdc. 

ODA Ml 'Sll\ISI YE l\OXSJ~JU.lm 
li. 

7.50 
9. 
o. 

iti. 

4. 
8.30 

9.40 
10.50 

Bcroıııliıı slcı· : Or~ k.oKscrl 
(B.ıdı'lnn parç:ıl:ır). 

Yi~ ıınn : Kııiıılcl ( Şul;.c~). 
llükrcş : ~arkı. 

ı;~ rrı: !)nrkı, piynnQ. 
Hom:ı ;ır.: Triyo. 

l'ln;s, IW~FJmA~S \'E 

KO:\\;~MAl.AR 

l.on<lra: Bahçenizde. 
lıılokholm: Nc\'york sergisi
ne ~elıim. 
Kalundborıı: "llanılet". 
Roma ır.: "I.'esamc". (Konli) 
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Korfu'da endişe! Avrupa mat6uatındaki Ak.isler: 
-. ,_., ..... ~ ~ ~ -'-1~tı:WWWo.. ,_,_~ ,_., -

1Jaşta1atı 1 ıncidı 
tine bağlanması icap ettiği ba
hnnc~ylc bu iki görtlşme tehir 
c>cl i 1 nı em eli ıl 1 r. 

makta ve bilhassa ltalyan elçiliği evvel matbuata beyanatta buluna Silahh· istila devresi başladı 
etrafında silih sesleri işitilmekte. rak demi~tir ki: 

dir. "/talycmlann ~k meziyetleri "ltalya ingilterenin azmini tecrübe 
İtalya elçisi ve elçilik memur- var<ltr ve büyü1~ bir mil'ıettirler, 

etmek istiyor, 
K rtAL ZOOO YCNAN1STANA 

GEÇT1 
ları, sefaret binasında silihlı mil· fakat Cenab1hak, 1ıe lıikımettir Parls, 8 (A.A.) - Bütün ga· 
dafaaya hazır bir vaziyette bekle- bilinmez, onüın her türlil ~öval - zetelcr, ltalyanm Arnavutluğa 
mektedir. yevari hislerden mahnım b1rak- karşı yaptığı tecavuz karşısın· 

1NGtLTERE MENFAATL'ERL mıştır. Kraliçe bir çocuk dünya- '1a netretıerlnl btldirmekte mUt· 

Eğer Arnavutluğa karşı dar· 
be, mahallen hemen derhal lh
tlHttlnr yaratmasa dahi, bu hd· 
dlsenln neticeleri muhakkak ki 

lloına, 8 (A.A.) - Stefanl a
Jnnsının Tirandan bildirdiğine 

göre, Kral Zogo Korlca yakının
da Arnavutluk - Yunanfstnn hu
dud nnu geçmiştir. Atlnaya git
mektedir. 

N! MUDAFAA EDECEK ya getirdiği bir sırada ltalyanlar teflktir. Almanyanın orta Avrupada. ve 
Londra, 8 (A.A.) - "Mildafa- bu darbC1Ji indirmi§lerdir. Km - Jour diyor ki: şarktaki son darbesinin netice· 

asız kilçülc bir memlekete kar§ı liçe, il;i günlük yavrusile beraber BUyUk blr hırlstıyan mll1et. ıerlnden çok dahn \'nhlm oln· 
bariz yeni bir taarruz,,. İtalyanın yataJ;tan 'kall.arak Arnavutluğun hemen hiç müdafaası olnuyan caktır. 

'l'lran, 8 (A.A.) - ltalyan ha- Arnavutluktaki hareketi hakkında 1ıaricindc bir melce aramak mec. küçUk bir mtllotin üzerine atıl- Londra, s (A.A.) - Gaze· 
rlclye nazırı B. Ciano tayyare malClmat veren Daily Tclegraph buriyetinde 1;almıştır. ınak tein btıbaasa Mukaddes Cu· teler, Italyanın Arnarntluğa 
ile buraya gelmiştir. gazetesinin bu cümlesi bugUn çı- "Darbeyi indirmeden birkaç ma gUnUnU seçmiş bulunuyor. karşı sebepsiz yaptıkları hare· 
lTAJ.YANLARIN TELEFATI kan gazetelerin tefsirlerini telhis hafta daha bekleseydiler, ltalyan Netice ne oluraa olsun ltnlyanm keti müttefikan t:ı.kblh etmek-

R'omn, 8 (A.A.) - Stefanı a- etmektedir. Zar, taWatleri haricinde bir ha • hücumlarına karşı kendisini tedir. 
jansr Drnçdnn blldlrlyor: Gazetelerin bilyük bir kısmı t- rel.ette bulımmıl§ olurlardı. Kır mUtlnfaa eden memleket, husu- 'l'imes diyor ki: 

Drnc.da vukubulnn muhare- talyanın bu hareketinin İngiliz - J:a kar~ı bir, hatta silahlar ara- si yüksek bir takdire lAyıktır. 
bel erde sekiz deniz neferi öl- İtalyan itilıifına bir tecavüz oldu- 8lnda bir mukayese yapılacak 0 • 1'"1lhaklka küçük Arna .. ·uUuk 
muş ve g4 deniz neferi de yara· ğunu yazmakta.dır. Bu gazeteler, lımıa, bine ]carşı bir ?ıisbctinde, blrkııc senedenberl Avrupada

0 

senenin hıristiyanlar için en mu- o_:tada hiçbir tahrik ·mevcut ele- ortadan kaldırılmasına tnklya~ 
kaddes olan günUr.ıde yapılan bu fiilken yapılan bu too":!lZ /tal • etmekten ise sllAh elde, kendi· 
taarruzun sinsiliğine işaret etmek yanlara ne ka~ndırabilır' sini müdafaa etıne~l tercih e· 

hnmıştır. 

lhrac kıtıı.atıodan 30 nefer öl· 
muş, !l nefer yarnlnnmıştır. San· 
tR J{nranta'da bir deniz neferi 

''Devamlı bır menfaat ka.zau • 
tedirler. d b:z •. . t . den ille memlekettir. Demek o· . ı . . A ıra • ecegmı ::anne mıyorum. 

ölmUş ve ıo Jtlşl yarıılanmıştır. Times gazetesı ngılterenın v 
8 

l 1_.l b" f t . t luyor kt yalnız basit kun·et te-
una mu .xıv: ır .<rere emm e - . 

tŞGAT. EDİLEN YERLER rupanın bu kısmında müdafaa edi • ..nd ..ı~ .. • • zahUrU fle Yapılan ıstlUUnr der 
b 1 d mıyccegı en \W emımm. · 

Roma, 8 (A.A.) - ltalynn kı- lecek hayati menfaatleri u un u- "K d. . . ~-t k . t resine bugünden itibaren, sUflh 
1 en ısını gıxs erme ıs eyen 

taları, dUn akşam Şljak nehri ğunu ve icap ederse bu menfaat e 1 .: • b" • ,:ı,,_. \'e nteşle elde edilen lstllAlar 
v,r şampıyoıı, ır çocugu (ı.vt/ - d 

uzerlnde Drnç'U 15 kilometrelik ri müdafaa edeceğini yazmakta. me::, diğer bir pehlivana meydan de..,·resl kaim olmakta ır. Ar· 

Bu hareket, totaliter tablye
nin her zamanki· malum çizgi· 
lerini takip etmiştir. 

.Fııkat bu sefer, hücum sila.hı, 
bahane arayarak körletllmemlş 
tlr. Bu tecıwUz için Mukaddes 
~uma'nın seçilmesi de her hn1· 
de gl7.leme pl~nının sinik unsur· 
!arından birini teşkil etse ge-
reklir. 

Dnlly Tclegrahı> diyor ki: 
Mihverin son teşebbüsü. bU

tUn Akdeniz ve Ballmn de\·lot-bir mesafede bulunmakta ldl- dır. okur. ltalyanlann bu gibi müla· navutıuğun_ ltomşularınm kcu· 
Jer. Arnavutlar çekilmeden ev- Manchester Guardian gazete&i hazalarla alay ettiklerim biliyo. dilerıııi doı;rudan doğruya teh· ıerlıı!n emniyetine bir tehdit· 
\'Ol buradaki kUr>rUyU berhava diyor ki: rom. insan anlamadığı bir §eyle dit altında hissetmemeleri im· ur. Dundan başım Arnavutlul~ 
etmişlerdir. Bir keşi! tayyare "Bu !darbe Çemberlayn'in Mus- her zanıan alay eder. Öyle zan. ktmsızdır. 
fi!oRtt Draç ·c ıvarındıı. hazırla· &olininin sözlerine olan itimadını ncdiyorum ki 1:imse lta1yayı bıt FJsaro diyor. ki: 
nan tayyare rneydanma inmiş· kaybettirmiştir. Çekoslovnkyanın yaptığı i~lcrclcn dolayı takdir et- Arnavutluk sn.hUindekl top-
tlr. ilhakı Hitlerin sözüne olan itima- miyccektir. Ben de diğer nıii.ncv- ı·akla.rın bombalar altında mah· 

lta\yanlar şimalde Alessio'yu dını kaybettirdiği gibi.,, ver Arnaımtlar gibi /talya ile \'edilmesi ve buralarda bombar· 
işgal ettllden sonra flerlemeğe Daily Herald §Öyle diyor: şerefli bir esas d!Jhilinde 1:Ultür, dımanlarla. kan dökUlmesi iğ· 
do\"am etmişlerdir. ''Arnavutluğun işgali bütün ekonomi ve siya.set sahalarında rene bir manzara teşkil eder. 

Cenupta da Deh·inc lşgnl edil· Balkanları tehdit ediyor. Bütün sı'l.."ı bir teşril:i mesai taJıayyUl Bu istila. gecen seneki lngi· 
miş ve geride bırakılmıştır. Avrupayr1 tehdit ediyor ve umumi ediyordıım. ltalyamn bu hayale llz • ltalyan anlnşmasınm esn-

GöRUŞMELER bir ihtilaf imkirunı açıyor.,, zari/ane mul•abeZesi yü::e iıtdiri - smı doğrudan doğruya kökUn· 
Roma. 8 ( .A.) - Kont Cla- 1TALYAYA SORULACAK len bir yumruktan ibarettir.,, den sm·smıftır. Arnarntlukta 

no, mı sabnh Yugnslo\·ytının Londra, 8 (A.A.) - Sir John YORTU GCl\"ÜNDE TAARRUZ \'Ucut bulacak ltalynn askeri ve 
H.oma elcisi ile uzun blr mUlA.· Simon, bu sabah saat 11 de Çem. Vaşington, 8 (A.A.) - İtalyan. bahri Uslerl Akdenizde ve yakın 
knt y:lpmışlır. Clnno elci Be u- berlayn bulunma:lığı için nazırlar ların Arnavutluğa karşı yaptığı şarkta mu,·azeueyl hlssedlUr 
zuıı mliddet görUşmüştUr. MUlft- meclisine riyaset etmiştir. Lo~ taarruzun bir yortu gUnUne te - surette değiştirecektir. Siyaset 
kat hakkında s1k1 blr ketUm\yet Halifaks. beynelmilel vaziyet hak- sadUf etmesi Amerikan efkarı bakımından, bu doğrudan doğ· 
muhafaza edilmektedir. kında arkadaşlarma malQmat ver- umumiyesinde bir kat daha fofi· ruya, cenubi şarkt Avrupadakt 

Parls, 8 (A.A.) - Harlclye mittir. al uyand~nnt§tır. mult:ıvemetlcı·ı blr araya topla· 
Nazırı Bonnct, bu sabah Yuna- Zannecll'lcliğine g~re nazırlar Takriben 40.000 kişiden ibaret mak bnbsindekf Londra. teşeb· 
nlstanm Pnrls elçisini ve Polon· Roma hükOmetine teşebbüsatta olan Arnavut kolortisi husust cen bUsUne bir darbedir. lngiltere, 
ya sefirini kabul etmiştir. Oğ· bulunarak Arnavutluktaki hareke ilklerle veliahdin doğumunu tesit meselede nldkadnr Jlk deniz 
rcnil~Uğlnc göre blrkac hafta tinin İtalyanın beynelmilel teah- ederken bu haberi alarak hayret de,·JeUdlr. llundan böyle l n
sonra Beck, Pnrlse gelecektir. hütleriyle ne suretle telif edilebi. ve teessür duymuştur. glltercye söylenecek sözden zl-
YCGOSLAVYA lTALYANLAR leceğini ıormağa karar vermişler- Güzelliği Amerikada meşhur yado nlınncnk karnrlar gerek· 

tLE TEMAS HALİNDE dir. olnn kraliçe Geraldfn'nin Ame • Ur. 
Belr;rnt, 8 - Politika gazete- İtalya, Arnavutluğun tcmami- rikalı bir anneden doğmuş 01 - Salnt Drlr.e, Journal gazete· 

si diyor ki: yet ve istiklalinin ibeynelmilel bir mnsı,. Amerikan halkrnm Arna • sinde diyor ki: 
lıl l vutlugun feci akibetfne kar§J 

Arnavutluğun bazı şe re- ehemmiyeti hc:z olduğuna ve ilcr- b 
1 

d... . . . . lnsnıı, bu derece teanımlitlll 
rinde ltnlynn ve Arnavutluk kı· de bu vaziyette hiçıbir değişiklik ~s e ıgı. s~patı hıslerını tak - karakteristik lılr tecavllz kar· 

d l b ler Ol. 1 _ d . h 1 vıye etmıştır. k b 1 t 1 taab arasın a mu uı.rc e yapı amıyacagına aır azır anan şısmda ~o nz u unmuş ur. n· 

muştur. Daha !azla knn dökül· s_efirler konfe_ra_n~mın 192.1 ~arih-ı' ı·talya Arnavtıtlukta glltere \'e Fransa için en e .aslı 
miyrccğini Umlt etmek lcap e· 1ı karar suretını ımza etmıştır. nokta, bu ltalyan lıarekctmln 
der. Giiya Yugoslavya tarafın- İtalya, bundan maada İngiliz - Baştarafı ı incıdt muhtemel aksllltımellerini ölc;-
daıı alman tedbirler haltkında İtalyan itilafnamesinin ihtiva et- b?dcrse lngilterenin elinde olan mektlr. Cesur ve yiğit, fakat 
hnberler lntl~ar etmiştir. tiği teahhütler mucibince Akde· Cebelüttnrrk boğazını k:ıpayarcl: kUctil< bir mUletin lstıltldlint' 

Bu haberler doğru değildir. nizl:le statükoyu muhafaza etmek~ 1 ıtnlynnın Akdcnizdc serbestisir.i karşı yapılan Ye bUttin dUnyadn 
Yugoslav hUkilmetl, menfaatle- le de mükellefti. temine yadcn edecckmiı! derhı heyecan uyandırmnktan 
rlmlıl korumıya amade olduğu· Lord Halifaks, Balkan hükumet Fakat ltalya ukeı·leri Kral Zo- hali Jrnlmıyacalc olan. ter.a,·Uz -
ııu ..-e Arna..-utluğo. karşı alınan merkezlerinden aldığı raporlar ıonun kuvvetleri ile çerpı§ıı·kı:n 

1 
den gnyri, lıu meselede, her 

tedbirlerin ıuu\akkat olduğunu hakk-nda arkadaşlarına malUmat Mussolininin bu minimini lıarb::'!;lerJcn r,vel, Akdeniz mll,·aze· 
bildiren ltnlya hUkOınctlle sıkı vermiştir. niçin Hizwn gördüğü tabii b!r suali nesi ,·e statulcosu gibi lıllyUk bir 
temas halindedir. ARNAVUT SF..F!RlNIN olarak hatıra geliyor. Arn::ıvutlu'.' dava rnevzuubahlstlr. 

KRAL ZAMAN KAZANMAK BEYA .. rATI bir ittifak muahedesi ile esasen l~xcelslor diyor kl: 
1STEMtŞ V . gt S (AA ) _ Hull ltnlyanın himayesi allına girmiş Bir dnktırn için İtalyanın ile-

Roma, 8 (A.A.) - Stcfani A- b aşın ':'ı k h . . değil mi ic1i ki bu memleketi bü. ri sUrdUğU bahaneler clo~ru da· 
jansının Tirandan bildirdiğine gö- eyat~ittaAu unaratl ktnkrı.cı,":ez~e- 'ı tün bütün askeri işgal altına al- hi tel!\kki P.d1lse. hUtUn bunlar. 

. zare ın n rnnvu u a ı a ı - .. . . 1• 1 di re, dün öğleden sonra vazıyet va- . mak luz.umunu hıss.edıyor? kurt:ırmnlc bnhnneslyle .ate 
himleşmi§, Tirana hükumet erka- .,h.eUtk}.1aktkmda mk uhzl te.lıfd Avrulpenn ! Zahiren bunun ıebc~i Utranto len bir ıncmleketln evvelce ha-

l ume mer e erın en ge d 
nı paytahtta kalamıyacak ar:nı an 1• t t 

1 
kt . ld - nu kamılını hakimiyeti altına almak ber verilmeden hombar ımnnn 

. "k t ma uma ı op ama a o ugu . . l' t .. 
lamı§ ve meçhul bir ıstı ame e, b"ld" . t" 1 ve bu denızı tamamen müst.."\:1kcm ttıbl t utulmusını haklı S JS eı e 
pek muhtemel olaralc Elbnsana ha 

1 
R~~:~t~\aziyet hakkında pev . bir içdeniz hnl~c getinr.eHir; mez. Bizzat Hitl~r dahi b~ı de· 

rcket etmis;lcrdir. derpey malmat verilmektedir. A böylece de İtalyanın deniz kuv- rece ileri g!tmemış Ye Hıtler. 
Stefani Ajansı, bu haberinde şu merika hUku~etiııin kuvvet isti- vetlerine en emin bir üs yapmak. her halde icthişçlllk ısiltthrnrn 
ıh t d ermekteclı"r • t B. " T • t • k • k ıı ., ndan daha nıalılr hn-ma uma ı a v • malini yeniden takip e.ieceği fa. ır. ır gun rıyes eye ınme ıı· u nnmnaı 

Son günler zarfır.da mü.temadi. kat Italvaya knr§ı mUsbet bir tiyecek olan Ahnanyaya bu ağzı raket etmlştlr. . 
f.k. d • · t" k al zaman • k.li ı· · d :--1 ı.._ d · T b t Ocu\·re gaze· yen ı ır egış ıren r , harekette bulunmıyacağı tahmin ı t ı ıç en~e raıuıt e emıycce- Bayan a ou s, 

kazanmak istemiş ve General Guz edilmek, tedir.. . . _. .. ı ğt•ıirni anlatarak iıtihasmı keımel<. tesinde diyor ki: 
zoniye İtalyan ataşemiliterinin re H ll b ld d - A u un ı ır ıgıne gore, - • 'd" L-·ra•ı . d k . G a'yı 1 Faka 1 1 . . l ., •t• "iL_, __ d "'ru ı• ıyor ve vu • -fakatın e e onomı nazırı er merika sefiri Pilillps'in Kont t ta ya açın Arna,•ut ugun ı ı aa:s.a oı . . 

meselesi muhakkak ki, yalnız 

Avrupadn tesirlerini göst~rccek 
dcğl\<lir. Pilhakilrn, Arnavut -
luk, her şeyden en·cl bir nıUs
lllman memleketidir Ye bUtun 
mUslUmanlık dUnyası da bu to
ca ,·uz karşısında heyecan fçln· 

dedir. 
Daily H cralıd diyor ki: 
Şimdiye Irndar hu derece al

çak ve bu derece slnlk bir tecn
vUz görUlmemlştlr. :Pilhakikn. 
Musollnl, zayıf bir dosttan da
ha kolay blr kurban bula\ılllr 

miydi!". 
Nevyork 8 (A.A.) -Arnavul

:ıuıa karşı ya111lan taarruz bU

lUn gazeteler tarafından nefret 
\'e infial ile knrşılanmaktadtr. 

Ne"york Tlmes diyor kl: 
r.ayıt, kUçük \'e müdafaasız 

olan Arna,·utluk, blo!unun su· 
yn dUştuğUnU gBrcn Musolinl 1-
rtn tam bir kurban idi. Frnnen 
koflrntmnya kulak asma-lığı gl· 
bi hıgilterede de mesuliyetlerl 

deruhte etmeye hararetli bir su· 
retle hazırlnnd1ğındnn, Muso 
!ini lıUkumetl ttalyanın ~ok bU 
ytik ve mUtlıiş bir millet oldu 
~unn ı;üstermck için Arnnnıtlu
~a dönmUştUr. Alınnnya son 
zafcr1erl elde etti. Şimdi de ltnl· 
yaııııı ö\'l\necclt bir zn!erl vnr. 

Berne, 8 (A.A.) ltalyan taarru
zu lsviçrede umumi bir surette 
ta ·:~Jih ediln~ektc.dir. 

"Basler Nachrichten .. gazetesi, 
Avrupa sulhunun müthiş bir su. 
rette tozulduğundan bahsediyor. 

Bu:n1e'de çıkan ''Nazional Zei-

tııııg .. diyor ki: 
"italy:m hareketi Arnavutlıı!c 

perdesi arkasında İngiliz polit:l.a
sını teşkil etmektedir. İtalya bu 
hareketi ile ingilterenin şiddet ve 
kor'ltutma politikas•na karşı olan 
aıim ve al:ıülamelinin ne .derece 
kuvvetli olduğunu tecrübe etmek 

istiyor. 
"J ournal ide Geneve,, yazıyor: 
"İtalya Akdenizde Adriyatik 

d::nizinin ağzını kontrol eden Ot
ranto kanalına hakim olmak isti. 
yor. ı::u kanalın 1914 harbinde oy
nadığı çok mühim rol hatıra geti
rilirs:. yapılan tezahüratın statc
jik ma :ı;a.;a varmak için bahane. 

den başka bir şey olmadığı ıcota 
ca anlaşılır . ., 

Bertin, 8 (A.A.) - D. N. I 
lıildiriyor: 

ltalyan Arnavutluğa karşı b' 
rekatını mevzuu bahseden Vö~ 
cher Beobacher diyor ki: 

"Arnavutluk devleti, mevcudl' e 
yetini 1talyaya medyundur. f 
devletin hududunu İtalyan suta 
ları çizmi§ler ve temin etmişle 
dir. İtalyan milleti, Arnavutlu 
modern medeniyeti sokmak İ 
geniş mikyasta para, zekli, ve 
nerji sarfetmiştir. Resmi anla 
lar, İtalya ile Arnavutluk ara 
da sıkı bağlılığı mühürlemiş 
İtalyan imparatorluğu, bu küÇ 
Bal"kan krallığının daima hli 
ve ldostu olmuştur. 
''Fakat son iki sene zarfında 
navutluk, İtalyanın bu memJelc 
üzerindeki tabii nüfuzunu az 
mağa teşebbüs etmiştir. Bu in 
şaf tehlikeli bir hal almıştır. Zi 
her tarafta olduğu gibi, mih 
devletlerinin demokrat muhali 
ri, son birkaç hafta içinde A 
vutlukta da nüfuzlarını nrttı 
ğa kalkmışlardır. Biz, bunu, 
hcmya ve Moravyada, Litvan 
da, Polonyada ve Romanya.da 
görl:iük. Aynı tehlike şimdi, A 
vutlukta İtalyayı tehdit etmekt 
dir. 

"B. Mussolinin Adriyatik de 
zinin şark sahilindeki İtalyan 
yati haklarını garanti etmek 
kındaki kararı, Alplar ötc~inde 
dostumuzun da bizim gibi a 
sarsılmaz azimle haklarını mu 
faza ettiğini ve yangın ocakla 
zamanın.da söndUrdüfıinü iı 

etmektedir . ., 
Berliner Lokal Anzeiger tli 

ki· 
;'Mussolini, Arnavutluğa ka. 

büyük sabır göstermiştir. Vaıi 
tin geniılcmesi, İtalyan müdah 
sini med:>uri kılmıt ve İJ biti 
miştir. 

"Diğer memleketlerin, ve e 
cümle İngiltere ile Fransanın nı 
faatleri haleldar değildir. E 
buna rağmen yine İtalyan hare 
ti il .. alakadar olurlarsa, bu, h 
hald:. hiç de yerinde olmıyan 
müdahale teşebbüsü olacnkt 
Harekatın::lan dolayı İtalyayı t 
rik e.den Almanya, başka bir de 
Jetin bu işe mi'ıJahalesini anlı 
maz ve bu müdahaleye m:sarr. 
gösteremez. Bu ihtar. bUtün A 
rupa memleketlerine racidir.,, 

Romanya Harici 
Nazırı 
( Baştara/ı 1 incide} 

sill:ri l:abul cC:ilecektir. 
Misafir Naz:r, ağlcbi ihti 

'bu akşam ~ehrimizden ayr la 
tır. 

BİR TEKZİP 
Bü':reş, 8 (A.A.) - Rador 

jansı bildiriyor: 
Bir Alman gazetesi, f ngili• 

1 Fransız diplomatik icraatına d 

1 

B. Gafenkoya atfen bir müla 
neşretmiştir. Bu beyanatı, ya 
lamaya mezun bulunuyoruz. z· 
B. Gafenkonun diplomatik va 
yeti de Başvekil ve Hariciye N 
zırı tarafından 27 - 3 • 939 t 
h;ndc Milli Rönesans cephesi 
toplantısında tasrih edilmiş bul 
maktadır. 

· K ı k 1 • ı· ·ı ld , .,. b __ c 1 B lk yarunadaıanda hır nevı 

k ·ı tt l a ker ~. · ·-· ı d ba k b. k • ·· h line geti·rmek ısliyor. Yanı 
göndermiştır. ra ın muza ere e- Ciyanoyu zivnretine hariciye na· ı ııga ı ı e e e e<.eccgı u rrp;;ııua.'\t-,nı a an . • . ';'l( (l • .... • • • -· •• ...'!". . . 
ri uzatma suretı e a yan s - zaretinin sefırlerıne verdıgı nor- er en ! a ir JTH\ sat yo.c mu- uı a . 
lerinin yürlımesine karşı koymak mal talimatın yerine getirilme _ dur? Filcnmi:ı:ce vardır ve asıl bu Almanyanr.n Çekoıl~vakyayı 11• 
istedi i sarihtir. sinden bMka bir mana vermek ii<inciıidir ki bugünür mo.ksadıdır. 

1 
haktan maksadı ne ıse haly~. da 

Bir muvalckat hükumet kurul· doğru değildir. Orta Avrupnda "yaşamak saha. ,Arnavutluiu i_ıgal .ederken böyle 
malc üzere olduğu şay.!aları dolaş-1 .Arnavutluk ~efiri Koniça. Hul sı,, arayan Almanya iktısndi men-

1
bir maksat takip cchyor. . ? 

maktadır. Bu hükiımet, memleke- ı Ju ziyaret etmi!;tfr. zannedildiği. faatlerine muı:rayjr olm.::.kla bcra- 1 O halde acaha ~~~at .n~dır. 
te, İtalyan n himayesi altında h~- ne göre sefir. Çel:oslovakya se _ l:>:?r Çe~oslovnl:y~yı ilhnlc. etti. Zi: 1 Berlin - ~o~ mıh~er~ın '"' .. uç~ 
kiki ndalet esaslarına dayanan bır 

1 
firi Vlndmir Hurban gibi, ltal -

1 
ra bu ılhaktn ıstı!:bale aıt as!cerı I larında b.~ırıne muvuı ve muta 

rejim vermel: için mesul unsurlar 

1 

yanlar Arnavutların mukaveme· bir hedefin geçidini bulu:rordu. bih tekilde !~e ç.a~an ~eket-
11ıraf n.dm Jnmılacaktır. tini kırdıklnn ta' dirde bile se-

1 
ltalyada ötedenberi iktısadcn ve Jer şar'ıea doıru ıenışleme ııyaıe-

ö •rcn!l:liğine göre, İtalyanın fa ret blrırısını te~lim etmek iste. siyascten kendi himayesi altında tinin adeta müıterek bir taarruz 
mücl~h,.lesine sebep olan gayr:'T'e mlvecektfr. I oları Amavutlutıın bu muhutiye-\planına hazırlık ip~ti deiilM ne 
!;Ul un1urlar şehiı'~e soygun yap- I J{oniça, Hull'u ziyaret etmeden tini kafi bulmıyanık bu memleke.. olabilir? : ASIM US 

i~e SABAH, ÖGLE v ~ AKŞA 
Her ycnıc!~tcn sonra günde üç ~cfa diş'.crir.i:i C.rç:ıiaymız.. 

,_ - •. ....:.-.t.. ... 
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it~ ~~Fs-~ ...... ---- Mimar Sinan ---- Heyecanlı Zabıta Romanı ---. 

oankü nıaçlarda 

(BCJf taraf 31incil4e) 

ta takdirle ka.reılandı; ve bundan 
sonra onun ölmez, Abidesi olan 
SUleymaniye camiinln inşasına 

b~adı. Camiin Jnşasma başla -

KURUKAFALARIN ESRARI 
Ingilizceden Çeviren : H. MÜNİR 

Kurtuluş· -ÖeykoZ- mühtBliiT fençlÖr Birliğine 
Ateşspor Ankara Gücüne mağlOp oldu 

nalı altı yıl oluyordu. (1549 • --------
1555). Camiin in§S.Smda kullanı- -1141-

Ankara, s _ Gençler,blrliğinin f 
davtei üzerine 2 maç yaımıak için Mektepliler arcuıncla 

l n dört dJrek vardı ki bunlar bf.L Bu kurukafalrdan iki tane 
~ bir ehemmiyeti haiDil. Biri olduğu~~ biliyoruz, Ot~~obildeki 
lalcenderiyeden biri BaJebek ha. Ermenı ıle Trevor Selbının başına 
rabelerinden. ·biri Sarayı Amire gelenleri de biliyoruz. Her ikisi 
civarından, biri de Kıztqı mahal de öldürilldiiler ... Baıka kurukafa-
leısinden alınmrştı. lar da olsa gerek. Eğer varsa ve 

şehrimize gelen latanbulun Kur- F t b l t 
8 

SJ 
tuiu3 _ Beykoz mubteııt _rutbo1 U 0 U r 0 U V 
ekipi oldukça kalabalık bır se -

Camiin inpaı uzadıkça uzu· Mort onların da 'kimde bulundu
yordu. Sinanı çekemlyen dllşman iunu biliyorsa, her halde birkaç 
lan onu padipha müuvirliyor - cinayet daha olacaktır... Vallahi 
Jardı. bunlar pek tehlikeli iıler. Fakat 

yirci karşısında. ve Ankaragilcü 
stadında Gençlerl>irliği ile yaptı. 
ğı ilk ka?'§ılaşınasmı 4-0 kay • 
betti. 

Kurtuluş • Beykoz kalesine 
yerleştiğini gördUğümilz Genç -
!er.birliği 13 ncU dakikada Hasa. 
nın beklenmiyen sıkı bir şütü ile 
ilk sayısını kaydetti, Mağlup v~
ziyete düşen muhtelit takinı golil 
tellfiye çalışırken mUdaf ilerin 
kale önlerinde yapmış olduğu bir 
hata üzerine hakem frikik cezası 
ve.reli. .Alinin çektiği bu frikik 
Gençler.birliğine ikJnci bir sayı 
daha 3tazandırmıştı. !Ik devre bu 
Bu.retle 2-0 Ankaralılarm lehine 
hıttı. l~iiltm~w:-

"- Sinan camiin masarifin - bir kere girmiş bulunuyoruz. Ev
den para çalıyor, bir kısmı da: veli, Luiz Selbiyi bulmak zarure
''Kubbenin durmaamda §ilphe tindeyiz. Sonra Solo Smit'i bu iş
vardır.,, diyorlardı. Padişah Si • ler için çıkarmağa mecburuz. Kcn 
nanı çağırdı. Camiin ne kadar za. di hayatımızın emniyetini koru
manda tamamlanacağını sordu. mak da ayrıca bir meseledir. Zira, 

Sinan da: bu kurukafala.nn biıJde bulunduğu 
"- Saadetlft padiphımm dev- her dakika zarfında Dr. Mort ta

letinde in§aallahUtall~ Jkl ayda rafından gelecek bir ölüm tehlike
tamam olur.,, sine maruzuz. Bundan baş'ka he

Dedi ve dediği gUnde anahtar- nüz tesiı ettiğimiz "Dedektif bü-
lan padişaha teslim etti. SUley - rosu,, nun da haysiyetini muhafa
maniyecamii sekiz senede sona zaya mecburuz .ki, bu hususa en 

•.-ı-~ erdi. İnşası için yedi yiiz bin al - çok dikkat etmemiz Jlzım. Zira 

!kınct devrede, muhtelitin çok McktepiTlcr maçında n bir görünÜ§ 
tehlikeli sayılan birkaç akınını ~ --

tm harcanmlft.ı. Sinanın, Kanuni resmt zabıta, bilhassa müfettiş Te
Silleyman zamanındaki en son riman, mesele henüz aydmlanma 
eseri BUyükçekınece köprllsU \>J. dı bizim Solo Smit'i himaye et. 
muştur. (1565). tiğimize hükmedecek oluna, mU-

Mima.r Sinan halk arasında essesemiz yanmış gitmiştir. Bun
artık "Koca Sinan,, namile anılı· ların hepsinin fevkirlde olarak e
yordu. ğer Mort'u yakalayacak olursak, berta.ra.t ettikten 110nra, yeniden 

ilatUnJUğUn tesisine muvaffak o· t 
lan Gençler.birliği, yaptığı akm - 1 
la.rda Asım ve Ali vasrtasile iki 
~ol daha yaparak 4.0 galip va
tıyette sahadan çekildi. 

Bundan evvel yapılan mektep • 
liJer lik maçmda inp.at usta o -
kulu ile e~kek liııesi kareılaşması 
~in yaptığı bir sayı ile LO 
<'tkek lisesinin galfbiyetile netf -
~elennuşUr. 

fzmirde AnkaragOcü 
galip 

lmıir, 8 - MJUI :küme maçla. ı . 
tını oynamak Uz.ere şelırimim ge
len AnkaragUcll ilk kareıla§m&SI 
nı bugUn 5000 bine ya.km bir ae. 
Yirei kar§ısmda Alaancak Btadm
da Ateş takımı ile yaptı. BUyUk 
bir allka ile takip olunan bu maç 
J\nkaragUcUnUn 3 • ı galibiyetile 
bitti. 

Ankaranm ilk devredeki gay -
reui oyununa, !mılrliler ikinci ı 
devreae mukabele edebildiler. .. 
~eridin hakemliği altında ~

layan oyunda topu kapan Hamdı. 
niıı, lzınır kalesine ka.dar sokula
rak ortaladığı topu iyi vazi.yet~ 
Yakalayan Vahap daha bırincı l 
dakikada Ankaranm Uk sayısını 
Yapnıış bulunuyordu. 

1568 de Edirnedeki Selimiye belki de birçok kimselerin hayatı
camiini yaprnağa ba.5lcidı. Bu e - nı kurtannrş olacağız. 
ser, altı senede tamamlandı. Ta- Leroy'un bu sözlerinden sonra 
rihin tesbit ettiğine göre, .Mimar bir sessizlik devrcai geçti. Her iki 
Sinan; Şehzadebaşı camiini ÇI - sinin de gözleri istemedikleri hal
raklığı, Silleymaniyeyi kalfalığı, de muanın üzerindeki küçük ku
Selintlyeyi de ustalığı zamanında. rukafalar üzerinde durdu. Bu ku
yapmı30r. rukafaların korkunç, çukur gözle-

Şehzade camiini yaparken 53, ri ve sıtrran dişleri şimdi daha %i
Süleymaniyeyi 67, ve SultanselL yade göze batıyor gibi idi. 
mi de 81 yaşmda idi. Sinan bun· Nansinin söylediği bunlar, lıaki
dan sonra; köprliler, hanlar, su katen nefret uyandıran §eylerdi. 
kemerleri, kervansaraylar, tUr • Bunlarda bir uğursuzluk, bir cs
beler, mektepler, imarethaneler, rar vardı. . . Kcşfedilemiyen, kor
ve hamamlar vücude getirmeğe kunç bir esrar .. · 

devam etti. Nansi Leroy derin 1>ir cansıkın· 
• Mimar Sinan 1584 de hacca tm içinde başrnr kurukafalardan 

gitti. Döndüğü vakrt da su yolla- çevirdi. Bir müddet dügürıerek 
rile m~l oldu. Amele ücretle.. botluğa baktı. Sonra ayağa kalk
rini klmilen Mimar Sinan tesbit tr. Sarı uçları elektrik ııığınrn al. 
ederdi. o zaman ücretler kalfalar tında soluk bir parıltı yapıyordu. 
için on iki, ırgatlar için altı ~- Pençereye doğru yürüdü .. 
ça idi. Amelenin malşetlcrlne kı· Pencere açıktı. Sıcak bir gece 
f ayet etmediğini görünce divana rüzgarı hafif hafif perdeleri oyna
müracaat etti; hepsinin ma~la • tıyordu. 
rını yükseltti. Sinan ar:tık koca- Tam bu sırada masanın üzerin-

1 
mış. yaşı yilzU geçmlştı; (lSS~) deki telefonun zili çaldı. 
de vefat etti. Süleymaniy.e camı. Leroy yerinden oyna.dı. Telefo. 
inin bir köşesine gömUldil. , . 

Tezkeretül Ebniyenin tesbit et. nu elıne aldı: , 
•V• •• ıı.ı• s· an 81 ca· - Allo .. Evet ben Leroy um ... tıgıne gore; .-ımar ın 

26 t .. Kim konuşuyor? ·w~ mi, 50 mescit, 55 medrese, ur .... "*~•--.,.. be, 14 imaret, 3 tımarhane, 5 su Leroy bir müddet telefonda din 
_ ......_._____ ~ yolu ve kemerleri, g büyUk köp- ledi. Tamamen dikkat kesilmişti. 

Darüşşcfa ka ta1mm rü, 17 kervansarayı, 33 saray, 6 Sonra: . 

ta 1. • d d mahzen 32 hamam olmak Uzere - Pekila, dedi ... Anlaı:iım. Şım 

Bu suretle, daha. ilk daki~a~ 
mağlup vaziyete düşen !zmırlı • 
ler, kendil · • toplamağa vakrt 
b enru .k. i 
ulrna.da.n Fikretin yaptığı ı ınc 

golle karşılaştılar. 

d k . futbol 1 na dün de Kaba § ısesın e e • • . 
1 Mektepliler arasın a 

1 
• • • 330 eser vücude getirm~tir. Kil- den sonra ayağını tebk al, o maz 

turnuvası maçlarına dün Taksım vam edıldık. l 1 rd Bogv a· rUk eserler bu sayıya dahil de mı? Ayağını tetik al! 
edildi Dünkü arşı aşma a a ~ - f k d k 

stadmda devam · . • ef 15 3 15 . 0 . lstiklil ğildir. Leroy tele onu apa ı tan son-
Top, Yeniden ortaya gelir gel 

rnez to}>lu bir hUcuma geçen ~· 
teşIUer sol açıklan vaaıtaaile ilk 
Ba}ılarrnı yaptılar. De\Te de .bu 
ureue 2 - ı Ankaranm lehıne 

bitti. 

K b zıçı V ayı • • ' o k d.. d .. Güniln ilk mUsakabası a a - . y·· ··ıkUyil l5 _ 12 15 _ Hasmı Bedrcttin LGER ra arısına on u: 
. ta lfsesı uceu , Müf . T . d h r ·1e Ticaret mektebı • . G 1 ta da Pertevniyali . . . - etbş enman az a a taş ısesı d ydi 

13
• a a sar~y dil Fatıh aSkerlik şubesınden: Solo Smit'i ele geçirecekmiş. Şim-kmılan arasın a . dah .. 15 • 6,.15 - O ıle yen d ern t l - 316·333 (Dahil) doğumlular di telefon eidiyordu. Kurtulmuş 

Rakiplerine nazaranıu b ~ .. aus- ~~rtişş~aka takmı1. 1 
ald. carc dan bunlarla muameleye tabi yok· saklaruyormu~ Şimdi bizden tali-

.. b' yun çıkaran .n.a a~ e- ekıpıne hukmen ga ıp ge ı. 
1 

k ~ bak . . saki ı 
1 

· . 
lWl ır 

0 

i 1 k ama aça15ı, a)a \e ı ara mat bekliyor ... İşler amma da ıler 

Nansi bu sözleri dinledikten 
sonra kocasını pencerenin kenarı. 
na sağırarak: 

- Buraya gelsene, dedi. Sana 
bir fCY göstereceğim. 

Leroy pencereye yaklaştı. Dıp 
rı baktı. Karşıki kaldınnıın li%e· 
rinde iki adam duruyordu. Bir ta
nesi ötekinin aigarasını yakıyor. 
du. Bu sıra.da, sigarayı yakan a
dam tesadüfen Nansi ve Leroyun 
bulunduğu aydrnlr'k pencereye 
baktı. 

Leroy birdenbire geri çekildi. 
Nansiyi de kolundan yakalayarak 
geri çekti. O kadar hızlı kavra• 
mıştt ki, karısı kolunu uğugtur
mağa başladı. 

Leroy saıdece şu sözleri söyle
di: 

- Bizi gözetliyorlar. 
KORKU iÇiNDE BULUNAN 

ADAM 
Müfettiş Teriman, gayet ıilrat

le hareket etmişti. Solo Smit kaç· 
nuş h:c .de müfettiş onun yü.Zünll 
görebilmiş ve tanımıştı. Solo Smit, 
bUyük Londra şehrinin lruytula
rmda saklanadursun, Müfettif Te 
riman 'kendi adamlarmı Leroy'un , . 
peşine koymuştu. Leroy vasıtası. 
le, Smitin yerini öğren~bileceğini 
ümit ediyordu. 

Solo Smit'i tevkif etmekle Tre
vor Selbinin katilini ele geçinniı 
olacaktı. Arkasından da bir katili 
saklamak suçiyle Lcroy'u tevkif 
r.decekti. 

Fakat Lcroy, Müfettiş Terima
nın kendisi hakkırida aldığı tedbir 
lerden birini görmügtü. Evinin 
karşısında be'kliycn iki adam, hiç 
şüphesiz Terimanrn adamlarıydı. 

Lakin Leroy bundan telaıa düş 
medi. Solo Smiti'n nerede oldu
ğunu ken.disinden başka bilen yok 
tu. v c hiç §Üphc yok ki, Solo 
Smit, Milfettiş Terimanın telefon 
muhaberelerine el koymadan ev
vel telefon etmek imkanını bul
muştu. Bundan başka, Terimanm 
tahminin tamamen hilafına olarak, 
Leroy, velev tazyik altına bile gir 
se Solo Smit'in nerede .saklandı
ğı~ı söylemek niyetinde degildi. 

Pencereden dışarıya bakmanın 
bir faydası olmadığına göre Leroy 
ve Nansi yatak odalarına geçerek 
yataklarına girdiler. Ve sakin bir 
geceden sonra sabahleyin ~er z~
manki gibi kahvaltıyı mutcakıp 

Leroy en şık elbiseleriyle sokafa 
çıktı ve yazıhanesinin yolunu tut
tu. Takip c!tlildiğini biliyordu. 

Yazıhanesine gelerek masası ba 
şına oturdu. Bir sigara yaktt. Zi
le bastı. 

San saçlı, yüzü çilli bir ufak ço
cuk içeriye girdi. Bu çocuk ''Le· 
roy - Fergus takip l:fürosu,, nun 
iki ortağından başka yegane faz· 
la azasiydi. Büronun ufak tefek 
işlerini görüyordu. Adı Pimpl'di. 

Leroy, Pimpl'den sordu : 
İkinci devre, iki takımın da 

birçok fırsatlar kaçmnasile, fa • 
kat Ateşin da.ha enerjik oyunu 

kipi ilk devreyi 2 - o ga1 P o ara Yüzme müsabakalari hiç askerlik etmemiş gümrük ve tedi ha ..• 

bitirdi. harp sanayii smıOanna mensup e- --------------- -====:::: (Arka.n var) 

!kinci kısımda çok canlı oynı. Ankara, 8 (Telefonla) - Su rat ,.e gayrimüslimlerden 316 ila 
yan Ticaret takımı ancak bir gol sporları Federasyonu bugün saat 331 (dahil) ve 332:333 doğumlular 
kaydederek neticede maçı 2 

-
1 

16 da Çocuk Esirgeme Ku~mu- dan cezalı . olanları bu kere sevk e· Devlet Demiryoila.rı ·.ve -~ Limanlar.~ 
i letme Umum idaresi . ·ilanları · · 

altında cereyan etti. . 
Devrenin son dakikalarında ı

ken AnkaragUcUnUn birden parÜ 
layan hücumunda Fikret 43 ne 
dakikada çok sıkı bir şiltle takı -
rnına UçUncU golU de kazandırdı 
ve maç 3 _ ı AnkaragUcUnün ga. 
libiyetile sona erdi. 

Galatasaray Klübünün 
yeni idare heyeti 

Galatasaray klübü ~urakabe 
h . ti dUn klüp merkezınde top. 

C} C "f t . 
lanarak geçen hafta isti a e. ~~ 
olan idare heyeti yerine yenuıı 
seQrniştir. . 

Murakabe heyetinin Ali Samı
nin bqkanhğmda yaptığı dünkU 
]"tima bir hayli münakaşalı ol • 
muş ve neticede yeni idare heye
ti şu zevattan kurulmuştur: • 

Reis: Nazmi Nuri, ikinci reıs 
Yaı:ıar, katibi umumi: Bedri. ver.. 
ne<hr: Adna.n. muhasebeci Set • 
ı ırı, , azalar da: Sedat Ziya, Va· 
mı'c Gezen ve Adil Yurdalrul. 

kayootti. nun kapalı ve sıcak sulu yuzme dileceklerdır . 
tk· . yun Şişli Terakki Ile haYuzunda, ilk defa olarak ter - 2 - Şubede içtima günü 26 ni· 

ı~cı 
0

. be . de yapıldı Ga- tip ettiği mUsabakalar yapılmıg.. san 939 çar§amba sabahıdır. Işık Iıselerı ynın · ı · 
i · adığı Şiş- tır. 3 - Bunlardan bede vermek ıs· latasaraylı Sel mın oyn b Çocuklar bayanlar ve erkekler tiyenlerin bedelleri 25 nisan 939 sa· kk. takımı bu maçın a - ' 

Muhammen 1'edelleri ile miktnr \•e e\•safı aşnğJda yazılı iki 
.h ı a ·ı k üzere 11 ı;rup maı7.eme ve eşya her grup ayrı ayrı ı a e c ı ıne · 

li Tera 
1 

• b. için ayrı ayrı mllsabakalar ter - h akşamına kadar kabul edilir. 
aından sonuna kadar .ha. k.ıın ır tip edilmişti. Davetliler ar_asm. • 4 - Yukarıda doğum ve sınıfları tın alınacaktır. 

1 
d ıı 

':t k b 2 O Bu ir:ıe girr.ıek isteyenlerin her grupa ait hiza arın a yazı Oyun "?kararak ra ı ını • da Adliye ve İktısat Vekıllerı • ,•azılı eratın tavin edilen günde şu· ~ · ttiw. 
0

kle 
~ 1 

J muvakkat teminııt vermeleri ve l:anunun tayın c gı vesaı 

4. 1939 sah gUnil saat (10,30) o;ı buçukla Hnydarpaşa~a gar 
binası dahilinde!ci komisyon tarafından açık eksiltme usulıle sa. 

mağlup etti. miz ile Beden Terbiyesi Umum bede hulunmalarr, gelmiycnler hak· birlikte eksiltme günU saatine kadar komisyona müracaatları 
Ü .. .. üsabakayı Darilşşa • MüdUrlilğU erkanı bulunuyorlar. kında kanunt takibat yaprlaca~r i· lazımdır. 
ç':111c~~eülkü takrmlan yap- dı. Müsabakalar çok heyecanlı ve lan olunur. Bu i..,. aı·t aartr.ameler komisyondan parasız olarak dağıtıl· faka ıle ne.şeli oldu. Kazananlara müka - -- - -------- ':$"" il""" 

· tti !atları verıldı. /!!""' llAJ K OPERETi 1 _ 12 adet rift silindirli diyaframh çift knJlu emme tu. 
tılra · · tm maktadır. 

Bu maç çok se.rt .cere.yan e _' •• •• 1~ ~ı l'lıgün .16·, "k•am 9 da ~ • tJ 118 th 
b hal a B ha d 1 

" v lumba muhammen bedeli 1584 lira ve muvakkEıt temına zaman zaman mil 13 ır arutgucu aa sın a (Yeni operet) 
lan bu oyunda DarUşşafakahla.r yapılacak maçlar zm DEi.ti.im lira 80 kuruştur. '--..:ı r 

kurd lar "e 2 _ 500 adet el arabası denıır tekerleği: M•Jhammen ~e 1 açık bir hakimiyet . u Tı Fakültesi _ Baru• ... Hcü A (Zo:o IJalmaı) şnrkılar söyll)·eccktir (
1952

) 

her iki kısımda da bırer gol ata. P "b"" TURAX TiYATROSU ..:.l:.:250=_:1.::ir:a:_v~e:_:m:.:u:..:.v.:ak:..:.k_a_t_te_m_i_na_t_ı_9_3_U_ra_75_ku_ru_ş_t_ur_. ___ _ 
· 2 o kazan. takımları saat 16. ·r~J · rak bu tekmelı maçı • Pa k l Unasebetile Bakır _ f Bugiln saat 15 de; Gece 

dılar 8 
a ye m ı 20.30 da Ertuirul Sadi 

· köy Rum takımları iddialı maçı J Tek ve arkada~ları 
Voleybol &aat 14.30. 1 . (Samnn altından) 3 r . 

Yine mektepliler arasında ter- Bezezyan Lisosi - Beşiktaş Tay (Sc) Atil1i Revüsü • ?ıllçc Pcntcf 
tip edilen voley'bol mUısabakalart- yaTespor takımlan saat 12. Varyetesi 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Tıp FakUltesi Çocuk hastal ıklan ve bak~ı kliniği asiırta~ 

lrğı açıktır. Asistanlık talimatna mc!lnde gösterılen §artları haız 
olanların Tıp Fakilltesi dekanlığma mUracaatları. (2369) 



8 - YAXIT 9 NiSAN 1939 , 

J. • • , . _ ı: -:J, • •. • • "' : r ' • ...- ı 

GRiP • NEZLE - KIRIKLIK - SOGUKALGINLIGI - ROMATiZMA - NEVRALJİ BAŞ • DiŞ 
ve bütün ağrıları derhal keıer. isim ve markaya dikkat: NEVROZtN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

p BAKER Mağazalarının .. 
sattığı kostüm ve pardesüler, 

emsalsiz bir biçimdir. 
Böbreklerden idrar torbasına kadar yollar- ! P ... . 4 ""G 
daki hastalıkların mikroplarını kökünden te- 1 Karışık ve nasıl ~apıldıgı bellı olmıyan .~ya 

Sağlam mizlemek için (Helmoblö) kullanınız. • çocuk gıdala~ıyle yavrunuzun sıhhatını 
• • tehlıkeye koyarsınız. Şık 

Ucuz 
Halihazırda piyasamızın en 

zengin ç~itleri, her yerden u· 
e mo O Allabın yarattığı gibi saf ve 

tab.ii hububattan. yapılmış . 
cuz fiyat ve müsait ~rtlarl;ıl 1 

c:atılmaktadır. 

Z AY 1 

035 ~l'nt~inde Haydarpa~a füesl

nin 10 uncu ~ ınırından aldılım ta~· 

diknampyi kaybettim. Ytnisini cıka· 

racnlımdan eski.sinin hükmü yoktur. 

Tahsin Orduman 

' 

Cipsi Mikdarı Muh. Bedeli 

Tekn!k ~Ieti 20 kalem 
Sarı toz yaldız 300 Kgr. 
Çıralı tahta 18 M3 

,, kaalı 14.426 M3 

Lira Kre. 
1258 10 
345-

1426 74 

% 7,5 :Muvak
ltat Te. 

Lira Krş. 
94 35 
25 87 

107 

Böbreklerin çalışm a. kudretini artırır, kadın, erkek idrar 
zorluklarını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane ilti
habını, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak, ve bozarken 

yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder ... 

idrarda kumun, mesanede taşların teşekkü
lüne mani olur. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her 
eczanede bulunur. 

Dikkat: H elmoblö, idrarınızı temizliyerek 

Eksiltmenin 
Şekli 

1 ma vileştirir . .. 

Snnt l 

l stanbul Asliye ~ üncil llukuk 
Afalıkemesinden : 

lstanbul evkaf müdürlüğil Yekili 
Abdullah tarafından önce Kadıkö .. 
yünde Osman mahallesinde Hasim 
Paşa sokağrnda 1.ı:l numarada otur_ 
mu, Jln~an Selami aleyhine !138/ 
1714 Xo: ile acıl:ın, yukarıcln ) nzılı 
haneyi işgal ettlginden dolııyı ecrl 

Açık eksiltme 14 
15 
15,30 

,, 
.. ,, 

Uzun ve kısa konçlu 840 çüt 
3540 lastik çizme 265 50 ,, ,, 16 

misil olarak 591 lira 80 kuruşun 
tahsili clav:ısının mulıakemesinılc; 
nıüıldeialeyhe tebliğatın (iledenhe .. · 
ri iliincn yapılmakta olduğu anla .. 
şıldılıııdan bu kere dahi ilıinen 
tebligat yapılmasına ve kendisine 
hu husus fcln hlr ny mühlet ,·eriL 
meslnc YC muhnkenıenin 10-5-
939 Çarşamba günü s:ıat 15 c hıra .. 
kılınasıııa karar Yerilıliğindcn her _ 
murul.ıu karar yuk:ırıda adı seçen 
müddeialeyh muayyen gün Ye saat_ 
le mahkemeye gclıntdiği yeyn hir 
vekil göndermediği takdirde gıyn _ 
hında muhakemeye de,·am oluııaca. 
~ı flnn olunur. 

I--. Şartname ve nilmuneleri mucibince yukarıda cins ve rnikdarı yazılı 4 kalem malzeme ayrı 
ayrı eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme saatleri hizaalrında gösterilmiş· 
tir. 

m - Eksiltme 11--4-939 salı günil hiularmda yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mu
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

HASA ÖZLU U LA 1 

.. 
~· ....... ~ .... - .t.·.···-'!,.· ~~· •.t.•.t..1 IV - Liste ve şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi yal

nı~ nümunesi de görüleblir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile mez.. 

kur komisyona gelmel~r!. ___ (2023) VAKiT K't • 1 Hasan özlü unlarını çocuklarınıza yediriniz. 1 apevı En .~üksek evsafa malik olan bu özlü unu 
Dunyada mevcut çocuk gıdalarının en • • • 

Mikdarı Muham. Be. Muvakkat Temi. Eksiltmenin 
Cin11 Lira Kr. Lira Kr: Şekli Saati 

; 2000 adet 1250.- 93 75 Açık 14 
Makine eeritl ''Mavi - kırmm,, 3000 

" ,, il ''Siyah • kırnıı,, 2000 paket 224.- 16 80 Pazarlık 14.30 
Sabit toz mürekkep 500 eişe 
Yazı makine yağı Takriben 25 Kg. ~ 40.- 3 00 14.45 .. 

2000 kutu, 379.- 28 49 Açık 
. 115 

Sarı kalem ucu 5000 adet 272.50 20 44. Pazar. 15.30 
Müre~kep lastiği 2000 §İ~e 93.70 7 03 ,, 16 
Stampa mürekkebi ''mavi,, 500 

" ,, 
" ''kırmızı,, 20000 tabaka 393.96 29 25 Açık 16.30 

Silnger k~ğrdı Takriben 600 Kg. 

1 - Şartname ve ntimuneleri mucibince yukarıda cins ve mikdan yazılı 7 kalem kırtasL 
ye hizalarında yazılı usullerle ayrı &jTI satın alınacaktır. 

1l - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında göster il -
mlotir. 

l1l - E ksiltme 17--4-939 Pv.artesi günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki A. 
Iım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabileceği gibi nümuneJer de gö. 
rülebiUr. 

V - Eksiltmeye girmek isteyenlerin % 7,5 güvenme paralariyle adı geçen komisyona gel
meleri. (2088) 

Akhisar belediyesinden: 
I - Belediyemizde mevcut şartnamesi dahilinde 10 Nisaıı 

939 gilnU saat 15 te ihale olunmak üzere bir sondaj işi kapalJ 
zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. Bedeli keşfi 7500 lira olan bu işin 
talipkrin kanunun tarifi dairesinde Akhisar belediyesine mü. 
racaatlan ilan olunur. (2133) 

Göz Hekimi 
Dr. Murat Rami Aydın 
Tak~im - Taliırılıaııe Urfa apartman 

Teleroıı: ~ la53. i\lııa)'l'nt: l'ııı:ırılan 
h:ışka her ı:iin 14 - 18 c kııılnr. 

Resimli Hafta'nın 

Dün ve yarın tercüme mükemmelidir. 
külliyatı Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, 

No. 
41

-
50 5 

ci 5eri Kr. Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Badem, 
41 Dö Profunclis 50 
42 Günün hukuki ve içtimai Çavdarözü Unlarını çocukJarınrza yediriniz 

meseleleri 75 
43 Eflatun 35 
44 Gizli harpler 75 
45 Disraeelinin hayatı 100 
46 Metafizik nedir? 25 
47 Yeni ndam ~ 75 
48 İrsiyetin tesirleri 75 

~ ~ 
49 Politika felsefesi 75 
50 Estetik 25 

610 
Bu serinin fiatı 610 kuruştur. 

Hepsini alanlara yüzde 20 iskon
to yapılır. Kalan 4.88 kurşun 

1.88 kuruşu peşin alınarak mille. 
hakisi ayda birer lira ödenmek 
Uzere il<: taksite bağlanır. ,. -~ 

Giyime ınerakh 
Bayanlara 

A vrııpaılan hususi surette ge
tirttiğim :rıızlık modellerimi hir 
dem giiriiniiz. lsleyenlere pru -
vnsız patron çıkarılır. 

J>iplom Tcr:i 

YAVUZ SEZEN AkhiMa Belediyesinden: 
Bt!edt~lz ~J~ktrflr fa brik ası elektrik ve idare şefliği mün. 

1ıaldir. Talipler in 20 nisana kadar evrakile birlikte tekliflerhıi 

Zengin hediyeli müsabaka
sına i cıtirak ediniz 

Y Pııris Kaılın T erzi lik Akaılcmi-

belediyemfae bildirmeleri. (2062) 

S \ 111111 : ASI~! llS 

1 
sinden . Beyoı:ilıı Pıırrııakkııpı l 13 
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