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italyanlar; Arnavutluk Hükümet Merkezi ile 
6 Şehri Aldılar. Zogo Yunanistana Sığındı 
Vatanları için Kahramanca Çarpışan Arnavutlar, 
Arkada Bıraktıkları Herşeyi Tahrip Ederek Çekiliyor 
Balkanlar 
Tehlikede 

y as&ıı: HU..ya Cahtd y ALÇIN 

1

TiRANADA BÜTÜN BiR İTAL YAN ALAYI iM HA OLUNDU 
Kral 

~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Zogoyu İdama Mahklim Etti 

Mimar Sinan 
ihtifali 

Bu.gün büyük Türk miman Ko
ca (Sinan) ın ölümünün 851 inci yıl 
dönümüdür. 

Bu münasebetle, her sene oldu
ğu gibi bugün de muhtelif şehirleri
mizdeki halkevlerinde ihtifaller ya
pılacaktır. Şehrimizdeki ihtifale sa· 
at 16 da SUleymaniyede başlanacak 
tır. Okuyucularımız, bu büyük Türk 
lllhne.nnııi hayat ve eserlerine aid 
muhtelif mimarlann ve salahiyettal' 
kalemlerin yazılannı bugün 4 Uncu 
sahifemizde tertip ettiğimiz (Sinan 
sahifesi) nde bulacaklardır. 

Korfo: 8. (A'A') - Burada yaı
km günlerde birdenbire bir 1talya11 
hareketi vukuR. gelmesinden endi§f' 
edilmektedir. 

Vuaanistaıun Paris e1çisinin Zİ' 
yaretf 

Paris: 8. (A.A.) - Hariciye na
zırı Bonnet. bu eabah Yunanistamn 
Paris elçisini ve Polonya sefirini ka
bul etmiştir. öğrenildiğine göre bir
kaç hafta sonra Beck, Parise gele
cektir. 

ttalya ve komşuları 
Milano: 8. (A.A.) - Rcgime fn. 

cista :-·ıızıyor: 
Armıvutluğıın ışgali hiçbir de\'le

te ve l<0m~u devletlere karşı değıl
dir. 1telya bu k•mı~ıı devletlerile sa
mimi ıni\nascbellC'rın idaıncsini arzu 
elmr.kt~dir. 

B. Gafenko dlb hariciye Yekllimizle glrllfUrken 

Dost Romen hariciye nazırı M. ı 

Gafenco ile Hariciye Vekillmiı ŞUk
rll Saraçoğlu dUn şehrimizde birbi· 

rine mUllld olarak her iki memleketi 

alAkadar eden harici meeel•ler Uze. 
rinde dört saatten fula dnam • 

den usun bir görtıome Y•Pmıtlu--. 
, Hariciye VekUimJz UUkrU Sara.-
coğlu Ankan ebpnı.tn• b&flaDU. 

hwnıaf ncrlDla dtln. •ba.h tebrlmke 
muvaaalat atm.iftir. VelrJ&. a.tuyn-

(1.91 ...... ,ı.u) 
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Arnavutluk meselesi 
Arnavutluktaki ıtalyan harekii.· 

tı, bugün Avrupa sıyasetinde yeni 
~ bir sar:smh husule getirmektedir. 

' ' Rıhtım Bekçilerile 
Anlaşabilecekmisin ,, 

Kurnazca 
Yapılmış bir 
Kaçakçılık 

Bazı komisyoncuların 
vesikaları alındı 

Gilmrük ve muhafaza te kila-

ve vsi Ediryor 
Burada Birde '' Genelik Sinema 

t 

Salonu ,, Yapılarak Sıhhi 

İngiliz başvekilinın Arnavutluk
ta.ki bu harekatın. memleketini doğ· 
rudan doğruya alfı.kndar etmiyeceği· 
ni bidayette beyan etmi~ olmasına 
rağmen, bu mesele yalnız Adriyatilt 
meselesi olmaktan çıkacak mahiyet· 
tedir. 

~ 

''Kasavet Çekme Mehmet. Hepsi 
de Elde Edilmiştir Onların ,, 

tı memurları dün kurnazca yapı -
lan bir kaçakçılık hadisesini mey
dana çıkarmışlardır: 

Şehrimizdeki Ford .acentesin
den hurda malzeme satın alan iki 
komiı;;yoncu evvelki glln Ford fab
rika ından tekrar külliyetli mik -
darda satın aldıkları hurda malze
menin gümrüğtinü verdikten sonra 
harice çıkarırlarken memurlar 
şuphe üzerine bunların içinde bu
lunan boru \ e motör gibi parçala
rın · ·n· birer birer aramışlar ve 
bunl,ırın içind.! külliy<"tli mikdar
da otomobil lfı.stiği mevcut o~du
ğunu görm!ı, lerdir. Bu lastikler 
dc>rhal müsadere edilerek komis -

Filmler Gösterilecek 
Şüphesiz ki 1921 de toplanan el· 

çiler konferansı tarafından kabul e· 
dilen ve bilahara 1926, 1927 senele
rinde aktedilen Arna\'Ut- ltalyan 
anlaşmalarının teyid ettiği bir ltal· 
yan müdahalesi- Arnavutlukta em
niyet ve nizamı temin zunnında- ken 
disini o zaman meydana koyabıle-

..... ı.cw.---

Son günlerde bu gorüşmelerc nr
tik ben de alışmış \ e yav.1ş yava~ 
onlara yanaşıp kanc:;mu~t1m. Me<lro-
seye okulup ıgındığımızm 

tam yirmi birinci gunü ak-
şamı idi. Ham :yagmurlu, biraz 
d o •u ktu. ZI\ c mize g len 
h m erilerin ge rtl k rı · r v 
• aire ile bizim hoc, B k·r un hel
\ n ı ba 1yordu. B"z d l!kı gun
lerin hatıralarını d r t rek goril
şüp, gulu U) orduk. An ızın hôc
remizın kapı ı \ uruldu. Ardın -
dn.n da bizim Sn.lilı r ı g r ve 
kalın e i du) uldu: 

- Hoca K ra M 1 met efendi 
burada mı?.. 1 

Biribirimizle b"r hayli şaka

laştıktan, ~ uradnn buradan konuş
tuktan sonra reis beni bir kôı:ıeve 
çekti ve ~ avaşça: ' · 

- Karde-.. decı:. Çubukluda, 
börekçi İbrahim beyiıı ko klerinde 
karargah kuran Yunan taburu 
için Yuııaııi"tnnclnn, ) lız kadar! 
orta boyda sandık geldi. Ağırlık

lannn bakılır j e hunlar ya cep
hane .> a bomba ol.ırak. Dört beş 
gun onra bunları Çubukluya gö
türecC"klermi., .. Yapurdan rıhtıma 
bizim u nklar çık. rclı. Ş"rndi, ı-ıh: 

tımm Tophane ba~ındaki ~ıgır ant
:repolarıııcla duruyor. Ba ında da 
bir tanecik nvbetç· \at. Kalclıra

mazmı) ız u and klnrı acaba? .. 
O söztine de\ anı ederken ben de 

tarif ettiği yeri göziımün önünden 
geçirmiştim. Gerçi tenhnlığına tcı!
ha idi amma çok ta goz onu idi, öy
le pek serbest çnlı ıl <'ak bir ye" 
<leı,'ildi. Sordum: 

Tophane rıhtımında geceleri 
e.,kısi gibı çok nöbetçi 'ar mı? 

Kaldırdılar. Nobctçi yerme 1 
bir hücum botu bekletiyorlar. 

- öyleyse ,dediğin iş çok güç 

olur. 
Salih reis gevrek gevrek güldü 

ve: 
- Gözünde büyültme be kardeş, 

dedi. Bottaki askerler de, polisler ele 
her gece zevklerinde. Dün ak.şanı 
daha yatsı vaktinde bizım Kadir oğ
lu Mehmet bir sandal ile yanaştı, 
il.zerlerine de koca bir kangal halat
larını alıp getirdi. Ruhları bile duy
madı. 

- Motör buldun m11 reis?,. 
- Buldum. Uzun Mustafa ile laz 

Osmanın motörleri elde. 
- Ne diyorlar, konuştun mu kP.n 

dilcri ile? .. 
- Ne diyecekler be Kara Meh

met. J§den kacarlar mı hiç o erler. 
Siz yüklerseniz göbirlirliz biz diyor 
lar. 

- Rıhtım bekçileri ile anlaşabi· 
lecek misin reis? .. 

- Kasavet çekme Mehmet. Hep
ai de elde onların. Muhafaza müfet
tişi Abidin beyle de gôrüştüın. Od~ 
denizden gözleyip koruyacak bizi. 

Vaziyet oldukça müsaitti. Dü-
11ünmeğe, zihnen işin enini boyunu 
ölçmeğe koyulmuştum. Ve bu şart
lar dahilinde olabileceğine de kani 
olmU§tum hani. Tam, peki diye<:J!
ğim sırada .Salih reis ağır elile omu 
zuma dokundu. Hayret fışkıran göz. 
lcıini gözlerime dikti ve: 

- Kara Mehmet be. dedi. Seni 
hiç t.e böyle görmemiftlm ıimdiye
dek. Ne oldu sana. Medresede otura 
otura cesaretin de vUcudun gibi .gev 
eemi§, kohneleşmiş galiba! .. 

Gilldüm ve: . 
- Ağa, dedim. Sen de bizim gibi 

yiye idin başçavuş {Maks) ile gardi
yan Todorinin sopasını, benim gibi 
gocunur, ince eler sık dokurdun. Da
ha geçmedi sırtımızın, tabanlarımı
zın çürükleri. 

GUIU§tük ve tabif anla§tık. l§i 
Hoca Bekirle Hemtfnli Nurlye de 
açtık. Ataklık, rözU pekWik bakı-

mmdan birbirine eş yar atılan bu iki 
babacan, teklifi bir hizmet müjdesi 
saymakta bir an bile tereddüt gö:s
termemL~ler, Sait Molla işinden va.<.
gcçmi lcrdi. Günlerdcnberi tC'nbd 
tenbcl oturmaktan sıkılan H rnsinli 
Nw inin o dakkn la yiızü gi.ılmüs, 

Hoca Bckirin de mhatt n k tn eri . 
§en boynu blik "lmuştU. Bu mü s -
betle b lan h ha gerçPkt.en can ı 
ve evinçli bir hbete ve ile olmuc. 
tu. S lih reisi de alıkoymu tuk o ge
ce medrc ede. Gece yan ındnn son~ 
rnva kad r g··ru müş, güliı mü ve 
hatta soz arnnıızda, Hemşinli Nurt
ye aldırdığımız küçük bir şi eyi d" 

cek bir imkana malik bulunuyordu. 

yon\,;ul rın ellerinden vesikaları a
lııımış ve haklarında kanuni ta
kibat ba lnmışhr. 

helva a~as.ında göçürerek bir i~iec Zorlu bir aşıkın 
şenıenmıştlk te. ! 
. Biz, iş ye~ni .. bir ker7 götxlen gc-, yapttgv J marifetler 

çırmek,. motorculerle bır daha gö· 

Bir genç ~ızı kendine 
vermlyen bir bakkah 

vurdu ve dükkanı 
alt Ust etti 

Dün ak§am Kurtuluşda bir ha· 
dise olmuf?tur: 

T~mir edilmekte olan DiYan yolundaki eıhht müze binası 
• 

Divan yolundaki (Sıhhi müze)] 
nin esaslı bir şekilde tamir ve tev
siile tanzimine başlanılmı§br. ı 

öğrendiğimize göre burada bir 
de (Gençlik sinema salonu) vücudc 
getirilecektir. ı 

Bu sinema salonunda gençleri-

mize 'e halka, sıhhi ve terbiyevi fi

limler gösterilecektir. 

Diğer taraftan (Sıhhi müze) ye 

bütün mekteplilerin ve gençlerin git· 

meleri için de mektepliler nezdinde 

teşbbiisler yapılacnktır. 

Zaten o zam.nndanberi İtalyanın Ar• 
navutluktaki müdahalesi filli bir se
kilde tezahür etmi ti. 

Şimdiki halde ltnlyn bu fiili ha
reketi daha ziyade genişletmek ' e 
hattA. işgal hakkı ile birlikte hakiki 
bir himaye te.:.isine karar vermiş bu· 
luııuyor. Fakat Amavutlnrın m ı

kabelesi, bunu Almanların yaptı ~ı 
gibi kan dökmeden icraya pek mü· 
san.de etmemektedir. Bu sebepde:ı 
Drukanlnnn garb tarafındaki köce
sinde kanlı bir çarpışma olmaktadır 

Romanın bu şekildeki hareketin· 
den lta1yanların Balkanlarda, Al· 
manlann Romanyadan Karadenize 
doi;;'TU inişine muvazi olarak, bir si· 
:yaset tnkip etmek istediği de müşa
hede edilebilir. 

Bu faaliyetten, Berlın Roma mih 
verinin Balkan yanm adasını prPn
sip itibarile, ıtalynya bıraktığı \'C 

Berlinin de Merkezi ve Tuna Avpa
sında hareket serbestisine malik ol
duğu da bu siyasi zümrenin tesbit 
ettiği prensipler dahilinde bulundu· 

rilşmek ve ona göre son kararlaı ı 
vermek üzere sabahleyin medrese
den çıkarken, köcreye gömUlüp sin
diğimiz gündenbcri, kann ağrısına 
tutulmuş, tüyleri dökUlmüş bir ispi
noz gibi daima düşUnen Hoca Be
kir, şenlenmiş ve keyiflenmiı ti. Kaiı 
kabalan höerenin taş dıvarlarını cm 
!atıyor, arkamızdan baykınyordu. 
Ve: 

Yani isminde bir genç, çılğınca 
sevdiği, F1eriköyünde Avukat cad
desinde bakkal Tamasın kızını, mü

, - Salih reis, diyordu. Ne olur ne teaddit defalar babasından istemiş· 
olmaz, a\rukat MüsyU I~ona da bi,. se de Torna, buna razı olmatnı§tır. 
uğraşıver \'e ağzına da bir parmak Nihayet Yani, dün akşam eline 
bal çahvcr de simdiden göz, kulak bir tabanca almış ve Tornanın dük-

Belediye 
Bütçesi 

Masraf 
Hazır 

( ğu gorülüyor. 

Yeni Bütçedeki masraflar meyanında bir hll ın,aaı ~rnavutıuğun işgali \'e siya.set 

için uso bin; Cerrah paca hastanesine bir pavyon h.arıtas~nkdba~ sn~mcsi, k~m§uları i· 
T çın nazı ır ı; azıyet tevlıd etmekle 

olU\"CJ sin bize. kanma giderek üzerine atılmışbr. 
lllvesl için de 90 bin llra ayrddı beraber ayni zamanda bUyUk bir im 

1ki saat sonra, ben, Salih reis v Fakat, Torna ile oğlu Koço, da-
motörcü Uzun Mustafa, bir sandalla ha evvel davranarak Yaniye hü· İstanbul Belediye i 1939 enesi pılnn işlerin ehemmi) etine göre 
iş yerini gozden geçirmiş, r'lhtımın cum etmişlerdir. Bu suretle başlı· ma arif bütçe i daimi encilmen - şu şekilde tahsisat ayrılmıştır. 

paratorluk yollarına malik devlet
leri de yeniden daha dikkatli bir si· 
ynsct takibine eYkedecek mahi) et
tedir. 

'l'ophane başındaki muhafaza kuHi- yan boğuşmada, Yani, tabancasının den çrkmı tır. Yeni bütce v.aridat 773000 lira ehir dahilindeki 
besinde bizi bckliycn Abidin beyle kabzesilc Tornanın basına vurmuıı, bütçesiyle mütevazi· olarak yollara, 150,000 lira gazi koprü _ Bu noktai nazardan Arnavutluk 
bir le.şıniştik. B s başa vermiş, danı- ve yaralamıştır. 12,423,67 4 dür. Vilf.. et bütçesi suntiıı ikmali için, 150,000 lira hal meselesi, Akdenizdc içtinabı müm
§ıp düsünüp işi pişirmiştik. Motfü... Yani, bundan sonra eline geçir- de şöyle tesbit olunmu tur. 858290 in a ma Ye 'ıalin 1amaml nmasına, ktin olmıyan !bir statüko muva.zenc-
lerin rıhbma yannştınlmasını tehti· diğl ke<>erle dükkanın camlarını lira Nafia, 2,041,424 lira Maarif sizliği vücude getinneırtır· . Bu su...,t-

k 
• 50000 lira şehir planına, ve yeni •"' 

eli \e nctıce itibarile znrarlı gör parça ı:ıarça etmisür. Gürültüye ye- 44128 Veteriner ve ziraat, 137036 .ı.· le geçen sene 16 nisan t..,,.a .. :-de 1·m-. v.r gardenbar in :ı ı için 164000 cullWl 

müştük. Sandıkların Uzun Musta- tişen halk, ve polisler, Yaniyi, firar vilayet sıhhiyesi 843.966 mas- zalanan ltalyan- 1ngiliz anlaşması-
fanın bulup getireceği iki eRki kö- etmek isterken yakalarruşlardır-. raflnra. lir:ı istimlake, 

9
0,000 lira Cerrah- nın yeniden mevzuubihis cdilecegıv· le 

rniir ma\ ""kl ·1 vvvvvvvvvvvvvv.-.----'V'o.AA.A.~ pa a hastahanesinde yeniden insa · 'llasına yu t:lı mesini ve Vilayet f evkalftde bütçesinden · bu biyasi vesika hükümlerlıün bozu-
çckilip boğaza çıknnld1ktan sonra OENt'7ıl.lljRDJ:: de 510000 lira vilftyet yollarına, olunacak pavyonlara ve 30.000 li- lacağı şüphesizdir. Şimdi, Akderuz" _ 
rnotorlere akta ı1n h r:ı da mezarlık i }erine. r ıasım er cihetçe D ·· b l 80000 lira kUip ins.asına 15000 de bUyük hayati menfaatlere --ı.1·p 
uygun b ı t k un sa ahkı· sı·s B d T b" ..u u muş :u • lira köy okullarına 13000 zira- e en er ıyesi için vilayet olan lngiltere ve arkasından da 

Bir eumarte..si günü akşamıydı. timammızı dün sabah erken- at işlerine 436036 lira bastaha- bütçesinden ayrılan 67,000 lira Fransa bu vaziyet kar§l81Dda -ala-
Bol yıldızlı ve çok ıjıklı bir gece idi. den rbir sis tabakası kaplamıştır. nelere ve 67000 lira da Beden Ter- ve Belediye fevkalade bütçesinden cak~n ta_vır ve girişecekleri diplo-
Ilık ve hafif bir lodos esiyordu. Sa· Sis bilhassa boğazın yuk::ırı taraf- biyesine ayrılmıştır. ayrı1an 245,000 lira birleştirilerek ması f:aalıyet, dikkatle miişhede e-
lih ı·eis, katibi Ömer Sona! He bera· larıncla çok kesif oJmuş ve bu yOz- Dolmabahçe strıdınm iıışasınn sar- dilecek bir keyfiyettir. 
ber daha gündüzden kirli kömür den Hk vapur seferlerinde hayli Belediye adi biitçesi geçeıı se- folunacaJcbr. Zir.aat ve temizlik 
mavnalarını rıhtıma bağlamışlardt. tehirler olmuştur. Ka\ aklardan neki biitçeye yakın olarak tanzim işlerinde çok miihim yenilikler va- =====D==r.=R=e='=a=d=S~A;;G;A~Y= 
Etraf ve civara emniyet vermek için ilk kalkan vapur köprüye yanm olunmuştu!'. Diğer taraftan Bele- pılma ı için de bu fazla ilivel~r 
de mavnaların içine bir çok kömür saat tcehhürle gelebilmiştir. diye fevkalade bütçesinde de ya- ynpılmıştır. V:&LAYJı~ : 
kU~iwküfu~~m~~urmu~u.----~~vvvvwvv~~~---=~~==========~~~~~~~==~~===== 
dı. Motörıer, birinci şamandıra hat- BELEDiYEDE: filorya Plaj· I Delinin Arzusu 
tında bulunan bir tta:lyan şilepinin A 
bordasında bağlı duruyorlardı. Bi· nkara caddesinin 
zim fedakar muhafaza müfettişi A· asfaltlanması Belediye, bu yaz esaslı 
bıdin bey, bir motörlc kıyı sularda. Ankara caddesinin asfatlan _ tertibat yapac•k 
geziniyor, etrafı gözlüyordu. Muha- u 
faza kulübesinde bulunan iki memu"' ~a ıBna devatn edilmek için İ tan- Yaz ve dolayısiyle plaj mev-

~ uul elediyesi sulnr idnre~i, elek
da, sandnlyalarını rıhtımın kenarı- trik idnresi ve telefon s.irketi tn- siminin yaklaşma ı münasebetiyleı 
na dayamı§lar, tatlı bir muhabbet" İstanbul Belediyesi Florya pJa3·ıa-

'~ rafından oradaki tesisatta icabe _ dnlmışlardı. Sandıkların baQında nö rıııda halkın rağbetini ccllıeclecek 
be be 

ıt den yenilikler yapılması için emir 
t kliyen iki Yunan n-~en· de ıs- esaslı tcdbı"rler almak ·· t 

CJ.' vermişti. Yenile!o'ltirilen bu tesisat · uzere et-
lık ile parçalar "alıyor, t>!lıldık,lan kikata başJamıştır B d ıs r- biter bitmez a faltlanma işine · u ara a e -
parçaların ahengine uyarak danse- başlanacaktır. Bütün te isatıarın aslı bir tetkik menuu olan me-
der gibi, iki tara.fa sallanıyorlardı. · b d . sele plaj fiatıarında tenzilat im-

Se b 1 ıca e en yemleme ameliyesi yapıl- kanlarıdır. 
n un an nereden mi görüyor- ması isi bir mayısa kadar devam 

dun, dediniz sevgili dinleyicilerim? edeceğinden Belediye ancak bu Beledi) e bu imkanları aı·aştır
Söyliyeyim. Ben, Hoca Bekir, Hem- tarihten sonra a faltlama işine maktadır. Florya plajları haricin. 
§İnli Nuri ve Mipavrili İbrahim da- başhynbilecektir. de ve yapılan dükkanlarda atı -
ha gündüzden mavnalardan birine KadıköyUnde y nl lan yiyecek e.ı,yanın da çok paha-
girmiş, baş altında sinmişlik. Sitine bir park lı olduğu görillrnuş ve bu gibi dtik-
sulan içinde, aç, susuz, sigaraaız, kfınlnrda da tarife u ula kabul 

MUzede namaz kllmak 
lstiyan bir dell tıbbı 

adliye gönderlldl 1 
Bakırköy Emrazı Akliye ve A

sabiye hastahanesinde uzun müd
detten beri kaldığı anlaşılan Osman 

isminde bir adam, evvelki gün (A
yasofya) müzesine girmiş ve yük-

sek sesle dualar okuyarak .sonra da 

namaz kılmağa başlamıştır! .. 

Bu vaziyeti gören bekçiler Os

mnna, burada namaz kılınamıvaca

ğını söylemişlerse de o dinlem~miş
tir. 

Nihayet, çamlan potu ter, O.sma
nı a.larak Tıbbı adlıye götfu·mil§ler
dir ' .. 

ldeta çileye çekilmiş bir derviı sabır Kadıköy iskele mevdnnmın tan -edilmesi etrafında tetkikata bas _ 

te kk li il k zim ve oranın gUzel bir park halı"- . Of b" ve ve e e çö müı ve çömelmiş- lanmışbr. o us davası ~ahı'tferı'nı'n dı'nlen-1 
tik. Arasıra kalkıyor, Uzerimizdeki ne ifrağına ba lnnmıştır. Beledi- ""'---'VV'VVwwvvvvvvvv~.A., Y 

ambar kapağını aralığından etrafı ye bnhçeler miidürlüğü bu işle e- r<>PLANTILAR ı m&Sİ S811Ja baŞfJYQf : 
gözlüyor, ve dinliyorduk. Fırsatını sash şekilde meşgul olarak saha- Davet Eski Vali ve Belediye Reisi B.1 
bulunca nöbetçilere saldıracak, ağız ~~şi:~dilik ağaç dikıneğe başla - Muhiddin üctündağm uçlu bulun-
lannı tıkayıp, ellerini, ayaklarını Menafii umumi3 eye hadim cemiyet dug'?u otob. d d 
b w Yugoslavyadan iat nen !erden olan 7'urkiye Turing ve Oto- us arnsın n dolayı, alt-
aglayıp baş altına atacaktık. O sı- br U 1 mobil kulübü senelik heyeti ni?.am- mış kişnin şehrimizde ahıt olarak 

rada muhafaza memurlarından birı OŞ r er dinlenmeleri. Tcmyız· do"·ı·du"'ncU ceza 
d S 

,r 
1 

namesinin 16 ıncı maddesi mucibin· · 
e alili reise haber ıalacak ve ta· ı ugos av Turizm bürosu ts • ah ta b 

1 
B ce nisanın 29 una müsadif cumarte· m kemesi tarafındıın kararla§tı-

oıma İ§l başlıyacaktı. Siz de tasdik . n u ~lediye inden Türkiyeye si günü öğleden sonra saat •1 de Be· rılmıştı. 
edersiniz ki, l§in en tehlikeli ve nazı·k ıaJt buro urler ve afi ler i tcmiştir. ğl d B 

1 
d" yo un a Perapalasta toplanacağın Bu Şahitlerin bstesi, müddeiu-

kısmı bizim Uzerimlzde idi. e e ıye Turizm mudtirlüğti kafi dan vasıfları mezkur maddedeıı mı."kd. arda afiş ve buı·oııUr go··nder _ mumihğe verilmiştir. 
(Devamı Yar) "' .m_ünderiç azanın te§rifleri saygı ile s 1 · mıştır. . .. 

1 
a ı günü Asliye 1 inci ceza ınalı 

rıca o unur. kemesinde dinlenecekleı dir, 

istanbul mülhakatında 
domuz mücadelesi 

lstanbul vilayetindeki .ıtt. 
za ve köylerde domuz mCicade

lcsi devam etmektedir. Yapılan 
mücadele netice inde Şilede 65, 

Silivride 7, Çatalcada 21, Deykoz

da .ıa' Üsküdnrda 2, Saı·ıyerde 5, 
Eyüpte 7 domuz öldürülmüştür. 

-·-
Şehir Tlyatroauna 80 bin 

llra yardım edlllyor 
Belediye bütçesinden Şehir tiyat 

rosuna bu sene ayrıca 80 bin liralık 

bir yardım yapılmaktadır. Bundan 

başka yeniden bir jud heyeti seçi-
_ıerek e "rleri ayıracaktır. 

... 

TAKVİM 
~ ............ •• ,.WııN 

9 Nlaaa 1939 PAZAR 

Hlcd : 19 S.fe, 1351 
ıt •• ı: 21 11 a, t ıs.ss 

Kaa•r 155 

Kumııı Yumurta 

Det11 Hatl: 5,29 
ôtı. ı 12,16 - ilda.Al ı 1~6 
Akt•• ı 11.-'2 - Yaba ı 20,16 

····" ı3,44 
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~ i Balkanlar 
· A .k . Tehlikede ispanya ntı omıntern (8Rfl&rafd ;ndoa7fanHzda) 

tekrar tekrar göstermekte tered-

D kt D h •ı Olr -1.U düt etmiyeceklerdir. 
~ a a a ı aı Fakat Berlin - Roma mihveri 

müthiş bir kıskacın iki ucu gibi, 
Orta Avrupayı da ihata etmek U· 
zere , Balkanların üzerind& bir ka
patma hareketi tersim etmek is
tidadını gösteriyor. Bu uclar, ev
velce mevcut bir anlıaşmayı fiile 
çıkarmak maksadiyle, biribirleri· 
ne yardımcı olarak faaliyete geç
seler de yahut biribirlerinin yerini 
kapmak için çabu:k davranmak 
arzusiyle harekette bulunsalar da 
Balkanlılar için bu mihverin her 
hangi bir ucunda ıbir istinadgAh 
noktası temJn etmek imkinı yok· 
tur. ÇilnkO, Türkçedeki darbıme
selin dediği gibi, yağmurdan ka· 
çarken doluya tutulmak tehlikesi 
göze çarpacak derecede açıktır. 

Bu karar; bir korkutma teşebbüsü 
mahiyetinde Görülüyor 

Berlin 8. (Hususi) - tspanya j 
&ükiımeti, Antikomintern pakta gir
mgtir. 

Bu husustaki protokol, Burgos
Aa imzala.nmıgtır. 

Bu sabahki Alman gazeteleri, 
Mı lıAdiseyi bllyük bir sevinç içinde 

. haber vermektedirler .. 
Karana aldBleri 

Paris: 8. (A.A.) - Arnavutluk 
ıakasmın ciddi bir gerginlik tevlid 
;ıtiği fU sırada tspanyanm komin· 
ıern aleyhindeki pakta girdiğinin 
remnen ilin edilmesi bir korkutma 
;eeebbüsü mahiyetinde te)ikki edil
nektedir. Bu ... bbils tmısbrük'te 
:aPl1an ttaıymı- Alman askeri gö
iÜfllıelerile de a&rih bir tekil almıt· 
il'. 

SaWıiyettar FranslZ mahfelle
We öğrenildijine göre bahhazırda 
'81Vetle bir ttalyan- Alman- ts-

panyol askeri i§birliği hazırlanmak
tadır. Fakat bu i§birliğinin nihai 
eekli henüz tesbit edilmemi§tir. 

Komintern aleyhtan paktı imza 
eden devletler, tspanyanm da bu 
pakta iltihakını Arnavutluk vakası~ 
na tesadüf ederek daha bUyük bir 
tesir bırakmam için, şimdiye kadar 
ilin etmemitlerdir. 

Salihiyettar Fransız malıfelle
rinde vaziyetin son derecede ciddl 
olduğu, çt1nkü tapanyanın totaliter 
devletlerin her hareketine iştirak e
deceğine tüphe olmadığı kabul edil· 
mektedir. 

tapanya Cebelüttankı tehdid e· 
deceği ve Fransa ile limali Afrika 
arasındaki nakliyata mani olabile
ceği lçhı umumi bir ihtilif halinde 

pek bllytlk bir rol oynıyacak vazi· 
ycttedir. 

İşgal Karşısında 
Matbuatı 

Balkanb1ar en mOessir yardımı 
yalnız kendilerinden ve biribirle • 
rinden bulabilirler. Bazı telgraf 
haberlerinin Duce'nin Arnavutlu • 
ia medeniyet ve adalet getirmem 
ne tyni zamanda Bulgıa.ristanı 
Dobrucayı istemefe ba,ıar gı"bi 
göstermeleri bu bır'kımdan çok ala. 
kaya ~ayandır. Bulgaristanın Bal. 
kan misakını içeriden torpilleme
fe kalkacağını dilşttnmeyi bile 
komşumuza ka11ı bir nezaketsiz· 
lik sayarız. Fakat meseleyi "Aca· 
d6mfque" surette m6llhaza eder· 
sek, Bulgaristanın milJt talebleri
ni ileri sürmek için psikoloji ba· 
kımdan bu kadar münasebetsiz 
bir zamanı intihap etmesine zor 
ihtimal verilebilir. Dobrucayı is
temek ve Balkanları karıştırmak 
neye yarar ki ötede kendisini 
gösteren tehlike bOtnn Balkanlt
rı silip süpürecektir? 

Dünya 
CBattarafı 1 mci sayfa.tal ı 

ly Telegraph gazet:esinin bu cllmle
Bi bugün çıkan gazetelerin tefsirle-
rini telhis etmektedir. . 

Gazetelerin bilyük bir kısmı ttal
yanm bu hareketinin tngiliz- ttalyan 
itilifına bir tecavüz olduğunu yaz
maktadır. Bu gueteler, senenin 
Hıristiyanlar için en mukaddes olan 
gilnünde yapılan bu t.aarru.ıun sinsi.
liğine ipnt etmektedirler. 

Tlmes ıuetesi tngilterenin Av· 
rupuun bu Jaemmda mtldafaa edile
cek ha,.tl menfaatleri bulunduğu
nu w icabederae bu menfaatleri mu 
clafaa edecelini yazmaktadır. 

Laadrıi. .. (A.A.) .....,.. Gueteler, 
ıtaıyanm. Arnavutluğa karvı sebeb
Biz yaptıklan hareketi müttefikan 
takbih etmektedir. 

AIDerlkaa pr.eteleriDhı iDflall 
Nevyork: 8. (A.A.) - Arnavut

luğa kartı yapılan taarruz bütün 
gazeteler tarafından nefret ve infial 
He ka!'lllanmaktadır. 

Nevyork Times diyor ki: 
Zayıf, ldlçUk ve mildafaasız olan 

Arnavatluk, blofunun suya düştU · 
iüntt gören Mussolini için tam bir 
kurban idi. Fransayı korkutmaya 
kulak asmadığı gibi tngiltere d~ 
de mesuliyetleri deruhde etmeğe ha-

raretli bir surette hazırlandığından 
Mussolini bükümü ıtaıyanm çok 
büyük ve milUUI bir millet olduğu· 
nu göstermek için Arnavutluğa 
dönmüştür. · 

Par1s gueteıeriam .ııet1 
Paris: 8. (A.A.) - Bütün gaze

teler, ttalyanm Arnavutluğa karşı 
yaptığı tecavüz karfısında n~ret!c· 
rini bildirmekte müttefiktir. •• ' , 

• • • 
Amerika ltalyaya 
Sililı Amb~rgası 
Koyuyor 

Vqington: 8. (Hususi) - B. 
Hu11, B. Rooseveltle yapt:ığı bir tele
fon görüşmesinden sonra matbuata 
agağıdaki beyanatta bulunmU§tur: 

Arnavutluğun istilisı hiç §iiphe
siz diiııya barışma kartı munzam bir 
tehdittir. 

B. Hull ttalyanın Kellog misakı· 
m bozduğunu söylemiştir. 

Diğer taraftan nazır, kanuntt 
mucibince ttalyaya aillh ambargo
su meselesinin halen alikadar ma· 
kamlar tarafından tedkik edilmekte 
olduğunu ve faltat meselenin henüz 
resmen derpi§ edilmediğini ilive ey· 
lem.iştir. 

Gürültüsü dünyayı sarsacak bu 
inhidam içinde ne Dobruca kala
caktır, ne Bulgaristan. Binaena • 
leyh, bugün, her şeyden evvel, Bal. 
kanları kurtarmak mevzuubahis -
tir. Balkanlar kurtula.bilirse an· 
cak ondan sonradır ki bir Dobruca 
olabilir. 

Romen Hariciye Nazırı Geldi 

Balk nlılar şimdiye kadar ağır 
ytlrldl._,r• uaiı ve ı.atıtt.,.._. 
göremediler. Hariçten gelebflecek 
bir istila tehlikesine karşı müttehit 
bir cephe vücude getirmediler. 
Yalan Şarkta eski muazzam Os
manh tmparatorlufu en sağlam 
•bir sfikOn ve istikrar temeli idi. 
Bu İmparatorluk Adeta tarihin bir 
ifadesi, şüun ve tabiatın bir za
rureti idi. Osmanlı İmparatorluğu 
yıkıldıktan sonra, onun parçala • 
nndan terekkflp eden muhtelif 
devletler ancak bOyük emperyalist 
blikftmetlerin bir oyuncağı olmak 
şartiyle yaşıyabilmek imkinını 
buldular. Çünkü ayn ayn kuv. 
vetsiz idiler. Bugün siyaset kuv
vetsizlere hayat hakkı tanımıyor. 
İşte, son devirde Osmanlı İmpa
ratorluğuna ilk hiyanet han-

(Bq tan.fl 1 inci sayfada) t 
ia Vali va Belediye reisi LQtfi Kır
dar. Emniyet Mel. Sadrettin Aka Ro 
~a koneo]oau ile hariciyeye bağlı 
telekkOJler •ldaı kaqJlamışlardır. 
§ilkıil Saracollu kendisini kargıl!
yantarm ellerini ayn &Jll"l sıkarak 
teşekkür ettikten sonra Haydarpa-
1& iskelesinden bir vapurla köprilye 
geçmie ve beraberinde Vali olduğu 
halde Perapalas oteline gitmietir. 

Doat Romanya hariciye nazırı 
nı getiren Daçya vapuru saat U de 
boğaz haricine muvasalat etmit t-
18 de sabah çok erkenden etrafı 
kaplı.yan kesif sis yUzünden içeri 
giremlyerek bir müddet Karadeniz· 
de kalmak mecburiyetinde kalmış 
tir. 

Saat 12 den llOlll'& sis hafiflemiş 
oldujuDdan vapur da limanı
mısa. plmif ve saat tam 13.10 
u GaJat.a Yoleu Salonuna Ya-
8afDUfbr. Romanya hariciye na.
lll'ID& Romanya bllytık elçimiz Ham 
ctullah Suphi de refakat etmekte idi. 
Misafir nazırı istasyonda dihı sa~ 
,ehrimize gelen Hariciye Vekilimiz 
Şilkıi1 Saracoğlu, Ro~yamn An· 
kara orta elçisi ve tstanbul konsolo
au, Vali ve Belediye reisi Lfttti Kır· 
dar, Emniyet müdUiil Sadrettin A" 
ka ve Romanya sefaret erkim kar
~-Her iki vekilin nhtım· 
da kaqılaralan çok samimi bir 
eekilde cereyan etmit ve her ildat 
bir müddet mtlsafahada bulunmut-

lardır. çerini sap~an Arnavutluk şimdi 
Galata rıhtımm<brtstanbul mat· onun harabe~ri üzerinde ilk can 

buat mUmessjllerinin dost nazıra 
sordukları suallere mumaileyh şu 
cevabı vermiştir: 

(- Romanyadan tstanbula gel
dim. Elsasen bu seyahatıın mukar
rerdi. Burada gördüğüm samimi 
hllsnü kabulden çok memnunum.) 

Sonra vekiller beraberlerinde bu 

çekişen devlet oktu. Dostu ve müt
tefiki İtalyanlar onun ölüstıne bi· 
le hürmet etmediler. Cesedi muh
tazır ve mOtakitlis bir halde yer
de yatarken, b8f11cunda yine Ar
navutlardan bir kısım halka da
vul dümbelek çaldırdılar! 

Hüseyin Cahid YALÇIN 
lwıan 21evat ot.omobillerle doğru Pe- =============== 
rapalas oteline gitmişlerdir. Her iki Bir müdaha'e halinde 
vekil ot.e1c1e btr m11ddet istirahat et· Almanva ltalyaya 
tikten sonra yemeği birlikte yem.iş- ., · 
ler ve mttteaıa'ben dört saat snren yardı -n edecek 
bir görUtme y&plDJl)ardır. Berlin8. (A.A.) - D.N.B. bildi· 

MUteakibea her ild vekil beraber riyor: 
lerinde Bllkreş sefhimis HamduDa!ı ttaıyanın Arnavutluğa karşı ha· 
Suphi ve Romanya konsolosu oldu- rekatını mevzuubahis eden Berliner 
ğu halde Ticaret mektebi talebesi· Lokal Anzeiger diyor ki: 

nin büyilk salonda verdikleri ~Yft Mussolini, Arnavutluğa karşı bO
teref vermi31erdir. Romanya harici- yük sabır göstermiştir. Vaziyetin ge 
ye nazın ve Hariciye VekiHmizfn sa- _;.ı--ı, ıtaıyan müdahalesini mec 
Iona te3!iflerini müteakip biltün ta· ~ ve İl bitirilmiştir. 
!ebeler kendilerini pddetle alkışlıya-
rak çok samimi tezahürat yapmış- Diğer memleketlerin ve ezcümlo 
!ardır. Misafir nazır talebeye iltifat- tngiltere ve Fransanın menfaatleri 
ta bulunmuştur. haleldar değildir. Eğer buna rağ-

men yine ltalyan hareketi ile al&ka-
Dün Perapalasta yapılan görllş· dar olurlar ise, bu her halde hiç de 

melere bugün de devam edilecek ve 
mhuıffr hariciye nazırı bir ihtimale yerinde olmıyan bir müdahale teşeb 
göre bu akpm memleketine avdet bUsU olacaktır. Harekitmdan dolayı 
edecektir. ltalyayı tebrik eden Almanya, ha§· 

ita bir devletin bu ile m.lldaha)eşini 
Hariciye vekili bugün aaat 15 de 

ıstanbul matbuat mümessillerini ka· &Diıyamas ve bu müdahaleye müsa· 
bul ederek buradaki göriipıeler ... maha aöat.eremeL Bu ihtar, blltb 
rafında llabat wıeceklerdir. Avrupa memleketlerine racidir. 

İtalyanlar; Arnavutluk Hükômet 
Merkezi ile 6 Şehri Aldılar. 

(Ba,tarafı 1 inci aayfamı:ı.da : 

muhtemel olarak Elbasana hare
ket etmişlerdir. 

Stefani Ajansı, bu haberinde 
şu malOmatı da vermektedir: 

Son günler zarfında mütema
diyen fikir değiştiren Kral, zaman 
kazanmak istemiş ve General Guz
zoni'nin nezdine İtalyan ataşemi
literinin refakatinde ekonomik na
zırı Gera'yı göndermiştir. Kralın 
müzakereleri uzatmak suretiyle 
İtalyan askerlerinin yürümesin& 
karşı koymak istediği sarihtir. 

Bir muvakkat hilkftmet kurul· 
mak üzere olduğu şayiaları dolat
maktadır. Bu hükflmet, memle
kete, İtalyanın himayesi altında 
hakiki adalet esaslarına dayanan 
bir rejim vermek için mes'ul un
surlar tarafından kurulacaktır. 

Öfrenildijine göre, İtalyanın 
müdahalesine sebeb olan gayri 
mesuJ unsurlar şehirde soygun 
yapmakta ve bilhassa İtalyan elçi
Jiti etrafında sillh sesleri işitil-

Müslümanlık Aleminde Nefret 
V e Derin i n f i a 1 

Tunus: 8. (A.A.) - -Havas- Ar· ı 
navutluk hldisesiııe sayfalar dolu
su yazı tahsis eden Tunus matbua· 
b, Hitler prensiplerinin Roma tara
fından taklit edilmesini nefretle in· 
fialle karşılamaktadır. 

Müslüman noktai nazarından, sa 
bah gazetesi, İtalyan politikasının 

iallm dtınyasına bol bol yaptığı bew 
yanatıa nekadar mutearız olduğu
nu kaydediyor. 

Mussoliniyi müslUmanlığın ha
miai olarak gösterenlere gelince laa
men mUslUmanlarla sakin açık ph
rin bombardımanı Uzeirne bunlarm 
hayalleri suya düşmttştilr. 

Beyrutta aefnt 
Beyrut: 8. (A.A.) - Efkinu-

mumiye, Arnavutluktaki İtalyan ta

arruzuna karşı nefret ve inf1aUni 
göstermekte berdevamdır. 

Suriye (Ulema komitesi) ttalyn. 
tarafından bir mUslllman devletin 
btttUnlüğUne karşı yapılan bu hare· 
ketten pek müteheyyiç olan azasını 
bu akpm fevkalide bir toplantlf& 
davet ebniştir. 

Diler taraftan Cemil Mardam. 
ıu beyanatta bulunmU§tur: 

ttalyan taarruza vahtlyue bir. 

hareket ve barbarlara 1lyık bir İ8• 
till olarak t,elllrld ediyoruz. Bunun 
btltUn Arap w iallm l1eminde ço1c 
vahim bir tellr hasıl edeceii-... u. 
ııl buhmuyonız. 

mektedir. • • • • • 
ltalya elçisi ve elçilik memur· Atina: 8 (A. A.) - Havasın S D k•k 

ıarı, sefaret binasında sııahıı mu- muhabiri :bildiriyor: OD a 1 a • 
dafaaya. hazır bir vaziyette bekle· Kral Zogo ve maiyeti Florine ITALYAN HARiCiYE NA.ZiRi 
mektedir. ye varmışlardır. 'J1RANDA 

Yaıoslavyanın Boma elçlslnla KRAi,, VE KRALiÇE Tiran: 8 (A. A.) - B. Ci·-
slyaıetl _ .... 

Roma: 8 (A.A.) _ Kont Ciano SELANIKTE buraya gelmiştir. 
bu sabah Yugoslavyanın Roma eJçı- Atina: 8 (A. A.) - Havas A- MUSSOUNI YUGOSLAVYA.YA 
si ile uzun bir milli.kat yapmıştır. jansının hususi muhabiri bildiri • TEŞEKKOR ETl1 

T1RANIN iŞGALi yor: Belgrad: 8 (A. A.) - İtal an 

Roma: 8 (A. A.) - Stefani Kral Zogo ve kraliçe Jerdaldin .kaynatından öfrenildifine ~lre. 
Ajansı, İtalyan kıtaatının Arna. • geceyi FJorinede geçirecekler ve Duce, ~u;os~avyamn .&-ıı.vuthtk 
vutlutun payitahtına muvasalat muhtemel olarak yann Yb•h Se- meseleaindeki dostane hattı hare
etmiş olduklarını haber vermekte- llnige hareket edeeekl d' Se- ketinden dolayı Belgrad hlk8ıne-

Ji •kte bü er ır. tine teşekkOrJerinfn ibllfına ltaı-
dir. . nı yilk otelde kendUeri İ· yanın BeJi'l'ad orta elçisi B. İndel-

Tira.n: 8 (A. A.) - Saat 11.45 çın odalar tutulmuştur 1' • t-t~ 
~ft~p~uT~~n~Muoo~r---~~~~~·----~ı~yı~m;e;m;u~r~e;":~:wr~.••••• 
gal etmişlerdir. Radyo askeri ha-= SOM ER 
reklt hakkında hiç bir haber ver-
meden İtalyan miJlt marşını çal- Sinemasının 
mıştır. BugtlnkU Proinamt Mutl•k• herk• t.raftndan 

IŞKODRA DA ALINDI görlllmelldlr. • gClzel ve M-·1c fllm ........ 
Roma: 8 ( A. A.) - Stefani , .. 

Ajansı Tirandan bildiriyor: J • SONUNCU BAL AY/ 
İtalyan kıtaatı İşkodraya gir -

· t' Jolln aoı .. ve Dorle No .. n mış ır. 

ıauıL iDAMA MtlltOJıl EDiLDi taraf.ndu Fr•aeıxca mi.dil Ye izcliyacua laltiba •laıui ifp 
Belgrad: 8 - İtalya httkftmetf mea pir slbeJ " alAka.... fUm 

~~k!~~~~d::.ucrim ve idam 2 - Pamuk Prenses ve 7 ciice 
36 saattenberi dört cephe Uze- r__ • S" Jı • .;ıaaeam 111ema arikua illYete 1 • 

rinde Arnavutlarla İtalyanlar ara- Ekler Jurn•I da: Son dDn- haberi-_. 
sında kanlı muharebeler olmakta 1 - ....-. 

ve İtalyan kıtaatı müşkillitta iler- -====Buglln uat 11 ve l de tenlilAtlı mat'neler. 

lem;:~~OTW iNDiRiLEN ·sARA ==== 
neııır•d~:~aç umanın• Y Sinemasında 

bir buçuk saat mesafede bulunan 
ve Arnavutluğun merkezi olan 
"Tiran" saat 11,46 de işgal edil -
miştir. Sıkı bir bombardımandan 
sonra tayyarelerden paraşütle in
dirilen bir piyade alayı da aynca 
Tiranda işgal kuvvetleriyle birleş-

• BU,Uk ve çok g8zel flllm blrdem 

1 • VENEDIKTRENI 
2 • Mr. MOTONUN YEMİNİ 

miştir. Kalabalıt.a maruz kılm'lmak içia 16tf n tam nanı zaman• 
İtalyanlar Tiran'ın işgali sıra • lannda teşrif edilmesi Jıaueten rica ol rnur. 

sında külliyetli zayiat vermişler- 8e 
dir. Tahmin edildij'ine göre tay- ••r: 11,45. 2,30 Ye 5,25 de Veaedık Treni 10,40. 10,20 
yare ile indirilen bir kumbaracı 4,20 ve 7,lS de Ur. Motoa• Yemini IUU'ecle uat 8 30 ela 

Ler iki f"- birdea ' alayı hemen kimilen imha edil- a &&iM 

m~:nu~arDuçi~Tir~~ .~•h•e•t•~···F•O•~-~~~.N·A~k···K~~~~~~-~~-~~~a~ft~~~~~;n~-~p~ 
sındaki bllyük köprüyQ berhava .. ----- ç nıindenberi 
ettikten sonra işgal mil.~ademeleri 6 -

yaparak çekilmişler ve Tiran ön- L A L E 
)erinde hemen biç müsademesiz 
karşılanmışlardır. Şehre ilk gi. 
ren ve havadan inen alay bundan nia uloalan TINO ROSSl'nin :ıtqli ...Y,fw ...... 
sonra etraftan yaylım ateşine tu. hallwa alXqlarile çmhyor : 

:!;~~ ~=h~;k::ı::~~:~:~:. ol- PARIS iŞi KLARI 
iHRAÇ ZAMANINDA ITALYAN 

ZAYiATI 
Roma: 8 (A. A.) - Stefani lllve ı Renkl mlkl ve ••lro Jurn.ı 

Ajansı Draçdan 'bildiriyor: Her paz r ıaat 11 ve 1 de ten.u&tlı halk mati eleri 
~·~~~~b~-r~-~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~-

lerde sekiz deniz neferi ölmflş ve Ann• BellA • T,.-one Pover • Lo,.... Yung 
34 deniz neferi de yaralanDUfbr. pbi 3 Rn..A .. Y.alch• Ye O. laialeree fi..n..u &.--L-.ıaa •uaa..•--

thraç kıtaatından 30 nefer öl· anaıua •- UU"llDllU ,. ..._ 

f 1eDeD1D • ma•naaa. en -. .... ı 
mflş, 9 ne er yaralanmıştır. San- •-

ta karanta da bir deniz neferi öl· OVEYŞ FEDAı· ..... 
müı, ve 10 kişi yaralanmıştır. 

KRAL ZOCO HAZiNEYi DE 
BERABER ALARAK YUNA. TUrkçe a11zH1 

NISTANA GEÇTi nl•h•aı 
FNn•zaa ellZlll 

nhh••• 
Belgrad: 8 (Husust) - Kral 

Zogo Koriça yaldninde t -
hrk • Yunanistan hudud l!Ç· 

IPEK'te MELEK'te 
Barlln uat 11 " 1 de tearilath matineler. 

Dikkat: TenzilAtb biletler saat 1 e kadar Yerilir. 
mfştir. Atina7a gitmektedir. iten 
disfne 18 otomobil ile bazı erkin 
refakat etmektedir. Kral Zoao 

huineJf de beraber götOrmOştOr. ..------------•••••••••-' 
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Koca Sinan Giinii· · 
Biıgün Büyük Türk Mimarının 
Olümünün 351 inci Yıldönümüdür 

Mimar Sinan Niçin 
Muvaffak Oldu ? 

Mimar Sinan San'atkar Doğmuş ve 
18 inci Asra Kadar Talebeleri Ta
rafında11 Yaşatılmış Bir Dehadır 

Mimar Sinanın 
Ankaradaki 
Şaheseri 

Sinanın Os
manlı İmparator
luğunun t•t;ln dev-

ri hudutları da
hilindeki eserleri-
içinde şimdiye 

kadar tetkik edil-

1 Sinan Cihanda 
Niçin Emsalsiz 
Bir Dehadır ? 

Sinan abide. 
j teri, uzaktan gü. 
ıel, yakından gü. 
ıel,. içerden gü
~eldir. 

Bugün ölü- -------.... 
münun 351 inct 
yıJdönUmü rnüna· 
sebetile yurdu -
ınuzda hayatı ve 
~serleri bilhassa 

rek bit iriyor. Böylece zamanının en 
ileri tahsil ve tetkikini yapan ve c- memiş olan bir 
sasen doğuş itibarile büyük bir sa- ~ok yapılan var
natkar olan Koca Mimar Sinan ça dır. Bunların hep. 
lışmasmın ve acemiliğinin tecrü~lP· si mahailei maze
rini küçükten başlayıp her gUn bhm menin hüsnli is

Çinisinden, 
oakşmdan bütün 
tezyinattan ayni. 
•nış olsa fla siluet 
ve hacim itiba. 
riyle de çok gü• 
~eldir. 

Mimar Sinan yirmıııcı asır mi
marisinin ve yirminci asır §ehirclli
ğinin istediği bUtUn prensipleri e .. 
serlerinde dört asır evvel tatbik et· 
miştir. 

büyükJüğil ha'k· 
'kında yeniden ko
nuşulan Mimar 
Koca Sinanm ni· 
~in muvaffak ol
~uğunu araşbra. 

cağım. 
Hayatı hakkında bizzat nakkaş 

ve şair Sai Mustafa ÇeJebiye yazdır· 
dığı {Tezkeretülbünyan) ından baş
ka elimizde kalmış vesika bulunma
malda beraber büyük mimarın yüz
lerce canlı eseri büyün güzellik ve 
bilyilk haşmetilc hfila gözümüzUn Ö· 

niindedir. 
(28 mayıs 1490 • 9 Recep 895) 

de doğan ve (9 nisan 1588, 12 Cema
ziyülfıhir 996) da vefat eden koca 
mimar yüz seneye yakın yaşamış· 
tır.) 

Büyük Sinan nasıl yetişti, nastl 
çalıştı ve niçin muvaffak oldu. 

23· yaşında tstanbula gelerek 9S 
yaşına kadar durmadan ve dinlen
meden çalı an Sinan hayatta muvaf 
fak olmak icin p eden. tahsil, tet-ı 
lnk ve olgunJuk devirlerini büyük 
bir sabır ve dikkatle takip ederek 
yetişmiştir. Buyük sanatkarlarda 
dogu ve istidada muhim bir yer a
yırmakla beraber asıl muvaffakiyet 
ırlarını da yeti~me ve teşvik yolla· 

rmda aramalıdır. Sinan Osmanlı sal 
tanatının en yük ek devirlerinde y~
tışmiş Yavuz, Kanuni, İkinci Selim, 
'e i.ıçüncü Murad zamanında memle
kete hizmet etmiştir. Tahsiline ço
cuk iken babasının yanında tüccar
lık yaparak ve biraz serpilince sa
rayda acemi oğlanlar kışlasında baş. 
lamış ve muzaffer Türk ordularile 
dolaştığı, tran, 920 - Mısır 922 - Bel
grad 929 • Rados 933, Buğdan 951, 
İtalya 94.4 şehirlerindeki kendinden 
evvel yapılmış, Yunan, Roma, Mısı\' 
ve ıran sanat eserlerini tetkik ede-

daha olgunlaşarak tamamlıyor. Ni-
hayet 48 yaşında iken (944 • 1538) 
mimarı hassa Acem Alinin ölümile 
boşalan hassa mimarlığına tayin o
lunuyor. 

Hassa mimarlığı memlekette \n
§Aat , su, yol, köprU gibi bütün feuni 
teşkilatı içine alan bir makam oldıı

ğundan bu günden itibaren ölünce
ye kadar 50 sene imparatorluk hu· 
dutlarının her köşesinde, batta, ya· 
kın ve uzak şark memleketlerinde 
ta Hindistana kadar Mimar Koca 
Sinanın adım adım takip edilen me
deni şah eserlerini, yollarını, köprü· 
lerini, su bendlerini, dini, sivil ve as· 
keri binalarını görmekteyiz. 

Sinan Türk dilnyasının itila de· 
virlerinde yaşamış ve bütiln etrafın· 
daki ilim ve fen adamları ve sanat
karları ile beraber yetişmiş olmast
na rağmen bütün muvaffakiyetini 
bence kendisine memleket büyükle 
rinin gösterdiği itimat ve teveccühe 
borçludur. Zaman zaman hakkındı\ 
yapılan dedikodular ne kendisini yıl 
dırmış ve ne de sanat ve sanatkara 
itimat eden ve daiına neticeyi bekli
ycn büyükleri şaşırtmıştır. Sinan 
d::ıima itimat edilmiş, o ne derse ya
pılmıştır. Vilayetlere -mimar bapı· 
namı altında itimat ettiği mimarlar 
göndermiş ve bütün imparatorluğuu 
i"lerini sıkı bir disiplin, ve geniş bi • 
sanat zevkile başarmağa çalışmış
tır. 

Bu gün taş olarak yaptığı eserle
rin çoğunu muhafaza etmekteyiz. 
Ne yazık ki sivil mimarideki kıymet
li ahşap eserleri harap olan :Mimar 
Sinanın muvaffakiyet sebeplerinden 
biri de kendisile beraber muhitin 
yetiştirdiği, nakkaş, hakkak, taşçı, 
alçı pencere yapan büyük sanatkar
ların yetişmiş olmasıdır. 

Mimar Sinan sadeliği, inceliği 
(Sonu 6 ncı aayfada' 

ti'malini ve mimari ve in
şat kıymetleri itibanyle de Mi
mari tarihimizde mühim mevkiler 
işgal ederler. Bu güzel Abidelerimiz. 
den biri de Ankaradaki Cenabi Ah· 
met Paşa Camüdir. 

Ankarada mevcut binalarla l'Urk 
mimarisinin seyrini, muhtelif devir
lerini takibe imkAn yoktur. Hemen 
bütUn eserler fl'ilrk mimaritdnin son 
teali devrinden tıvvelki est:rlere ben· 

Mimarlığın en mütekamil bütün 
prensiplerini bir arada. taşıyan ba§
ka eser bilmiyorum. Onun için ben· 
ce Sinan cihanda emsalsiz büyük 1 
Türk mimarıdır. 1 

Mühendis 
Ziya Koca.imam 

Edirne asfalt yolu üzerinde Trakya umumi müfettiıliği 
tarafından yeni 'en tamir odilerek ihya edilen Sinan köprüsü 

zer. Gerek plan ve gerek teferruatı 
inşaiye ve tezyiniye itibariyle Selçuk 
mimarisinin devamından ibarettir. 
Ankarada Osmanlı sultanlarına ait 

Koca Sinanın 
Büyüklüğü 

Camilerde mevcut olmadığından T . kl . . 
Ed. 1 b ld 0 1 .. ur erın cı-

ırne ve stan u a sman ı Turk- h k··ıt· .. d 
l · l" 1 1 · . an u urune a. 
erı e ıy e vaz o unan mımarı esaslar d . .. 

1
. 

buraya giremedi. Yalnız Mimar Si· 'lak .erın so! ıye. -
•• • 1 Ank . re ınsanlıgn gös· nan uç eserıy e arayı tezyınden t d. _ . 

geri kalmadı. Bu eserler Ccnabi Ah- d~1:.. ıgı yol ve ver· 
met Paşa Camii Hüsrev K th··a ıgı hız daha he· 

' e u P. •• t · 1 b . 
.Medresesi ve bir de hamamıdır. 

1
1.uz . nmamJy le 1

1 ınmış ve an aşı 
Hamam beş altı sene evvel yıkıl- d - .1d. 

mış, Hüsrev J{ethüda medresesinin mış egı ır. • 

9 NiSAN 193~ 

Siaaaın tik taheaerl Şehz&de camij 

Mimar Sinanın 
Karakteristik 
Eserleri 

Koca Sinan, ~ 
Tilrk sanatının 

tamamlanmış cid· 
ii esaslarına ta
mamiy le sadık ka
larak vücuda ge
tirmiş olduğu tip
lerinde, planların 
da en yüksek 'bir 
tekniğin, en mü-
kemmel bir tarzı 

tertibin hususi-
yetlerini göstermişti. 

Sinanın (incelik, yücelik) tesiri
le imtizaç eden gUzel sanat örnekleri 
içinde ilk dehası, ilk eserile görülür. 
Şehzade camiini inşa ettiği zaman 

en yüksek kuruluş manzumesini, mer. 
kezi kubbe etrafında dört nısıf kub
be, her nısıf kubbe üzerinde yarım 
küreviler, daha alçak satıhlarda sfüı 
zümreleri halinde destekceler, bend
payeler ile yekpareleştirmişti. 

Sinanın muhtelif şekiller üzerin~ 
yeni tarzı taksime mahsus meydana 
koyduğu kıymetli abidelerinde: 

1 - Üsküdar ile Edirnekapısm
daki (Mihrimah) lar. 

2 - Topkapı civarında Ahmet 
paşa camii 

Koca Sinam·n 
Yaratflğı 
Mimari 

Sinamn 351 
inci yıldönümünil 
bugün kutluluyo • 
:uz. 

361 yıl öne' 
ölen bu büyük 
rurk sanatkan
nın yar.attığı bf 
yük eserler bugu 
mimarinin kud. """"''--"' 

retli bir ~anatkur 
eliyle ne kndar 

"""'"'~'"'> 

yükseldiğini ve nasn hankalar ya
rattığını bize gösteriyor. Ve .he
pimiz istisnasız olarak Sina
nın her hangi bir eserini emsal
siz güzelliği 'e mimari tenasübü 
itibariyle çok güzel ve hudutsuz bu
luyoruz bu da başlı ba. ına Sinanm 
sanatındaki yüksek kudretinin bir 
delili olabilir. 

nerede yapılmış olduğu bile bugün Tlirkler bütill' 
bilinmez olm ... ':iLUr. Bunlardan yal· tarihlerince yaşa 
ruz Cenabi Ahmet Paşa Camii ayak- aıkları ve ulaştık 
ta durmaktadır. tarı yerlerde cıı yf ve en güzeli f 

3 - 1stanbulda ve Galatada So· 
kullu Mehmet Paşa Camileri. 

Güzellik mefhumunun muayyen 
bir kaidesi olmadığına göre bir sa· 
natkarın eserinin herkes tarafından 
ayni niısbette beğenilmesine imkaıı 

buhınamaz. Fakat Sinan için bu bir 
istisna teşkil eder. Hakikatte de böy 
lcdir. Fakat Sinan bir mimari ya
ratmıR ve ortaya yeni bir mimari de 
koymamıştır. Ve Sinan Türk mima
risindcld muay.} en esaslardan ha
rice de cıkmamıştır. 

Oıktidar fıkeleal lıArtııında Mllarimala camii 

Süleymanı Kanuni vezirlerinden bulmak \'e yapmak için dinlenme
Cenabi Ahmet Paşa namına 1565 se. diler, ölümden bile korkmadan 
nesinde inşa olunan bu bina Sinannı mutlak istiyerek çalıştılar. 
tstanbulda vucuda getirdiği binala- Büyük Asyada gömülü kalan ha.
nn vüs'atine nazaran daha küçük yat eserleri başka, Asyayı doldurup 
ise de mahalli malzemeden istifade taşan ve ayn ayrı yollarpan izlerini 
ve kavaidi inşaiye ve tezyiniye itiba- yaparak akan dondurulmuş, taslaş
riyle gUzel ve mühim bir eserdir. tınlmış, düşünceler, duygularla yu-

Dört adet porfir sütuna istinat ğurularak işlenen, büyültülen ve in
ettirilen kemerler üzerine çevrilmiş sanlığı söyliyen bu günkü şeklini al. 
Uç kubbeli bir son cemaat mahalli mış kültürün içinde erişilmiı:; bir yiik 
mevcut olup burada cami beden du- seklik var: 
varlarına işlenmiş üst kısımlan is- Türklüğün bu yüksekliğe kadar 
talaktitli niş halinde iki mihrap ve çalışarak ve Sinanı yaratarak ona 
bunların vasatında gene üstü istala- yaptırdığı ve ortaya koyduğu eşi bir 
ktitli ve püsküllü umumi methalden daha yapılmaz eserler. Dahi Sinan, 
bir basamakla Cami içine giriliı·. Ca.. Türklüğiin bu yükseklikte dehasını, 
mi dahilen dılı'ları 13,9 metre buu- yaptıgı bu ilahi eserlerle yaşatıyor. 
dunda bir murabba' üzerine dört kö- Mühendis 
şelere çevrilen dilimli müselles küre. Salim Derin 
vilerle sekiz köşeye irca edilen kaide ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""'!!!"!!!!!!!"~ 
üzerine bir tanbur ve bunun üstüne feli mevcuttur. Bilhassa bu mahfe! 
de kubbe inşası suretiyle cücuda ge- döşemesi altındaki ahşap tavan ga
tirilrniştir. yet kıymetli ve güzeldir. Camiin da

hilinde eski nakış ve yazılardan hiç 
bir şey kalmamış olmasına rağmen 
bu tavanda el'an eski Türk nakışla
rı görülüyor. 

~eden. duvarları muntazam kesme 
halinde ışlenen Ankara civarınd" 
Bağlumdan getirilen köstere taşı n: 
işlenmiştir. 

Menberi ve minaresi de ayni taş
tandır. Umumi kapının sağ tarafın-
da dör~ menşuri ayak.üzerine be) ke. 
merlen ile ~vrilmiş Ustü ahşap dö
§emeli ve kenarları hendesi eakfil ile 
OY.Jlla korkuluklu bir müezzin mah· 

Camide tezyini unsurlar bilhassa
&~ istalaktitli taş mihrabın tarafey
nınde ve mihveri istikametinde mev. 
cut alçı pencereler Sinan devri üstat 
larını hatıra getirmektedir. Umumi 
medhal küçük murabba, ve milsta-

( Soau 6 ncıde ) 

4 - Eyüp Sultanda Zal Mehmet 
Paşa Camii. 

5 - Fatihte Nişancı Boyalı Meh
met Paşa ile Mesih Ahmet Paşa '-'q,

mileri. 
6 - Silivrikapıda Hadım İbra

him Paşa Camii 
7 - Yemiş civarında Rüstem 

Paşa Camii 
8 - J{nsımpaşada Büyük Piyale 

Camii 
en karakteristik tipleridir. 
Sinan inşa ettiği büyük camileri

nin, -hakim manzarasını ihlal etme
mek üzere- dış avlusu etrafında ara· 
lan yollara ayrılmış, muntazam sır:ı 
ve mesafe dahilinde muayyen irtifalı 
binalardan ıniiteşekkil medeni bir 
camia vücudc getirmiştir. Her biri 
ayrı teşkilata malik olan sivil mima-
riye mahsus bu eserlerle imar ve se
hircilik bakımından Sinanın mimar-
lıktaki erişilmez kudretini buluruz. 
Sinanın en parlak sanat i?.lcri (İs

tanbul, Edirne) muvasalası üzerin· 
dedir. 

I...Uleburgaz kasabasında, bu gün 
şehircilik planına. esas ve nümunc 
gösteren Sokollu Mehmet Paşaya 
ait Sinan sitesi halinde bir medeni
yet kurumu görülmektedir. Sinanın 
engin sular üzerinde vücude getir
diği çok sanatlı köprUleri, yol durak-

(Sonu 6 llCl sayfamızda) 

Bence Sinanın muvaffaV<ıycti 
yalnız onun kudretli dehasında de-
ğildir. Daha ziyade mimarideki pren 
siblere sadık kalmasındadır. 

Büyük milletlerin mimarilerinde 
ki her sitil gibi Türk mimaric;inin 
de kendisine mahsus, bir sitil ve ka
rakteıi vardır. 

Bu karakter Yeşilden Üç şerefe
liye ve Üç şerefeliden Beyazıda ve 
hatta Beyazıttan Süleymaniye ve 
Selimiyeye kadar değişmemiştir. 

Bunun içindir ki yalnız Sinanın e
serleri değil, bütün Türk mimarisi· 
nin eserleri gtizel ve kusursuzdur. 

Selimiyenin karşısında duyduğu
muz hayranlığı, Yeşilde de Üç şere
f elide de, Beyazıtta da, Sultanabmet 
ve Yenicamide de duyarız. Türk mi-
marisi karakterini büyük ve asil mil 
letinin ruhundan aldığı için büyük 
ve asildir. Ve her büyük ve asil ru· 
hun gi\zelliği gibi Türk mimarisi de 
güzeldir. 

Kemalettin, Hayrettin, Alaettiıı 
gibi, Sinan gibi, Davut gibi, Kasını 
gibi, Mehmet ağn gibi bilyük sanat
karlar elinde Türk mimarisi dOnya 
nın en büyük bir mimaı isi olarak 
tanınmış ve yükselmiştir. Bu geref" 
bu sanatkarların olduğu kndar Türk 
rnimarisiııindf' 

Mimar 
Ma&laar Alta 
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34 - iKTiBAS VE TERCÜME HAKKI MAHFUZDUR -
Erzuruma Doğru 

ileri Harekita Devam için üç Düş
manla Çarpışmak Lizım Geliyordu 

• 
Birinci Aclık Tehlikesi idi. İkinci Tehlike Ermeni

t H • 

/erdi. Ucüncüsü ise Havanın 
• 

Sertliği idi 

ERZURUMUN KURTULUŞU 
gi bir mevzide boy ölçüşmeğe kalkışırlarsa bu bizim 
için daha kolay halJohınur bir mesele olacağından 
bu tarzı çok arzu ederdim. 

Erzurumu kurtıırmak için neferlcrım<l n bana 
kadar büti.ın kalplerin çırpındığım duyu) oı ıım. m
talanmı teftiş ederken yüzlerindeki iztıı aı !ardan, 
Erzurumlular kolay kolay seçilıyordu . Bunlarla gö:: 
göze geldikçe ben de onlar gibi du)gulanıyordum. 
Bunun sebebi, yalnız onların kumandam bulunuşum
dan veya Erzurumu kurtarJnak vazifem oldugunu 
dU§\inUşümden ibaret kalmı\'ordu: Ben pek küclık 
iken Erzurumun suyunu içmiş, ekmeğıni yemiş, ha
vasını koklamıştım. Hatta isin daha nıi.ıhimmi yara
mazlık neticesi bir havuza •fü§erek başım da yara
lanmış ve bir avuc kanım Eı ?.urum topraklarına ka
rışmıştı, Bu kadaı· tlolgun tcı-;iT lf'rle ben de kendimi 

bir Erzurumlu sayıyoı dum. 
lleri hareki.ta devam i\in üç dnşmanla uğraş-

mak mecburiyetinde idik: 
1 - Açhk tehlike.~i idi: Ac;lık herk -~i?, he~. zaman 

için ve bilhassa ord&ların hal'pte en buyuk duşmanı-
dır. 

2 - Ermenilerdi: Buluııduklan yerlerde umu-
mi katli amıar yapbklaıından buıılar, düşmundan 
daha feci bir varlıktı. 

3 - Kıı, mevsimi idi: Şarkın kıı:ıı bilhassa Er-
zurum ve havalisinde bu ayfardn. rc·k korı~ıınçtu. 

Azmimizi ve kudretimizi: her tic diişmnnı d:ı 
hakhyacak kadar canlı gt;ı iıyorJum. Içıınizdcn co
şan ilcı i haı cket arzularımızı; hn tur Jıi tedbirleri de 
ince ince he apl yarak, muvaffakı) etle basarmayı 
bjr lahza hatırımdan çıkarmı)orduıı'I 

Her tlç dUşmana karşı h:lltim 'a ı) tim şöyle 

idi: 
1 - Açlığa knrsı: Erzırıcanda tah ıp ve ) :ıt:>mfl 

edilmesine meydan vermeden elde cttif:'lmiz clcpolar 
bizi açlık dti rnanım yenecek vazivüe sokmuştu. İle
rilere doğru nıe\'< ut iaşe merk<>zleı ini dP seri darbe 
lerle elde etmek surtile kolor<iumu biıtı.in kudret ve 
kuvvetile Eızurum knr9ısın:: nlaf;l•rabılirdım. Husu
siJe Yerhana kadar menzil vasıtalarının günde 12 ton 
yem ve yiyecek taşımaı;ını da ordu kumandaııındarı 
rica ederek muvafakatini almıştım. 

Gerçi bütün kolorduınun gündelik sarfiyati 31 
tondu. Fakat ıo uncu fırka ordu ihf .. tındn olduğun 
dan 20 ton bana kafi idi. 

2 - Ermenıleı e kaı şı. Jki fırk ıle kolordu kı-
talarım1 Erzurumu kurtarmağa kafı goriıyordum. 

Ermenilerin en büyilk mukavcmetı Erzurum 
mevkii mUstahkeminde yapacaklarım 'e yollarda 
bizi ancak oyalamağa çalışacaklarını kuvv tle tah
min ediyordum. ÇtlnkU karın ve soğuğun çokluğu do
layısile rastgele dağ başlarını bütün kuvvetlerile mil· 
dafaya kalkışarak Erzurumu da tehlikeye düşürmek 
Ermenilerin menfaatlerine uygun düRemezdi. 

Bundan başka bu kı~ kıyamette bizim de büyük 
kuvvetlerle Erzurum kareısına geleceğimizi Umit et· 
Dıiyecelderlnden ufak kuvvetlerle müdafaa edebilc
cekler.l bir ook yerlere ııtıvenerek depoları da yakma
malannı pek varit görtlyot"dum. Eğer Ermeniler be· 
mm glbl dUtUmnesler de Enunımdan uzak her han-

• 

- ----

3 - Kışa gelince: Artık buna kargı idmanla 
idik. Bundan başka kaç yıldır Ruslann kartısmda 
mütemadi geri gitmeler ve dağların başlannı mUda· 
faa edeceğiz diye maddi ve manevi donukluk herke· 
sin canına tak demişti. tıeri yürUyüı için artık kışı 
en hafif düşman görüyorduk. 

Bu güzel hesaplarla hareket hazırlığı yapıyor
dum. Ordu kumandanımıza da tasavvurlanmı bildiri
yordum. 

Hiç hesaba katmadığım şöyle bir cevap aldım: 
Sağ ve sol ~nahlardaki kolordular henüz hmamıı
dan pek gerilerde olduğunaan şimdilik bu güzel ta· 
sav\'urunuzdan vaz geçersıniz. lleri hareket zama
nını ben tayin ederim! 

Ben ileri atılmayı yalnız hibb'mle istemiyordum. 
liesapta bunu istiyordu. Elimizdeki erzakı durduğu
muz yerde yemek bizi bitireceği gibi Ermeniler de 
Erzurum halkını bitirecekti. Bunun için pek bUyUk 
ınesuliyetlere katlanarak işi hoşa gidecek emri vaki
lerle yürütmekten başka çarem yoktu. 

Şimdilik ordu kumandanının Sansa boğazı garbı 
diye ~izdi~-i ileri emniyet hattını ben 60 kilometre 

daha şarka iterek Kütür köprüsüne kadar sürmüş 

bulunuyordum. Niyetim Mamahatunu bir baskınla 
elde etmekti. Orada da çok şey bulacağımı Umit edi
yordum. 

• • 
18 Şubatta aldığım haberlere göre bazı Ermeni 

kıta.larının Bicanda toplanarak Sansa boğazına yü
rüyeceklerini anlayın a derhal iaşa vaziyetinin mü-

saade ettiği bir alayı daha (10 makineli tüfeğile bir
likte 28 inci alay) Halit beyin emrine gönderdim ve 
evvelki "Ruslardan kalan erzak depolarını elde et
mak vazifesini de,, ilave olarak şu emri de verdim: 

"Müfrezenizle Sansa ve Cebice boğazlarının şark 
methallerini setredecek ve Kütür köprüsü - Piris • 
tneedağ - Mirzalik Komu hattını ke f ve tarassut et
tireceksiniz.,, 

• • • 
19 şubat sabahı ordu kumandanı Vehip Paşa 

maiyetile birlikte karargahı olan Su şehrine hareket 
etti. Kendilerini teşyi ettik. Ermeni mezalimine dair 
tesbit ettiğim veı;ıi.aları fotoğrafJarile birlikte tak
dım ettim. (1) 

(Devamı var) 

(l)Erzincandan ba.-.hyarak Erzurum - Kars ve 
bütün farkta ıeçtiiim yerlerde Ermenilerin yapbk 
ları katli amlanru \ e yakıp yıktıkJannı fotografla 
tesbit \'e günü günUne \aka.lan görenlerden tahkik 
ve te\'Slk De hazırladığım bir eser; mütarekede Ab
mlralay tınnet b6'in deliletue ttlrk~ 111e fransızca 
dullah pilPIUD harbiye nezareti zamaıunda müs~i' 
lle§l'Oluıınnqtur. 

1: ~00 000 .. "' . . . ~· ..... __ ...... ________________ _, 

• .......... 
F.nhacu • Erzurum ar .. 

1 
1 

J 
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"Bu Adamın Gözlerini Oyun!H 
'' T ô:ki Bunun ve Emsali Gibi Ba,ka Cilretkarlar 
Ortaya Çıkmasın! Herkea Şiddetimden Korksun!,, 

DeJI Yuufml pderim kir eclUGijinin resmidir -·-- Seni auam alı, ;oksa kamına bir pala ba
brıp barsakJarını mı yere döksem? Yahut kuru 
bir afaca bailayıp diri diri kebab mı etsem? Ne 
yapayım, ne eyliyeyim? Sana öyle bir ders ver
mek isterim ki Bolu yatadıkça, bu, yad edilsin, 
Herkea hıtmımdan, gazabımdan korksun. 

Aklıma da bir teY gelmiyor ki 1 Ha buldum. 
Mükemmel bir uaul ketfettim. Şimdi sörüraün 
aana oynıyacaiım oyunu... Ömrün oldukça bunu 
unutmıyacakaın 1 Bu, hem senin, hem de başkala
n için mükemmel bir ders olacaktır. 

Bolu Beyi hemen ellerin biribirine vurup bir 
hizmetçi çağırdı. Ve kendisine, bat vezirini tez
den göndermesini emretti. Deli Yusuf. Bolu Beyi
nin kartısında tiril tiril titriyor, bu zalim adam, 
acaba bana nasıl bir oyun edecek diye dütünü
yordu. 

Az sonra bat vezir odaya girdi. Bolu Beyinin 
eteğini öpüp kart111nda divan durdu. Bolu Beyi 
seyisi itaret ederek emr(ltli: 

- Bu nankör ve mel'un adamın derhal kız
gın tİfle gözlerini oyduracakaın. Daha evvel, da
vullarla, dellillarla halka bunu ilin edip herkesi 
topla ve Bolu Beyine kartı gelmenin ne kadar fe
na olduğunu ve bu cezanın bir dersi ibret olduğu
nu söyliyeceksin. Mel'unun gözlerini oyduktan son
ra kendisini zinhar öldürmeyin, salıverin. Salıverin 
ki onu her gören benden korksun, bana kartı gel. 
meğe cesareti kalmasın. Ta ki, bir daha bunun ve 
enuali ıibi batka cüretkarlar ortaya çıkmasın! 

Deli Yusuf, bu sözleri dinlerken tat cibi don
mut. kalmıttı. Zalim Bolu Beyinin kendi.ine kartı 
tat~~ ~tmek istediği bu alçakça ceza, onun tüy
lermı dıken diken ilrpertti. Bolu Beyi sözlerini bi
tirince: 

- Fakat hu senin yapmak iatedijin, çok al· 
çakça bir teYdir diye söze batladı. Böyle zalim· 
lik yaparak halkı korkutacajmı zannediyorsan çok 
aldanıyorsun. Zulümle deiil, iyilik yaparak ahali
yi kendine bailamaia çal1fmahsın. 

Bana aelince, belki beni öldürmeie hakkm 
var. Ve ben, kendi hesabıma ölümden kal kadar 
korkmam. Fakat kör olarak zelilane yqamaya da 
dayanamam. Buna hakkın yok. Bunu yapacak ka
dar ataiılık, it bir herif olduiunu zannetmiy~ 
rum. 

Bu sözler, Bolu Beyini bU.bütün kudurttu. Ve 
adamlarına deli Yusufun gözlerini oyarlark 
hüsbUtUn ifkence yapmalarını, canını müm~ 
mertebe acıtmalarını emretti. Ve sözlerin• ·· ı 
w..•t• d" ' fOY e 
uı ar ı: 

- Bu köpeğin gözlerini oyduktan sonra ken• 
diaini iki yüz atan içinden seçtiği o merkeb bozun
tusu taya bindirip bUtün kasabayı dolatbrdıktan 
aonra tatra atacaksınız. Böylece h~rkes, hainin 
ilana kartı lflemit olduiu suçu &'Özleriyle gÖraUn•J 

* Davullar, çalıyor, mtbaadiler köte hatlarında 
avazları çıkhfı kadar bafırarak Bolu Beyinin bu 
kanla hUkmUnU halka illn ediyorlardı: 

- O.il Ymufwa aö•leri ibret olsun diye meY
tlanda OJUlacald Herkff toplansın! 

Zavalh Deli Yusuf, Bolu Bey.inin iri yarı mer

hametaiz cellidlan arasında sözlerinin oyulacafı 

yere doiru yürüyordu. Az sonra ild korkunç delik 

halini alacak olan sözlerinden, durmadan yatlar 

bofanayordu. Gözleri kör olunca bir daha ailıya
bilecek miydi, bir daha gözlerinden yatlar dökül 
bilecek miydi, bunu hiç bilmiyordu. e-

Nihayet, meydana geldiler. Ortada yüksek 
bir yerde tepeleme atet dolu bir mansala iki uzun 

tit aokulmuttu. Şifler, atetin tiddetinden kıp kı· 

zıl kesilmiflerdi. Buna rağmen hala posbıyıklı iri 
b" ' ~•r.~ ır adam, ciferlerini kötük gibi fİfİrip ateti 

uflı..yor, kıpkızıl kesilen fİtleri büsbütün kızdırma
ia çahtıyordu. 

Deli Yusuf etrafa biriken ve kendisine korku 

ile bakan yüzlerce ahaliye uzun uzun baktı. Bu

nu müteakip arkasında duran Bolu Beyinin ileri 
ır.cJen adamlarına, ağalara döndü. 

Sonra aldı Deli Yusuf, bakalım ne söyledi: 
Ne uçum var, bıl med'm b n b mu 
Ktiçiik Alim yetim k lur av al r 
Çok emekler çekt"m, h p z ~ ı oldu 
Malım, miilkum yare kalur a )ar 

* Ben nettim paşay.ı, ağ. lar, beyler 
Ak gövdemi kızıl kana bo.} arlar 
Do tlar ağlar. dü~manlarım gUlerler 
Zuh m bana ha~ f olur ağ Jar 

* İki sene gurbet elde gezdiğim 
Ak alnıma kara yazı yazdığım 
Bo yerlere kara bagrım ezdiğim 
Bir giln olur, karş1 durur ağalar 

* 
Deli Yusuf diler ulu Mevladan 
Paşam kurtulmasın tlirlO belidan 
Akalnıma böyle yazını~ yaradan 
Beni gören ibret alur ağalar 

* Etraftan çıt yükselmiyordu. Bu yilslerce ln-
aıan, sanki dilsizdiler. Hiç ldmae afaını açmafa c .. 
saret. ~d.emiyordu. Hakikaten Deli Yuauf timdi 
kend .. ına unulmut, en fazla biricik oflu k6ç1Hr A
lisini dÜfünüyordu. Onun esaaen hatka JrUm..i 
yoktu. Türklstandan da küçük Aliaini atanm t iri
sine alarak selmiftL Çok yititçe bir Jran tq:or
du bu of lan. Henilz on bet yqında oldutu halde 
en aağlam, en iri delikanlıları bile d yer en yere 
YUnayor, en huysuz atları ibtUne binin im 
çeYİriyordu. ce a11ya 

(DeY~mı •ar) 

AKDENIZDE HARP 
KOPACAK OLURSA .. 

..,, gUnkU nU•h•mızd• bula011kaınız 
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~~ ~IABM 1 Sultan Aziz Devri 
Bır Çılgın Delıkanlı 

Beklenilmeyen Netice Nişanlısını on yerinden Başpehlivanları 
A ~ · S B • ki d 1 -Akkoyunlu Kazıkçı Kara Bekir -

Vazan-:;-:-ŞEREF OKTÜRK gır Uret!~ lÇQ Q ı - a - YAZAN: SAMI KARAY/EL 

r Sabaha karşı horoz seslerile ya- deki parlakhgın azalması, elbisesinin tzmir (Husu i) - Evvelki gec., ha parkındaki kahvehanelerden bi-I A o d M ee 
tağına girca Saffet az bir 1.aman bol duru u e ı fm akilerin kalbini Ka:antinada, ~alil Ri at pac:a cad· rinde oturarak Gülizarın geçmesini masya vasın a u 
800ra daldı. Talih, bu gece tamama- sızlatt) o ... , Belm ıçın ıı:·n vıcdan a- desınde muessıf bır hfıdı e olmu.c:ı, beklıyor. ve göı ünce arkasından ta-
nasile seyrini değiştirip genç dokto· zabı du)ar k ı)or ln. azgın bir nişanlı, çıldırası~a se\·d!· k"be ba lıyor. <;euç kız tam evine · 

nı harap ediyordu. Mektubu okur- Eve geld ler Saffet odasına gi- ğini iddia ettıji nı anlısmı on ye· ynklasbğı sırada Ne~t yanma gidi· sabakalar Ba· şlamıştı 
ken beklemediği cevap kar ısında rip oyunınıya b 1 dı. Gene doktor, rindcn bıçaklamak suretıle ağır su- )or. Kız, dıyor: Benim ne kötülüğtl-
beynine fırlıyan kan, burnundan fış- bugun Belmanın yüztine baka.mam19 rette yaralam11tır. mü gordün. B •1 01le beraber gel. 
kırıyor, yastığa akıyordu. Uyku ser~ ondan sıkılmıştı. Yaptıgı hareketi, Hıiseyin kızı Gülizar on yedi _Seninle artık yapyamam. 
aemliğile uyanan Saffet yastıkta ıs- yazdıgı hu d iınerek ideta. yaşlarında bir le zdır. Huseyin oğl:t 
laklık bi9Sediyordu. Elektriği yaktı. di kendinden utanıyordu. Faka~ Neşet Güliurın ruşanlısıdır Bu iki 
Ellerine ılık bir şeyin damladığını Belmayı ~,ne ıyor Bu sevgisınin genç bir müddet e\'Yel nişanlanmış-

Bu cevap üzerine Neşet, ekmek 
bıçağını çıkararak Gülizarın vücudu 
nun rastladığı yerlerine saplamağa 

hisaetti. daha ziyadeleştiğini anlıyordu. lar ve iddiaya göre bir arada kar: 

Y .. a+ • .r., bütün" üstü kan içinde Belma, hi" bir-'-' dUaUnmiyerek koca ha tı - ~ .... ı 1 başlıyor. Tam on yerinden bıçak!?-
~· "' -J 'il ya yqamaga UG9"aınış ar. yor. GUli&ar bayğuı surette yere dU-

blmıfb. Kuvveti kesildi, gözleri ka- doktorun odada yalnız ka.lıfmdan llakaatlan evlenmek... Fakat 
rardı, dıp.nya çıkamadı. Zile bastı. istifade edip içeri gırdi. Koşarak Netetin nüfusta.ki muamelesi bır 
Artık iradesine hlkim olamıyarak boynuna sanldı. Ağlıyarak: fiirlU ikmal edilemiyor. Bu yüzden 
tq1ar tberiDe yıklklı. Saffetciğim, beni affet. Se- eYJenmeleri uayıp gidiyor. Bu va-

tçeri Iİl"ell basta bakici Saffet ni çok üzdüm. müteessir ettim. Ba- ayet b.rfmnda Gfiliar, iifal edil· 
beJi J8l'de kanlar içinde görünce na inan. 1'te bu günden sonra seni· eliğini sanarak ni91Dhsmm evini 
derhal nöbetçi doktoru kalclmp ge- nim, hep seninle yqıyacağım.. terk ile Halil Rifat pqa caddeainde

şünce, öldiiğünü sanarak kaçıyor ve 
yakalanıyor. Yaralı Gülizar memle-

ket hastahanesinde tedavi altına a-

lınmıştır. Yaralarından üçü g~
sündedir, biri kalbinin yanında oldu
ğu için hayatı teh1ikededtr. Suçlu 

tirmilti- Doktonm burnundan bil& Genç kmn. g6zleriDdm 11evinç ki •DDMinin eYine gicllyor. Hayatını verdiği ifadede seviyordum, benden 
ba am,or. Tmflarm ihııeriDde ilerli- yqlan akıyor. Doktonın bu llaliae banmak için de tUtün mağua~J- aynlmak istedi, vurdum demiştir. 
yor, phtılqaJordu. acıyarak ağb:yordu. na devama bqlıyw. Hadiseye 'Müddeiumumi muavini 

Lbım plen tedavi yapldı. Saf. Saffet, gördüğü bu iltifata hay- Netet evvelld akşam il'ahri ba· Bay Celll Varol el koymuştur. 

fet bey bqb yatağa yabnldı. ret etmİI. §&IU1lllllb. Geyri ihtiyari ---------------~~-...... ıılıll!!ll----
Artık Saffet bal8iz kabmş, hasta gözlerinden akan bir kaç damla yq- Mimar Sinan 

Niçin Muvaffak 
Oldu 

ıibi olmıqtu. Her teye kanşıyor, la mukabele etti. Belmanın boynuna 
Bemairelere, arkadajlarma bağın· aanldı ve: 
7or, lurçmlapyordu. - Be1ma canım. Beni çok O.z-

Aradan bir batta geçtikten aon · dün, öldürOyordun. Artık her eeyi 
ra, bemen iyilepıiye balladı ve kalk unutalım yavrum. Ağlama böyle l· 

(8tıft4rtı.fl l dl Mff GÜ.) tı. t1d ay isin ı..ı.. mtiraeaat ....._, .. ~ ... .......,, çim ımlıyor ... 
f emıi ve bedii gilzellikleri itibarile 
daima iberinde durulacak olan ve 
bu gU.n ~ mimarisinin ekolü dedi
ğimiz anat bölümtindeki en muvaf -
fak eserlerini yaparken kendindeo 
evvel yeti§miş büyük Türk mimar
larından bilh8.8Sa Kemalettin, Hay
rettin ve Alaettin (Acem Ali) den 
istifade etmekle beraber bütün bun 
lann sanat bağlannı bir araya top-ı 

&.foa.f~ kadar izin aJal.."1-:~ 
---...,;• lft&IUl9W- Diyerek onu. kendine doğru çek-

tstanlNla bir telgraf çekerek has ti: göğBüne butı. Ballan Mı bitinin 
ta olduğunu aöyliyerek, geleceği gü- omusuna dtıpnli§. kollan dolapıı11-
aU bOdirdl. tı. Bir müddet bu eekllde ayakta Be8 

• • • 
Belma, gelecek mektubun bir 

hafta geçmesinden üzülmiye. merak 
etmiye başlamıştı. Mektepten gelir
ken Saffetlere uğradığı zaman işit· 
tilderine inanmıyordu. Demek hu
talandı, tstanbula gelecek .. 

Yaptığı harekett.en, yudığı mek 
tuptan pişman oldu; genç doktordan 
utanmıya başladı. Saffetin t.emiz 
aevgisini şimdi anlamJ§ ve ona acı-
mıttı. • 

Ertesi gün, hep birlikte rıhtıma 
gittiler. Vapur geldi, yanaştı. Mer
difta indirildi. Saffet ailesine, Bel
masına kavuemuetu. Fakat o, Bel
manuı geleceğini ümit etmemişti. 
Şu anda ne kadar seviniyordu. Ya
kıcı gözlerin tesiri artmış, konu.ş. 
masmdaki ihenk fazlalaşmıştı. BeJ. 
mamn bu hareketlerile hiç bir şeyin 
eksılmediğini anlıyordu. 

Saffetin sararmış yUzU, gözlerin. 

Parti Kurultayı 

sis durduktan aonra bpmın aç•hna
sile kendilerine gelıp aynldılar. 

Saffetin kardeşi, bu vasiyeti gör 
milş, kapıyı tekrar örterek kahkaha
larla uzaklaşmıştı. 

• • • lamış ve ekolünün pJı eserlerini yap 
Belma. bir ay sonra imtihanları- mağa muvaffak olmuştur. 

nm muvaffakiyetli neticesini ~ Mimar Koca Sinan sanatkir do; 
nerek kimyadan mezun olm .. u. mq, ve mesleğinin bütün tahsil \'e 
Ayni gün nip.n yapıldı. tki sevinç t.et1tik devresini geçirmiş, memleke
tistüate geldi. N.? kadar nıesuttu. Kı tin itimadına Jiyik olarak çalışmış 
aa bir aman içinde niki.b ve iliğin- ve daima adını adım ilerliyerek yük
yapmı.,lardı. Artık iki ay izin de ta- selmiş, \·e muvaffak: OlmU§ ve sanatı 
mamlanmıştı. Kan koca, tatanbu!- ölümünden aonra da 18 inci aaıra 
da ailelerinden aynlarak tzmire d&ı kadar talebeleri tarafından ya.şatıl-
dUler. Mesut bir yuva kurarak rahat rnııı b" Tü k tk" 1 .. 

• • v ır r sana an Q arak ol-
ve refah 1Çınde yapmıya başla- mU§tlir. 
dllar. 

Aliuw,- Fanfk Çeren 
Uzun zamandanberi döktükleri ~~ 

göz yaşlan yerine şimdi günden gtt- iKTiSAT jŞLEIU • 
ne artan sevgi, neşe hikiın oluyor- ....:. 

du. lkbsat Vekaleti teşki-
11. Şeref Oldiirk 

Saf ranboluda 
Zelzele 

latlandırma müdüri; 

Mimar Sinanın 
Ankaradaki 
Şaheseri 

(8qtar2fa 4 inen s yfamızcla) 
tile tablalann aralanna .kubbeler 
konması ve geçmeleri suretiyle ya· 
pılmış olup mükemmeliyetini muha
faza etmektedir. Pencere kanatlan 

üçer tablardan mürekkep olarak ve 
daha basit bir iifcilikle yapılDU§ ol
makla beraber aralıklan ve teknik 
vaziyetleri itibariyle Sinan devrin
den sonra yapılmış oldukları kinaa· 
tini vermektedir. pençerelerin demı:c 
parmaklıktan dö\·me Tlirk parmak
lıklan olup gayet güzel ve temizdir. 

Bu Camiin diğer Sinan Cami1e
rinden farklı minare ve müvezzın 
mahfeline çıkan merdiven yollarınm 
bir galeri vasıtasiyle blrle§tirilm~ 

olmasıdır. Bu suretle Camiden açı
lan bf r kapıdan hem minareye hem 
müvenin mahfeline çıkıla bilmekte· 
dir. 

Minare yukanda zikrettiğimiz 

taşlarla ve gayet mevzun olarak İn· 
şa edilmiş olan külih altındaki Türk 
nişleri sonradan dokunulmadığını 

göstermektedir. Yalnız şerefe altın· 
daki islalaktitler taş!n biraz yumu
~k olduğundan müruru zamanla 
erimiştir. 

Son cemaat mahalline son
radan y a p ı i m ı ş bulunan 
ahşap ilave k a l d l r ı ı ı r \·e 
dahilindeki sakil yazılar ve nakı~
lar kazınarak eski naşkışlar meyda
na çıkarılırsa Ankara Sinanmm bu 
güzel eserini sinesinde taşıınDlcla if. 

At Yarışını Amasyalılar, Cirit 
Oyununu· Sivaslılar Kazanmıftı ----... ·~···· 

Resmi geçitten sonra; Sıvıısb

larla, Amaayalllar arasuıda at yarı
ş oldu. Yarışı Amasyalılar kazandı. 
Akşam iistüne doğru )'ar1' bibnifti. 
Sıra, atlı cirit oyunlarına gelmişti. · 
Sıvashlar1a AmasyaWar karşılqtı
lar. Sıvulılann at yanşıııı kaybet
meleri onlan epeyce sinir~endirdiği 
görliliiyordu. Fakat; Amaaya bam
yacılan çok çetin bahadırlardL Ç··· 
lebi Sultan Mehmedln, daha hi.ll ta
rihi varlığını Uzerlerinden silmedik · 
leri görUtnyordu. 

Likin, saatlerce süren çetin bi!" 
cirit düellosundan sonra; Sıvaslıl:ı· 
nn galip geldikleri görüldü. Sıvasl: 
ciritçilerin bu galibiyeti kazanmak 
için üç tane edeğerli at çatlattıltla
nnı ııöylenıek mübalağa etmemiş o
luruz. 

Ne ise; tarafeyn at yarışlannd:ı 
ve cirit oyunlarında denk düşmüş
lenii. Bu oyunlar fasılalar ile pazat·
tesi gününe kadar devam etıni!lti. 

Sıra rakıslara gelmişti. Milli ra
lwılara vilayetten gelenler gurup, 
gurup iştrak ediyordu. Rakıslarda 

en ziyade Kasamonnlular göze çar
pıyordu. Bunların oyunlan daha 
kıvrak, daha cazibeli idi. 

Rakıslardan sonra; destiye pi~· 
tov sıkmak ve nişan atmak oyunlan 
başladı. Bu oyunlarda ÇorumluJann 
Tokathlann yaman olduklan görü~ 
IUyordu. 

Nihayet; nişancılıkta, Tokatlılar 
birinci, Çorumlular ikinciliği kazan- l 
mışlardı. Şimdi, sıra pehlivanlara 
gelmişti. Pehlivan güreşleri iki gün 
devam edecekti. 

gezdiririerse Sıvaslı pehlivanın k~ 
çalannın ve uyluklarının Amasyalı 
daA fula olduğuma farkederlerdi 
Ayıboğanın apğılan, hasma naza
ran daha narin idi. 

Orta~a bir ihtiyar pehlivan çıP 
tı. nct pehlivanı birbirine tanıttı. 
livanlar bi!'birlerine sanlarak ku 
caklqtılar ve öpUştiiler. 

Bu merasimden sonra; 111 yold• 
ihtiyar bağırdı: 

- Ey ahali ... Karşuıızda dikileO 
bahadır (Elile göstererek) 111e1hul 
Sıvaslı Akkoyunlu Bekirdir .• 

Diğerini if8.l'et ederek: 
- Bu da. Amasyalı meşhur Ayı 

boğandır ... Güreşe dışandan mllda· 
hale etmek katiyen memnudur. Ka• 
ga ve dövüt edenlere, ağalar ve bey• 
ler ağır ceza vereceklerdir. Berkel 
güreş hakeminin vereceği btıkUml~ 
re itaat edecektir. dedi. Ve or
taya çıkan bir imam kısa ve 
veciz bir dua okudu. Bu da bitmişti 
tmam ortadan çekilir çekilmez gU• 
reş başladı. 

lki hasmı; aralannda on metre 
kadar bir mesafe olduğu halde bir· 
birlerinin etrafında bir ceylin ~ 
vikliğile harekete başlamışlardı. Bit 
birlerine yaklaşmak i<;in türlü, tlirltl 
hünerler yapıyorlardı. 

Buan; ellerini yere vurarak bir
denbire üç dört metre yerden hızla· 

nıp biribirine hücum ediyorlar .• ve 
daha yaklaşmadan OO§alan bir yay 
gibi doğrularak sağına veyahut so• 
luna aldığı hasmını gözliyerek ve 
sıçrıyarak takip ediyorlardı. 

Evvela; üçüncü ve ikinci derece- Her iki hasmın hareketleri çok 
de pehlivanlar birbirlerile c;arpıştı. mahirane ve hadden fasla çevikti. 
B_u çarpışmalar usulden olduğu ver,- Güreş başlıyalı on dılrfka olmuş
hile Sıvaslılarla Amasyalılar arasın- tu. tki hasım birbirlerine ancak iki 
da oluyordu. Diğer yerlerden gelen· defa Ya.D8§ıp kapışml§lardı. Her iki 
lcr seyirci kalmışlardı. yanaşıp kapıoma da bir an içinde ve 

Nihayet: son cuma namazından yıldırım süratile kopup kaybolm~· 
sonra; Akkoyunlu ile Ayıboğan or· tu. 
taya çıkacaklardı. Amasyalılar! ,, Nihayet; Akkoyunlunun beş met 
Sıvaslılar arasında kaynaşmalar I re kadar uzaktan gömWUp hasmının 
ba~lamı~tı. İki tarafın ağaları, bey- üzerine göz kamaştırıcı bir sUratle 
lcri güreşin nasıl cereyan edeceğini :~~dığı ve belinden kavradığı görül-

kararlaştırmakla meşgul oluyorlar· ı 
dı. Akkoyunlu hasmının ayaklarına Tespit edilen dilekler; 

umum merke ... e verildi 
Ank;ıra: - (Telefonla) - ö

nümüzdeki mayıs ayında topla
nacak olan Büyük Parti Kurulta
yı için Halk Partisinde bazırlık-

Safranbolu (Hususi) -Çarşam

ba ak§amı saat 22,30 da yer depren
mesi olmuıtur. 

Yugosla\"ya ile afyon anlaşma
sını imza eden heyetimizle ~ehri
mize dönen İktisat Yek81eti teski
liUandırma müdiirü Servet dün 
akşam Ankaraya gitmiştir. Ham
za Osman Erkanın da bu aham 
hükumet merkezimize gitmesi 
muhtemeldir. 

Da\'ullar, zurnalar sustu. Ovay<L daJmıştJ. Maksadı, tikinnm topuk· 

ilmar .YıtYlimış olan on binlerce halk bir t lannı ele geçirerek mağlUp etmekti. 
Yere to 1 d o t d b Fakat; çok tetik olan Ayıboğan ken 

tihar edebilir. 

Jal- b.aşlamıştır. P.arti, vilayet, 
ka~ ve nahiye kongrelerince tes
bit edilmiş olan dilekler Parti U
mumt merkezince hilkılmete veril
miştir. HükQmet dilekleri tetkik 
ederek neticelerini bildirmekte -
dir. 

ViJbet v• kaza parti başkan
larının Valf ve kaymakamlıklar 
uhdesin~en alınması mevzuu hak
kındaki karar Kurultayın tasvibi
ni mUtıwkib tatbik edilecektir. -·-

Ankaranın ekmek 
ihtiyacı 

Ankıara 1 (TelefonJ.a) - An
kara tebinin ekmek ihtiyacı için 
IUzumu olan 'bufdayı toprak mah
sulleri ofiıi kendi satın aldıiı fi
,at Qzerinden verecektir. -·-YENi iDARE MECLiSLERi 

AZALARI. 

Ankara: "' (Telef onla) - Ba
iıkesir mebusu Cemalin Sümer
'bank •ki Ordu mebusu Faiğin 
Etibank. Emekli Gener.al Cafer 
Tayyarm Denfzbank idare mecli
si azaJıklanna tayini yüksek taa
Biktea grçmiff'h. 

Beş saniye devam etti ise de bin . ~ 

hır hasar yoktur. Fakat lni ve lid-
detli olan bu deprenti halkı korkut· 
muştur. Ozan 

Hikaye mUsabakaaını 
kazan•nlar 

Anknra: • (Telefonla) _ c. 
H. P. sinin açtığı hikiye mfisa'ba

kasını ~azananlar yann anlaşıla
caktır. 

Yüksek İktisat Mektebi 
mezunlannın çayı 
Yüksek İktisat ve Ticaret Mele.. 

tehi mezunlan cemiyeti dün mek

tepten bu sene mezun olacak tale

be şerefine Perapalas salonlarında 
bir çay ziyafeti vermiştir. Ziya _ 

f ette bütiln talebe ve cemiyet aza

ları ile güzide bir davetli kitlesi 
hazır bulunmuştur. 

Ziyafet çok samimi bir hava 
içinde geç va'k.ite kadar devam 

etmiş ve eski mezunlarla bu sen• 

ki taleöeler biribirleriyle tanışmıt
Jardır. 

KöylU~e el dokuma tez
gahlan tevzi edlllyor 

Köylümüzün daha müreffeh 
bir şekilde ya.şıyabilm~i için hü
kftmetimiz yeni bir iş sahası ola
rak küylere el dokuma tezgahları 
tevziine karar vermiştir. Bu işin 
tedvirine İstanbul Sanayi Mufet
tişlitf memur edilmiştir. Kamçı
lı tezgah tabir edilen bu dokuma 
Aletlerinden ilk planda 100 adet 
kadar yaptınlıp köylOye tevzi e
dilecektir. Bazı vilayetlere sev _ 

kiyat başlamı.,tır. Vilayetler bu 
tezglhlan mahalli kaymakamlrk
lar vasıtasiyle köylere gonderecek
Jerdir. 

Beher tezgAhın maliyet fiatı 
30 ili 60 lira .arasındadır. Tevzi
at 'imdilik meccanen y.aptlacak
tır. 

Hamit lhtlfall 
Bllyfik Tflrk Şairi Abdülhak Ha

mklin ö1Um0n8n yıldönümil mfina
sebetile bu aynı on dördünde Uni
versite konferans salonlannda bir 
(H&mid ihtifali) yapılacaktır. thti
falde doçent Bay Ali Nihad Bay 
Sadi ve gençlerden bazılan büyUk 
§airiıl•yatı ve eserleri etrafında 
söz s<syliyeceklerdir. Ayni gUn şai
rin mezan ziyaret edilerek çelenkler 
konulacaJcbr.. 

, 11 ecmeddin Emre · P an ı. r a a üyük ve ye-
şillik bir meydan kalmıştı. disini toparlaDUfb. LA.kin, topukla-

il il ll 

Mimar Sinanın 
Karali.teristik 
Eserleri 

( •t•ar-fı 4 üacü sayfada) 
lanndaki plinlı Jcervansaraylan Ru
meli bölgemizde ta sınır uzaklarm:ı 
kadar sıralnmaktadır. 

F.ski topraklanmız üstünde Türk 
ltiğün nişanesini böyle rekzederek 
ebedile.-,tiren medeniyet alnına silin
mez şerefli Türk damgasını ·vuran. 
Türklerin sanat lıAltimiyetini phe
serlerile dünyaya tanıtan Koca Tlirk 
Mimar Sinana, bllttın Ttirk gönlün
den hudutsuz hürmetler .... 

Mimar 
Kemal Altan 

Ortnya ilk evveli, Ayıboğan çık- nnı kurtarayım derken belini ele 
tı. Ayağında keçi kılından yapılmış vcrmi§ti. 
boz bir gilreş donu vardı. Uzun boy- Akkoyunlu; arkadan kavradığı 
lu; ablak çehreli, fazlaca gür ve fri hasmını kösteldiyerek yere wrma· 
bıyıkJı, karayağız, elleri, ayaklan bü ğa çalışıyordu. Ayıboğan da haamı
yilk, haddinden fazla adaleli, keskı'l nın elinden kurtulmak için bilekle
bak1şla, geyik yürüyüşlü, çevik bir rine yapıŞllll§, ayırmağa Bava§l)'or-
adamdı. du. 

Ayıboğan; ayak baş ı>amıaklan- 1ki hasım arasında gofuema bllı 
nm üzerine basarak yürüyordu. Tı~ kaç dakika a6rdG. En nihayet; Ayı 
kı bir bSllet gibi topuklannı yere bs.s boğan, Bekiriıı elinden gilçlllkJe tur 
mıyordu. Meydanda bir aşağı bir yu. tutabildi. Kavi ft demir pençderile 
kan ~taşıyor, hasmını bekliynrdu. hasmın kemaneslni aökmOftO. 

Bıru sonra; Akkoyunlu Bekir Tekrar glref. manevraya bin-
~!"rt6· Bu bahadır da. Ayıboğan mifti. Pehlivanlar birbirlerinin etra
gıbi uzun boylu, karayağlz, adaleli fında dolqıyorlardı. AkkoJUll)mıun 
elli, ayaklı bir adamdı." çok geçmeden t.ekrar lnt bir ı.are

Fakat; yelmazardan .A.yıboğanm ketle iıarebt.e pçtiğl g&1UdlL Bu 
Akkoyuntuya nuaran daha dit ve 118fer de h•RDmm af bhma blle-
iri olduğu farkedmyordu.. um, 1 itnden bıbiiuttu. Dd taraf anamda 
pebJivanht anabnı bilenler iyi göz sorlu bir ':ofksdele "'•th 

latanbu1 Cumhuriyet Müddei- ~=~~~~~~~~~~§~:========~(De~~·-~-~~Yal':)~ 
umumilitind .. : - - - -İst. AdJiyesinde açık bulunan - - -
maaşlı ve ücretli mubaşirliklere 
orta mektep mezunlan arasında 
bilmusabaka münasipleri alınaca
ğından isteklilerin memurin kanu
nunun ( 4' üncü maddesinde ya-
zılı belgeleriyle imtihan günü olan • 

(11 Nisan. 939 salı giln(i saat on Ba,' Dıı, Nezle Grin Rom t . 
buçukta hır gün evvele kadar bir] , .,,, a ızm a 
dilekçe ile Adliye enctimenin.e mü- Nevr•IJI, lonldıll ve bUIOn •lnl•nnıZI derh ı k 
racaatJan ... 1 b d • ••ar 

c• ın • glnde a lulf• .ıın•blllr .... 
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Okullar Ara$1 Voleybol 12,30 Program. operasından Seleksiyon. 

YENİ BİR TEN 
GÜZELLİGİNE 

12,36 MU.zik (Küçtlk ormtra • 22,00 Anadolu ajansa (Spor aer-
Sef: Necip A§km) visi) 

doöru ablacak 

Müsabakalarına Başlandı itin~e~~==7;·Felemenk81l· ~:!~::°:! ~~:S::~:ı!~ ve 
2 • Leopold • Yeni dünyanın es- yarınki program. JADIM kiprkılan VVYvvv-"""'"""-vvvv-.~~vY"""'"""~ 

l>arüşşafaka - istiklal - Galatasaray - Boğaziçi mı!~ Pacbenıegg • Viyaııanm ca-

Liseleri Rakiplerini Tasfiyeye Uğrattdar ~a! !::~ -:~:reı:, ·-
Leh Hariciye 
Nazırı 

Futbolda Darüşşafaka Yüce Olküyü iple, Şifli Terakkiyi 2 ·O 
Kabataş Ticareti 2 • 1 Maflup Etti 

Geçen haf ta baflanılan okullar 
arası futbol müsabl.kalarma dün 
Ta.ksim stadında devam ecfDmiı &Y.· 
nca Kaba.tal erkek okulu abasın
da da voleybol milsa'batalarm& bq.. 
lanılmııbr. Btiyük a1lb ve dikkat
le takibedilen dünkil karplaşmalar
da §U neticeler elde edilmiŞtir. 

Boğaücl lisesi- Vefa liBesl 
Okullar ara ı voleybol milsaba· 

kal rın n ilki Bogaziyi lı esi il& Ve 
fa lise i arasında ve hakem Ferhat 
idaresinde oynandı. Takımlar: 

Bogaziçi takımı: Cihad, Nıyazi, 
Süreyya, Halil, Sabri SanıheD. 

13.15 Kibik (Kiiçllk orkestra -
lef: Necip Afkm) 

• - Shlik - 1spanyol dansı 
3 • Ba.nn. Ubr - llemleketten 

memlekete • Muhtelif memleketlerin 
melodileri tmerinde Rapsodi. 

6 - ,Arnold Mel.ster - Bohemya 
rapsodisi. 

7 ... Heuberger • Şark isimli su
itteıı "Çeşrpede , parçası. 

13,50 Türk müziği 
Çalanlar: Vecihe, Ruşen Hiaın 

Cevdet Kozan. 
Okuyan: Necmi Rıza Ahıskan 
1 • O man beyın - Hıcazklr peş 

revi. 
2 •• Lutfi beyın • Hicv.kir lıf8l'· 

la • Sana noldu gönül. 
S - Rakımm - Hicazklr §arla • 

Bekledim ta fecre kadar. 
4ı ,. Haci Arif beyin • Nıhavent 

prkı - Ben buyi vefa. 

Londra•n V•rtowap 
llöndU 

Berlin: 8 (A. A.) - Varşova
ya gitmekte olan Beck, bu sabah 
"Nord - Ex - pre " katariyle Ber
linden geçmiştir. 

Polonyanm Be:-lin elçi i i tas
yona gelerek mumaileyh ile gö • 
ri.lşmuştur. Beck, kompaıtmı • 
nından çıkmamı ır. 

Varşova: 8 (Hu u ı} - B ek 
bugiln şehrimız d nmil!\ ve d r
haJ Ba vekille mul ki ol 

Macarlar 
Son ffllAfta kendilerine 
verilen araziye glrdller 

Bu,.... 
izale dit •lir 
VıyaaaOei'ftnitı ı .. ıalıttP.._
Bıocel - Telılr ettillut Guıclilfa u
up bir 1111wnıa11 btfet•iftir Bu 
cevber h•lıhaıırda penbe realıteln To
UM. Kre• teıkibiade 9"Wttur 
Cildnı bu yepDe --. .. .q.,.ıan 

,..... ........... e.tlıik -
in 1IJ'lliı:ea, o , cıldıaw 

alMJ~,_....._ .. p8f!8flirir 

. .. ,,. ... Vefa takımı: Mecdi, Semih, Or· 
han, :nıcret, Muhsin, Kemal içlertn
de milli atletlerden ytlbet atlaJICI 
Slrena, b.1eei Cihat glbl kt)metll 
~ bulunan Boğuiçi Uaesi 
Vefuın canla, balla çaı.,.ıema ff 
18-1 oynaımısma ratuıeıı (3-16 

Ylce ... ,. 2 • O ,_. Dutlttafaka ta)umı 
3 • Nuri HaW Poyrazın • Niha

nnt farkı - Bir goııcıel terdir o peri 
6 • ll'aDe Kapancmm - Nihavent 

Budape te: 8 (A. A.) - Mac r. 
lar, 4 - 4 rihl" Bud pe te iti
llfı ile Macari t ıa terkedilm · 
olan araziyi bugun işgal etmiş • 
)erdir. 

lıadıfe f'bt yumt;pk ,.. llrtılı ...... 
1arc1 .... ,...,... ........... 

,_Rrk•ıWT...._ 

15-0) p.llp ıelmiltir· 
htMll...._ftMt)MIWI 
Bir numaralı sahada stınftn ikilı· 

el karşıla1DW31 tstikW lille&i ile Yi· 
ce 'Olkü arasında w Necati idaN
llinde yapıldı. Takımlar: 

Hakem Necatı bu halin nizamna
me harici olduğu söyliyerek Darüş
eefakayı bftJnnen malUib saydı. 
~ llMI- GalatasanY 

IJıMıll 

2 numaralı sahadagllntın 
karşı]apıuua Pertevaiyal ile Galata
saray arasında ve hakem Hayri Ra
ğıp idaresinc1e oynandı. 'l\kmılar: 

GalaUas&ray: 1smail, Vahdet, th
san Muakkar tzzettin Celil. 

f'tırtetnl)'al: J'etbi, Kadri, Saba· 
bettin, Aydın, Belend, Nizami den 
llliib!şekldldi. 

Her ıki taraf da canla başla oy· 
nadı. Galatasaray (15-6 ve 15-0) 
kazandı. 

tstlklil 11se91: Hasan, Fethi, Mu
hiddin, Nareddin, Hikmet, Faruk. 

Yüce Olkil llllesi: SWeyman, Ke
mal, Oğuz, Hikmet, Mustafa, Behçet 

Ba mac gtblln mevkle aeyredilea 
alika ile taJribedflen maçlardan biri 
oldu. Her Od taraf da çok gbel oy
nadılar ve çetin bir garplllMdaD 
80Jlra (lt>-12, 16-13) ıatikW JilMl 
bzandı. 

) DarilHefaka.. Ticaret .... 
· tld nmnanlı Ahnda Dk Jrarplq 
.. DarüRefaka ne Ticaret ll8eai a
rasında yapılacaktı. DarilRefakalı
llr; Jl•mmer, OeW, fsm•A, Orlwa 
lfurlden müte§Eskkll bir takımla Ti· 
eret Öll8l de lılr kili aoksuı ola· 
IU Müsıtıem, o.mt Oktay, Ab· 
"'1ıTahman, taran teklinde sahaya 
tıktılar. 

• • • 
Par.ar cbll Buat Olell ..... _ .. ,.,, .... _. 
Tıp l'aJdUtesi· Barut OllcU A ta

IDmlan: aut~ ı• 
Pn±dya milns..-~ Jlab. 

1161. Rum tak1mlan lddealı magı: Sa.
atı 14.SO 

Bel8IJ.ID Dleld· Betikta§ taı· 
~ çar. gln•len Sut:U. 

Futbol 
Müsabakaları 

~-

Kabatq : 2 Ticaret : l 
Okullar arası futbol müsabaka· 

Jarmın ikinci haftasının Dk oyuna 
Kabatal li8eei ile Ticaret liMll ara
amda yapıldı. Ta1nmlar: 

Kabe.tal takmll: Nafiz, Behsed
din, Hikmet, Cevad Necmi, Fan.ık 
JruaeyiD Kemal, Nevzat, Vahi Ke
nan. 

Ticaret lisesi: Orhan, Halfik, 
Mümin, Liıtfi, Ekrem, Bemat, Ale· 
ko, Mustafa, M. Ali, Hasan Mu
aaffer. 

Oyuna saat tam 14 de Tank ida· 
re inde başlandı. Her iki taraf da 
enerji ile oynıyordu. Ticaretlileıin 
bütün gayretlerine rağmen rlizgir
dan istifade eden Kabater•u birin
ci devreyi 2-0 galip bitirdiler. 

lkinci deYl'ede gok ctızeı bir o
JUD ~an Ticaretliler de ikinal 
devrede bir sayı Çlkardı)ar. Oyma 
bu wretle 2-1 Kabatatm galibiyetle 
Mtice1eDdi 

lpk: ı. ŞifU terakki: o 
GUııtın ildnci kafll}afmuı lflk 

...... 8'111 TerülEI .......... 
da yapalda.. Tahnlar: 

Ipk: A. Kayaar, N. Tankut, 
S. Şabraglu Y. Çmkmakbya, R. 
Fayda A. Tekin. A. Tueri, N. Ba-

ak, S. BiJce R Saru, N. Taneı-
Şilti 'l'erekld: Merih, HO.U, 

BUanU, Ahmet, Halflt, <ımer, Habd 
Nejat, Ahmed, Muammer, Mustafa. 
Uısan hakem Şazi Tezcan idaresiDdt 
w saat tam 15,10 ela hqlanan bu 

oyunda ri1sgln arkalanna alan 1-
pklılar birinci devrenin ortalarına 
doğru aaa- içleri vasıtasile ilk •· 
Jl)anm lklaci devreaia 80ll dakilra· 
lannda da 2 inci sayılanm yaparak 
-Çl 2-() gunmıli•nhr. ııatl6b ta
blı ... Galip bakma da iyi oyamq 
.vida 118)Tedilen bir oyun göet.er
-ll'aılJr. 

Daırlillefaka~I Yloe tmdl:O 

Olab 8Cm IUll DariHelaka 1-

........ .. v.ıa ........ ..., ... takmlan ........... .. 

Bugiia yapılacak 
müsabakalar: 

A TLETIZll : (Haydarpa
ta sahasında) İstanbul mın
takası teşvik mllsab~alan sa
at 10 da. 

FUTBOi:: 
Şeref Stadında: 

Anadoluhisar • Beylerbeyi 
aaat ıs de hakem Sami Açıt-
6ney, ,.an hakemleri: Fikret 
Kayral ve Fahreddin Somer. 

Topkapı, Arnavutkoy - Ka
mmpaşa, Galataspor ınuhtelit
leri. saat lC,45 de ha.kem Eşref 
Mutlu, yan ha.kemleri: Halid 
GaJfb Ezgü ve Feridun Kılıç. 

tarkı - Gel gtlulim. 
7 • Nihavent saz semaisi. 
lf,20-14,30 KonQllD& (K.duı aa

ati - Çocuk terbiyesine dair) 
17,30 Pmrram. 
17,35 Müzik (Pazar çayı • PJ.) 
18,15 KonU§Dla (Çocuk saati) 
18,46 llüaik (Şen oda ,.müziği -

tbrahim Ozgur ve AU. böcekleri) 
19,15 Türk müziği (Fasıl heye

ti) 

Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref 
Kadri. Basan Gür, Buri 'Ofler, Ham 
di Tokay. 

Okuyan: C-e1i1 Tobes. 
20,00 Ajans ve meteoroloji ha

berleri. 
20,15 Türk milziği. 
Çalanlar: Vecihe, Reşat Er-et" 

-·· Japonle'I' ilerliyorlar! .. 
Çunging: 8 (A. A.) - Gazete

ler, Nançangn cenubi l'arbi "nde 
ve şimali garbisinde fiddetli mu
harebeler vukua l'eld.ljini bildir -
mektedir. Japonlar, Kiang i. Ho-
nan yoJu bo\ unca .ilerlemektedir. 
Nançang'ın 110 kilometre cenu • 
bi garbi inde Çankeu'da büyüle 
bir çarpı maya intizar edilm kte
dir. 

Oalalas•ray balosu 

Kre.w ....... 

ıayet emıa ,,. __ ,,....._ 
40 Y•tlarıada pnmelrillrter. v .... 
ıılennı rıdırerelı bir Geaç lnum rü 
- ciWiai ..... -- CiWilı -.... ToUıloa \rem ala eemerea p-
,... laef"ettir Maınaan bl-ra.ı.r 
,.,.... pri alabilirler. 

Senelik Galatasaray balosu dün ~~~~~~~~~~~~ 
gece Tokatlıyan salonlannda veril-
miştir. Güzide bir davetli kUtlesinın 

Fenerl:>ahçe - Ee ilrla~. saat 
18,80 da Hakem Şazf Tezcan, 
yan hakemleri: Ahmet Adem 
Gögdun ve Adnan Akın. 

ıı~ ~::~~ inhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
2-&~~~-~~~·----------------~~------ı F enerbahçe Stadı: tarkı - Human yok. 
3H %~ 

DemirspoT • Kadıköyspor, 
aaat 11 de hakem Rıfkı Aksoy, 
yan ha.kemleri: Şahap Şişman 
oilu ve Talip Gürkan • 

• aci Arif ~yin- Muhayyer Malı. Bedeli M 
llLl'kı - ntimas etml>Öa Cinai: Miktarı UYakat Te. 

-e- Lira K... Lir K di eller gözüne. • • r. 
Eluiltınenin 
Şekli Saati 

4 - Muhayyer tartı - Efem lim Tebik ileti 20 kalem 1268 10 
3 • Ruşen Kam • Kemençe tak- San toz yaldız 300 Kgr. 345 _ 

94 3& 
21 8T 

107 -

AeıJı: ebf~el4 
Vela - Hilal şilt maçı aa~t 

18 de hakem Refik Osman, yan 
&1'emleri: Şahap Şişman otlu 
ve Rıfkı Aksay. 

ilimi. Çıralı tahta 18 M• 1426 74 
6 .. TUrtl • Bah9e dıvanm as- Çıralı kalas 14,426 M• 

.. ,, 11 
" l6,30 

dım. Uzua ve kısa konçlu 

GORE$1 
7 • MuJaaner su eem•iaf. (lstik çizme • 840 çift 1640 _ M6 60 n .. ll 
8 - Naaillüa • lılelımet • Hicaz. 1 - Şartname ve nümuneleri mucibince TUbnda dm " miktarı 

Bugün Taksim stadında ser
ıbeat güreş milsabakalan yapı
lacaktır. Müsabakalara sat 15 
de ba,ıanacaktJr. Gtlnilıı en 
mfihim müsabakası Tekirdaflı 
Hüseyin ile Manisalı Halil ara-
11Dda olacıa.ktır. Bunlardan ev
vel Receb ile 'Mustafa, Ahmet 
fle Bekir, Servet ile Şilkreddin, 
Ali ile Pomak Mustafa güreşe
ceklerdir. 

kir -.ta . Görmıeama ejw. yazılı 4 kalem malzeme ayrı ayrı eksiltmeye komn9ftur. 

9 • Lavtacı <>mir • RtcazkAr II - Kah.ammen bedeJJeri, mavallat temiutlan ve eksiltme 
tarkı ·Mestim bu ıece. atleri hizalannda &'Östeıilmittir. •· 

ra ~n~ Halk tllrlriisü • Kareıda ksı Dl - Eksiltme 11-4-939 sah günü hizalarında yamb saatlerde 

21,00 Memleket saat ayan ::.aşta Levuım ve Miibayaat kolllıl8,1onaada J'll.Plla-

21,00 Neşeli pllklar • R. IV 
21,10 Mnzik (Riyaseti Ctlmhur - Li8te ve şart&ameJer paraaız olarak her .On sozl weçen fQhe-

Bandosu • Şef: thsan Xünçer) den ~lın.üil~ii ai:bi ) almz nümunui de r6rGlebflir. 
1 - Walter Meier - Marş. V: - lstekhlenn eksiltme ~· tayin edilen «Un ve uatJercle Fbde 
2 - J. Strauss - Mavi Tun (vals 7,5 ~ilvenme paralanyJo me kOr komisyona relmeJeri. 

Orta hakemliğini Sami Ka
rayel yapacaktır. 

3 • M. Mou8BO!'g8ky • Çıplak (2028) 
dağda bir gece. * 

BiSiKLET: 
(Senfcmik parça) Cinai ı Mikclana ...... m .. a 

Bedeli 
Seri bisiklet yarışlarının ye. kubu, Ynce ülküden Niyuiyi çıka-

dincisi aat 9 da Topkapıdan nyor. Bu devrenin ortalanııa dof-
başlama.k ayni yerde bitmek nı Murat ayağile Darilgefalreldar 
lzere 125 kilometre üzerinde Ddnci sayılanın c;ıkanYorlar. Cid: 
yapılacaktır. den canh bir oyun oymyan Yüce 

'OlkftHHerin bu 
le Yüce V1kü arasında oynandı D . gollere mukabeleye 

Takımlar; Darril§lefaka: hruk, arüwefakabların galibiyeti kaçır
Vnammer, Murat, Vahdet, Tuban. m~ğaJ~~_n oyunun daha zi 
Nu • Hikm . 1

- &e0·~-me sebep olmu§88 da 
mJ nSa, bahettlnet, Galip, Yakup, tıha- lmst lılaJıiddinin yerinde mUdaha-

, · lesi mulltemeı b" hidi" · 
Yüce Olkü: Fatin, Besim, Semih ır seyı önlemiş 

Galip, Faruk, Kemal. Murat, SUrey- :~~~~~: m:t!;.O D~ra. efakamn 
J.a, Baki. Abdi. e n enmiştır. 

Hakem: tzzet Muhiddin Apak, Vole,"9of mU .. bak•l•-
Oymıa saat 18,10 da Dariillefa· • • 

blı1ana bir hücumile bqlandı. Her için bir kup• korduk 
Od taraf da .ri oymyor. :o.:rtilleta Gazetem~ mektepler ara-
bbıarm nlsbeten hlkim bir vam,et sındaki spor temuJarını teşvJk 
aldJlmı görüyoruz. Devrenin orta- etmek i~n Voleybol mi.isaba-
larma doğru Sabaheddinin ortaladı· kalarında birinci gelecek takı· 
lı topa Galip kaleye çekerken Ce- ma bir kupa hec1l7e etm ... 
il1 gok gbel bir kafa vuru§ile ilk sa karar vermitt·r. Tuman şek-
~ gıkanyor. Birinci devre mUt.e- linde yapuan ~lar niJaayet-
nzln bir oyundan sonra 1-0 Darüt- J4HM1iii zamaa pmpiyon eıka-
..,.ka lebtne bitiyor. uk olu takıma bu kapayı me-

tıdııcl devrede oyun oldukça Mit ruimle verecefiz . 
illQor, hakem DarUuefakaden Ya-ı .. ----------._j 

Lira K. 

Makine teriti 
(mavi - Jcırmızı) 

.Makine şeriti 
(Siyah - kırmızı) 

2000 ddet 

3000 adet 

Sabit toz mfireklrep !000 paket 
Yazı makine yafı 500 şite 

Takriben 25 Kg. 
San kalem ucuc 2000 kutu 
Mürekkep lastiği 5000 adet 
Stampa milrekkebi (m vi) IHOfite 

,, ,, (kırmızı) 500 şi.fe 
Sünger kagıdı 200GI taltak& 

TeJuibea iM Ka-. 

1250.- 88 75 

224.- 16 80 

40.- 8 00 
879.- 18 49 
172.50 10 '' 93.70 '7 os 
198.96 it il 

14 

Pazarlık 14.80 

.. 14.41 
A~a ıs 

Pas rl k 11.80 

" 16 

Açık 18.80 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukanda cina v• mikdut 
rualı (7) kalem kırta iye hh:alannda ya'Zılı usullerle ayn •- Mf:aa 
alınacaktır. _ .. 

. Il - Muhammen bedelJeri muvakkat tem"D&tlan ebiJtae aatled 
hızalannda gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme .17~-989 pazartesi sini K.oM.,.ta Levazım 
ve Mliıbayaat tubesındekı alım komfeyonunda yapılacaktır. 

. . IV - ~eler her l'b akü .-ç•n flllMden parana alma atı 
gıbı numuneler de görfllebllir • 

. V - EbiJtmey~ girmek iıtiyenlerin x_ilzd• 7,6 l'i•9Plt .,-aı.. 
rıyle adı ••n komısyoaa ıehneleıt. ı•aonut 



Sayfa: • TSlflSAaAll 9 NiSAN 1939 

• 
Radyolin Kullanmak 
Ve sabah, ögle ve akşam her yemekten Sonra 

niçin onunlq dişleri temizlemek f_,azımdır ? 

Çünkü: 

Ağız mütemadiyen faaliyette olan Te dalma 
mikroplann yaşadığı bir uzuTdur. Her· ye
mekten sonra diılerin boşluklarına kırıntı
lar dolar. Onların tahammürü h~m dişleri 
çllrütür, hem diş etlerinde iltihap husule 

geti.ren ifrazat yapar, mikrop1ar çoğalır. 
Geceleri hasıl olan ifrazat ise sade dişleri 

değil bütün hazım cihazını bozar. Dişlerini
zin sağlamlığını midenirin bozulmamasını 
ağzınızın güzelliğini istiyorsamz : 

Sabah~ Öğle ve Akşam, her yemekten sonra günde 3 defa d.işlerinizi 

Ojş macunu ile muntazaman fırçal :ıy.ınız 

Mühim Bir Tavsiye: 
Baş, Diş ve Romatizma Ağrılarına 

Nezle, Grip ve Soğuk Algınlığına 

Karşı tesirini en çabuk gösteren en emin ve ka 'ti llAç 

Emlak ve Eytam Bankasından : 

SA TJLIK EMLAK 

BAKER Ayakkapları 

Rahat ve sağlamdır. 

Bu ayakkaplan almakl~ ik

tisad etmiş olacaksınız. Hali

hazırda yerli ve ecnebt malı 

zengin çeşidl \..·irniz vardır. 

Geliniz, görünüz ve intihap 

ediniz. 

-------------------------

Beyhude iztırab Çekmeyiniz! 7 

.................................... Bütün ağrıların panzehiridir. 

I Dr ~~~~! h~~~al \ B ·ı R T E K K A s E 
Dahiliye Mütehassısı N E v R O Z •

1 
N 

DiTanyolu 104 
Muayene saatleri pazar hari~ 

her gün 2,5 • 6 sah, perşembe Bu muannid baş ve dit ağrıla-
ve cumartesi sabahlan 9 · 12 rını süratle izaleye kafidir. 

fukuaya T. 22398 Romatizma avcıu, sinir, maf· 
.................... ..................... aal Te adale ıztırrpları 

Satılık Ev 
Kabataşta Dolrnabahçe cad

desinde (177) sayılı ev altın

daki kargir ev iki mağaza ile 
satılıktır. İsteklilerin Galata
da Bahtiyar hanında mübadele 
komisyonunda Bay Macide mü
racaatları. 

NEVROZİN'le tedavi edil;r. 

Nezle, Grip ve Bronşite karşı 
en müessir ilAç NEVROZlN'dir. 

NEVROZiN'i tercih ediniz. 
icabında günde Uç kaşe ahnablllr. 

İsmine dikkat, taklidlerinden sakınınız ve Nevrozia yeiln 
baıka bir marka verirlerse şiddetle redded'niz. 

. . - . . ·~ 

Bütün ağrı ve sızılara karşı en müessir ve mütekamil kaşe 

: ' 
DERMAN Kaşeleridir. Lüzumunda aünde 1-3 

· k~eye kadar alınar. 

iYi BiR HAZIM : 
Rahat bir uyku temin eder. 

Kıymeti Nevi: Mesahaaı: Depozito Kıymeti Nevi : 
Esas Yeri c T. L. 

Mes :thası : Depozit 0 I 
T. L. Her yemekten sonra alınacak 2 - 3 tane tıaa Yeri; T. L. T. L. -- - ---

~80 Rumelihisarı Arpa 135.- Evin 1/3 hissesi 27 - . 
Emini ınnh. Halim paş.a 

sdkak e;-;ki 8, yeni 12, 
taj 12. ş. 

133 Aksaray Yenikupı 431.48 Bo::ıtan 18/120, 86.-
yalı mah. Bostan arkası hissesi .. 

ve Namık kemal cad • 
17, 17 ta.i 1 

104 Bosl arıcı Eren köy, 99.- Arsa 198.8 1\[2 20.-

-- -·---·· ···- ~----------------
man sokak eski 3 yeni 
3 taj 23 

751 Fatih, Baba Ha fan 4!)5.- Odalı dükkanın 
Alemi mah. Şehzadeba~ı 275/ 360 hi:ısesi 
cad. e.:-.ki :l2!> yeni 187. 

752 Fatih Baba Ha:-ıan 495.- Odalı dükkanm 
Alemi malı. Şehzadebaşı 275/ 360 hissesi 

a cad. eski 239 yeni 187 / 1 
taj 18711 

28 M2 .99.-

28 M 2 .99.-

PERTEV KARBONAT KOMPRiMESİ 
Her türlü hazımSızhğı ve mide ekşiliğini giderir 

Pertev Karbonat Komprimesini her 
' c ~aneden arayınız. 

Üniversite Rektörlüğünden : 

• 

Çatal çeşme sokak eı;;ki 753 Fatih Baba Haı;an 495.- Odalı dükkanın 
16 mii. 23 harita. Alemi mah. Şchzadebaşı 275/ 360 !ıissesi 

28 M2 .99.-l 
1 

Tıb Fakültesi Çocuk hastalıklan ve bakımı kliniği asbtanhğı açık
tır. Asistanlık talimatnamesinde gösterilen şartları haiz olanların 

689 Büyülrnda Yalı mah. 
Ayayani sokak 15, taj S 

690 Rüyükada Yalı nınh. 
Ayayani sokak No. 17 

995 Bakırkoy Cf'vizlik 

mah. hat boyu sokak 
e;ıki 10, 1!:!, 14. 16. 18, 
20 taj 10, 12. 14, 16. 

~7.- Arsanın 2:S00/ 
6240 hissesi 

61.- Arsanın 2300/ 
6240 

700.- İki dükkanı 

müştemil ev. f 

·166 Topkapı Beyazıd ağa 150.- Ev 
mah. eski Kuyulu yeni 
Kaynata sokak e:ıki 6 
yeni 8 taj 8 

52.50 l\P 

,. .. 

41.J.F 

19.-

12.-

140.-

30.-

697 Kadıköy Bostancı 502.- Arsa. 501 nCI U? • O'}.-

Bagdat cad. eski 54, 
taj 54. 

877 Kuruçeşme kireçha- 1211.- Bir evi muştemil 
ne ve Zencirlikuyu sokak arsa ve tar la 
kireçhane No. 2 zencirli 
kuvu ec:;ki 1, 2, 4, 1, 6 yeni 
2, 1, 6, 4, 1 taj 4 

767 Çarşı satarcı han alt 
kat eı'lki 19 ~reni 1 7 
taj 19, 20, 21 

970 Heybeliada Yalı mah. 
ıbiJlbül ve mızrak sokak 
es'ki yeni 4 

80.- İki goz 
bir dükkah 

44.- Bir evin 
7 /80 hisses1 

20218 M 2 242.-

Q4 M 2 16.-

9.-

T 

ca<i E:"<ki 239 yeni 187 / 2 
tai 187 / 2 

905 Kad rköy B(),,tancı 114.- Arsa. 
Ba l'~dad cacl. DPtnir yolu 
No. 2 yeni fi7 / 1 

1030 Yeşilköy Şevketi\•e 
mah. İstanbul cad. 
No. 54. 

213.- Arsa-nın 12/ 90 
hi:-;scsi 

1086 Eminönü binbir direk 506.- İki evin 
mah. Mehmet pa~a yo- 1/ 9 hissesi 
ku~u ile su tcrazi,,i 
sokağı yeni 10, 12, 30 

1138 M 2 

8036 M2 

252.50 M 2 

623.- Arsalı dükkanın ı078 Eminönü san demir 
mah. eski hatap kapı 
yeni kere:-tecilcr ayaz
ma cad. eski 453, 455, 
1. 3, 5, 7, 9 yeni 43, 4'5 

83 M2 

1/3 his.-ıesi 

815 Beyoğlu eski yazıcı 1600.- Kagır- \\ 
yı>ni Müeyyet zade mah. 
eski topçu başı yeni 
saray çıkmazı sokağı 
eski 9, taj 9. 

836 Aksaray Guraba Hü- 320.- Baı·akah tıır : 
seyin ağa mah. Ordu cad. arsanın nmf · 
eski 23 Mü. yeni 193 hissesi 
taj 378 

128 M 11 

23 .-

Tıb Fakültesi Dekanlığına müracaatları. (2369) 

TÜRK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 
Alt ıncı Keş i de ; 11-Nisan-939 dadır. 

Büyük i kramiye ~ 200.000 Liradır, 
Bundan başka 40.000, 25.000, 20.000 
ıs.ooo 10.000 liralık ikrami
yelerle ( 200.000 ve 50.000) 
liralık iki adet mükafat vardır 
DiKKAT: 

Bilet alan herkes 7 Nisan 939 gUnU akşa
mına kadar blletlnl değlştlrmlt buhınmafldır .. 

. . . .;;; 

851 Ak.ilaray yalı mah. 
çorbacı 1 aşı sokağında 

eski 43 .\ ~ni. 7 3 

35.- Ars& 35 M2 7.- 703 Laleli Kemal paşa 504.- Arı:ıanm 336 M2 101.- .••••••••••••·· -••"-•••••••••••••••••••· ı •---------11..'11•111.!. 
mah. Fethi bey ve 6/24 hiiieıai : : GVMRVKLERDE iŞLERt OLAN 
çukur çeşme sokağın- E Rıza KOŞKUN ! ı &IVESSESELERE 

. •• . "'.li: 

724 Kadıköy Cafer ağa 2700.- ~ 

mah. eski P apas oğlu 
yeni Dum lupınar sokağı 

·eski 12 taj 12. 
826 Sarıyer, Büyilkdere 

.9'eni Lfgor sokak eski 
74/6 yeni 85 / 6 

115.- Arsa 

833 Aksaray Guraba Hü- 378.- Ahşap ev 
aeyin afa mü. Şeyh O.. yvı hiueP ·· · 

0 9.16 M2 5 40.-

p 4.60 M2 28.-

88 M11 76.-

da 77, 79 : - BASIM / Çaker Y azarog" lu 
906 Kadıköy Bostancı 14.-· Arsa ·.r48.50 Mi 8.- i. - EV 

Gümrük komisyoncusu Bağdat ca.d. demir yolu • tstanbul: VU8.yet Karşısı No. 21 Galata, Ziraat Bankası 
tariki yeni 57 / 4 Kitab, Mecmua ve her türlü 

Karşısında Çanakçılı han Yukarıda adres ve tafsilatı ya ..: lı gayri menkuller peşin para tabı işlerini en temiz, en gü· No. 34-35 Telefon : 35,95 

l 
ile ve 

1 

açık ~arttırma usuliyle satdac~.k~~r. . . zel ve en ehven şeraitle seri bir ! 
1a .. lc 26-4 -939 \nrşnmlıa gunu saa t ondadır. İateklıler.m surette yapar. . ; 

bildidlen gün ve saatte depozito ak~esi, nilfus tez.keresi ve Uç &det ve- \. - J ........................................... stkahk fotoi11afla bankamız ~ servisine •Almeleri. (769) (24111 

Sahibi: A. Ceın..toddia Saraooilu 
N .. ri,.at müdllrih Macid ÇETiN 
B••ldliı rerı MatMal EMi .. IJoa 


