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SAYFA 

lürk - İngiliz 
anlaşması 

lUrk-Alman iktisadi mUna
Sebetıerini bozabilir mi? 

Ya.zan: ASIM US 
tin 'rilrk • İngiliz anlaşması üze. 
ne ata sıra Türkiyeden Alman_ 
d Ya Yapılan ihracat işlerinin 
ı:ın~.ı ihtimalinden bahseden. 
bfr ~0~Uyor. Hakikaten böyle 
U 1htinıal var mıdır? Türkiye 
e l~iltere arasında Akdeniz 
~iYetine ait bir anlaşma imza 
~ nıe~ıe bundan Türk - Alman 
oıab~~ı ınUnasebctleri müteessir 

ıUr ını·? a . 
~el u. suale ceYap vermezden ev-
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Vaıington, 20 (A.A.) - Eski 
Çekoslovakya Reisidımhunı Be
nesi tertip edildiği haber alınan 
bir ıuikastten korumak için polis 
ciddi muhafaza tertibatı almııtır. 

Gerek Nevyork, gerek Chieago 
Çek mahafili bu hususta ııkı bir 
ketumiyet muhafaza eylemekte-

-~ ... -... . - . 

. ' 
. . -~ " ....... '' ...... 

n hır kere Türkiye ile Alman. 
!itı arasında ticari münasebetle. Cumhurreisimiz ismet t~ıön"ü A.ıı 'fora"04 icra eailen "19 mayı.f şenlikleriniü , 
~ll~ISaca mazisini hatırlıyalım. ---------:=-------=-------·=---------------------------------------

~~~f ~Y?~u!!~~l lngiliz - Sovyet müzakereleri 
der' altı yıldanberi bu .inki§afın 
8o CCesi artmıştır. O kadar ki - --- --- -

~,n ~llarda Türkiyeden Alman- s ti k b · ı d t h h • • d • • d • d 1 1 ·-- - .__ - - - -
Sı:;.:~:~zi~ı::::,;::::~'. ovye er, mu a ı yar ım aa u un e ısrar e ıyor ar 
de 

11~beuc yüzde 40
• hatta yüz. Göru·· şnıelere Cene ed d d·ı k 'l'u 45 derecesini bulmuştur. vr e evam e 1 ece 

bet°k .• Alman iktısadi :ınunasc. 
~~erınde görülen bu fevkalfıde 
'a 1§afın muhtelif sebepleri var. 
llıtı da kliring, yani mal ile mal 
tın badele etmek sistemi bunla-
n başında gelir. 

bi .. -u nevi ticaret usulü muci
t~ Türkiyeden Almapyaya ne 
~ fazla mal gönderilirse AL 
~~jln Türkiyeye de o kadar 
d~iği iç m n • 
lktaS: _de:ecec1e fazla ihracat yap. 
ile 

1 
lBtı~·en Almanlar Türld~·e 

~.: an ıktısadi ve ticari mün:i'. 
dUtl tlerin artmasından memnun
evv ar. Onun ıçın bir müddet 

eı ın 1 k ti · · · 1 iel em e e mızı zıyarete 

hu~~ Alınan iktısat nazırı Funk 
ela ?netimiz hesabına Almanya 
di 150 ınilyon marklık bir krc
~thnasmı temin etmiştir. Dr. 
~iyed' bu kredi sayesinde Tür. 
Yap 

1 
en gelecek sene içersinde 

ttlis:tcak ihracat mikdarmm bir 
(l) ~rak 5,000,000 marktan 
lah ~ılyar marka çıkacağını 
l~ın ediyordu. 

Valinin Tarabyadaki ziyafeti 
çok samimi geçti 

Yazan: Vekta Ragıp tanen 
(Yazısı 7 ncidc) 

Londra, 20 (A.A.) - Van Slt-
tart dUn saat 19 da hariciye ne
zaretinde l\1iski'yi kabul ederek, 
mumaileyhin saat 22 de Parise 
hareketinden evvel bazı malfl
mat almak istemiştir. 

Van Sittart sefirden 15 ma-• yısta yapılan Sovyet teklifleri-
nin Soyyctıerin son sözUnU teş· 

JWl diı>r.atlp.eeiibU. aoı-Jnuştur. 
ÇUnktı dttn tevdi etlUen Sovyet 
notası, 15 mayıstaki notanrn 
muhteviyatının teyidinden iba
rettir. 

Maiski, hUk\ımetinln esas ad· 
dcclllcn nokta hakkında kanaa .. 
tini değlştirmlyecpğlnl zannet
tiğini söylemiştir. O nokta şu

dur: 
"MUşterek emniyet, mtiteka· 

bil yardım taahhUtlerlne girişll
med!ğl takdirde kabili tahakkuk Sovyct1cr Birliği Lorldra 
değildir." Maiski 

kl memleketin tarzı hareketiyle 
tıc taraflı bir yardım paktı va 
bunun neticeleri hakkında bu 
ikl memleketin imtiyazlarının. 

nelerden ibaret olduğunu öğren 
meğe karıttt vermiştir. 

Kabine, Varşova ve BUkref .. 
ten alacağı, cevapların ve cu • 
mart~l ile pazartesi gtıulerl 
hriste T• Ceaevrede yapılacak 
körUşmeıerin neticesine .göre 
tarşamba..1gUnU son kararını ve~ 
recektlr. . 

İngiliz hUkftmetl mahfillerin
.de söylendiğine göre, lngllte
re, Sovyet taleplerinin· bir mik
tarını daha isaf edecektir. 

Aynı mahfilJer, şarkt Avru· 
pada harp vukuunda lnglltere 
lle müttefiklerinin hareket ser-
bcstlliklerlne halel gelmeden. 

sefiri Sovyetlerle umumt bir anlaşma; 
(Devamı 7 incide) , 

-Bunun Uzerine İngiltere hU -
kftmetl, derhal Varşova ve Ro· 
manya ile temasa geçerek bu i· 
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tet .1 ınenıleket arasındaki tica. 

!:i·~iı:.:!~i =·r~~~ Göbels bir nutuk sönledi 
tı. ~ ışleri birdenbire karış_ 3 

* 1 Türkiye harp halindo bitaraflıktan tıkmaia mecbur 
olmamak için sulh halinde bitaraflıktan çıkacağını göster
miş oluyor. Balkan antantını imza. ederken Türkiye Botaz
Iarın bitaraflığını ihli\l etmiş ise lnglllzler ile yaptığı an
laşma ile bu bitaraflığı daha fazla. ihlAl etmiş değildir. Tür 
kiyenin J>itarnrlıktan çıkması sadece nazari bir ifadedir. 
Yoksa. ortada bitarnflı~a muhalif hiç bir vaziyet 7oktur. 

~~1~ına:y~ay!e:~~=PM~~~ Et ve tereyağ yemiyerek 
lo"ak rnasrnın bozularak Çekos. 

~;ış~1::ai~~n:~i~::!e~~er~~ Hudutlarımızı tahkim ettık ve Versay muahedesini yırttık 
h . odu. Itaıyan,ın Arnavutlu.. Berlin, 20 (A.A.) - Göbbels, getirdiği eseri mcthUsena etmiş konuşabilmek zamanının gel· 
l'\ıp~§~aI etnıesile Merkezi Av. Nazi partisinin tezahüratı mU· ve demiştir ki: ınesi için top yaptık, meseleleri 
deni.,.~ u?ranı da birdenbire Ak. nasebctiylc Kolonyaaa bir nu· !ngfltcrcde bu kadar açık ko· blribiri ardınca hallettik. Bu Razı Alman gazeteleri bir taraftan "Türkiye hiç bir 

"'<;; sı t k J( ı · t" amıza hayret dl l t" b' d ı·e old v rsa~· taarruz tehlikesine manız değil iken ne dl.,.e demokrasiler ta ı>e rayet ett.i. Bundan son- u su.Y emış .. r.. . . nuşm, e yor ar. çe ın ır ev u. e .J • , J 

" rek Akdenızde ve gerek Hatıp, nazızmın ıktıdar mev· Bu kadar açık konuşabiliyoruz. muahedesini sayfa sayfa yırttı- cephesine ıltıhak ediyor" dJ;re soruyorlar. Diğer taraftan 
(Devamı 7 inci de) ıkiine geçti!;rfndenberi vUcudn Çlinkü Uç yıl kendimizi tcreya- ğımız zaman Anupada yeni bir "İngiliz - Leh anlaşması Almanyanm, Türk· İngiliz anlaş-

...._____ ğmdan ve etten mahrum ederel• vaziyet teessüs etti. ması <la İtalyanın aleyhindedir'' diyorlar. İngiltere ile Tür. 

yed 1 t y · ı ki 11b11 J hudutlarımızı muhafaza eden Hatip biraz ötede şu suretle ldycnin anla~ması İtalyanın aleyhinde olduğunu söyleyen 
ıns vo ugos ay u u tahkimatı yaptık. Daha az yağ devam etmiştir: Alman gazeteleri bu ifadeleri ile müttefikleri İtalyanın 

ve kebabı yememizden hiç bir Eyllilde harbe dokunarak Türkiye aleyhinde taarnız emelleri beslediğini itiraf etmiş 

D 
Dün Peraya o - 2 mağlup oldu kimseye fenalık gelmedi. DUn- geçtik. Du çok tehlikeli bir şey- olmuyorlar mı? et"h • v f 3 6 d • ya ile tamamen açık bir surette dl. Hiç şUphesiz bazı şeyler ris· l~ğcr böyle değilse, neden dolayı Tilrk - İngiliz anlaş· 

• ı drspor e ayı - yen 1 1 ke ettik. fnkat muvaffakıyet masmm İtalya aleyhinde olduğuna hükmediyorlar? .. 

, • . .J ;ı Ha tay meclisi m~::.~d~:···r••m bugUnku .. ;;·~~;~ ·~:~;~~·:~~;~~·:;~~·;:~:·; .... ~ ...... :·,·:il il il .. 11F11 ...... _ll_,11_11_ .. _, llN411 ..... 

f ~ L~~~ . Ordumuzun Hataya girdiği kunetinden de balısede~ek "iş· ziyeti bir kat daha gerginleştir- ıngı iZ - ransız 
ve Meclisin açıldıg"ı günleri te bu emniyet havası içı~d.edır mek ıçin bundan bahsetmıyece- konuşmalan halledildi 

ki, IIltler Danzlg mcselesını or· ğini söylemiş fakat Almanyanın p · 20 (AA) F 
b a olarak k b 1 tt" . ti ' arıs, . . - ransız -ayr m a U 8 1 taya koydu" clemış r. (Devamı 7 ncide) fngiliz konuşmaları saat 19,50 de 

* 

Antakya, 20 (A.A.) - Millet bitmiştir. İngiliz hariciye nazın 
Meclisi toplanarak anavatan res- \; s M h Lord Halifaks ile arkadaşları, 
mi günlerine ilave olarak Türk ermet U tarın en güzel eseri Fransız başvekili Daladye, harici. 
ordusunun Hataya girdiği S tem- ı _ _ -_ _ _ _ _ _ _ ye nazırı Bonnt ve arkadaşlariyle 
muz günü kurtuluş ve Meclisin a_ 45 dakika müzakerelerde bulun. 

çıldığı 2 Eyliıl gününü kurtuluş uarman Sonu muşlardır. 
bayramı olarak kabul etmiştir. fl j Saat 20 de Harbiye nezaretinde 

Meclis bundan başka Hatay i tn~liz diplomatları ıererıne sekiz 
şehitlerinin kemiklerinin bir yere Dün baılıyan tefrikamız beıinci sahifemizde kitilik huıuıt bir ziyafet verilmiı-
toplanmasını ve bir şehitler abi. devam ediyor tir. 
desi kurulmasını kararlaştırmış- ..,. ••• • +••+•••••+•+••• •••••••••••• •+•••••·e.••••••••· Müzakereler neticesinde hiç bir 
tır. r teblig neıredilmemi§tir. 
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işaretler: 1 Sarhoş bir Musevı 

Balkan antantı 

ve Türk-İngiliz Mudanya-lstanbul 
anlaşması postaları 

Türk - lnı;lllz nnln~mnsını p . t . . • 
kcn<H hesaplnl'llm :wrnrh ~iiren· azar arıfesıne hır pos

ta ilave edildi lcr bir tnşln iki kuş \,ırmak eme 
llndedirlcr. Jıunlara ~öre bn an· Mudanya ile İstanbul arasında 
)asma Jlnlknn nntnntının 1,ılıu- bı:gUndcn itibaren her hafta pa
n~ uygun clcğll(llr. nalknn nn- zar günleri saat 20 de bir ilave 
tnntmı hlr koz gibi kullnnmak postası iıHyecektir. 

Uk posta bu akşam İstanbuldan 
isteyenler en yakın tarihlere k lk k B" ı l'kl a a t a aca tır. oy e ı e p z r a. 
kMlar onu parçalamak, yıkmak tillerini 1stanbulda geçirme"k isti
istJyorlıu"<lr. Nitekim mihver yC':ı Bursalılar Cumartesi gUnü 
polJUka um taraftnrhk gö ter- öğleden ıonra §ehrimize ıelip bir 
m~k fstcclikforl zamanlarda ha- gece kaldıktan sonra pazar günü 
zı Balknnhlar hile bu ant.antla ak~am Mudanya yoliyle yerlerine 
olan rabıtalnrım ·aklayorlal', dönebileceklerdir. 

bir nezaket. eseri olnrnk bu alil· -<>-
knalrını ikinci ııU\na ahyorlnı- Yabancı talebelerin 
dı. nn hal sırt de\·letlerl mem· ikamet tezkereleri 
mm etmek mnk adiyle ynpıh- Mekteplerimizde tahsilde bulu-
yordu. MJhver politikası btr für- nan ecnebi tebaalı talebelere yı
Jii Dalkan nntAntına scınpntl hancıların seyahat ve ikametleri 
dnrıunıyordu. hakkındaki kanunun 8 inci mad. 

Balknnlarm bir köşesinde bu· desinin (A) fıkrasına tevfikan 
)anan hlr biiyük insan kütle; i- harçsız ikamet tezkeresi verilme. 
ntn politik ,.0 ekonomik rabıta- si icabettiği ve bu ecnebi talebe
Jarla bağlanmış bir kuvvet hn· !erden muayyen mliddet için be
lln1 alması d.atmn. şüphe ile te- yanname verip de umumi hüküm
lllkkl ccllldl \'C onun l>o:mlmnsı lere göre ikamet tezkeresi alma
l~ln ne JAzmu:n. ynıHldı. mrş olanların para cezası ile ceza. 

landmlmaları hususu alakadar vi. 
Türk - İngiliz nnlaşmnsı ta- 1"' 1 b·ıd· ·ı . t' cı.yet ere ı ırı mıJ ır. 

:r:tht bir rcallto hnllnl aldığı Sözü geçen kanunun bu gibi 
'"'inlerde Jlalknn antantına kıır- 1 b 1 b' ·ı 1 k e• ta e e ere ır cemı e o ara para. 
şı mihverin yaziyetl bundnn sız ikamet tezkeresi verilmesini 
başka dcl;..fldf. amir bulunmakla beraber Ankara 

Şlm<llkl halde Tiirk - İngiliz ve İstanbul yüksek mcktepleri
anlaşma~ıı ile Balkan nntnntı n- mizde tahsilde bulunan talebeler
:rasmda tczadlnr. bulup çıknr- den bazılarının kendilerine mec
ma'k bir kımn poUtlkacılar için cani ikamet tezkeresi verilmek ü. 
bfr yeni iş sahnsı hnllnf nlruış· zere kanunun emrettiği beyanna. 
tır. meleri vermedikleri ve bu suretle 

T 
.. k İ .. 

11 1 1 
ikamet tezkeresi almakta geçik-

ur - rıgı zıın asmAQJ ru ı A 

itlba l 1 ] , lk · t t tikleri anılan Vilayetlerde geçen 
r y c :.a an an nn ınm 

muameleden anlatılmıttJıı.. 
zıddına blr har ket <1eğlldlr. B 1 b 1 . k A • u ta e e erın anunı mevtua· 
BllAk'is Dnlkn.n nıhnnun itade . 1 . t 1 · 

tnnıza tamanuy e nayet e me erı-
ettlğl hakikate knn:et ,-erecek • . k d' 1 d tt'k 

nı temın ma sa ıy e evam e ı . 
mahlyetteclir. Şekil itibariyle 1 • kt "d 1 . ta fmdan 

erı me ep ı are erı ra 
Balkan antantının formnlitecıly· 'k d'l 1 . . . M ·r ··dur ı az e ı me en ıçın aarı mu 
le all\kalı def~Udir. 11,iklerine V ek&.let tarafından emir 

Türk - lngiUz ıınlaşmac.,ı Bal- verilmi~tir. 
kan antantının ruhunu :kuv\·ct· Aksi şekilde hareket edenler 
lcmllmılştlr. Çiinldi, Bnlknn nn- cezalandınlacaklardır. 

t 'nn A n'lıpanın şarkı cenubun- -o--
da uzanıp giden bir noktnnın Hayda.rpa.ta Lisesinde 
sulh yoluncln beşeri Iılzınetler yetişenlerin gezintisi 
görebilme l imkAnım hazrrla· Haydarpaşa lisesinden yetİ!en-
ınnk maksıullylo \'ÜCn<la gctl· ter cemiyeti dün okulun tatil bu
rllmlştir. llalknn mlllctleı1nln lunması dolayııiyle Değirmende

islikHUlerlne ,.e toprnk biitiin· reye bir vapur seyahati tertip et

Jiiğüne istinat e<len Balkan bir- mişlerdir. 
Uği Türk - İngiliz anln.<~ma.cıı ne Gezi sabah saat 8 de ba~lamış 
s:;aycstne dalın. çok ht~ct fıde. ve akşam saat 23 e kadar devam 

bilecek bir kudret iktisap et- etmiştir. 
· t• Vapur Deg"irmendereden ıonra 

nus ır. 1 · 
• ak am 19 da Büyükadaya ge mıı 

Maarif vekaletinin düzelteceğini ümit 
ettiğimiz bir mesele 

ilk okullarda tatil 
şekli değişmeli 

Villyet ilk tedrisat meclisi bu ken kesilmektedir. 
yıl ilk tedrisat mUesseaelerinin on Bütiln bir yıl yorulmuı minimi. 
iki Hazirana kadar dene devam ni yavruların celecek yıl daha zin
ctmelerini, son sınıfların da 15 de ve normal bir ıekilde tahsile 
Hazirandan itibaren imtihanlara devam edebilmeleri için· muhak
baılamalarını unun cörmüıtür. kak ıurette uzun bir dinlenmeye 

İmtihanlar 1 S Hazirandan 26 ihtiyaçları olduğu ıUpheıizdir. 

Hazirana kadar ıUrecektir. Yirmi Hele on iki hazirandan ıonra 

altı Hazirandan bir hafta ıonra Temmuzun on betine kadar imti. 
Tenımuz dörtten itibaren ikmal hana ıirecck begind sınıf talebe. 
ir.ıtihanları baıtıyacak ve 15 tem- terinin vaziyetleri üzerinde duru-
mun kadar devam edecektir. lacak bir meseledir. 

Difer taraftan otıuntuk imti. Eldeki talimatnameler ilk ted-
hnnları da dahil olduğu halde lise risat mUeaaeaelcrinde okuyan ço
ve orta okullar bUtUn itlerini 30 cukların yazın sıcak ıünlerinde 

Haziranda bitirmit olacaklardır. çalıtrnalarına rnuarızdır. Bu vazi. 
Bl1 vaziyet karııaında ilk ted. yeti de derecelerle teıbit ctmiı. 

risat, orta tedrisatın ders kesme. tir. 
sinden on gün daha fazla tcdrisa- Alakadarların bunu dikkate a. 
ta devam edecek, son sınıfları da larc.k ve bilhassa beşinci aıruf ta· 
bu on günden maada, imtihanlar !ebelerinin imtihan müddetleri Ü· 

için bir ay daha bekliyecektir. zerinde durmak suretiyle ıelecek 
ilk tahsil çağındaki bu yavru- yıl için daha ba§'ka bir çare alma. 

Iarrn haziranın bunaltıcı ııcaklan !arı, ve tatil §eklini normal bir ha. 
altında çalışmasına nasıl müsaade le ıetirmelerini temenni ederiz. 
edildiğini bilmeyiz. Bugün bile henU.z Mayısın son 

Orta tedrisat müesseselerinde haftası olmadrğı halde ilk okullar. 
çalışan çocuklar ilk tahıil çocu. da öğleden sonra ders yapılamı
ğundan daha farklı olmalarına yacak kadar sıcak olduğu görül
rağmen onların dersleri daha er. mektedir. 

Deniz işlerimizin islahına doğru 
...__..":wwwa ._.,, ~ ,..,,~ ~ - ,,_, ~ ,,. 

Haliç tersanesi 
Diğer liman ve rıhtım işleri ile 
beraber bu sene halledilecek 

Deniz itlerini uhdesine alan 
Münakale ve Muhabere Vckileti 
liman tesisatları ve diğer itler ü. 
zerinde ehemmiyetli tetkikler 
yapmaktadır. 

Bilhassa evvelce yapılan liman. 
!arın inşa projeleri yeniden göz. 
den geçirilmektedir. 

1ı;tanbul limanında rıhtımların 

in~ası işine bu yıl baıtanması dü
şünülüyor. 

Tophane Rıhtımı Güzel Sanat
lar Akzı!:miıine ve Sirkeci rıhtı· 
mr da Saraybumuna kadar uzatt. 
lacaktır. 

Şimdiye kadar sürüncemede 
kalan bu itin baprılmasr ile bir. 
likte Kuruçeımede kurulması ka. 

rartaıtırılan kömür depolarının 

inşasına ıcçilecektir. Fakat kö
mür depolarının Kuruçeımede ya
pılıp yapılmaması iti de yeniden 
bahis mevzuu olmuıtur. 

Muhabere ve Münakale Veka
leti 1cömür depolarının yerini kati 
olarak kararlaıtıracaktır. 

Bundan başka haber verildiği. 
ne göre, Haliçte inşa edilecek 
Tersane hakkında evvelce yapı. 
lan tetkiklerle hazırlanan projeler 
de yeniden gözden geçirilecektir. 
Vekalet bilhassa Tersane işine 
çok ehemmiyet vermektedir. 

Tersane inıaatına bu sene ıo. 

nuna doğru ba~lanması muhte
meldir. 

Kocasına tabanca 
çeken kadın 

Kocası davacı olmadığı. 
nı söyleyince beraet etti 

Burcaz adasındaki sanatoryom. 
da çal.pn haatabakıcı Vasfiye ev. 
vcUd cUn, hastahanede aıçıhk ya
pan kocası HUsnUyU, h•ftabakıcı 
Semiha ile birlikte kabinede yak•· 
lamııtır. 

Kocasını dehıetli surette kıska. 
nan Vufiye, bu hiddetle aıafıki 
odadan HüsnünUn tabancasını al 
mıı. kendi odas;na eirerek kapıyı 
kilitlemittir. 

Bu vaziyet karıııında HUınU 
banyo tarafındaki kapıdan odaya 
girmiı ve karısının elindeki ıillhı 
alma1ı: istemi9tir. Llkin tabanca 
birdenbire patlayark HUınünUn e. 
lini yaralamıttır. 

Bundan ıonra Vasfiye kocası 

HUınU ile haıtabalucı Semihaya 
silSh çekmek ve ölUmle tehdit su. 
çundan cürmümcıhut asliye birin
ci ceza mahkemesine verilmiştir. 

Vasfiye muhakemesinde: 
- Kocamı öldürmek niyetinde 

değildim. Fikrim başka idi. Fakat 
Hüsnü arka kapıdan gedip önle
di.,, demiştir. 

Hüsnü ile hutabakıcı Semiha 
da Vasfiyeden davacı olmadıkta. 
rm: aöylemi!ilerdir. Mahkeme, 
Vas!;yenin beraetine karar ver
miştir. 
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Kız talebelerin askerlik 
imtihanları 

Lise ve orta okulardan mezun 
olan kız talebelerin askerlik der. 
sinden ne şe'lcilde imtihan edile
cekleri Vekaletten sorulmuıtur. 

Kız talebeler, erkeklere verilen 
ehliyetnameler sib\ aylıca v.-ik.a 

\'.e.rilmiyerek yedi ve sekizinci sı
nıfın programlarını bitirenlerin 
diplomalarına "Orta asker ehli. 
yetnamesinin temin ettiği hakin 
kazanmııtır,. kaydı konulacaktır. 

10 uncu sınıfa kadar askerlik 
dersleri görenlerin de diplomala. 
rma bu kayıtlar ve onuncu sınıfa 
kadar ders gördUğU ilave edile
cek tir. 

-o-

Saray Müzesindeki 
kitaplar 

nnlkan antantının ruhu böy- 1.ki kadar da burada kal. 
j 11 ,, .. b -"rf ve ı saat 

le hecşr > r fııwanm mu eş':' G . k eğlenc~li olmuı-
olmnkla beraber hukuk forma· mıştır. ezı ço 

Ağaoğlunu cenazesi 
Dun dosları ve talebeleri tarafından 

göz yaşları içinde kaldırıldı 

Topkapı saray müzesinde bulu. 
nan bazı eserlerin aya.aofya müze. 
sine nakledilerek Ayasofya müze
sinin Bizans ve Osmanlı eserleri
ni ihtiva edeceği ya.zrlmıftı. Diğer 
taraftan Topkapı müzesinde bulu. 
nan büyük kütüphanenin de muh· 
telif kütüphanelere dağıtılması 
Maarif Vekaleti tarafından isten. 

mektedir. 
Saray müzesinde kapalı bir ıe. 

kilde çürüyüp giden ve içlerinde 
çok kıymetli eserler bulunan bu 
kütüphanenin ilimle uğra~anların 
tetebbuuna arzedilmesi şayanı 

takdir bir harekettir. 

Jltcsi hn<lndu için<lc knlnn mu· tur. Bir düzeltme 
nhcde metinleri Unlkan iç hn· bi ·· cllı't D.. k.. ızda r muc 
dutlan harlchıc.lo yaııılan anlnş- un u sayım .

1 1 
. ası 

matara şnınil <leb,•ilclir. dükkanındaki kitap cı t erı ar • 
na konan 400 lirayı bulduktan 

Vefatını büyük bir acı ile haber daki mebuslar ve elçilerle, eski 
·ıerdiğimiı TUrk mütefekkiri Ah. vekiıttr, 'Üniversite profesörleri 
met Ağaoğlunun cenazesi dün v~ bütün matbuat erkanı görül. 
dostlarının, talebelerinin ve ken- mekte idi. 
disini sevenlerin elleri üzerinde Cenaze saat 11,45 te evin önün-

kabristanına götürülmüı ve orada 
hazırlanan medfenine gözyaşla:-ı 

"rasmda terkedilmi§tir. 

• 
gencı 

Adliye kapısı önünde 
sırroldu 

'oavit adında bir müsevi twel· 
ki gece, kendini bilemiyecek ka· 
el.ar sarhoş olduktan sonra oeınir· 
kapıda sokakta önüne ıelene sır: 
kıntıl k etmeğe başlamış, bu hah 
gören bekçi Ali de kendisini k•· 
rakola götürmek istemiştir. 

Fakat eskiden timarhaneye ıi
rip çıkmış bulunan Davit, Ustelik 
sarhoş olduğundan Bekçi AJirıİl'I 
üzerine atılmı!. üstünü başını 
yırtmıştır. 

Davit dün cürmümeşhut kanıı· 
nuna göre adiyeye teslim edilerek 

f 
uliye birince cera mahkemesine 
verilmiştir. 

Fakat ayıldıktan sonra aklı tJı• 
şrna gelen Davit, mahkeme kapııs 
önünde beklerken, muhafuaıın• 
memur edileni lafa tutmuı ve bir· 
denbire kalabalık arasına lcarıfl• 
rak kaçmııtır. 

Davit, dün bekçi Alinin bUtÜJI 
arkada§lan tarafmdan uanmatı1'1 

rağmen bir türlU ele ıcçirileroe• 
miştir. 

Eminönü Halkevinin 
konseri 

Eminönü halkevi tertip ettilİ 
aylık konserler Mayıa ıyrna ait 
olan konserini evvelki akpm Jcotı• 
ferans salonunda büyük bir dinle• 
yici kütlesi karıııındı vermittir. 

Evin orkestrası muhtelif parç&• 
lar çalmış ve konıtervatuvar tate· 
besinden Bayan Sabahat A'kyol dl 
Bolfun, Şubertin bazı J&heserteri· 
ni Cemal Rcıidin "Akkoyun ft{e• 
!er Gelir.,, şarkısını okumuıtur

Bayan Sabahat Akyolun konseri 
büyük alkı§larla kar,ılanmııttr. 
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Mehmet adında biri Tilrbede 
biletçi Akifin çahıtıfr Fatih ""' 
Harbiye tramvayına bi.nmit, 3 lc\1-
ruı 1 O paralık bir lilct almıttır• 
Tramvay Sultanahmede ıelditi 
zaman Mehmet inmek lıtemerrüt 
biletçi Akif te bir bilat daha al· 
ması lazım geldiğini söylcmittir. 

Bunun üzerine Mehmet, bilet· 
çiye küfür etmif. yakalanarJ1' 
Sultanahmet Birinci sulh ceı• 
~ahkemesine vcrilmiıtir. MahkC• 
mc Mehmedi 3 gün hapis, 3 tir• 
para ceıası ve 100 kurut da ınaJı· 
keme maaraf ı ödemeğe mabknısı 
etmiıtir. 

Vali yar1n Ankaraya 
gidiyor 

Vali ve Belediye Reisi DoktOr 
Lutfi Kırdar yarın altşa.mki trel\
le Ankaraya gidecektir. Vali 939 
b:itçesi etrafında yükıek makatn· 
tarla görüıeeektir. 

Süleyman Sırrının 
cenazesi defnedildi 

Bıılkan antantı Balkanlılar sonra sahibini aramadığı için ken
ara"rnda Ilalknnlnrın iç hmlnt- di cebine atan Burhan isimli biri. 
]arını ganrntt etmektedir. Ilım· nin mahkClm olduğunu yarmı~tık. 
Jarın harlclnac tnnhhiltleri lh- Ankara caddesinde Burbanettin 
th·a. etme<Ul,'1 gibi, Bnlknnln.ı· Matbaası sahibi Bay Burhanettin 
harJdn<lcld ıncselclcrln halU gazetemize gönderdiği bir mek
He ele nlf&knclnr değildir. tupta vakanın ismi geçen ıahısla 

nır nntnntıı tlnlıil olnn dev- kendisi ara&ında bir isim iltibası 
letln dnha. bül"iik tıınlıhütlcre olduğunu, böyle bir §eyden habc. 
girerek komşulnrımn nlllkndnr ri olmadığını söylemektedir. Tav. 

Ü k .. d 1'rlJd' Ji'n zih ederiz. 
ohnıunnsı m m ~un Ct;• ır. - -------------

ebedi istirahatine bırakılmııtır. deki antreye indirilmiı; ve bura-
Sebahın çok erken bir zamanm- da yapılan dini merasimi mütea. 

dıın itibaren üstadın Ihlamurdaki kip eller arasında Teşvikiye cami
evi ve bahçesi sayısız ilim men. ine götürülmUştür. Cenazede bir 
s:ıpları tarafından doldurulmuı kıta da asker ve Çapa kız mekte. 
bulunuyordu. bi talebeleri bulunuyorlardı. Saat 

Cennzeye iştirak edenler ara- 12,30 da namaz kılındıktan sonra 
sında Vali Lıltfi Kırdar, İstanbul. cenaze yine eller üstünde Feriköy 

Dini merasimden sonra arala. 
rında doktor, edip ve profesörler 
bulunan birçok değerli hatipler 
büyük Türk aliminin TUrklük ce
reyanına verdiği istikamet etra
fında sözlcr1söylemişler ve mer. 
humu sena etmişlerdir. 

Trabzon mebusu SWeyman Sır .. 
rı Gediğin cenazeıi dün KadıkO
yündeki evinden merasimle kaldı· 
rılarak ınotörle İstanbul geçirit.. 
miı ve namazı Y enicamide kıh~· 
dıktan sonra Edirnekapı ıehitliğı• 
ne defnolunmuıtur. 

Başvekil Refik Saydam ve par• 
ti Genel Sekreteri birer çeten" 
göndermi~lerdir. 

kat bn nHllm ne znmnn nntnnt 
flkrhıc tezn.<1 teşkil edecek bir 
mahiyet nrzedcı-so o vakit gcı
cektcn cncUşeler doğar. 1'1\knt 
:; 

'l'iirk - 1nglllz nnlnşpınsı Dnl
kanJardn. hfikim olnn antımt 

fikriyle te7.nd hnllııclc <k-1:.rth'llr. 
Hlll'tkls onun tnk,;yeshıe hizmet 

t'tnıekte<lir. 

Hu tib:ıı•lıı Bnlknnlılnr arn· 
sın<ln miişen·cş birtnkıın f'ildr 
cereyanları uyandırarıık viicu· 
ffa getirilmek Jstcncn sıın'i tc-
2ac.lln.r ıımn't mcsnctlcı·den dnht 

ınnlırumt'hıl'. 
t· ..... 

SADRİ ERTEM Dün defnedileK '.Ahmet 'Ağa<>ğlumm cenaze.91 ebedi medftftine götürillüyor, oğulları liü.yflk Tür1E mfttefe1'ktrnln oena.ıeai bafttiCh 

Samsunda 
Beıinci Yerli Mallar 

Sergisi 
Samsun, 20 (A.A.) - Samı\lt' 

Eeıinci yerli mallar acrıiıi bugUt' 
törenle açıldı vali Fuat Tukelit' 
kıu bir MSylm müteakip kurdelr 
yi 1reserek acrıiyi açtı ve serıi·. 
deki payYonları ıezdiler. Yerlı 
malı satan birçok müe11eaeler ıef 
cfye tıtlrlk etmiı bulunmaktadıt· 



Köy davamızın halline doğru: 2 
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~ğitmenli köy okulunda 
~oeuklar nasıl yetişiyor? 
Sağlam bilgi; serbest, canlı, hareketli bir ruh; 

işlek zeka, pratik kabiliyet f 

tı..~Ztktan " •• k" •• ''lQalc· gorunen oyun yama-'t 1 
beyaz okul binası, güzel 

bt 'v:~ası ile insanın içine ferah. 
Ocııı rı.yor. Bucuk köyündeyiz. 
~Pıatırı önündeki bahçenin yan 
4<ıı, ~d.an seğirterek çıkan ldo
~ tc1t lil?t pantalonlu, avcı biçi· 
ht.a_1 ltCtlı, temiz beyaz gömlekli, 
~r111

1 sız, kravatsız bir genç bizi 
, ldı: Eğitmen Asım Yılmaz. 

tııtıa Otoınobil s~ini duyunca ço
~ ;dan birini yerime vekil et• 
be~tshaneden çıktım. 
~d · \'ağız çehreli, çevik, yü
ıt.dt '. ttla.zbut hareketli bir ruhun 
tJ:ı 11 

okunan bir adam. Hepimi-
6ı.-ccl~rı ayrı elimizi sıktı. Daha 
dtra UraJara kim bilir kaç yüı: 
~Ilı gcı~! olan ilk tedrisat u· 
t'ııs, h lllu:Iür~ İsmail Hakkı Ta~. 
'dı .1 cm Eğıtmeni, hem talebeyı le 

Yazan : Refik Ahmet Seven. il 
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.Milli Şef ismet fnl11ıt1, inkı 1cip tarihimizin c1ı nıühi1.ı 
:erinden o1mı 19 mayısta Ata nm manevi huzurunda ... 

Franko italyaya 
mı gidiyor 

Mussolini'nin gazetesi 
haberi teyit etti 

General Franko, mlimkün ol. 
luğu kadar yakın bir zaman i. 
;inde İtalyayı ziyaret edecektir. 

Mussolininin gazetesi olan Po 
?Olo Ditalyada intişar eden b n 
:1aberi mezkur gazete, general 
"ranko ile yaptığı bir mül3katta 
<?yit etmektedir. 

General Franko demiştir ki: 

1 

- Ben Sinyor Mussoliniyi şah 
sen tanımıyorum. Mümkün ol-

1 duğu kadar yakın bir zaman zar 

Milletler cemiyeti ~~.~.bittab~· gid••·· 

garın açlllyor lngiliz - Rus müzakere-
leri hakkında bazı 

tefsirler · 
Danzig m aseiesi konuş ulm ıyacak mı 1 li:v=.~~.·i~giı~":"~~ ~;: 

sanın ve bveç'in murahhasların. lomatik müzakerelerinin henüz 
dan mürekkep olan Uçler komite· neticelenmemiş olması etrafında 
si tarafından tetkik edilmesi kuv- tenkitler yaparken, "Çenberle. 
vetle muhtemeldir. Varıovarun mc siyaseti., nin muvaffak ola

Cenevre, 20 (A.A.) - Pazar. 
tcsi günü resmen açılacak olan 
Milletler Cemiyetinin 105 inci is· 
tima devresi esnas:nda yalnız iki 
siyasi mesele tetkik edilecektir: 

ı - Çin'in teşebbüsü, 
2 - Aland adalarının askeri· 

le§tirilmesi hakkında Finlandiya 
ile İsveç arasında hasıl olan itila. 
fın tasdiki için bu iki devlet tara. 

serbest ~ehrin statüsünde tadilat 
yapılmasına muarız olduğu ma. 
Jumdur. 

Potemkin'in gaybubetine rağ. 
men İngiliz ve Sovyet murahhas-

madığı yolunda yazılar yazmak. 
ta olduklarını bildiriyor. 

Bir Alman gazetesi "Çenberle 
me siyaseti inkıtaa uğradı,. de. 
mektedir. 

>ı.,<l• lanı ile tanıyordu. 
>.p

1 
ıntılc dershanede duvara 

«t ltırıtrn . h ah .. -
ı. terrıiı Yı.? &1 .~yak t 'ktanınb?nu~., Anaraıım llya7:ut köyii o7;ıtlwıckı eğitmeıı Ilalil, Maarif 

1 

frndan yapılan müracaat. 
Dantzig meselesi ruznamedc 

. . vazıh değildir. Bununla beraber 
1' ckıh. • . . · 

ları aras nda yapılacak olan husu. 
si görüşmeler bu içtima devresi-

nin en meraklı safbasrnı teşkil e
decektir. 

Hitlerin Danzig "e koridor 
meselelerini nasıl ve ne zaman 
halledeceğine dair kararının iki 
noktaya bağlı olduğu yazılmak

tadır. ~ t b uı u, ara uru ır og· Ilasan Ali l'iicel, mıtharririmi:: 
~' t e!İrle yazı yazıyordu, arka 
~llt-.drdan birinde baıka bir CjOCuk Ul ekseriyeti ıuallere gayet ıerbest, 
~:ı Ok ll Yerden önündeki k~t~p- çanlı, hareketli bir tavırla cevap 
1 llı( uyarak yüksek sesle l>:ıtun veriyorlardı. Çocuklardan bazıla
l~ a. \'c tahta ba ındaki arkada. 

ı.. ıırııt Yaz.dmyordu. rı mektep saatinin başlamasından 
'"''ı bir hayli sonra geliyorlar, kapıyı 

1~~ Ve erkek ç~uklar onla on vurup izin aldıktan sonra içeriye 
'ıt~ıon üç }'af arasında çocuklar giriyorlar. Bunlardan birisine geç 
tfil~:~a defterlerinin üstüne gelmesinin sebebini sordum: 

vilayeti köylerinde <de görmüştüm. 

Eğitmenli okulların tedrisatı 

köyün i~timai bünyesine uygun 
şekilde yapılıyor. Çocuklara bir 
yandan umumt bilgi verilirken 
aynı zamanda ziraat ve inıaat iş. 
!erinde de pratik, ve ileı i kabili
yet kazanmalarına çalrgılıyot. ~i \lcr, bir yandan kara tahta- _ Bostan yaptım, itimi bitir. 

tı-._ '!laı k' d k Çocuklara verilen ders kitabı "l~ ıyı da ta ıp e ere aynı dikten sonra geldim. 
Yı ~ ı d da köy hayatının hususları gözö. ''.c- /azıyor ar 1 : Dedi· bir başkası: 

b ... ~, 1n nünde tutularak vücuda ıtetidl. ."il , __ -.lnsan: ne yapar? a. - Da...-ı.. ... A.,,.vıad.-,~-~· ı ı ld b 
L "'"•ıh\r .ı...:.-u"n"..r~ı: ,,., mrv ,. ralJtlr. tıte aise birine yı ta rn-~d•rıı"n · Yer, benzini sarartır, Dedı. Köy çocuğu evıde, tarıa. 

' dan bir manzume : ltıı1 •• 1 zayıflatır, hastanın dala. da, köy.de, okul dışında da vazife 

bu meselenın lngılterenın. Fran-

Frankonun yeni bir nutku 
Madridin çektiği ıztırabı cumhuriyetçi

lere yüklüyor 
Madrid, 20 (A.A.) - Radyo leri "Geçemiyeeeklerdir,. sözün: 

ile neıredilen bir nutukta Franko biz bir zaferle cevap verdik ... 

"Kızıl çetelerin zulmüne ve Mark. Franko, memleketin imarı için 
sist barbarlığına kar!ı,. kazanılan bütün İspanyollann birleşmesini 
zaferi tebarüz ettirmit ve demi~. istemi§ ve demiştir ki: 

Bunlardan biri Sovyet Rusya. 
nm Tngiltere ile bir asken pakt 
imzalayıp imzalamaması, diğeri 

de Japonların şimdiki antiko. 
müntern paktını Almanlarla bir 
askeri pakt haline getirip getir
memeleri. 

tlr ki. l f 1 tildili 1 lh-
1

-,.-Zafere, mukaddea blrlitfn 
- B z. ıe~e ve • m. z Aer zimam etmesi lbımdır." 

ıeyden üstün tutuyoruz. Bız, v-

Maamafih, Japonyanın muka. 
bil tekliflerde bulunduğu oto. 
matik bir askeri mi.saka taraf
tar ~mnyıp kendi menf aa.tleri 
haleldar olduğu taktirde harbe 
girmeği istilzam eden bir ittifa. 

in. J kr tercih ettiklerinI Berline bil. 
dirdiği haber verilmektedir. 

rupada ıulhun istikrarı yolunda .=========================:.. '-tt iı'C~ .~i§irir, bakılmazsa has. ve mesuliyet sahibidir. Hem iş ya- Be analar, be kardaılar, 
ı.-_ dUrur.,, pıyor, hem okuyor. ald 

L· "'lplll Tilki horozumu ı! 
. te9riki mesai etmek istiyoruz.,, 

Görüp düşündükçe: llİtJ;ı_t ın. açıliığını ve eğitmenle Birer dershaneli köy okulları, 1 l ~ e b Yetiıin avcı yoldat ar, l1tıi CCSru:c heybetinbi.çedriye gir~i-ı Maarif Vekaletince hazırlanmış Tilki horozumu aldı .• 
~lk p • _e ep ır en ayaga bir tip plan üzerine her yerde ar- ( 
)ttltr• bızı selamladılar, sonra nı şekilde yapılır. Öğretmenin iş 
tt ' ille Ot k • l • d tiler urara ış enne evam odası, öğretmenin yatak odası, 

ÇOc~kl • mutfak, uzun bir koridor ve geniş 
Tilkinin durağı dağlar, 
Horozum dunnaz ağlar. 
Tavuklarda yürek dağlar, 
Tilki horozumu aldı! 

~tıtiQor arın hepıı kunduralarını dershane. Bir de kapısı. Dışarıya 
tine .da bırkarak dershaneye açılan köy ihtiyar heyeti odası. 
~tıtıdtırrnişlerdi; hepsinin ayak. Bu tip yeni binaları İstanbul 1 
"~td l kalın beyaz yün çoraplar 
)orı~· l{ız, erkek karışık oturu. 

(Uçüncü yazr yarın) 

d '<ltdr 'a.T 
t ltt · ., e kızlar da ne erkekler-
~:lfet birliği yoktu, evlerinin 
~d ç •cviycsine göre elbiseleri 
~ı/'. ~ızların hemen hepsi pl
'İııiıı 1~1 ; kiminin tek örgü, kimi. 
~11 Çıft örgü aaçlan omuzlarm
dtı, '~ğı arkalarınr.la uzanıyor. 
. ~~it 
lıdir b?1Cn)j okullar bir ıdershane. 
dır, '

0
1t ır dershanede üç sınıf var

l'ıl Ok Ula alınan talebe burada üç 
'-· U) · b "f V 4111liğ· ' u çocuklara Maarı e· 
d.ır1ı1~rıcc bu tip okullar için ya.z. 
tı!lcj baıtırılmış, dağıtılmış, bı
•i::tı]j ~!, ikinci yıl, üçüncü yıl i. 
~~tıtp c:~plar verilmiştir. Her yıl 
bııgia· gitmenin, yurt ve yaşama 
t .. t Ve k ' 'f .. orcc it o uma kıtabı vazı eıını 

lıllıı,; . !tlcilde tertip edilmiştir. 
~t Coğerın arasında az çok tarih, 
~t d rafya bilgisi verecek maHi. 

lJ1t a "trdır, 
'lıait ~edrisat umum mCl:fürü b
~cllsin alı:~ı Tonguç, bu 4erslerin 
ttran c aıt cidden güzel, açık ve 
t"l..ta ı .sorgular tertip ederek ço
~ilcrı;ın bilgi seviyesini yokladı. 
lcr <lcı~r, bilmiyenler oldu; bilen. 
ti~ıc a çoktu. Umumiyet itiba
lli. !1~nan netice muvaffakiyetli 

ol\.Ü .. 
~llıll !iUk köy çocukları bize 
<! lllcle Ular. r ve ıarkılar da oku. 

r~ lluçuk kö .. d . 
"'l \'c 

1 
yun en sonra Akçavı. 

0raıard lyakut köylerine gittik, 
lli"c a da aynı vaziyet. • r , ... 

'dilen b ~ıtmen tarafından idare 
ha,,,. .ı~ üç köy okulunda da bil-
.ı "ll"kaf · 
-..ıtır: Ç ırnıze çarpan ıey ıu-
h,,,.1 ~Uldar dik yuıyr biraz 
·~~~ •lr~t fevblide güzel ya. 

Önümüzdeki sonbaharda 

Almanya iki milyon 
kişiyi sil§h altına alıyor 
Frnnsızca Pari.s • Soir gazete. 

sinin Berlin muhabiri yazıyor: 
Bu ~ne 7 temmuz ile 9 eylül 

arasında Almanyanm 1919 ve 
1920 sınıflan ikinci muayeneden 
geçecekler ve ayni zamanda da. 
şimdiye kadar askerliğini yap. 
mamış olan 1906, 1907, 1910, 
l9ı8 - 1913 sınıfları da asker_ 
liğe gireceklerdir. Böylece do
kuz sınıf yeniden silah altına a.. 
lınmış olmakta.dır. 

Bu yeni hareketin büyük bir 
hususiyeti yoktur. Çünkü esasen 
Almanya askerlik mükellefiyeti. 
ni vazettikten sonra. evvelce si. 
lah altına. alınmamış olanların 

da mecburi hizmetlerini yapa. 
caklarmı bildirmişti. Bu sınıflar 
Versay muahedesi ahkamının 
memnuiyetlerile askerlikten kur 
tul muşlardı. 

Şimdi asıl mesele bu dokuz 
sınıfın ne zaman silAh altına. a. 
hnacağıdır. Bazı mahafilde söy
lendiğine göre, bu sınıflar 1919, 
1920 genç sımflarile birlikte ö. 
nUmüzdeki sonbaharda kıtaya 

askeri terbiye gören S. S. ve S. A. 
fırkaları mensubini ile bir kat 
daha artmaktadır. Bu gruplar 
her zaman spor maskesi altında 
her nevi askeri talim görmekte. 
dir. 
Diğer taraftan her sene ordu

ya men.sup zabitanın nezareti al. 
tmda kurulan kamplarda da as. 
keri talimlerin tekamülü temin 
olunmaktadır. 

Bilgin hocalar elin.de yetiş.. 
şen gençler, askerlik mükellefi • 
yeti çağları gelmeden askerliğin 
her cephesinde malUmat sahibi 
buluİımaktadır. 

Görülüyor ki. Almanyanın as. 
kcri Yarlığı yalnızca resmen si
lah altında bulunan kuvvet de. 
ğildir. 

tngilterenin Bulgariıta· 
na vereecği kredi 

İngiliz ihracat kredileri ga. 
ranti dairesi müdürlerinden C. 
N. Strrlingin Sofyada yaptığı 
görüşmelerin Bulgaristana !ngil 
tere taraf m.dan bir kredi veril. 

iltihak edeceklerdir. mek mevzuile alakadar olduğu • 
Eğer vaziyet böyle tecelli e. na dair çıkan haberleri, Londra 

derse, eylül ayı zarfında Alınan. gazeteleri teyit etmektedir. 
yanın da.imi askerlik kadrosu i. Ştirling bundan önce, Roman. 

Franko, bundan sonra fÖyle de. 
miştir: 

Mıdrid"in çektiği rztırap, bu 
şehri Rus komünizminin zimam
darlarına elleri ve kolları bağlı O· 

larak teslim eden Cumhudiyet zi. 
mamdarlarının en vahim hareke. 
tini teşkil eder. 

Kızılların hakkımızda söyledik· 

Bir Fransız filosu 
İngiltere, Hollanda ve 

Belçikayı ziyaret 
edecek 

Paris, 20 (A.A.) - Bahriye 
nezaretinden bildirildiğine göre 
iki zırhlı, üç kruvazör ve on iki 
torpidodan mürekkep bir Fransız 
filosu Amiral Consolun kuman
dası altında olarak 22 Mayısta ba. 
zı İngiliz, Hollanda ve Belçika li· 
manlarını ziyarete çıkacaktır. Bu 
seyahat Haziran başlarına kadar 
devam edecektir. 

--o-

Bir ada kayboldu 
Manil, 20 (A.A.) - Nüfusu 

4.000 kişi ve genişliği 15 kilomet
re murabbaı olan Büyük Okya. 
nusta Manil'in 100 mil cenubunda 
kain y eşi lada vuku bulan zelzele. 
ler dolayısiyle kaybolmak üzere

dir. 
Adanın sakinleri ufak sandalla-

ra b!nerek civardaki adalara iltica 

etmişlerdir. . 
-o-

Horti'nin oğlu sefir oldu 
Budapegte, 20 (A.A.) - Nai. 

bin oğlu Nikola Horti, Macarista
nın Rio _ do.Jeneiro orta elçiliği
ne tayin edilmiştir. 

Sofyaya gelmiştir. 
Ayni zamanda 15 ki~ilik bir 

Alman ticaret heyeti de ıu da.. 
kikada Belgra.da. gelmiş bulun. 
maktadır. Bu heyetin maksadı 
Yugoslavyanın Alma.nyaya yap. 
tığı yün ve tütün ihracatını aıt. 

-- ~ - ı:_.ı ~~..... -2 =-- -

Ağaoğlu 
Dün aömdüğümüz Ağaoğlu Ahmet, kısa ins~ı.n ömrüne bir 

tarih genlşliği verenlerdendi. Onunla birlikte bir çağ kaybetmiş 
oluyoruz. 

Yaplığı ieleri, aştığı hizmet tepelerini sayıp dökmek için 
koca bir kitap lazundır ve böyle bir kitap da kolay kolay yazı. 
lamaz. 

Ağaoğlu Ahmedin ölümile biz üç varlık birden kaybetmiş 

oluyoruz. Üçü de ayrı ayrı büyük değerlerde üç varlık ... 
Mos~of çarlığı idaresi altmda tUrkçü Ağaoğlu, bt1 tilrkçü. 

ltik yüzünden yerini yurdunu bırakarak Türkiyeye göç etmek 
r.orunda kalan Ağaoğlu, Türkiyedeki Ağa.oğlu. 

Yabancı sınırlar ıçinde, yabancı süngülerin gölgesi altında. 
Türk birliğini fikirden fiile indirmek zor ve korkulu birşeydir • 
Ağaoğlu, hiç yılmadan bunu yapmıştı. 

Türkiycde, konferanslarile dilini, makalelerile kalemini, 
Darülfünun kürsüsünde de ilmini bayrak altına c;a~ış, se~ 
f erber etmişti. 

Her münevver, vatan borcunu onun kadar yılmazlık, ehli. 
yet, feragat ve cesaretle ödemiş olsaydı, bugün fikir sahamız.. 
daki kuraklığın bir tarih kAbusundan başka manası kalmazdı. 

Ağaoğlu, Prenklerin ''Ansiklopedik,, dedikleri adamlardan_ 
dı. Tarihe m~olumuş, yeryüzünde iz bırakmış belli başlı hiçbir 
cereyan ve hadise yoktu, ki onun tetkik adesesinden kurtulsun. 
Derin ve kaplayıcı bir kafası vardı. Güzel Güzel tasnif eder, iyi 
sıralar ve çok kere terkibe kadar yükselirdi. 

Hele Universitedeyken hazırladığı "Türk Hukuk Tarihi,, 
adlı notları. gerçekten orijinal bir eserdir. Ne yazık, ki bu gU.. 
zel ve çok kıymetli eser, yalnız talebe muhitinde kalmış bulu. 
nuyor. 

Onun sevdiğim ve daima hUrmetle andığım bir üstünlüğü 
de in.andığı ~ylerl müdafaadaki pervasızlığı idi. Ka~ısmda. 
kim olursa olsun, kanaatini feda etmez, ı.onuna kadar ayak di. 
rt-rdi. Bu sebat yolunun ucunda bir darağacının sabunlu ipi 
eallanM bile ... 

İlim ve fikre iman etmişti. tnanıeın kutsallığına toz kon. 
durmaz, bildiğini uluorta söylemekten çekinmezdi. 

Bunu, ömrUnUn sonuna kadar bir dakika geciktirmeden 
yaptı. İhtiyarlık, hMtalık gövdesine girmiş, fakat başma el uza. 
tamamııtı. Bir ay evveline gelinceye kadar yatağında yazdık. 
larmı okuyorduk. O yazılarda bitkin bir &da.mm §ikAyeti değil, 
en genç, en coşkun bir fikir kahramıınmm heyecanı vardı. Ara. 
mızdan ayrılışına en çok i§te bunun lçln yanıyorum. Ra.hmet, 
onun en lMi1 bir h•kkNI•. Sis AIJahtn ı.n&mm ablr dil. 
yeltm. ı' - -

B.AKKI BVHA. GEZGiN 

• Bıc d, kö, .socuklarm.ın 
ki milyonu tecavüz edecektir. yaya giden İngiliz ticaret heye. 

)ı(a.a.ma.tih.1 ibu ı-eJtUn daima tine dahilken, Bilkreşten aY.l'iliP. 
tırma.k;_~~~ı-~ 
a,. --~"--...... --....,....-....... ..,. _,,._/. 



Haknko vaıtkauaıra nstnnaı<dfen -········· .. -· .............................................................................. ._ 

Amerikada Alman casusları 
-7- Daha ilk nazarda Schlutcr is- tlğl takdirde derhal bann haber - Ltitfen bizi takip eder misi· 

mi gözilme çarptı... \·ermelerini bildirdim. niz? Size sorulacak suallerimiz 
- Europa gemisi :Nevyorka Karı Schluter, fakat bu ıs _ Böylece iki saat hiç bir neti- rnr .. 

geldiği zaman orada Jenny llof- min yanında son sefere iştirak ce elde edemeden tarassut ha • - Fakat si zklmslniz ki? .. 
man'ı bulabilirsiniz. Onun va-

1 etmemiş olduğu yazılıydı .. De • llnde kaldık .. Bu şekilde zaman - Polis .. diye cevap verdim 
sıtasiyle diğerlerini tanıyabilir- mek ki çok geç kalmıştık. Ca - kaybedip etmediğimizi kendi Ye tahkikat bUrosuna ait vesika
siniz .. Delik! Schluter de aynı suslar her şeyi haber almışlar . kendime sorıu-ordum.. Fakat, mı gösterdim. 
gemide bulunabilir. Fnknt bu dı.. birdenbire titredim. Jenny Hoff Dunun üzerine bir taksiye bi. 
bususta sizi temin etmiyorum.. 1 i man hiç bir endişe gösterme- nerek yola koyulduk. 

Bütün Amerika donanmaının ittirakiyle yapıl• • 
senenin en büy\ik deniz muharebeıi fiJmj 

TORKÇE SÖZLO 

Denizaltı- D -1 
Memleketimizde şimdiye kadar yapılan Türkçe 

filmlerin en güzeli. 

Bugün LALE Sinemasında 
İlaveten: Renkli MICKEY WALT DISNEY ve metro Ju 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 

Bu film Ankarada, Yenişehirde ULUS 

gösterilmektedir. 
Hakikat halde Rumrich'in de Öte,k~t~:;~ t~~~i~: 1~:v~~h=tt~:~ den, 

9

bllyUk bir soğuk kanlılık- JE.N~Y HOFF.MAN SÖYLEl\IE-
fazla blr malümnta sahip olma- la Amerikan topr kl"r na a ak "'E I'-~ARAR VERDl ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ şansını olmalıydı, biraz aşağıda a " 1 ' Y u ~ 
<lığını görilyordunı. - rtık Al· ouun hakiki ismiyle "Johanna basıyordu .. Rıhtıma indi, sağı- Otomobilde giderken sordum: Bugün n p E K Sinemasında 
man vapurunun gelmesini bek· ı b kt bi k d 2 ·· 1 b'. ük' f'lm b d 
1 k b k 1 

cak işi Hoffman berber" diye yazılı ol- n~ so una a ı, r aç a ım - Tablt size ne soracağımızı ıuze ve uy ı ir en: 
em

1 
e tkent aş a yapı a ' - du~unu gördüm.. yUrüdü, her halde aradığını bu- merak ediyorsunuz değil mi?. DAN 1 E L LE DAR Rl E U X 

m z yo u. lamamıştr. Bakışları bunu açık- - Ke mUnasebet, hiç bir şe- F E N A y O L 
SCHLUTER VE JEK.NY HOFF· İlk hareketim onu tevkif et- ra gösterı· ... ·ordu. Bı"raz daha k"ld d' k B k k f k ı kt f k t b. i " .ı ı e en ışem yo ·· üyü aş ve sergüzeşt ilminde ve 
:MAN'I "EUROPA" VAPURUN- me 0 aac ı, a a onun ız bakındı, "vızgelir" gibi bir ha- Jenny IIoffmana polls muret-

DA BULAB1LlRS1.NtZ .Ne\"yorktaki suç ortaklarına da rekct yaptı, sonra yeniden va- tfşi kartımı göster<lfğim zaman İNATÇI ARKADAŞLAR 
Alman vapuru 24 şubatta götürebileceğini düşündüm. Tcv bl k 

1 1 
i d>< dü Fransızca sözlü büyük komedi, 

Nevv'ork limanına geldi. Daha kitten vazgeçtim. V.nziyeti mu- pura nme ç n ger un . sararmıştı. Fakat şimdi yeniden Filme ilave olarak: 
" i d hıl.ceret sen·isl müfettişleriyle Artık faaliyete geçmek zama. soğuk kanlılığını elde ediyordu. @1 Atılay denizaltı gemimizin denize indirilişi 

vapur limana g rmez en evvel nr gelmişti, saklandığımız yer· - Schluteri tanıyor musu -
muhaceret sen·isi ve diğer me· diğer arkadaşlara dn b.ildircrek TAHRAN'da !RAN veliahidinin düğünü. 

h terden çıkarak iki taratma geç- uuz? diye sordum. EVYORK · • · lı · v 
murlar ile yanımda iki polis mürettebatın >azifelerınl ta · tık: sergısının açı ş törenı, , S. 

müfettiş!. bulundug·u halde bı'r ·kik ettik.. nurdu .. DUşündU.. Bugün saat 11ve1 de tenzilatlı matineler 
- Johanna Hoffman sizsiniz, - Sclıluter mi? dedi.. Hayır .. 

motör ile Europa gemisine git· 1jt meslektaşla birlikte hiç değil mi? -diye sordum .. Hiç bir Bu ismi hiç işitmedim. 
tim .. Yolcuların listesini bUyUk belll etmeden Jenny Hof!manı lcorku göstermeden baı:lyle tas· n ki R i h ., - c ,e , umr c .. 
bir dikkatle tetkik ettim, fakat tanıdık. dik etti. Bu sefer ben almanca - Onu da .. 
ne Schluter, ne de Jenny Hoff. Jcnny Hoffman takriben yir· olarak denm ettim: (Devamı var) 
man isimlerine tesadUf edeme· mi beş yaşlarında, kızıl saclı, 

dim.. mavi gözlü, güzel bir kadındı .. 
Fakat Rumrichin ltlrafında 

~ok samlmt oldu~undn emindim. 
Dana bir kere de mürettebatın 
listesini getirmelerini istedim. 

Vapur rıhtmıa yanııştığı zaman 
her bölmeye birer polis yerleş
tirerek Janny Hoffmanı taras. 
sut etmelerini ve gemiyi terket-

VAKiT SPOR MUSABAKASI 

Galatasaray izci oy
mağının yıldönümü 

Dün mektepte parlak pro
ğramla tesit edildi 

Bugün M IE 16 E K sinemasmda 
2 büyük ve güzel film birden: 

1-KtBAR GARSON 
SACHA CUIRY'nin en ıon ve en mükemmel filnti 

2-MANUELLA 
DOROTHY LAl~fOUR'un en biiyük zaferi 

Filme ilave olarak: 
1 - ATILAY denizaltı gemimizin denize indirilişi, 
2 - TAHRAN'da iRAN veliahdinin düğünü. 
3 - NEVYORK sergisinin açılış töreni V. S. 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matineler, 

Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasmda 

BUGUN S A R A y sinemaıınd• 
2 film birdeıt 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

1 - HUDUT KORSANLARI 
Büyük Fransız filıni 

Başrollerde: ERIC V. STROHE.tM • SUZY PRtM 
CHARLES VANEL • 1NK1J1NOFF 

ADYE> K RAl:iY ES( 
Başrolde: SHİRLEY TEMPLE 
Aynca: FOKS JURNAL dünya havadisleri 

BıRıNCıYE 

Bir Bisiklet lsmail ( An1-:aragiicii) Galatasaray izcilerinden bir gurup (köşede) Haluk Doğan 

11 ~ Mayos 11939> ~ 
GENÇUK ve SPOR BAYRAM 
Kadıköy stadında 10 binlerce talebenin idman şenlikleri tt 

mil tef errüatile !kinci ye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 
iskarpin; dördüncüye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir senelik 
Resimli Hafta abonesi; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo
yunbağı; 4 kişiye birer çift ipekli çorap; 10 ki,iye birer adet 
Tayyare piyango bileti, onbeş okuyucumuza birer şişe bil· 

Dün Galatasaray izci oymağı
nın yirmi beşinci yıldönümü mü.. 
nasebetiyle, Galatasaray mektebi. 
nin konferans salonunda zarif bir 
konser verilmiştir. 

''İzcaz,, ın zevk ve maharetle çal
dığr seçme tangolarla devam et. 
miş, muhtelif milll oyunlar oy. 
nanmıştır. Bu arada mektebin ol
duğu kadar şehrimizin en güzel 
seslileri arasında bulunan Haluk 
Doğanın şanları sürekli alkışlar 

toplamıştır. Bu münasebetle mu
siki sahasında büyük bir istikbal 
vaadeden bu genci ve umumiyet. 
le Galatasaray izci teşekkülünü 

tebrik ederiz. 

TÜRKÇE SÖZLÜ FİLM . 
ve 50 senedcnberi Türk tersanelerinde ilk defa olarak Yı 

edilen gemimiz 

yükkolonya; 15 okuyucumuza. birer şişe küçük kolonyao 25 ki. 
şiyc birer tuvalet sabunu; ayrıca 150 kişiye muhtelif cins he. 
diyeler. 

''izcaz Konseri,, adını taşıyan 

bu musiki ziyafetine mektebi~ bü
tün talebesi iştirak ettiği gibi ta
lebe velileri ve şehrimizin birçok 
güzide simaları gelmişti. 

DENIZALTI ATILAY'ın 
Denize indirme merasimi filmi bugün matinelerden itib~ 

TAKSİM-LALE ve SÜME 
Sahnede bir izci tablosunun a. Sinemalarında programlarına. ilaveten gösterilmektedir· 

çılmasiyle başlıyan müsamere, 

~ .. 
Karamazof Kardeşler 

Yazan: Dostoyevski 

ÇeYirea: Haklu Süha Geaaio - 185 mıımıll 
Yüzbaşı, yemeklerin piştiği ev sahip. 

leri tarafına koştu. Kolya, vakit kay
betmemek için, köpeği çağırdı ve: 

- Hadi öl! 
Kumandasını verdi. Kariyon, bir to. 

paç gibi döndü, döndü, sonra sırtüstü 
yat·p, bacaklarını dikti ve kaskatı ke. 
sildi. Çocuklar gülüşüyorlardı. Liyuşa, 
dudaklarına yine o acı ve muztarip gü
lümseyişle bakıyordu. İçlerin.de en ne· 
şelisi yüzbaşının karısı idi. Köpeğin up. 
uzun yattığım görünce kahkahaları ha· 
sıyor ve parmaklarını şıkırdatarak : 

- Kariyon 1 Gel Kariyon 1 
Diye bağırıyordu. 
Kolya ha1clı bir gurur ve muzaffer 

bir tavırla: 
- Ona dünyayı verseniz bile, kımıl. 

damaz. Hepiniz birden bağırsanız da o. 
na vız gelir. Yalnız ben söylersem, sıç
rar. işte hop Kari yon r 

Hayvancağız fırladı ve sevinçle sahi· 
Linin etrafında zıplamağa başladı. Bu 
aralık Yiızbaşı da elinde bir parça ıl>

ğüşle gelmişti. 

Kolya: 
Sıcak değil a ? .. 
Diye sordu ve olmadığını anlayınca: 
- Ala, dedi köpekler sıcak yemeği 

sevmezler ... Şimdi dikkat edin, ya sen 
Liyuşa, sen neye bakmıyorsun? Yahu, 
biitün bunları ona ben senin için öğret· 
miştim ... 

Yeni marifet başladı. Hareketsiz du
ran köpeğin burnu üstüne bir söğüş 
parçası kondu. Kariyon sahibinin iste· 
diği kadar onu orada tutacaktı. Bere. 
ket versin Kolyanın iyiliği üstünde idi. 
Bir dakika sonra: 

-Yut! 
Diye bağırdı ve et parçası burnumın 

üstünden hemen dile ve avurda geçi. 
vedi. Herkes hayran hayran seyredi
yordu. 

Aliyoşa, sesinde kırğın bir titreyişle 
sordu: 

- Kuzum, bu kadar geçikmenizin 
ıelıelıi hep Kariyonu terbiye ctme~c mi 
ldl. 

Kol ya, kurnaz bir bakışla: 

- Tabi! dedi; istiyordum ki, mak
bule geçecek hale gelsin. 

Liyuşa, zayıf parmaklarını şıkırdata
rak: 

- Kari yon! Kariyon 1 
Diye seslendi. Eğilip okşamak isti

yordu. 
- Sen zahmet etme kardeşim, kendi. 

si sana gelsin. Hop Kari yon! 

Kolya, böyle diyerek yatağa eliyle 
vurdu. Hayvan ok gibi fırlayarak has. 
tanın yanına girdi. Liyuşa, onun başını 
kolları arasına alınca, Kariyon da onun 
yanağını yala::lı. Çocuk ona sımsıkı sa
rılarak yatağa devrildi ve yüzünü ör
tüler arkasına gizledi. 

Yüzbaşı: 

- Ne vakittir, bunu "Morozov,, un 
camekanları içinde süzüyor ve seni dü. 
§Ünüyordum. Zaten ona kenldim için de· 
ğil, senin için bakardım. Bu topun on· 
lara hiç lüzumu yoktu. Zaten ben de 

para ile almadım. Babamın bir kitabiy. 
le trampa ettik. Bu kitabın adı "Mu· 
hammedin Yeğeni,, dir. Bizde sansür 
konmaı::lan evvelki zamanlarda basılmış 
bir esermiş. "Morozov,, bu türlü eser. 
!ere bayılır. Hatta hem topu verdi, üs. 
tüne teşekkür de etti. 

Kolya, topu elinde herkesin görebi
leceği bir yükseklikte tutuyordu. Liyu· 
şa da başını kaldırdı. Bir koliyle Kari
yonu kucaklamıştı. Oyuncağa içi aka· 
rak bakıyordu. Hele Kolya: 

- Aman ne oldu? 
Diye meraklandı. Kolya, tekrar has- - Barut •da getirdim. Eğer madam. 

tanın yatağına oturdu: ]ar korkmazlar, rahatsız olmazlarsa dol 

- Liyuşa, sana bir şey daha göste- • durup atarız da! 
receğim.Bir küçük top getirdim ... Ha. Deyince, çocuklar sevinç delisi oldu. 

tırlarsın a, evvelce ide sana bundan bah. lar. 
setmiştim. Hani ''Keşki benim de b5y- Madam, topu yakından görmek iste· 
le bir topum olsaydı!,, demiştin. işte ciğini söyledi. Verdiler. Eline aldı, evi· 
onu getirdim sana.. rip çevirdi. Çocuktan beter olmuştu bu 

Krosatkin, böyle diyerek çantasından kadın. Bu tekerlekli oyuncak onun o 
bildiğimiz bronz topu çıkardı. Duyı::lu- kadar hoşuna gitmişti, ki hemen dizle
ğu iyilik etmek sevinci onu da heyecan ri üstünde gezdirmeye başladı. 
landırmıştı. Acele ediyor, çantayı ko. Atmak için izin istedikleri zaman, 
paracak gibi hızla karıştırıyordu. Bir pek <le anlamadan hemen razı oldu. 
başka zaman olsaydı, böyle üsteüste ar· Yüzbaşı, eski bir asker sıfatiyle topun 
'kadaşını sevinçten sevince atmazdı. A. doldurulmasına yardım etti. Kolya, kur 
ma §imdi kendi de pek memnun.du. şun da koymak istiyordu. Fakat yüzba· 

~ 
şı, bunun bir başka sefere bırakııııY · 
istedi. 

- Peki! 
Dediler. Top dolduruldu. '.Ağzı ~ 

ya ve serbest bir tarafa çevrilere!C 
konuldu. 

Funya deliğine azıcık barut konÔ 
bir kibrit çakxlarak ateş veriDdİ· 
gümbürdedi. Madam korkudan V 

mi'; fakat korkmamış görünere!C 
meğe başlamıştı. 

Çocuklar~ hayran bir sükut j 

susuyorlardı. Bilhassa Yüzbaşı o)~ 
ğm oğlu üstünde bıraktığı tesiri 
mağa çalışıyordu. Kolya, kibar tıi' 
vırla topu aldı, barutu kurşunl' 
birlikte Liyuşaya hediye etti. son 
cede mesut bir halde: 

1 

- Senin için bunu almıştım ... ~ 
senin için 1 

Dedi. Hasta kadın, yattığı 
bir çocuk edasiyle seslendi: 

- Bana ... bana verin onu t 

Bakışlarında reddcidilmekten i'"' 
"u bir hal vardı. Kolya, şaşırdı. 

atıldı: 

- Top senindir, kancığırn.·· 

şim:iilik, hediye edildiği için, Lif 
duracak. ~ra.da sırada istediğin 
onunla oynayabileceksin .. Bu o)'ıl 
ikiniz indir. 

Buna1c kadın, hemen hemen 11 

cak gibi söylendi: 
(Devamı var) 
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IARMANSONU 
Radyo 

21-5-1939 Pazar 

-. 2 - Sermet Muhtar 12.30 Program. 12.35 Müzik CKü-................... ?vtisa.f çük orkestra - Şef: Necip Aşkın): 
~ ir paşanın avucu kula. Kafe Flam sözü, bilhassa o sa. 1 _ Lintlncr _ Şarap ilahı llakiis şr. 
11' • arkasında, dikkat kesilmiş. rı papa, saçh sakalhlaraı yine refine dans. 2 - Cnrl Hydulıl _ )le-
1.~ını itip bir iki kere tepesini vecde getirmişti: lodi. 3 - Lehar - Göttergatte operc
~dı. 'Keyifli keyifli yüzü güL - Mezbure hakikaten pek fı. tinden potpuri. l3 ~lemlekel saat n· 

kırdak, pek çevik çala.kti. Bre yarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 
cer.'::' A§na çıktını bu havaya. medet! .. çıplak bacaklarla tek a- 13.15 ~lüzik (Kfiçük orkestra - Şef: 
\lll1.el El (1) d - (Xecip Aşkın) J>ernnı: 1 - Hanno; ~l eni,, operası e. yagrnın üstünde fırıl fırıl döner, k 1 2 o• ın· Lölır -Büyii · va s. - Carlo Chi-

1? bizler de ya sabur çekerdik!.. quita (İspanyol fivertürü). 13 50 _ 14. 
.ı\§ka gelmişti: - Vcssaf Bey sen ona yetiş. 30 Türk miiziği: 1 - Iliaz peşrevi. 

~ - Bilmem mi hiç, ta kuyru - medin sanırım, zira since muah. 2 - Şerif kliııin hic:ız şarkı: (Dcr-f:dan yakaladım. Hey gidi gün harsın! tlimi uıııınnnn dökuiiın). 3 - Şekiı> 
heyı Benı' k ed' k b .:\lelıduhun hicaz şarkı: (~lnlıvolsuıı l> •••• - agucu ıp çı ın a. 

la encereden dışarıyı kollamak. kayım. Kaçın kurasıyız ayol! o tali). 4 - Udi Fahrinin hicaz şar-
...: beraber, ne olur ne olmaz ge_ Curci Efendinin de iştirak et. kı: (Bahar olsa çimenzar .. ) 5 -
•ıye Taksim. G - Halk türküsfi: (İnce çu-
1r1, ..... Çekilmış· , sesini yavaşlat . tig-i havanın nakaratları arasın. ~l yır biçilirmi). 7 - Karcığar türkü: 

ı: da dudaklar yalanıp, gözler sü- (Ilenliyi aldım kaçakd:ın). 8 - Saz 
li - Güllü Ağobun Gedikpaşa zülüp giderken, misafir paşa bir semaisi. 15.30 ~lilli küme ıniLsalıakn
l{~t~rası gözümün önüne geldi. daha ayaklandı: Jarı. (19 Mayıs :.tadından naklen). 
t:ı .. ~ Karakaşyan 'kifiresini Hafitçiği yakalayıp (şap) di. 17 30 Program. 17.30 )lüzik (Pazar 
~ k ç:ı;·ı) PJ. 18.15 Çocuk saati. · 18.45 arşımda!.. ye a1nma bir öpücük, sırtına da 

l'e · Müzik (Şen oda müziği: İbrahim Oz-
,, rınde duramayıp bir sandal- kuvvetlice bir acuç içi yapıştır. Ja k gür ve ateş böcekleri). 19.15 Türk 
g aparak beylerin karştsma dıktan sonra: müziği (Fasıl heyeti). 20 ~lemle ket 
t;sti; üstüne ata biner gibi çök. - Yürü git; artık keyfine bak, sa:ıt ayarı, ajans ve meteoroloji h:ı-

. lles perdede: güle güle oyna!.. dedi.. lıerleri. 20.15 Türk müziği: 1 - ::-;"i-

§e ........ Ya hay! .. ne şeker, ne ilik Çocuk soluğu dışarıda aldı. havand peşrevi o~ııınn beyin. 2 -

1~di Yarabbi!.. ligolte fistanlar Kırmançoların hep aşkları ka. Osman Nihadın nilıavend şarkı: (Yi· 
~ 

1 
de, göğsü ilimya kaymağı, bannıştı. Güllü Agobun Küçük, ne bu yıl adn sensiz). 3 - Şcmset

ı-~ ~. asgı kabağı, Eleni rolü- Büyük Karakaşyanlarından, da. tiıı Ziyanın şetercb:ın şarkı: ,(Oldu 
"'I! b şep mahmurun). 4 - Halidunun su. 
bıı ır çıkardı ki. .. Yavrumuzun ha evvelki Nıvartlarmdan, Arak. ziniık şarkı: (Söyle ey canan). 5 -
g okuduklarını o billiir sesile silerinden, (Kafe Flam) m Lehli Şemsettin Ziyanın hicaz şarkı: (A· 
eserken ne sineler deşerdi.. Olga Molga, l\Iacarlı Roza ko- nılsın yar ile). 6 - !sak Varanın 
da~eşet Bey de dili dışarıda; du_ zalarmdan, at cambazhanesinin bestenigar şarkı: (Gönül sana çok

"'larını, bıyıklarını yalama da: beygir haşasında hora tepen, çe. dan). 7 - Iliınen Senin bestenigar 

h 
........ Ömrüne bereket, hafızanla lik tel üstünde vızır vızır kayan, şarkı: (Derdimi ummana .. ) 8 - Sük
ın rü Osmanın buselik şarkı: (Gönül 
~ ~aşa; öyle değil miydi yapa. trapezlerde, halkalarda çarhı fe. harareti .. ) 9 - Artakinin nihnventl 
~ıgını? Ol mahllıka ne yaman lek gibi dönen, çıplak kollu ve sarka: (Koklasnm saçlarını). 10 -
~ Peri peyker, bir Züleyha mL göğüslü, pembe mayolu, bacaklı ~eveser saz semaisi. 21 - Neşeli pHik 

idi. hasbalarından da haylı bahis ge. ıar. _ H.. 21.10 Müzik (füyaseti cum· 
lııi\ressaf Bey de kendinden geç. çildikten sonra, Ziver Bey kela. bur bandosu • Şef: Ihsan Künçer): 
ı~ §; gözleri kurban edilmi~ koç- mı betekrar kerime zadesine ge. 1 - Sousa - Marş. 2 - J. Strauss -
"'t'tnk' · · Yal kl tirdi: Cenup gülleri Yalsi. 3 - Cezaı ltar ının eşı: nız a arı var, Franck - Re minör ı;enronisinin Len· 

aiarı kayıp: - Gördünüz ya, köftehorun li- tosu 4 _ Korsakorr _ Hint şarkısı. 
?'o ....... Rfü'Ici müdavimini ve tiyat- saru efrence mintarafillah isti - 5 ~ Tschnikovsky _ Ltalyan kapri-
I l>erveranı, Beyoğlu Doğru yo. dadı mahsusu var. MalU.mu da. si. 22 Anadolu nJansı (Spor ser\'i· 
~daki marin ve ahirini, Kahta- deraneleri bu gibi hu.susat telkin si) . :!2.10 ~lüzik (Cazband) Pi. 22.4:ı 
~~eki mütenezzihini yakıp ya. ve ihtar, nushu pent ile olmaz! .. - 23 Son ajans hnlıerleri ve yarınki 

~11lulvull;!r, kalbig8.hları yan - 1:ae. sözü ~esip ayağa ka,lkr. program. 
""4-~ine ~virirdi... -.verdi· 4)."'\c~ ig.inde ._ ~~c~~~p . 
d··Toruncağızm ö1ıce güldür gül- - Sen ne diyorsun mevıa.na.. 22-5-1939 azartesı 
d Ur f ransızca tekellümü, ardın • Bizler Kuleli idadisinde talebe 12.30 Program. 12.35 Türk müziği 

8 
an operalar terennümile dünya. iken lisanı Frnasevi hocamız sağ (Pi.). 13 Memleket saat ayarı, ajans 

tıttıa ermiş, neşeden ne yapacağı. kolağası Galip Efen.diden, bin - ve meteoroloji haberleri. 13.15 - 14 
~ Qll§ırınış olan Ziver Bey tekrar başı Macarlı Osman Beyden (3). !\füzik .Operet seleksiyonları) • 18.30 

rJ llnahnüfihe geldi. Yardımcı fiilleri ezberliyece • Program. 18.35 Müzik (Oda müzi~~ · 
IJ .~ ..... -k mı· va, o da Ku"çu"'k, Bü- ğiz diye imanımız gevrerdi. (Je PJ.). 19 Konu~~a. (Doktorun .. sa_:ıtı>: 

-- IJ\! ., • • • • • 19.15 Türk müzığı (Ilalk turkulerı 
~k R.arakaşyanlara yetişmişler- ~al.ıkım, tu a. ma~ıksın, ıla m~- ve oyun hav:ılnrı). 19.30 Türk miizi· 
etı. .. Bahse karışarak: lıktir; ela malikedir ol avret) gı. ~i (Fasıl heyeti). 20 Memleket sa:ıt 

l - Filhakika mumaileyha ça. bi falan fıstıkları dudu kuşu gi- ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 
kllb.da, satışta yeganeydi; füsun- bi beller, adeta yutardık. Harbi. 20 Türk müziği (Klasik program). 

(;~tlık ve civeleklikte bimenentti! yei şiıhanede hakeza .• !cadieyli İdare eden: Mesut Cemil. Anknrn 
~%.girişip, Baltazar, piyade kaymakamı SU. radyosu küme heyeti . 21 Konuşmn. 

~ Ieyman B. merhum (Olendorl) u 21.15 Esham, tahvilat, knmbiyo - mı· 
ı-..:- O hinlerdek~ ateşfeşanlı.gı- 'h • . k - t"'k ti d' kul ve zir:ıat borsası (fiyat) 21.25 
ıı..ııa, o gu"'nlen'mıze kavuşabıl - zı nımıze so maga can u e r ı. . . l"kl n 21 90 r iki (il te • d" ? D ~eşelı p .ı · ar - "' . •o or a· 
t_J'dinı!.. derken birden kendini (A\e ''11 u pen ... one mua lil Bedi Yönetken t:ır:ıfından). 21.45 
'Vl>ladı: ön ver do ... ) kabilinden olanlar Müzik (Küçfik orkestra - Ser: :\'ecip 

- Yani 0 tarihteki gençliğe .. ballı börek. Gel gelelim (amca - Aşkın): 1 - Grunov .Bcrlin ve Yi· 

l 
Gençlik gelimesini sarletmesL wzın hane kapısından duhul e. yana valsı. 2 - Ziehrcr - Aşık - Ro

. ;ıe daha bü"'Ük bir pot kırdığını den sakallı ademler be.nim pede. mans. 3 - Ziehrcr - Karnaval çocuk· 
"et-ı... ., rim ile büviik biraderim degvil mi ları. 4 - lli,p.maıın • Fan~czi. 5 -

11aı sezöi: ., \ t ı t ~] · · ') t d k" ·· 1 1 · f Kozmak - ıyan:ı oncre ın< en no -
ırıY ~....., Yani o zamanlardaki deli- ımış. arzı~. a 1 cum e erı ran_ puri. 22.45 ~liizik (Senfonik - Pi.). 

.ı ı-~llığıma avdet müyesser olsa. sızcaya tercumeye kalkışınca sı. 23 Son ::ıajns haberleri ve y:ırmki 
:~i feda etmem ki? .• Sovan ek. nıf başçavuşlarımız bile apışır program 23.15 - 2-i Miizik ,(Caz-
~-e1· kalırdı. Hocalar da kitaba göz band - Pl.). 

11. Yemeğe razıyım! .. 
('\.._ kaydırırdı. ya, neyse geçelim ora-

e1' •• v;ı birini bulduğu halde yedi, 23 5 1939 s 1 
ı;:kız yaşındakilerin cüssesinde, ları ! .. - - a ı 

.ı ltlı' k bo 1 Neşet Bey sözü aldı: t 1., 3_ T" k ... oıııı ~ ara, armut sapı yun u, • . . . .. 12.30 Progrhııı. -· .> ur · ıııuzı-

h~"'ruk hafitçiğe Curci Efendi - Alakadenilıstıtaa murekkep ~i (Pi.). 13 Memleket sa:ıt :ı) arı, a· 
ll' iŞa.:ret daha geçti: yaladık, ders gördük. Arabiyatta jans ,.e meteoroloji haberleri. 13.15 

....... 11 ctait un avocat... emsile, bina, avamil, maksut, iz. Müzik (Hnfif müzik _ Pi.). 13.45 - 14 
\.t, har, izzi, mantık; Farisiyatta Konuşma (Kadın sa:ıti: Ev hayatına 
••llSafirler hep bir ağızdan: ) 1 s 3 1 ı) 18 3" ,, .. · k Tuhfei vehbi, Gülistan Bostan, dair . • ı rogrnnı. . a ·' uzı · 

t~· tı~~ Fazla gitti yahu, elverir ar- Baharistan, ~fosneviyi hatmeL (Koro eserleri - Pi.). 1~ .Konuşma 
"• fk F 

1 
· · b' (IIumbıırg, balıkçılık scrgısı h:ıkkın-

.o. d - İmtihan müskiyülhitam ol. 1 
• eemma e sıneı gar ıy;y~ da). 19.15 'l'iirk miiziği (Fasıl heyr-

1rı Q acan , vukuf mevzuu bahsoldu mu vadıı ti). 20 )lenıleket sanı, njnns ,.c metc-
tJİ< _ ~ ım. ta mezkfırun cahiliyim.. Maşallah oroloji Jıalıerlcrl. 20.1;; Türk müziği 

11 h
11

.._ •.ıakirdi de, hocası da m 
uı:ı •1 ... n h k kan, yavrunun miikt~~batına (Sı:ız cesrlcri ve taksimler). 20.:i5 

t:tu ara, üç yıldızı çoktan a lal ve ha)Tan kaldım!.. Tiirk müzi~i: 1 - Himen Şenin lıes-
oll ler! derlerken. Ziver Bey: ı 

Vessaf Bey de kahve dövücü. tcnigiir şarkı: Ole~ z:ıın:ın serde ıa-
..; ~ '"':- Hadi bir opera daha. kulak nün hınk deyicisi: yali). 2 - Seltı~a.~tın Pınarm JI. .şa~-

1>:S1ldik !. diyor, o çipil, boncuk _ H be d kı: (Aşkınla sıırıınscm). 3 - Selıı-
oozı em zın e olanı dilimin er de fırıl fırıl dönüyordu. h::ıttin Pınarın lT. şarkı: (Seviyor -

ıco~ ti•=~resiz kalan çocuk tekrar gi_ ucuna gelmişken benden evvel cluın onu ruhumda). 4 - Faiz Kn -
~l : serd buyurdunuz. Turhallı, bir nancının IT. şarkı: (niiklüm biiklüın 
....., l hallı ... Evet bendeniz de ayni va- sırma .. ). f> - Saadettin Ka)nağın 

la . t etait un avocat, trou trou ...: z.ivetteyim. Elsinei mezkürenin türkü: (Sarı kurdele). G - ll:ılk tür-
ıcc ~1.rette ... (2) .1 .._ külliyen eçheliyim; hattA echeli. küsü: (K:ırnnfil oylum o)lum). 21 
~u; der lrıe ilk ayaklanan paşa. Bu men fil karagözü!.. Komışıııa. 21.15 ı:slıaın, tah,·iliıt, k:ım 

~ a da fesini geriye itip yine biyo _ nukut 'e ziraat lıor~ası( fi-
111... lııa~ldıktan sonra azı dişlerini (Devamı 't:ar) yal). 21.25 Xe~cli p!Cıklar - n. 21.30 
Lit eydana çıkardı: (1) Yani "La belle IlelimC''. ~lüzik (Rndyo orkestrası - Şer: Pr:ı-

r ......, :Su h d ş· şak agah (2) Bıt da Frrnısanm köhne. etorius): 1 - Gluck - ~lottl - Balet -ln ~tJtt.ı avaya a ıp Süiti: :ı) Entrodüksyon, Air sni, lcn-
o1/~ ~e ın işte. (Kafe Flam) daki leşmiş, senelerden S<nıra burala- to. b) Lento (Heigen seliger Geis· 

h ll'ıseli dilberin ismi neydi? Ol. rrı l~dar diişmiiş 1t(tlk tilrk~üle. ter). c) )lıısctte, Andante. ç) Air ıwi, 

r ıı.. ııoı:U Volga mı? O sarı papanın rimlc;ı l>iri.. Sicillic•ııne. 2 - Miclıuel lla1dn • 
"'tıl a oynarken ortalığı çın çıı• (S) ~a:rc Nigcir llıntwıtn pc. Sı?nfoni <10 majör, oıı. 1, ?\r. 3. n) Al-

attığ1 kanto... deri. . lcgro spritodo. lı) •llondo un ııoco a· . 

dagio. c) Akşam. ç) Halk bahçesin
de E. :\. Yon Heznic:ek: "Donna Ol
an;" operasından uvertiir. 22.30 Mü· 
zik (Opera aryaları - Pi). 23 Son 
ajans haberlrri ve yarınki progrnııı. 

23.15 - 2i ~rüzik (Cuılıan<l - Pl). 

24-5-1939 Çarşamba 
12.30 Program. 12.35 Türk ıniili. 

zi: l - Kiirdili lıicazkür peşre,·i. 2 -
Suplıi Ziya beyin kürdUi hicazkar 
şarkı: (Bahçenizde bir gül olsam). 
3 - Sl'liıhattin l'uıarın lıic:ızkar şar
kı: (Xcrc<ll·n .se\'clirıı). 4 - R:ıhıııi 
beyin suzinfık şarkı: (flir sihri ta· 
rap). 5 - Faiz Kııpancının nihavent 
şarkı: (Gel güzelim). G- Hnlk tür
küsü: (Dağları hep). 7 - Çarğah: 
12 .Memleket saat nyarı, ajans ve me· 
ıeoroloji haberleri 13.15 - 14 Mü
zik (Hiyaseti cunıı{ur lı:ıııdosu - ŞcC: 
Ihsan Klinçer): 1 - ~lııssenel - )l:ırş 
~ - Ziehrer - \'iyana kızl:ırı vahı. 
3 - G. Pares - Cornille'in sırları. 
4 - ~lnssenet - Nav:ır fantezi. 5 -
W. Xelıl - Japon esrenadı. 18.30 Prog 
r:ıııı. 18.35 )füzik (Solistler - Pi). 
19 Konuşma. 19.15 Türk müziği (Fa· 
sıl lıeveti) 20 l\lenıleket sanı ayarı, 

ajans ~·e m
0

eleoroloji h:ılıcrleri. 20.15 
Tiirk müziği: 1 - Cemil beyin mu· 
lıayyer peşrevi. 2 - aTnburi Ali e. 
fendinin muhayyer şarkı: (Fcrynda 
ne lıacl'I). 3 - Hacı Arif l!eyin ınu
Jınyyer Ş. (lltimas etmeye yare va· 
rmız). 4 - Sevki beyin hüseyni Ş. 
(Hicran oku sinem deler). f> - Halk 
tiirkiisü (Esmer hu gün ağlamış). 

G - Halk lürküsii (Yıldız). 7 - Ke
mençe taksimi 8 - ;\lalımut Ceın
dettin paşanın° knrcıtıar şarkı (Yalı 
mevusu visalindir). 9 - Hahmi he
yin. }>ayali araban şarkı (llana ne ol· 
du). 10 - Sunhi Ziya heyin mulı:ıy. 
yer şarkı (Titrer yiircğim). 11 -
Dedenin giilizar şarkı (Bivefa bir 
çeşıııi bidnt). 21 Haflnlık posta ku
tusu. 21.15 Esham, tahviliit, kambi
yo • nukut ve ziraat borsası (fiyat). 
21.25 Neşeli plClklar - Pl. 21.30 ~lü· 
zik (Viyolonseli t Edip Sı?zen'in kon 
seri). 21.50 Müzik (Melodiler - Pl). 
22 l\lüzik (Kücük orkestra - Şef: ::-;'e
cip Aşkın): 1 - Schneider - Meşhur 
Refrcnlerden potpuri. 2 - J.inC'ke -
Olur, olur, olur, (Şen parç:ı). 3 ~ 
Munkel - Yenedlk lınhrosı seren::A.lı. 
4 - Yb rnfng • Erılermczzo."'5 - J, c• 
Jıar _ Çocuk prens operetintlen pot-
puri. 23 Son ajans haberleri ve ya
rınki prograın. 23.15 - 24 Müzik 
( Cazband - Pi.). 

25-5-1939 Perşembe 

• 12.30 Program. 12.35 Tiirk müzi
zi - Pl. 13 )lcmleekt saat ayarı, apans 
ve meteoroloji hnlıerleri. 13.15 - 14 
lüzik (Karışık program - Pl). 1 S.30 

Program. 18.2:l Miizik (Hnlk şarkı· 
Jıırı - Pi). 1!l Komışıııa (Zirııat saıı

ti). l!l.15 Türk müziği (Fasıl heye
ti). 20 ".\leınlekct saat ayarı, ajans 
,·e meteoroloji lıaherleri. 20.15 Tiirk 
rniiziği: 1 - l'şnk peşrevi. 2 - Sup· 
hi Ziyanın uşak şarkı: (Dökülmiiş 
zambak gibi). 3 - Seliıhattin Pına
rın bayati şarkı: (Delisin deli göıı
liim) 4 - Tnnhuri Cemil heyin mu
hay. 'şarkı: (Pür lerze olur). 5 -
Rnlııni beyin ınuhuy şarkı: (Serapa 
lıüsnii ansın). G - Halk şarkı:~: 
(Urfalıyım ezelden). 7 - Osnınn ::_ı
h:ıdın kiirdili lıicazkfır şarkı: ((ıo-
"mden gitmiyor). 8 - Kfızım \;sun 

zu (K . d ~·ıı kürdili hicazkiır şarkı: tını egı . 
9 - füıif beyin kürdili hicazk:ır şar
kı: (Hengi rulısnrııı:ı). 10 - ~~ııh~y-

t .. k'" (l'tı"t"ııı tı\'ln on <lordu). 'l'Cr ur ·u: > ,.. • • 
;,1 1. m~ .,1 1 'i Eslınnı, tnll\'ıltıt, 
- '1.0llUŞ ... - • • 

1 . k t \'e z"ırııtıl lıors:ısı kam ııyo - nıı ıı · 
( fiy:ıt). 2 ı.ı 5 :\eşeli pliıklar - R. : l. 
30 l\Iüzik ornçük orkestra - ser: . .:\e • 

. , k n). 1 _ Sorııe - Köy evınde 
cıp .-,.ş ·ı . · 
ışıklar vals. 2 - Carı Fr'.ck - Ren kı: 
yılarında ben c\'iıtıdcyıın - meloclı. 

3 _ Tr:ıpp _ Fııji - Sanın etrafında 
müzik seskri - Faıılct.İ. 1 - Leopolıl 
_ Yeni dün)anın eski şarkıları . 5 -
Arnolcl )leister • Boheınyn r:ıpsodisi. 

6 _ J. Strauss _ )i:ı~ :ıt size neşe \'er
sin. 22.30 )Iüzik (Opern aryaları) 
PJ. 23 Son anjns lıalıerlcri ,.e y:ırın· 
ki program. 23, 15 - 244 )lüzik (Caz
haııd - Pi.). 

26-5-1939 Cuma 

12.30 Program. 12.35 Türk müzi
ği (Pi.). 13 Memleket s:ıat ayarı, a
jans, Ye meteoroloji haberleri. 13.15 
- 14 .Müzik (Senfonik miizik - Pi). 
18.30 Progr:ım. 18.3:; .'.\lüzik (Operet· 
kr - Pl). 19 Konuşma (IJ:ıftnlık spor 
sen·isi) . 19.15 Tiirk ınüLiği (Fasıl 
heyeti). 2!l Memleket saat :ıy:ırı, :ı

jans \'C meteoroloji lıaherleri. 20.15 
Türk müziği: 1 - Osman lıeyin lıüz· 
zam peşrevi. 2 - Musullu Osman be· 
) in hiizzam S. (Xc5e~ :ıhi lutun .. ). 
3 - Elem cefııılinin lıiizzaııı Ş. (Eş. 
ki çeşrniııı). 4 - lsak \'aranın hüz-

ıah Ş. (Bilmem lıende nasıl). 5 -
Ahmet H:ısim beyin seglih S, (Benim 
sen nemsin). G - A):ış türküsü (Ar
,.a çiçek açmış). 7 - Sadettin K:ıy. 
ıınğın muhayyer Ş. (Seni ey dil). 8 
- Sadettin Kaynağın muhayyer Ş. 
(Adına anıl içerim). 9 - Leminin 
uşak Ş. (Neler çekelim nt'ler). 10 -
I.emin inuş:ık Ş. (llulıunda buldum) 
21 Konuşma. 21.15 Esh:ım, t:ıh\'i

lılt, kambiyo - nukut Ye ziraat bor· 
a ı (fiyat) 21.25 Xeseli plüklar - R. 

21.30 Müzik (Riyascı'ı cumhur Fil. 
ürk. Şef: Praeloriııs): 1 - E. Wolf -
Ferrari: DiYertimento re majör, op. 
20. n) \'ariazioni su un tema cop· 
riccioso. b) C:ınzone Pastor:ıle. c) 
Sicili:ınn. ç) Final, Jlonılo. 2 - Ad
nan Snysın: Dh·ertlmento. 3 - Clau· 
ıle Debuss:r: J.a mer a) De l'aube ;'ı 

midi sur la mer. b) 
0

Jt'ux de vagues. 
c) Dialogue <lu Yent et de ln mer. 
22.30 ~tiizik (Melodiler). 23 Son :ı

j:ıııs haberleri ,.e yarınki program. 
23.15 - 2-i ~Iüzik (Cazbnnu - Pi.). 

27-5-1939 Cumartesi 

13.30 Program. 13 35 ~lüzik (Ke
şeli ıııiizik) Pi. 14 )l~mleket saat a
yarı, :ıj:.ttıs ve meteoroloji haberleri. 
14.1 O Türk müzij:li: 1 - Hicaz peş
rc\'i: Salim bey. 2 - Uıli Cemil hi
c:ız şarkı: (Xe küstiin bi sebep böy
'le). 3 - R. Fersan hicaz şarkı: (Ey 
benim konc:ı gülüm). 4 - Yesari A· 
sım hicaz şarkı: (Bilmem neye bir 
puscni). 5 - Kemençe taksim. 6 -
S · Kaynnk şchn:ız şarkı: (Dalda bir 
i;lıak öter). 7 - Saz semaisi. 8 -
Sı?hnnz lonı-ta. 14.40 - 15.30 Müzik 
{Karışık pro~r:ım - Pi.). 17.30 Pro~· 
r.ıın. 17.35 Miizik (Dans saati - pl). 
18.15 Türk müziği (Fasıl heyeti). l!J 
Konuşma (Dış politika luidiseelri). 
lQ.15 Türk müziği: 1 - Şehnaz PU· 

selik peşrcYi. 2 - Dedenin şehnaz 
puselik bestesi: (Bir devlet icin). 
3 - CaYide Hayrinin şehnaz pusellk 
bestesi: (Ateş gibi bir). • ....._ Lemi· 
nin şehnaz puselik bestesi: (:\arı fır. 
kat). 5 - Sedat Oztoprak şehnaz 
pusclik bestesi: (Cuşedüp göz yaşı). 
6 - Keman taksimi. 7 - Şehnaz pu· 
.seliz şarkı: (Yandım deminden). 8 -
Deniz olılunun şehnaz puselik şar .. 
kı: (Yolun bulmam). 9 - Dedenin 
şehnaz şarkı: (Bir dilberdir). 10 -
Sedat Öztoprağın şehnaz pusellk 
snz semaisi. 20 Memleket saat aya· 
rı, ajans ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Temsil ()fnhmut da~lara .düt
dü Yaznn: Kemal Tözem). 21.15 Es. 
ha;n, tahvilat, kambiyo - nukut :re 
ziraat borsası (fiyat). 21.25 Xeşell 
plaklar - n. 21.30 Müzik (Küçfik or"4 
kestra - Şer: Xecip Aşkın): 1 - Na .. 
undror • Arzu - v:ıls. 2 - I.incke .. 
Yeşil vaılilerde bir randeYu. 3 - MIQ 
lıeli - )kınleket hasreti - Serenat. 4 -
Leuschner - )lazurka - Fantezi. 5 -
Künneke - Dans süitinden "Blucs". 
22 Haftalık posta kutusu (Ecnebi 
dillerle) . 22.30 Müzik (Kabare müıt. 
ği • Pi.). 23 Son ajans haberleri Te 
yarınki program. 23.15 - 2-i Müzfle 
(Canzband - Pl.). 

ERTUGRUL SADl TEK 

F'A~ !;iehzadelıaşı .(TURAN)! r Tiyatrosunda bugüın 
·1 ller :rer 20; Paradi 103 
f' Localar 100 
(OEBHI:ı.L 11.\SAN ,.e KOR). İ3u g~ 
ce: (ÇlN 1~1). Okuyucu Aysel; ?ıfaca12 

Varyetesi. -------------
EGE TİYATROSU 

ff!~i&~J Xıırcttin Gençdur vd 
ırkadaşlnrı pek yakında 

yaz temsillerine 
ba,ıa:ror 

Devlet Demiryoi1an ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanlar1 

Muhammen bedellerile miktar ve va.sıfları SŞLğıda yazılı 
üç grup malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üze. 
re 29. 5. 1939 Pazartesi günü saat 10,30 on buçukta Haydarpaşı. 

. da Gar biııMT dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme u.. 
ırulfle .. tm ..... ecaktır- • 

Bu işe girmek isteyenlerin her grup hizasında yazılı m~ 

vakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksilt4 
me günü saatine kadar komisyona müracaatları 18..zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl
maktadır. 

1 - Bir det renkli işler için pilskürme makinesi (70 X ;t.00 
eb'adında M . A. N. çifte turlu tabt makinesine göre) Muhammen_ 
bedeli 1125 lira ve muvakkat teminatı 84: lira 38 kuruştur. 

2 - 3 adet tel teneke ve saç kordon makinesi, 3 adet el s~ 
bükme ve 1 adet el saç kesme makinesi, 3 adet kabili nakil tez. 
gah boru mengenesile beraber, 1 adet sabit ocak vantilAtörü ! 
adet saç kesmeğe mahsus kollu makas tezg8.hı muhammen be. 
deli 1021 lira muvakkat teminatı 76 lira 58 kuruştur. 

3 - 2150 kilo muhtelif kahnlıkt..'t levha amyant, 200 kilo 
örillmüş kord amyant 100 kilo grafitli yağlı dört köşe kenevir 
salmastra, 75 kilo mastik manganez muhammen bedeli 1356 lira 
25 kuruş ve muvakkat teminatı 101 lira 44 k~tur. (3266) 

Besni Belediye Reisliğinpen: 
Bir ay müddetle eksiltmeye konulan içme su 

1-Besni Yenişehrine tahminen 4 kilometre Kavak bağı mev .. 
kiin:lcn getirilecek içme suyunun yalnız şehre isalesi kapalı zart 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - lşin muhammen bedeli 23792.33 liradır. 
3 - İstekliler bu işe ait şartname proje vesair evrakı mec .. 

canc:>ıı Besni belediyesinden alabilirler. 
4 - Eksiltme 29 :Mayıs 939 tarihine müsadi.f Pazartesi günü 

saat 16 da Besni belediye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı te. 

minat ve vesaiki o gün saat 13 kadar Encümene teslim etmiş, ol. 
malan lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 maddelerine uygun 
178,1.42 lira muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C -- Kanunun 4 cü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D - Malatya Vilayeti Nafıa Başmühendisliğinden münaka... 

say:ı girmek için alacakları vesika. 
6 - T~klif mektupları ihale günü saat 13 çe kadar makbuz 

mukabilinde Besni Belediyesino verilecektir. 
7 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli taah. 

hütlü olması ve nihayet bu saate kadar encümene gelmiş bulun
ması lazınıdrr . 

8 - Bu iş hakkın.da !azla izahat almak isteyenlerin Besni be • 
lediJ esine müracaat etmeleri. 

9 - Müteahhit i~aat bedelini istihkak raporu aldıkça rapor 
muhteviyatını Belediyeler Bankasından alacaktır. (3291) 

1939 Resimli Hafta 
Memleketimizin en gUzel ve en ucuz 

haftalık gazetesidir 



lstanbul - lzmir bisiklet yarışı yapılacak 
!zmir fuarı mUnasebctile bi. ve dokuz. eylülde İz.mir fuarının 

siklet federasyonu tarafından bu kurulduğu KültUrpnrk önünde 
sene İstanbul - lzmir arasmda son verilece!üir. 
büyük bir etap yarışı tertip o. Yam~a on iki bölgeye mensup 
lunmuşlur. elli bisikletçi i§tirıık edecektir. 

J!lsfnczfnln nctl ersi:: bfr 1ıUcumu 

Çafatino - Civelek, Hristo -
f edon, Et yen, Çiçoviç - Canooz, 
Çulafı, Meainezi, Bambinyo, ':fo-

dori 
Hakem Şazi Tezcan. 
Oyuna düdkle beraber Yugos

lavlar başladı. Sağdan Beyoğlu. 
spor kalesine kadar inen akını mli 
dafiler kolaylıkla kesti. Oyunun 
ilk' dakikaları daha ziyade iki ta
raf ıp birbirini denemesile geçi. 
yor. 4 üncü dakikada sağdan bir 
Beyoğluspor akınında bir frikik 
oldu. Etiyenin çok güzel attığı 
sütU misafirlerin sol müdafii kafa 
ite kar§ılayarak kalesini muhtc. 
mel bir tehlikeden kurtardı. 

7 inci dakikadan itibaren Yu
goslavlar aı;ıldılar. Bu arada sol
için iki sıkı şüttinü kalecisi maha. • 
retle kurtararak çok alkışlandı. 

Oyun zevkli ve süratli oluyor 
iki takım da havadan oynadıkla
nnd:ın iyi paslaşmalar yapamıyor. 

lstanbul birinci oldu 
Ankara, İzmir ve lstanbul şc-ı mir 54.13; ikinci Slir<.'yya lstan· 

hlrlerl arasında tertip olunnıı bul: UçUncll l<'cthf !zmlr. 
rıtletlzın mllsnbakalarınm ıılhnt Disk Birinci Arat Jstunbul 
ltısmı dlln Ka.dıkBylindc Fe 4 5.38; ikinci Ynvnı lstanbul; il 

ıı<'rbnlı!:e staclmcla yapılmıştır. r:Undl Atıf lzıııfr. 
Alınan teknik neticlcre şun 4 X 4 00 bayrak - nfrinci Is 

lnrdır: tnnbul 44,S/1 O. l ldnci An kam 

200 metre - Birinci lrfan Is t'çllncll lzmil'. 
tnnhul 23; ikfnri Muz.nffer ls· Sırık ;ıtlama - Muhittin An 
tanbul; UçUn.cli Cemil İzmir. kara birinci 3.21 metre, ik inci 

SOO metre - Birinci Cemal Vicaropulos Jstanbul. Üçlln<'P 
f tnnbul 2.4,G; ikinci İbrahim :erir lstnnbul. 
t ·t:ınbul; ll!:Uncll Öltk{lş Ankn· Umumi puvnn tasnlfln~e: 
ra. l3lrlnc-i Jstanbul :32 Puvan 

G 000 metre - n·ı. :•C'i Htıse lkin<'I İstanbul 104 
'in lstnnbul lG.!l 4 ıo: lklnC'I 'kinC'i Ankara 104 
\ll Ankara; UçUncll Artan ls .Mllsabalcnlnrdnn sonra galip· 
t ınbul. !ere lcuıla ve madalyalar teni 

t"ç adım - Birinci Vakur lz· edilmiştir. 

Yarı§a Ynlovııdan başlanacak 
ruyoslav foleoisiniıı bir kıırtarışr 

___ __.,,,_ 

Türkiye bisiklet 
şampiyonluğu 
1939 yılı Türkiye biaiklet ~ 

rinciliği bu sene hazir&n ayı .. 
çinde şehrimizde yapılaca.kttr. 

Dün akşamki ziyafet 



Bugünkü mühim maç 
( ea~ tarafı 6 ıncı<la) 

""'"'-::::: ______ __;:..=.,.;._;;~...._,;-..::. __ ~--~------------~ 

lnuiliz -Sovyet müzakereleri 
7 - V~i\.11 ~ı MAYIS 1939 

Valinin Tarabyadaki ziyafeti 
t~bllabı (Ba§ tarab 1 incide) 1 rakmış olduğunu ilil.vc etmiş· 
net)\ kleceğı kanaatini lzh:ı.r tir. 

iş görecek müdafaa oyuncusu bizim topraklarda bulunmuyor. 
• Şampiyon Güneş., in "Rıza,, meçhul kahramanlarındandı. (Bu Şehir Meclisinin Nisan devresi 1 refikası yüzlerinde hiç eksik oL 
iddiamı sayın arkadaşım Osman Münir kabul eder mi bilmem?. içtimalarını bitirip yaz tatiline gi. mıyan tebessümleriyle davetlileri
Şimdi belki evet!) Solda, benim eskiden fena gayeli sertlik tim. rişi münasebetiyle Vali ve beledi. ni büyük bir nezaketle karşılıyor
sali addettiğim "Yusuf,, Galata.Earayın "Nihat,. tanberi bulama- ye reiıi Doktor Lfıtfi Kırdar tara- !ardı. 

çı. ' tedirler. ı Londra, 20 (A.A.) - Dün :\fa. 
ııı?.tırııın · · · h · · ı· L.A YN'lN BEY AN ATI ıskının arıcı ye nezlrc ıne yap. 

1 Loııdra, 20 A _ " 1 tığı ziyaretten sonra kabinenin 1 
i\rn, ,,.anı k < .A.) Çember- hariciye komitesi toplanmıştır. ı 

dığı kaya gibi sağlam bir elemandır. Futbol bilgisi arttıkça, sağ. fmdan Di.i.n Tarabyada To'katli- Vali, gelenleri refikasına ta'k· 
lam vücudunun avantajlarmdan hırpalayıcı şekilde istifadeye yan otelinde bir çay ziyafeti ve. dim ediyor, birkaç kelimelik ilti
bakınıyacaktır. Sağ açık? .. Hımm! .. İşte Galatasaraym seroma rildi. Bu çayı davet edilenler ara- fattan sonra davetliler aynlarak 
muhtaç tarafı. Birinci sınıf futbolcu "Necdet,, bir bastibadelmev. smda bende vardım. geniş salonda münasip gördükleri 
te erer de iyi günlerinden birini bulursa Fener kalesini sarsacak Köprtinlin Boğaziçi iskelesine yerlere oturuyorlardı. Bazı davet. 
tehlikelerin mihveri olacaktır. O zaman içte "Süleyman,, ı ayır. yanaşmı§ olan Şirketihayriyenin liler otomobille daha evvel gelmiş 
mamalı. ''Süleyman,, isterse iyi oynar ve da.ha mühim.mi iyi oy- 73 numaralı vapuruna saat on beş bulunuyorlardı. 

natta buı amarasmda b~ya- Bu toplantıdan sonra, İngi. 
.... n· unnrak demiştir kı: liz - Sovyct müzs.kerelerinin şim 

l~tler ız İngiltere ile diğer dev· diki vaziyeti sal~hiycttar malı. 
~ arasınd b' ltt'f k · ~- getı a 1 r 1 a vti c u-ı fillerde şu suret le -tarif ve tes. 
'•~ece rıneğe uğraşm ryoruz bit olunmaktadır: 
arş1 ııı nıuhtemel bir taarruza! Sovyetler Birliğinin teklifleri 

t nı a Ukaveınet etmek c;arele- hiç şüphesiz İngiliz hükümctinin 
1 ltıı/aştırıyoruz. Dir mllletln nazarmda olduğu gibi diğer ba. 
itııı- \> lllcsafstni temin ederken zı hüklımetlcrce de zorluklar arı 

On11 1\ b lr nııııcu dilgir edere!{ zetmekte.:lir. Fakat bu vaziyet 
l llı lziınıe beraber c;alışması- zorlukların yen.ilemiyeceği de. 
ttığt~ı 0 1.acak olursak, takip mek değildir. 

natır. Ortada fevkalade beğendiğim, tam numara futbolcu "Sa. buçuğa doğru davetliler gelmeye Orgeneral Fahrettin Altay, İs. 
lahattin,, uzak yakm zehir şütlerıle her halde bir iki sayı çıka- başlamıılardı. Saat on altı buçuğa tanbul komutanı General Halis 
racaktır. doğru gelenlerin ardı alındıktan Biğtay, vali muavini Hüdai, müd

laıııa. ~ız sıyasette muvaffak o· Londra meseleyi azami hüsnü 
r Ye:ı•z. Bunun içindir ki, ehem niyetle ve kabul edilebilir bir 
r.ijtııu bUyUk olan bu t('şcbbU· tarza varmak arzusile tetkik ey. 
tanllı Zde oldukça ihtiyatlı dav. lemektedir. Bununla beraber ala 

Sol iç "Buduri,, dinamizmin ta kendisi. B:ı gibilere Avrupa., sonra vapur iskeleden ayrıldı. Li. ddumumi Hikmet Onat, emniyet 
da "makine futbolcu,, diyorlar. Açık "Saraiim,, de bu kuvvetli imandan çıktıktan sonra Boğazın direktörü Sadrettin Aka, Şe!-ıir 
hattı zeka ve bacak ahengile tamamlayan mükemmel ve em.niyet serin havası ciğerlerimizi doldur. meclisi azalan, üniversite tıp fa. 
edilecek bir kıymet.. Şimdi buranın; "Melih,, veya "Cemil,, ile maya başladr. kültesi profesörleri, bazı doktor
de doldurulabileceği mevzuubahsediliyor. Bence ilk şekil daha . Şehirde görülen imar hareketle tar davet edilmişlerdi. 

al' ~k lbrmdır. Siyasetimizin kadar hükUnıetlcrle istişare için 
tııa(e~~ bir "sulh cephesi" kur· z~ana ihtiyaç vardır .v~ ye_ni 
~il·e · Acüı davranarak şim· bır merhale daha katı ıçın bır 
'•ıı. 

1 
kadar yapılanları yıkmak· kaç gün gecikecektir. 

~U b se bu cephenin teşeltkülU· Halifaks Cenevre seyahati es
llı~k lrıtaç gUn daha tehir et- nasında Fransız na.zırlarile ve 

evlMır Cencvrede Maiski ile temas ede. 
ı So\'y t . cektir. 
lttraıc e ler birliğinin itllAfa SOVYET MURAHHASI r.ıos. 
t~t ~edebileceğini zannediyo· KOVA İLE GÖRÜŞTÜ 
~ıı' Uşkuıata tesadUf ettiği· 
lic.

1
1loktalarr IUzumsuz bir is- Paris, 20 (A.A.) - Bu sabah 

q cö Parise gelmiş olan Sovyetler Bir 
llı~~ıı~ stermeden mUzakcre et· liğinin Londra sefiri Maiski, 
kaı;rııaln:ıtıe müsaade edin. Bize derhal dün Bonnet tarafından 
ıt.•• ' en makul c;areihal bu· kabul edilmiş olan Sovyetlerin 

~~llıb Paris sefiri Suriç ile görüşmü~. 
JıOteını/rlayn, bundan sonra , tür. 
tııe~in· ınin Ccnevrcye gelme · Moskova müz:ıkereleri hak. 
~ıı s ın teessl\fe şaynn olduğu · kı:r.daki Fransız \'e İngiliz nok. 
1111°r1 en:ıış, çlinkU bu gaybu - tai nazarları hakkında malümat 

~:~ •Oı·cı llallfax ile Potcmld· tlr olan iki Sovyct diplomatı, 

l;ıtk .:ı.hs11n f!kirlE!rini teati et· l\foskova ile telefonla konu'.;-
ıın"~ ~ınjan mnhrum bı-

'"" lürk 

müessir. Doğrusu "Necdet,, i ve "Süleyman,, ı çabuk çabuk fe. rinin baıhcalanndan biri olan Be
da edemiyorum. O zaman, sağdan; Melih • Salahattin • Cemil • bek - istinye yolu Rume1ihisa. 
Buduri • Sarafim. Vaziyeti de yine pek fena gelmiyor bana.. rmda mezarlık önünde büyük bir 

Fener .. En iyi zamanlarında "Ulvi,, nin ve "Cihat,, m daiına. hararetle devam ediyor. Rumeli 
çok yakın bir ihtiyatı olan, aziz arkadaşım "Hüsamettin,, iste. sahilini takiben giden vapur iler
diği kadar çırpınsın. Hiçbir anlaşma göstermiyen ve sağ tarafta ledikçe sahil boyunda çalışan a. 
bir hiç olan bir geri müdafaa arkasında sinirlenmesin ve ağlar. meleleri görilyoruı. 
da top toplamasın da ne yapsın?.. "Lebip,, iyi bir yardımcı .. O Yanımda oturan salfilıiyetli bir 
kadar. Sağda ise Fenerin en zayıf noktası .. Nasıl telafi edecek. zat valinin Çıragan sarayı hakkın. 
ler? l\ilerak ediyorum. Haf hattı, son devirlerin şöhretini unuttu· daki düşüncelerini Balta limanın· 
racak bir gevşeklik arz.ediyor. "Refik,. ten sonra en iyi sol hafı. daki Damat Ferit yalısı hakkın
mız "M. Reşat,, eski canlılıkta değil. Sağda ''Ali Rıza,, ve "Esat,, daki tasavvurlarını anlatıyor. Dr. 
sık sık rol değiştiriyorlar. Ben "Ali Rıza,, yi futbolcu olarak çok Lutfi Kır darın her dü§üncesi ve 
beğenirim. Lakin burada "Esat,, daha münasip. Ortada "Ange. her üzerinde durduğu meselenin 
lidis,, Galatasaray gibi kuvvetli hücumcular bulunduran takımlar kısa bir zamanda hal yoluna gir
karşısmda Fenere muhakkak ki faydası zararından fazla doku. d.iğini ·muhtelif vesilelerle görmüş 
nan bir kıymettir. Bu maç için "Ali Rıza,, ya feda edilmemelidir. olduğumuzdan bu düşünce ve ta
For hattı - nerede o canım forvertler? .. - bir şeye benzeyebi. savvurları boş bir düşünüş olarak 
len şekil şu: Naci • Ali Rıza • Yaşar • Rebii - Fikret. Burada doğ. dinlemiyorum. Bilakis yakın bir 
rusunu isterseniz "Rebii,, nin yamalığı da - Hele Galatasaray zamanda tahakkuk edeceklerine 
karşısında - beklendiği temposunu ilk bozanlardan biri de o. btiyük bir itimat besliyorum: 
I'\aci - iddia ediyorum - sağ açıkta hasım taraf için daha teh. Çıragan Sarayı modern bir otel, 
likeli olacaktır. Ortalarda topu kullanış seyyaJiyeti, açıktaki ma. gazino, yanında plajlar olabilir, 
ııevraları gibi süratli olamıyor. Sade şütunun hatırı için hiçbir memkündür. Damat Ferid yalısı 
stratej kabiliyet göstenniyen futbolcuyu hele iç muhacim oynat. d h k a a eza ... 
mak sa.dece gaflettir. ''Ali Rıza,. sağ içte haflık ünsiyetinden do. Grup grup toplanan davetlile. 
layı muvaffak olur. Kalıyor "Fikret,, ... Türkiyenin gelmiş geç- rin neşeli sohbet!erine iştirak yü. 
miş en yüksek futbolcusu - sözüme dikkat edilsin yalnız sol a. zünden hayli süre!'l yolculuğun 
çığı demiyorum - Fenerbahçe taraftarlarının bu maçta da bek. farkında olamadım. 

İngiliz 
anlaşması ledikleri bir "Mesih,, olabilecek midir?. Yüzde seksen evet! .. Ya.. Tarabyaya yanaştıktan sonra 

'd ni formlı ol.sun, form.sız olsun, bir "Fikret,, rakip tarafından us. ekserı'sı' refikalariyle gelen davet-
l\_11 ( Ha~larafı 1 incı e) t l kı- i --e.,ito:n~ a ı 1(1 ve natla • bıkmadan yorulmadan marke e<;l\lmiyecek o. liler aheste bes.te otele doğru iler-
fa~ a statükonun muna ursa, veya herhangi bir defayyans (zaaf) anı yakalam.aaıaa im- fediler. Dav~İi!eri dış kapıda be. 
tııUırt ında alaka ve menfaatleri kan verilecek olursa, Fener yarım düzine gol de yemiş bulunsa, lediye turizm şubesi mlidürü 
l~t :tek olan Türklerle İngiliz.. bu eşi emsali görülmemiş futbolcunun ayağından kendi aleyhi. Memduh kar§tlıyordu. tçerde mer 
tı.,.. aıarında bir ar . .!a'jma yap. Holatlda kral·ıças·ı ne birkaç gol kaydedileceğini unutmamalıdır. ~ ~.ı anı u diven başında ise Sarıyer kayma-
ine h' _a~nıadı Almanya aley. Netice: Fer..erin canla başla ve iyi başaracağı bir oyun so. karru Hüsnü istikbal vazifesini 
4ı-ab ıçbır cihet bulunmamakla Uç gün kalmak üzere nunda bile zaferin yine Galatasaray lehine tevecclih etmesi mu. 
ıııata:r tnihver siyas~~i icabı Brükseli ziyaret ediyor hakkak gibidir. Hele bunun aksı olur da sarı kırmızılılar ferdi 
~ll~ltler~ltnan mahafılınde ve 

1 
Brüksel, 20 (A.A.) _ Hollan- kıymetlerini cem'i olarak da kullanabilirlerse 0 zaman işte G. sa. 

~al'eketi ~nd~ . Türkiyeni~ h:ttı da Krali;esi Welhelmine, üç gün raylılar çoktandır mütehassiri oldukları açık farklı bir neticeye 
a~ı. en.ut olunmaga aş. sürecek olan resmi bir ziyarette kavuşabilirler. Muvakkar Ekrem TALU 

görüyordu. 
Sayın valimiz ve refikaları ise 

iç salonun kapısında durmuşlardı. 
Bayan Lutfi Kırdar çok za. 

rif bir elbise giymişlerdi. Vali ve 

Kısa bir istirahatten sonra ıe

hir cazı güzel parçalar çalmaya 
başladı. Vali ve belediye reisimiz. 
le çok nazik ve kibar refikalan 
ayrı ayrı gruplar halinde oturan 
davetlileri masalarına kadar gide. 
rek büfeye çağırdılar. 

Bundan sonra cazın çaldığı ne· 
şeli parçalar arasında zengin bü
fede saat yirmiye kadar yenildi, 
içildi, dansedildi. 

Yaşlı olan azalar mecliste ol
duğu gibi birbirlerini buhnuılar, 
masa başlarında sohbet meclisleri 
kurarak eğlendiler. Genç azaları 
ise birbirlerine izzet v' ikram ile 
vakit geçirdiler. 

Saat on dokuz buçuğa doğru 
davetliler yava§ yavaş vedalıttı
lar. 

Her davetliyi izaz için büyük 
bir hassasiyet gösteren sayın Lut. 
fi Kırdarla refikası bir dakika o. 
turup dinlenmemelerine rağmen 
misafirlerini yine ayakta uğurla
dılar. 

Bir ara valimiz matbuat rr:ünte
siplerinin bulunduğu köşeye yak
laşmış, her vesileyle gösterdiği 

teveccüh ve muhabbetin bir delili-
ni daha vererek kendisini seven 
ve hürmet besliyenlerle birlikte 
ilk kadehi dudaklarına değdirmek 
nezaketini göstermiştir. 

Mesai arkadaşlarına neşeli bir 
gün geçirten valimizle refikasmın 
bu samimi toplantı neticesinde 
bütün davetliler üzerinde bırak. 
tıkları intiba çok büyüktür. 

YEKTA RAGIP öNEN 

\· l,te ı:.j....,d· Alm haf 'l' d l bulunmak üzere Salı günü buraya G b 1 k e 'i .. , ı an ma ı ın e . " • t 
~ ll'ıatbu t d Tü' k tn ·ı· gelecektır. o e s 1 n n u u 
~la a ın a r • gı ız . Kont Ciano Vedinstve - Pera 

tı trnasın k 
1 

h k Bu zıyaret, geçen sene Kral 
t t a .arşı yapı an a · (Baş tarafı 1 incide) 8 I' "d' 

Pa~I E:tı.Jtitıer Türk - Alman iktı. Leopold tar~fı~dan Hb~lland~a b t h' U . d ki l k er 1ne QI 1yor (Ba§ tarafı 6 ncıdo) kikada soldan bir Beyoğluspor 
r~J''aı?nUnasebetı~ri hakkındaki yapılan r_esm_ı dzıyarl:_tkek' ırd~I u ka. sert calt şe 1ırd.1 zterın e . dır ·~ı- Berlin, 20 (A.A.) - Yarın bu- kim olarak Yugoslav mUdafaasına akınında ıol açık olmuş bir gol 
~~ · arın . 

1 
bele mahıyetın e te a ı e ı me · nı ey er e ı t en sonra cmış· · v b ladt karırdı. Akabinde bir Yugoslav 

vt ~ çıkmasını mucıp o.u. . t' . 
1 1

. raya gelecek olan İtalya hariciye müşkül anlar geçırtmege 8 § • :ı 
ı 1 • ':i'ltr3.d b , . d tedır 11 c • 1 hücumunda Beyog-luspora korner 
l ııı,, a, ı·rada Tür.nye en j · nazırı Kont Cianonun ~erefine ha. lar. • .• 

t .. n . ., . . Bununla beraber, diplomatik D ı il rin s t ı 1 lk l ld · d k h' bı'r netı·ce ıı·ıı , ... ya yapı1:ı.'1 ıhra::at ı~le. .. .• emo.cras e on s:ııı ça . riciye nezareti ile itasyondan ora. Beyoğlusporun ı go U o u ıse e orner ıç 
'· c.ıı.u-..,.l ı - - ·• t' musalııJer beynelmilel vaziyet dı"'ı zaman bizim k:ı.dar nefcf'le· · y ı k ıermeoi :\'i "' ın.u- :ı U"T:ıması 111 ı. · e " ya giden bütün y.ollar Alman ve 25 inci dakikada ugos av -~-
' h tlü~tı C"l " , ~1 t ..,d·u·r dolayıdyle iki memleketin birbi· · ı - • ı _ ~-ı j,. "l!ec.;en.cre es.. . rı 0 ara; · ını z:ınnc m roruz. De İtalyan bayraklarıyle parlak bir lesi öı~lerinde dola~an top Eeyob· ikinci devrenin mülıim bir kıs-

b J er, 
1 
rir.e daha ziyade yaklaşmak ıste. - 1 ç 1 · ~ mokrasilerin ı;ögüsleri za~·ırtır . Jurettc stiJlcn"Il:ştir. luspor sağiçine geçti.. u afinı~ mını hakim oynamalarına rağmen 

t :it~elrnilel dostlukların inki· O.ikleri ve bazı mahfillerin Hol: Diğer menılcektlen1o ı;Mi.ilen b 1 f l 1 b u ı 1 . un i'ct di .. b tl . landa ile Belcika arasında asken . kc:.leyi u an. a so u ~r. v ruşu ı- muhacimlerinin fazla paslaşmaları 
Y~· : ısa mun:J..'3e e erın . . •V• ~ panikten dolayı mtitecssifiz. Bu sı·sı·l<let le Ferahlar ılk gollerını kazandı ve Beyoğluspor müdafaasının e. 

·~ t bır t · · ld ~ ti 1 bır ış bırlıgı yap lmasma taraftar d'l' h eaırı o ugu ş pıe. .. ·-· lpnnlk bizde mevcut de-"ildir lar. nerjik oyunu misafirlerin gol at. 
"" · !:il'na k b'l ·n tl olduklarını:ı soylendıgı şu sırada ~ d . <ıaınd k' mu a 1 mı e er . • . . I En:iişedc olma!thğımız için lıic· ( Ba." tarafı 6 rncıd.;) Bu gol Eeyoğlusporu aha zı- m:ılarma mani oluyordu. 
t rı·n z a ı dostluk münasebetle- b~ı zıyarete hususı bır ehemmıyet 15· b ' t Al il ~ yade calandtrdı ve misafirleri de 30 d k'k d y 1 1 
lllez .aaıa u~raması ister i~te. atf;:tme'ktedirler. ır se ep yoı( ur. man mi eti Nizamname mucibince yarın i- uncu a ı a a ugoı av ıo eh •ktı"ad"g t' • h d 1 liitlere körkörUne ltlm~t ede- gayretli oynamaya sevketti. açığı muhakkak bir golü kaçırdı. 
""'-I kı'rı o.;. l ve ıcarı sa .a a Bal dv·ı n :-.1111· kin::i, üçüncü, dördüncü ve beşin- Oyun bu suretle müsavi bir ce . . , er ... · · k .. .1 l'k Peralılann ara sıra açıkları vast-
.ıı da. Yapacaktır. Fakat şu. . . cıyı seçme uzere on ki ometre ı reyan takip ederken ıoldan bir 

1 dikk n Göbbels Volkischer nco b' 1 k tasiyle yaptığı akınlar Yuıoılav-r it' ate almak lazım ge. . , • ır yarış yap: aca tır. Beyo~luıpor akınında Beyoğlu. 
ıiıt 1• Alınan T" k' ed n Londra, 20 (A.A.) - Muhafa- bachter gazetesinde intişar eden & lar için tehlikeli oluyorsa da bi. 
"' aeat "" ya.nm ur ıy e k" la lı'derı· eskı' baıoıvekil Lord d Edirneden avdette yanı içinde sporlular ikinci gollerini de yap· rı'ncı' devreye nazaran ~-'-a ın-eı 
'tı. .. 13.lları alması Türkle- ar r :s- bir makalesin e Londra, PariR U<ıUJ \U b hatırnı h . . Baldvin bu akpm Worc:esterde . yant olmak üzere altı mükafat tılar. oynayan kalecileri fedakar Jcurta-
ı, beıı. ı og etmek ıçın de. .. .•. . .. ~ . ve Vaşlnı;tondaki harp amılleri· konmuı ve bu lardan ü,..Unü Ko B "I "k" 1 'ü trı tı k s ledıgı bır nutukta hukumetın . n . :ıı.. . . - 8J0Q U SpOrUR 1 lnC QO. rıılar yaparak Beyofluıporlulara 
i:ı e'•l endi ihtiyaçlarını tat- ~Y . . . ' . nl takbih ediyor ve diyor ki: caelınden İbrahım ve uçlinli de .. 
h J emek i . d' sıyasetını tamamıyle tasvıp et- d B b' fazla gol yapmak imklnı vermi. 
~u i~·b çın ır. · Cihan halkına soruyoruz: On· Ankaradan Orhan ka.zanmıılar· 35 inci dakika a am ınyonun 

l,ldar ,: arla Almanlar şimdiye 1 m~k~e o~duğunu söylemı§ ve de- ınr" ne '-·aptık? Bu sualin ceva- dır. solaçığa geÇirdiği topu solaçık yordu. 
tl' "LC"'-1 , mıc:tır kı · " ... " İkinci devrede iki taraf da va. •:1~ .. ,.e,:etimiz-~en satın al. :s- • " • " 1 b'J' · · y d 'kaleye mu"vazi bir şe-, ... ,:tı ~"'!! ... j .... ıremleketı'mı'z makul herkesle bı ancak lııç 0 a 1 ır. IIıç bır B b" "k "k.f tl er en ve ,., - .• ,._ arı bundan sonra da ıa . • . u uyu yarışın mu a a an K 1 . ·1 ziyeti değiştiremediği için maç 
''ı,. ~ Q<)""'m .•,,, , 'o 'l' K..,1 akılhca görü§meyc hazırdır. Fa.,tnraftıı dıgerlerinın menraatlc· bugün yapılacak olan Galatasa. kilde ortaladı. a ecı ı e.ay~ı z~- böylece 2 - O Pcrahların g3libi-
t- .::1 ·ll"'"t~,.,.. c.; ~ce.{ _rc. ı~. • • l·:ı~ ı- 3mşul:ırına kJ.rşı zorbalık rlne dol~11nmndık. Ilcn mmtuka· ray - Fenerbclıçe me.çı esPas·n. manda çıkış yapan Culafı guç bır yetiyle lıitmi~ oldu. 

r:-ı. .., • • " ı.o &r:ı."'1ı: .. ::ı ::ı :. •. • • • . da Fenerbahçe stadında tevzi ob- vuru~la topu 2 inci defa olarak 
Nas!l oynadılar? ' ;Iİ '4:-ı:~ tr.::.r.m Alm:::.nya a- yaprral~ istiyenlere de k:ır§r dur. sını tekrnr asken hıı: hale toy· kt !Yugoslav ağlarına takarak oyunu 

~, 'ı.., .,~ o~ ':lntl::O: nı yine Alrran maya ha2'Irlanmıştır. mnldn onların hA.kimıyet hııku- naca ır. 2 - O vaziyete getirdi. 
~ ·ı ~-~· \.:·c /; lman matbt•atı 1;:a. I ~una ka.tiyen kanii_m ki. nasyo: kunu ihll\l cail{ ml? Avııstur. Tevzi olunacak m'.lkafatlar §Un Bu golden sonra oyun daha zi· Beyoğlusporlular urr:umiyet iti· 
c ~ ... ,, ··l'=tf c'mc'·tc,''r ~~nra nal sosyalıııt ve faşıst ıdeologı ya ye Sudet memleketi Alman lardır: . 1 bariyle enerjik ve güzel bir oyun 

"'"' h' •• :.ı . • """ yade misafirlerin hakimiyetı a • ~ t ,ı=' ... 1·~.ı:::r zr.a!rnl !".ehep mev- m_u_ .. teassıpları de,_nilebilec.e_kleri Y~"a i!tlbalt için cebredild!ler Birinciye bir motoıiklet. 1 . .. .. oynadılar. l~lerinde bilhassa Ci. .. "~ ı - - "' tında ve Beyoğluspor ka esı onun. 
, · i . •Cn Almanların ı:adece mustesna olmak uzere d.:nyada mi? Dohcmya ve Morav~ ada Al· ikinciye bir bisiklet. velek, Bamtino ve Çafatinoı di-. h ~~· . b' f h b' . . E. de oynandı ise de kaleci ve mü- _ 1 . d 1 ff : ... : , "·~ i'; Y~t!o.r~na kapılarak hıç ır ~rt ar ıı·ıstemıyfor: g~r man himayesinin ihdası müs Uçancüyc bir koronometre sa. ddilerin güzel oyunları neticeniı ger erıne nazaran a 1a muva a. 
ı. ~. ~r· "j c..:ı.n ı~tısadi münı. nasyonalıst soaya ııt ve aşıst ru. talcbel bir harbe hazırlık mı, attir. ldeliımesine mani oldu .ve de.vr.e kiyetli birer oyun oynadılar . 
. . ,, ~~ ... ::; cc·~::tme:e kalkma. 1 esa kuvvete mUracaate karar ve- yoltsa. bil• sulh hareketi ml idi? 2 - o Beyoiluspor lehıne bıttı. Misafirlere gcl:nce: Onlar ken. 

· ı,, ... ,. t . o1 :r~'t Alman.yad:ın recek olurlaraa büttin dünya mem : kl . 
1 

ötU . dilcdnden behlediğimiz iyi ve ıisw 
1 .... .., k~J~ ıthal edileoe'cn mal. ' ıe'ketlerinin takbihine uğrayacak· : Memel topra. an ıt razd ~il rl olduğu diğer yerlerd~ meşgul İkinci devre tcrr.ii bir oyan göstere:nediler. tç· 
r ~ -~ıl::rı . . " ı . . . k mez bir surette bize ait eE> m 1 1 d h i l 1 1 ~ d b' h" ı · · ıı:. "d inde • esı netıcesini vere- }ardır. Bu, hıç kımsenın mu ave. o sa ar a a Y yapmış o maz ar Oyuna sag an ır ucuma lerınde en ıyi oynıyan sa6 mu a-
~~tna...ıı.ı~ bu tar?.da bir hareket 1 met edemiyeceği bir tazyi~tir. Bu i~i? !ngilterenin, Fransanın v~ mı? Halen, hiç ~avet edilmedik. Beyoğluspo~lular ~şladı. Bu. ~kı~ ~i, sa~ haf, sol~ç ve sola.çıktı'.. Di
ı. tneı. 

0 
lllenfaatlerini yıkmak mukavemeti Napolyon bıle gös. bılhassa Amerikanın bu men leri halde Danzıg ve Koridor avutla neticelendı. Maç bırıncı gerlerı vasat bır oyun bile goste. 

'--ı?Jrıdır la.cağını da unutmamak terememiştir ki Napolyonun mu- faat bölgelerinde umumiyet iti· meselesi yUzUnden Almanya ile,dereceyc nazaran daha sert cere·ıremediler. Hakem Şazi oyunu gl1. 
· vaffak olamadığı yerde hiç bir barlyle ne işleri var? Hiç şUp. Polonya arasındaki ihtll&f~_mU· yan ediyor. Her iki kalede birçok sel idare etti. 

AMm. US _ ferd muvaffak olamaz. r ....... hesiz birçok işleri ve zorlukları da.hale edlr.orıar, .tehlikeler PSlriY.01'• 10 uncu ~ H. BAHTOGW 
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9AVIN BA~ANL·~R: 
Yeni Açılacak y ÜN _ ip K Mağazası, Yanan 

.. N _ p E den Çok Mükemmel Bir Dekorla En Zengin 

Ve Model Çeşitlerile Ayın On Dördü Gibi PEK VAKINDA 
Nurlu ipekli Ve En Nefis Yünlü Kumaşlannı ·Sizlere lakaim 
Edecektir. 

-----··· 
VAKiT 

Dün ve yarın tercüme külliyatı 
21 - 30 Kitaplık üçüncü seri 
Kumara Kurut 29 KapitaliLm buhranı 5V 

21 HUkUmdar millet M 30 Slambo 125 

22 Yeni Umt zihniyet 75 
23 Mevcudu kalmadı 615 

24 Gbün iktısadl işleri 60 Bu serinin fiatı 6.15 kuruştur 

25 Cumhuriyet 50 Hepsini alanlara % 20 iskonto 

26 Tercümenia reli 100 yapılır. Kalan 4..92 kuruşun 1.92 

27 Değişişler 75 kuruşu peşin alınarak miltebaki-

28 La o kon 30 si ayda birer lira ödenmek üzere> 
Uç taksite bağlanır. 

Mudanya ilave pazar postası 

21 Mayıstan itibaren Pazar günleri saat 20.00 de İstanbul. 
dan Mudanyaya ilave bir posta kaldırılacaktır. 

Gemliğe kadar gidecek bu posta Pazartesi sabahı 8,30 
da Mudanyadan kalkarak saat 11.35 de 1stanbula dönecek ve 
saat 13.00 de tekrar Mudanyaya kalkarak ;\Judnyadan saat 
17.00 de mutat dönüş seferini yapacaktır. Bu itibarla Pa
zartesi günleri lstanbuldan Mudanyaya yalnız 13.00 de va. 
pur kalkacaktır. 

erece 

v • 
1 s 

1 1 or 
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4. • 

'100.000 lerce 
Kadının 
Nazarı dikkatini 

celbeden 

ER 
1 

ince bir zevkin, titiz bir itinanın, derin 1 
bir tecrübenin mahsulüdür. __..,,ıııı 

~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~::::::::----~~ 
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Türk Hava Kurumu 

Büyük PiyangostJ 
ikinci keşide: 11 Haziran 939 dadır. 

Büyük ikramiye: 45 bin liradır. .. i)c• 
Bundan başka: 15 bin, 12 bin, 1 O bin Iiralıkd t 

ramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki a e 
mükafat vardır. . . + 

Yeni tertipten bir bilet alar ak iştirak etmeyi ihmal etı:J1e) °' 
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına. girnıi~ 
lursunuz .. 

P. T. T. Fabrika Müdürlüğünden : !il 
Lama demiri v.e saire beş kalem malzeme açık eksiltnıe 

satın alınacaktır. . 2s 
Muhamme~ bedeli 4150 lira, muvakkat teminatı 311 Jıf3 ~ı 

kuruştur. Eksıltme 26-5-939 tarihine müsadif cuma. sabS ~ 
s~at 10 da~ır. tst:~merin şart.nameyi görmek üzere her gütı ~· 
sıltme!e gır~ek ıçın de muayyen gün ve saatte teminat %Jl ) 
buzlarıle fabrıkada müteşekkil komisyona müracaatları. (32~ ____,... 

1 & 
Dünyaca maruf 

" P E U 6 E O T ,, 
Bisikletleri 
Münhasıran 

BAK ER 

Dün ve yarın tercüf11e 
külliyatı 

No. 11-20 ikinci ıeri 
11 Gorio baba 

12 Deliliğin psikolojisi 
13 İlkbahar selleri 

14 Engerek düğümu 
15 Rasin killliyatı m 
16 Samimi Saadet 
17 İstatistik 
18 Çocuk dilşürten!er 
19 İlim ve felsefe 
20 Mevcudu kalmadı • 

~ 
tııf· 

Bu serinin fiatı 5.30 kurue ~ 
Hepsini alanlara yUzde 20 ~ 
to yapılır. Kalan 4.24 kU t' 

1,24 kuruşu peşin alınarak ıxıUteJ 
bak.isi ayda birer lira aaeıııtl 
flzere Uç taksite \tağlanrr. 

-~ ,..-------~__:::/ 

VAKiT Kitabe~i 
Dün ve yarın tercüf11e 

külliyatı 
No. 
41 

4 LSO 5 ci seri 
Dö Profundis 

42 Günün hukukt ve içtınıal ô 
1 

meseleleri s5 
43 Eflatun d 
44 Gizli harpler ~O 
45 D. ı· . h J ısraee ının ayatı ~ 

46 Metafizik nedir? 1~ 
47 Yeni adam 1~ 
48 İrsiyetin tesirleri 1~ 
49 Politika felsefesi 
50 Estetik 

/ 
fjJO 

tot· 
Bu serinin fiatı 610 k urUO il' 

Hepsini alanlara yUzde 20 fs1'
0
!lll 

to yapılır. Kalan 4.88 k\l~tt-
1.88 kuruşu peşin alınarak ıxı ~ 
hakisi ayda birer lira acıenXXl 
Uzere Uç taksite bağlanır:_-/ 

S.\Jll BI : ASIM US 11011 
1'eşriyal ~l üı.lüru: U. Ahmet Seve ıı,11 
Basıldığı yer: V AKIT Matbıı 


