
r---------------' Litvinof lnglllz efçfsfle 
görüştü 

Moskova, 16 (A.A.) - tngi • 
la lbUyllk elçisi ile B. Litvinof 
bugün mUlAkatta bulunmuşlar • 
dır. 

Görilşme hakkında sıkı bir ke. 
tum.iyet muhafaza. edilmektedir. 
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Şarkı müsabakasında 
kitap kazananlara 

Ş.ırkı mu ulınknınızda kıtup kaı · 
ınn OkU\ucularımızın ılan eltiğımıı 
ilapl rdan hangı ini beğendıklerını 
ıııe bıldirmelerlnl rica elmiştık. l\ı· 

lo p kıu:nnnn ,.e şimdiye kııdıır hcdı· 
~ sıni almamış olan oku~ucularımı
:ıın bu :ıahmctl esirgememeierlnl 
tekrar rica ederiz. 

Almanya, Ruzveltin mesajı karşı 
-~ında menfi bir hattıhareket tutuyo 

"Almanya müzakerelerin ve adalet beklemenin feci bir vaziyete 
müncer olabileceğini kendi zararına olarak tecrübe etmiştir ... ,, 

R . . Rusya, Fransa, Yugoslavya u t ,;ı l o • 

uzveltın mesaıı mesajı tasvip ediyor na ag uev et reısı 
~~~!'.5!~=us Mesaj· bir müracaattan Ankara!!a g~~i!!or 

eı lllel'!Jta Cumhurrelsi Ruz - Antep mebusluguna seçılm ı~ olan 

1 ~'~:~:J!~:!:.i:!~; ziyade bir "İhtar dır Başvkildeke~disine 
~)c est üzerine A\'ru}lA işleri . ' ' refakat edıyor 

enteresan bir safhaya glr-
hıı' bulunuyor. Zira Uuz\'eltin 
)' ıiln Y enı Dünyada.n eskJ dün 
lı~~-" gonderdJği me.saJ wnwıü 
---il csnasın<b Yilsonun neş • 

u11 hltabelere benziyor. 

ltuı,·eıt itiraf ediyor ki umu. 
harı,ten sonra Amerikanın 

'l'upa işlerine karşı bitaraf ,.c 
.htsız kalması dünya sulbü i
hayırlı olmamıştır. Avrupa-

• ~ büyük bir harp bu 
'anın ln anlarUo beraber 
~ .ı ua bu)'Uk atar aı·a 

0ka.Caıctır. Du zararları önle -
ek 1çlıı Amer.lkanııı Avrupa 

~lerınc alAkalanmasmdan baş. 
çaro kalmamıştır. 
4.lıuanya Ue İtalya tarafın • 

C.n Çckoslo\ akya 'e Arna.\'ut • 
lıa"un her ürlü hukuk kaldcle· 
l'l11e :raıruıen işgal edilmesi A,·. 

"1lla.lılarla beraber Amerikalı • 
1'tı da lıcyecana düşürmüştür. 
lııt Yolun nihayet dünyayı umu. 
'lll bir hn.rbe siirilkliyeceğl fik. 
_.. 4.tnerika efkArı unıuın.lyesln
lle bir kanaat haline gelince 
JtllıveJt kendisin!, son teşebbü· 
'%ıu yapmakla mükellef gör • 
'11Uşınr. 
ltıg1ıız , e Jt,ransanm Lelılstan, 

1lonıan) a ve Ynnıuılstana ,·er. 
<llJcıerı teminat, e asen harp 
~hlıkc t ilo heyecana gelen ci. 
b'n efkAn umnınlyeslni bir de .. 
_.eeere kadar tc kin etınlştir. 

nuz,·cltin sulh yolunda uzat
lıih u.., assut cll bu ntsbi süku· 
llıı. bir kat daha ırunetlendlr .. 
'lılştJr. Artık AJmanya ile ltal • 
) anın aralannda kararlaştırdık. 
ları ınüstcrek lstilll plAn• şlın • 
Hlk.I l'a~lyeUn inkişafına inti • 
taren dosyalarında bekliyccek· 
tir 

Acaba RnZ'\eltin beynelın.llcl 
hlr konfcrııns akdi ile muğlA.k 
Hıe clelcrln burada konuşulnıa 
ı tekutinc knrş1 Almanya ,·c 

lt ·ı np '('ercccklerdlr. 
.. Jn. ne ~c,.. h 

İşte \azlı•ctln inklşnfı ınl ,·er 
de, lctlcrİnın 'ereccJderl bu cc-

' aba bn~hdır. 
AlmanJO. \C ttnl)R konfe~ıı:.ı: 

t~kliflni knbnl oocrler c kuc;u 
d l etlerini 

<lf'\ lctlcrln JIH'\ t u ~ ne temin 
h<') nelnıilcl bir niznnı 

il'il<"CCk • 
eden bir sulh yoluna g biri 
tir. Almnma ile ttnl> ı\llnn 

• ner 
1,nhul cllğel'I rt"clclctlcrso · 
L • . . b u·a<la ~.
in - flonıa nuh\CM l 

Ş t her iki 
t ıhnış olacnl.tır. a3 c 
de, let bh den hu teklifi re<Jdc -
d •rlcrse f n.-rilterc 'c :Fl'r.nsıının 

"' ş"'ul ol -""&anlzt'I etmekle ıııc ., 
ıhı!.lnrı sıılh ('Cpbeslne Aıncri -
ı a •la katılmış olacaktır. nu ne. 
'le" hı11 demokrasiler cephcı;l 1· 

Arnavutluk tacı 
Dun ltalyan kra1ma 
merasimle verildi 

Roma 16 radyo - Arnavutluk 
heyeti prenslerin, B. Muasolininin 
hilkumet ve kordiplomatik azası
nın ittiraki ile cereyan eden ıcm 
bolik bir merasim esnasında Ar • 
navuUuk tacını kıralı ta1tdım et· 

AraaYUt h•7fti anlan mWt eJ
blMlerlnl ıtymlflerdlr. Kral ile 
ko,ntlar ve prenal~r de büyük Uni. 
formalarını taııyorlardı. 

Merasimden aonra, Arnavut he . 
yeti dıprda biriken halk tarafın. 

Ruzveltin me8!Jjına verecek leri cevap merakla beklene~ 
, dan alkıtlanmıştır. 

Bitler t16 !ıfıısaolini (Ya.mı 3 -llncüde) 

Heyetimiz Tahranda 
Müfrezemiz halk tarafından coşgun 

tezahürlerle karşllanmıştır 
Tahran, 16 (A.A.) - Parsa.. 

janaı bildiriyor: 

ıu ajansının hususi surette gön -
derdiği muhabiri bildiriyor: 

Türkiye heyetini hamil bulunan 
8 otomobil saat 14 te Kermanıa

(Devtımı 3 üncilde) 

*** 
Roma, 16 (A.A.) - Façyolar, 

ve Kovperaayonlar meclisi jle a· 
yan mecJisi, kralın (İtalya ve Ar
navutluk kralı ve Habetiııtan im. 
paratoru) ünvarunı kendisi ve 
halefleri i~in kabul etmi' olduğu. 
na dair olan kanunu alkıılarla ka 
bul ctıniıtir. 

Bone, sefirimizle görUştD 
Paris, 16 (A.A.) - B. Bonnet 

Türkiye büyük elçisi ile görüı

müıtür. 

İskenderun, 16 (A.A.) - An • 
talya mebusluğuna seçilmiı olan 
Devlet reisi Tayfur Sökmen ile 
Antep mebusluğuna ıeçilmiı o
lan baavekil AlxluITahman Me • 
lek, Ankaraya hareket etmi§ler 
\ e Payas istasyonunda vekiller, 
mebuslar, konsoloslar, zabitan 
'e mülkiye erkbı tarafından u• 
ğurlanmı§lardır. 

Devlet reisine meclis reis!, ba~. 
\ k l de ttt:llıye vekili veklelt e. 
decekt1r. !t'o.!lfur Sök 9 

Gaf en ko Be rl ine gidiyor 
Kralın riyasetindeki içtimada diplo

matik neticeler fesvip edildi 
BUkrcş, 16 (A.A.) - DUn sa- ko Derllne hareket etmlşUr. Ga 

at ı 7 de sarayda. kral Karolun rcnko Berllndo uc glln kaadı 
reisliğinde bu tun krallık muşa_ kalacak , 0 llitlerlo gfüllşecek 
vlrlerlnln, başvekilin ve harici. ur. 

ye nazırının iştlrakile bir kon • ı Gafcnko lılJAhara Parlsc gf _ 
ferans aktcdilmlştir. Hariciye decetkır: 
nazırı Gafonko son zamanlarda ı-----------
sarfedilen dtp1omatık raauyct General Franko Sevilde 
ve elde edilen neticeler hakkın 
da izahat' ermiş Te bu izahat u
mumt tasvip 'e memnuniyetle 
karşılanmıştır. 

BUkrcş, 16 (A.A.) - Gaten -

Madrit, 16 (A.A.) - General 
Franko, Seville'o gitmek üzere 
buradan geçmi§tir. General, Se 
ville'de 80.000 ki§iye bir geçit 
resmi yaptıracaktır. 

Dün saat 10 da Muhammet Ali 
El • kebir gemisi içinde ıran ve. 
liahtİ, Mısır kraliçe~i, prenses 

. ve maiyetlerı tarafından 
Fevzıye 

ıelamlanmııtır. 
Liman ve civarı donatılmıt ve 

her tarafa Iran ve Mısır bayrak· 

1 rekilmi•tir. Kesif bir halk ta. 
arı :ır :ır • • lk 1 bakası yiı1ı:ıek misafırlerı a '! a -

mııtır. • 
V Uaht ve misafirlerle maıyet-

Ve/ a Doğansporu 2 - 6 gendi 
Beşiktaş Ankaradaki ikinci 

leri ~gün Transiranien hattının 
• b"r treni ile hareket ede -

bususı ı Tah 
cek ve yarın öllcdcn ıonra -
rana varacaklardır. 

Tahran, 16 ( A.A.) - Para a. 

·ansı bildiriyor: . 
J kalade yabancı heyetler bı-

Fev sal t etmek 
ribiri arkasından muva a 

tedirler. .. 
. askeri mufrczc Türk heyetı ve 

d bah Fusrevde hududa var-
un sa . k 1 

h 
. . e ve barbıye ba an a. 

mıf arıcıy .. 
' .. 'lleri ile bir mufrezc 

rının mumessı 

tarafından karşılanmııtır. 

H t küçük bir istirahatten eye, . 
sonra Kermanıaha hareket etmış. 

tir. A ) Anado 
Hamcdan, 16 (A. · -

çln haldkl bir zafer Amili de • 

nıcı..--tir. I 
]lun un lc;ln Almanya ile -

h .. ·i bir red ce-rabı 
talyanın °> 6 

_.w,.0 erıel .;ok düşUnme,.erme;r.uv 
Jerl J&Z1JP6eUr. 

maçı da kaybetti 
Taksimde vaQlı güreşler yapıldı 
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işaretler: .. ~,_,~ Loid Corc 
Ruaya ile Kat'i Anla 

tatiyor 
i zm i r F u a r 1 Eski İngiliz Baıvekill Lo 

Milll hudut ve milli 
1 

efkArı umumiye J Beşiktaş önlerinde- Dün hava çok güzel olduğundan 
Politik cepheler hudut ka,·ga 1 

.. ındacbrlar. İdoolojller ve dev • ki kaza herkes kırlara dökülmüştü • Oorc, intihabat dairuinde 16)'11' 
T eıhir Edılecek Et ya· diği nutkunda İngiliz Baıvek 

• Hakkındaki Kararname' Çemıberlaynl tenkit ettikten ı ı et politlkalan bir harpte emin Bir Amelenin Bacakları Iıtanbul dün ilkbaharın ilk 
pazar gününü y&§amı§tır. Hava. 
nın fevkalade güzel olutu yüzün. 
elen herkea kırlara, ve hatla de
niz kenarlarına kotmutlardır. 
Boğaziçine ve adalara gidenler 
binleri aşmış ve buralardan ak. 

şam üzeri köprüye ilave J>?•t.aları l<'uarda teşhir ve aatılacakjra İngiltere FrıManm, RtHlyt 
mevzilere sahip olmak için şlm· Kesildi 
diden mllcadele ecllyorlar. Bu- Dün Betiktaı önlerinde bir a· 

kald!~~Jm~tır. Daha mevsımı gel. eşya hakkındaki he) eti \'ek ile askeri anla~ma yapmuının 
medııı halde Floryada çok kala., kararnamesi l<~uar komiteelne bir lüzum oldufunu aöyle·,.,~• 

n1lll lçln Uct cephe arasında ka- damın afır surette yaralanmastle 
lan mtlletlerf avlamak, onlara neticelenen feci bir deniz lraz11ı 
tftrlD tllrın Yaltlerde bulunmak olmuıtur: 
dflpıı~nla.rımıı düşmaıılıklaruu Çatal lcqık fabrikasında çalıpn 

balık olmuştur. Havanın ııcaklı. tebliğ edilmiştir. Bu kararna • demigtl rki: 
ğmdan Lttifade ile bur kbnılele· 1 

meye göre, 1''uarda teşhir edil ,, 
· d · d h' · d'kl · " ··1 • Eğer Rmıya ile tecavUu k rın enıze a ı gır ı erı goru · mek Uzere getirilecek ve l<'ua · · · 

m"' tür · şı bır ıttıfak yapacak olun& 
uş · rın devamı mUddetlnce satıla - diktatörlerin heç biri hareket 

4 k ü ıın flCldet.. Beklrin oflu Hütnü lıminde bir 
mer ana serme S n aınele diln Beıiktaıtan bir tanda 
il p~ancla harbinin bir ıab. la blnmiı ve ıuinti için denize 
neam teşldl etmektedir. Rau1- açılmııtır. 

Kapıyı açan genç kıza Saldı• ::ı ~;~1~~rı~•;:1~~;~~5°1!;~; demez 

yolar bu maksatla seferber e • Bu sırada sahilden oldukça u. 
dlJmtftlr. Gueteıer bu ll•Ye için zaklaıın aandal birdenbire bir 
propAC&Dda makamlarmm em- tirket vapurile kartılaımıı ve va
rlnde ateşe Amade bir batarya purun sandala çarpacağından kor 
ballnf almıştır. kan ve tel&ta dU1en HUınU de 

kararname hUkUmleri dalreıın. . "Ruıya dahil edllmediil td • 
de ithal olunacaktır. Mezkür 5 dırd~, A:vusturya, Çekoslovak1' 1 k a d d .. \'e şımdı de Arnavutluğu kad rınca iŞ avg ya ayan 1 ~:~:~~e!:n'e t::~~ı:a:a:;~~:e ı ?ir uekild~ ortada bırakmtt ol~ 

Fatihte Atpazarında kadııı 1 terden başka kimsenin gözüne 
yüzünden çıkan enteresan bir çarpmamıştır. 

hldlıe dUn adliyeye aksetmı, • DUn akşam Uzer! eve ıeıen 

k t lth 11 1 1 • ıkl devletın temlnatma kapılı 
e e a ca z o mryan mallar k R y · t yo.. 

F ra omanya, unanıs an ve 
uarda yalnız teşhir edilecek, 1 h tl t hl"k.,.,. gos avyanın aya arı e ı ~r 

!takat memlekete sokulmryacak. koymafa davet edllmif olur. 
A.Jamlar ufuklardan ufuk • kurtulmak için kendini deniıe at 

lara hakikatin her hududa gHre mııtır. 

nud renk ve ı,okll aldıiını an. lıte bu vaziyet zavallı adamın 
ıatqor. felaketine sebep olmuı Ye ıuJar 

kendisini vapurun pervanesine 
Propaganda harp sahasına doğru çekmiıtir. Şiddetli dönen 

bb d8 prd.lk. Postalar gazetele. pervanelerin altına ıiden zavallı. 
rf t.af17or. Rad7olar ıeslerl ya- nın bir anda bir aya!ı kesilıniı, 
tak odamızda kulaklarımıza ka- ve zavallı adam etraftan yetiıen
dar ~yor. Söz harbinde ar- ler tarafından kanlar içinde de. 
tık me.afenin sıfıra indiğini nizden çıkarılmııtır. 
ldm :lnkAr eder? HUsnil bayıın bir halde Beyoi 

H ,._ h -·" 1 t lu hastanesine kaldırılmı1tır. Ma-
eır •aae.,.,, er r-..10 s .... • . h 'k l' d i'ld' 

'--•-• .... U bl d 1 ti mafi va:nyetı te lı e ı c ı ır. 7oau ua&&a.& r ev e n za • 
'YfTuine söre anlatıyor. -- ..... 

B1 _.._ -·• ··-·• 1 .. Eve Taarruz Ettilerse de 
r -f&Dl ~ron ....... a A>n~. Yakalandılar 

NJ'I, ıonra Romayı, •onra Der- E ile" Ak d L d vve ı ıece aaray a aa ın 
Um, daha sonra Partıl 'H Var · yüzünden bir eve tecavUz hadi • 
fOT&JI açınız, aynı polltllt vaka. ıesi olmuıtu::: 
lan :lnaan dilinden d1nU7ccekıl- Aksarayda Sofularda Sülilklü 
nls. Fabt Par1.e göre hakJkAt caddesinde oturan Memnune ile 
olan Roma lçlıı kntilrdür. Yal • Sillvrikapı fırınında hamurkirlik 
nm 1N kM1ar 4etll, bakanmız, yapın Şaban a ıenedenberi be
Ba•U bir Roma haberi verir. raber oturmaktadırlar. Fakat son 
BakanJnu &tefanl bll' Parts ha.. zamanlarda Memnune Şabana mu 
bel'IBf u~rar. hakkak aw-e\~e ~~sını, 

ani taktirde artık beraber otura.. 
Hapet eden1nJz. Fransız si- mıyacaklarmr ıöyltnı~ğe baıla· 

7uetlnfn modern bir tellAlı 0 • mıı ve ~abanın bu teklife yanaı. 
lan BATU Boma 8Ukaklarında maması ilıerine de bir ay kadar 
7ahut Boma mahtellerinde ko • evvel kendisinden ayrılmııtır. 
mqulclutunu ileri ıilrdüiü bir Fakat Şaban ı.i1tlh yapmaia 
aartı baberl ajaularm •izına yanaımadıfı halde •yrılmağa dı 
bfr rem gibi verir. bir tilrlU razı olman:nktadır. 

A.J1U OJ'UDD Stefanf oynar. Birkaç dtfa barıımalarr için 
İt.al ... polltlkaımm :ua,·aa &i· yaptılı müıac;,ıtı•'ara. rcd cevap 
bt 

1 anı olan bu ajanı da Pa. aldıtından, evvelki ıcce saat on 
~radalr blrtakmı haberleri bir buçukta kız kardcıinin karde-

-~~- ıi HUnınUyU yanına almıı ve dtln7a7a n--ouer. . . 
1 

· · 
Memnunenın evıne ıe mııtır. 

Bavum haberlerlııde1 Fran. Bu ıırada Şabanın teıvikile l1a. 
.. poUtlkasmın dünyaya ıös · rcket eden Hüsnü evin kapısını 
tR'mek lsted.111 Roma ''e bir 1- kırmıt. içerde karıısına çıkan 
ta17a poUt.Utumm aöttennek Memnunenin yenıesi Hafizenin 
fste4lll bir Parls ve bir Fransa üzerine hücum e.dcrek elindeki 
yardır • llmbıyı ıöndUrmüt ve ortahpn 

Romadan görülen Parh haki· karanlıfından istifade ile odalar· 
Jd Parls detlldlr. ParUten gö • dakl camlan, aynaları kırmıt ve 
rtllen Romanın da baJdk'i bir dolaplan parçalamııtır. 
Roma olmadıtı gibi, bizim de OUrilltU üzerine ev ve mahalle 
bir görilş zavlremtz vardır. Blz halkı yataıt!arından fırlamııtardır. 
Tlrkler hakikati ancak bu za • Bu vuiyeti ılSren iki mUteırrız, 
n eden görebUlnz • firar etmlJlerse de yapılan tiki. 1 

baki yet Uzerine polisler tarafından ya 
.-it - ed bir Dibı.,_.a mucerr · kalınmtılardır. 

kat olmMıtı sfbl zamanın, me-
kbm, .-ııann dellştltl bir Küçilk Y ankeaiciler 
h•ldkat de bir başka zamana, Fenerde oturan ve buhariye tü. 
mekana tatbik edilemez. Dlpl~ tUn deposunda çalıtan İbrabimiıı 
mulde .. adapte,. efkArı umumi· cebinden yankesicillk suretiyle 
ye ;raratmıya kimsenin hakkı para çalan 15 y&§lannda Kemal 
yoktur. Yabancı neşir ,·asrtala- ve kardeşi Tayyar ile Emi~ adm. 
rmı 4lnleyen Ttlrk her hAdlleyl da tıç kUçWc çocuk yakalamnıı. 
kendJalııe DAkleden anten kar • tır. KUçllk yankesiciler lbrahl
şwn4a bll' kere kendlnl yokla • min cebinden l~ kUl'UfU kapm11. 
DlMI dbale41klerlnl ancak tahllll lar ve paylaıırken tutulmutlar .. 

Tuila Hıraızlan 
Yakalandı 

bir f8)dlde mtltalaa etmesi ve dır. 
bana kendlDI abftırması Jma • 
can un. muhuebftlnl çok t,.ı 
yapabllmeel lktDa eder. 

Sarayburnu mahaenlırinde ya· 

Ur. Mehmede kapıyı Bayan Muzat. ır. 

Fuarda bizzat yeva namına Rusya ile tecavüz aleyhtan bit Hldiae 'udur: ter açmış, fakat birdenbire ıenç " ı 
harekete aalAhJyetll '-'erli bir ittifak yapm&k, bizim erlıment • erkelin Uzerine atıldıf ını cör· ., --"'• 

Fatihte Atpazarında TezgAh· firma tarafından temsil edil . 7.e imkln olmıyan hudutlaJV""' 
cılar sokağında 4 numarada o- muştur. k uı 1 nihayetsiz vasıtalara dilnyandL 

Bu ıırada kızın feryadını du- 1 mbteti ıurel • ştlrak eden ecne· en mükemmel hava kuvvetine.,_ 
turan Raşlt bundan bir milddet yan Raşlt odadan fırlamış ve rma ar tarafından yukarı- . .. . 
e\'Yel Veznecilerde oturan Mu. Mehmedin Uzerlne yUrUmUş.tUr daki hUkUmler dablllnde ve Fu hip e~ brk ~~~yu ;;mı~;;· 
zatfer isminde ıenç bir kızla ta lki cenç altalta, UıtUste kus~ ar tallmatnameelnde yazılı eaaa mış o aca z.., tyuz ron 
nı,mıttır. ederlerken Mehmedfn arkadatı Jara uygun olarak teşhirden ıon 

lkf gene biribirlerinl sevdik. Cevat da aşağıya koşmuş ve iki ra memlekete ithal olunacak 
!erinden Muzaffer kendi e\'ln - mallar bedeline hası· dllm k tl si bir olarak Ra,idl adamakıllı e e · 

Şimali Afrikadaki 
Müalümanların 
Nümayiıleri 

den kaçarak bundan dört ay dövmete başlamışlardır. zere tlcart lhtlyaçlar meyanın.. 
en-el Ra,ldin evinde oturmala Bu ırrada Raşidin kız karde. da 100,000 TUrk liralık ıerbeet 
başlamıştır. şl Müyesser de kardeşinin yar- dö .. ·izin 1939 lzmfr enternasyo. Taymiı gar.eteal Cezayir mu -

Raşldin annesi ile kızkardeşl dımına yetltmlf, fakat Cevadın nal Fuarına tahsisi kabul edil • habirinin bildlrdlfine röre, Jtal
<le aynı evde oturmaktadır. E • elindeki ıopa lle bacaklarına mı,ur. yanm Amavutlufu ltrall bUtdıi 
vln Uıt katında da kiracı olarak dotru vurmaelle dizlerinden 1a Bu yUz bin liralık aerbeat şmall Afrika mU.ltlmınlan art-
Mehmet iımlnde bir ıenç var- ralanmı,tır. dövlzcilerln ittlrlk dere • smda yer yer lnfale aebep olmutı 
dır. Mehmet ıon ıunlerde ıenc Kusa bU7Umekte devam • • celerfne Ye tefhlr ıttlklerl mal- ezcümle Ka11tantln, Oran, IMSneı 
kıza karşı vaziyetini dettşttr - derken yıtltın pollıler arara ların nevi ve mabreclerlne ıöre Filipll ve diter tehirlerde takri • 
mı, ve fena fena bakmata ve ıırmlt ve hepılnl karakola sö. Fuar komitesi kararı n Fuar ben 100,000 kitinJn iftirak ettıli 
tıraat buldukça l&ıurdılar at • tUrmUtlerdlr. SucJular, dUD ak· bUkekmet komiserinin tasdiki toplantılar yapılarak 0 Jtendlni il• 
maia başlamı,tır. ı,te bu vazi- ,am adliyeye tetUm edllmı, • üzerine • bazı lıtlanalar baricin limlarm hlmlıl olarak llln edell 

de • her tetblrcl için en cok 

-.,-...,_ı_d_u_n_•_k_ad_a_r_B_a_y_a_n_M_u_z_a_t._ı_er_d_ı_r. ____ -::-""""'."'-~-:-- 2000 Türk llraıını ıreçmemek u İtalya Bafvekillnfn, bir mUelU • 

On d man memleketini legal etmeaf,, Kaamıpata lerin e zere taksim ve tevzi edilecek • ka da.ki • ....,.tltrinl ook Yenı yll bütçesi , R;....c.-... <:•W. ili lft!W~fPlfade Jle 1zhllr emn;,ı • 
Serbeıt döviz takllm ve tevzi- dir: Kamutay bütçe encümeni 

1939 bütçe projesi Uıerlndekl 

tetkik n mUzakerelerlne baş • 

DUn öfleden sonra Kasmıpap 
aahillcrindc orta yaılı bir adafnl. 
ait oldufu anlatılan bir ceıet bu. 

ıamış bulunmaktadır. Encumen lunmuıtur. 

•imdl:re kadar Kamuta1, C!im· 
hurrelılltl, Divanı Muhaaebat, 
Bal}vekAlet, Devlet llruı, la • 

Hldiae tahkikatına polis n 
mUddeiumumt muaYinlırinden 

Fehmi el koymuı ve üzerinde ya
pılan son arqtmnalarda bir mek. 

tatistlk umum mUdUrlUIU, Dev tup ile bir de makbuz bulunmuı· 
Jet meteoroloji lflerl umum mu tur. 
clUrlUIU ve Diyanet itleri relı - Bunların üstünde Kadir ismi 
Jiilnln 1989 bUtçe projelerinin yazılı olduiundan ceset hüviyeti.. 
tetkikini bltlrmtttlr. 1 Martta nin meydana çıkarılması kolıylaı 
Kamutaya verllmlt bulunan 
1939 bUtçe proJ11lndekl lktıaat 
Ye Nafıa VekA.letlerlne alt maı 
rat fasılları ve kadroları, yeni 
ibdaı olunan Ticaret, MUn:ıkale 
ve Muhabere veklletlerl Ue 
müştereken tetkik \'e yeniden 
hazırlanarak Kamutay& verile
cektir. BUtçe ıı:ncllmenl, dUrt 
veklletin bUtçeıinl yeni şekliy
le müzakere edecekUt. 

lktısat, Ticaret, Nafıa Müna
kale ve Muhaber" Yeklletlerl 
yeni bUtçelerlnl fıazrrlamağa de 
•;am etmekte dller taraftan da 
kadrolarını tanılm ile meuul 
olmaktadırlar. Her dört vekl • 
Ietln yeni teşklllt kanun proje· 
:terlnln önUmUzdekl hafta orta -
Jarına dotru Kamutaya veril • 
mlş bulunacalı haber verllmek· 
tedir. Henüz tesbit edilmiş bir 
vazl7et bulunmamakla beraber 
her dört nklletln yeni kadro -
larında mühim delltlkllkler ola 
catı anlatılmaktadır. Bu arada 
TUrtoftate UçUncU bir relı mu. 
aYlnllll 4• lh4&1 olunacaktır. 

mııtır. 

Bir taraftan hidisenin bir ci· 
nayet olması ihtimaline kartı 

tahkikat genifletilmektedir. 
Ceset denizde uzun müddet 

kaldıfından tamanıen tefc11Uh et 
mit ve tanınmıyıcak bir hale ı~L 
miıtir • 

Son dakikada müddeiumumilik 
cesedin hUviyetini tesbit eder ci
bf olmuıtur. Bunun bir ıubatta 

Balatta un deiirmeninde buiday 
boplttıktan ıonra mavnaaile ha • 
reket eden ve meydandan kaybo
lan İnebolulu Yuıuf oiullarından 
Oıman oflu Kadir oldufu sannc. 
dilmektedlr. 

Ceıet dün akfllI11 otopsi için 
morga kaldrrılmııtır. Otopsi ölüm 
sebebini mey.tana çıkaracaktır. 

atından: 

A) Merkez Bankaaındakl kle· 
rlns heaaplarına nasaran ala -
caklı bulundutumH memleket 
ler mtntell mallar, 

B) Aramıı4akl klırlns veya 
benzeri anlaşmalarında ıergl 

ve panayırlarda teşhir edilecek 
ve satılacak mallar bedellerinin 
tarih sırası haricinde serbeıtçe 
teıviye edllecellne dair umumi 

Oran §eıhrfnde mütehevvir bir 
kalabalık İtalyan konst111Uft1ne 
saldırmak istemipe de, zabıtaca 
durdurulmuttur. 

Bulgaristandaki 
Nazi T etkilatı 

Daiıldıktan Sonra 
hükmü ihtiva eden memleket • Niyuz Kronik! ıuet•l SotJ& 
ler menveıı mallar veya bnyle muhabiri bildiriyor: 
bir bUkmU ihtiva etmekle be • Bulgariıtan bükbıetiniıı Bul. 
raber bunun için muayyen bir rariıtandakl Nul parttıinl da· 
miktar tasrih edllmlt ise, bu ğıtmasından ıonra buııwı Ber • 
memleketler menşeli malların linde ne altis uyaııdıracafı me • 
bu miktar dahilinde kalan kı - rakla beklenmektedir. 
ıımları istifade edemlyecekler-

Bu1gari•tan, İngiltere Fnma • dlr • • ..... ,..ı ... 
Erdün Baıvekili Gitti nm, Avrupaıım cenubu .-u-
Inılltereden tehrimize ıelen de tecavilze kal'fl teekil etmek 

Şarki Erdiln bqvelrili Tevfik pa- arzusunda olduğu aulh cepbeld 
ıa, dün tchirde gezintiler yap. etrafındaki faaliyetleri diler Bal 
mıı. müzeleri ve camileri dolat • kan devletleri gitbi allka U. ta. 
mııtır. kip ediyor. Bulgar18tanm bllttııı 

Bu aabah Toros ekspreaile Umidi, kenıdiıinden almJIUI olaD 
memleketine müteveccihen ıehri • bazı toprakların netice itibari)'· 
mizden ayrılacaktır. le tekrar iade edilm•l ihtimalin. 

dedir. 

E . h .11 . l Dobrucanm iade81, Jht.imal k1 
rganı ta vı ert ve Bulgaristan• kati olarak Bal .. 

6 numarah kuponlart kan müttehit cepheeine ilhaık .. 
lkramiyell ve yUzde bet !alzll I decektlr. Fakat fimdiki halde ltO 

Ergani istikrazı tahvlllerlnln muyanın bu mMeleyi pruamek 
A B \"e c tertiplerine alt altı iıtediğine dair bir emmare ~ 
n~maralı kuponlarının tedlyeıl tur. Bununla =be~her ~ 
ne bugünden itibaren Merkez meınleket aru:, ~ ~ 
Bankası ve tş Bankası şubele - Bulgar~t7 ~ t dolayıalyl; 
rlyle bu bankaların bulunmadı. yaya ven eni . attedlr H _., 
ğı yerlerde mal sandıklarıncn 

inkip.f etm ı vazıye • au-

ba,ıanacaktır. verildijine göre, ayni teminat 
Aynr lıtlkraza alt bir numa • Macaristan taraf~ da wrll • 

ralı kuponlar müruru zamana mittir. Bu itibarla Rcımany&,
uğramış bulunmaktadır. komfU}an tarafmd&D bir teca• 

'l'llrk 41Dleflclll pbl, Tilrk tıp kalkan Oıman ve Mehmet i -
muharrlrlnbl de, Ttlrk aazeı. • ılmlerinde iki çocuk bir aydan· 
slnln her meteleyl ıadece Türk beri Sarayburnundald emliki miL 
zan7ednden tetkik etmesi lktı- liyeye ait bot ve harap binalara 950 Liraamı Do,tu Almıı 
za eder. MiDi blrlllln vasfı, mil. muaallat ohnuflar ve buradan $1· Beyoflunda Kalyoncukullufun-

vukuu ihtimali zail olmut bulu • 
nuyor.,, 

Otomobil Çarptı Muhabir bundan IOIU'& Balk&Jı 
11 efkarı umumiye temeline da. kardıkları tullalan tanesi 12,S lcu da oturan Keti polise baıvurarak 
7anmumda4ır. ")filli blrll&e., 1 ruıtan aatmaıa bqlamıJlardır. 102H 1\17 10~ dostu Koçonun 950 lirasını çalL 
en çok mUbtaç oldutuJDuz bir Zabıta ltl anlıyarak hınızlan & 2• ıı H S 22 rak kaçtıfını bildirmiıtir. 
umanc1a etkAn umamlJenln be yalr.IJımıı ve bunlann tullalan uoe ı~se fHI Poliı Koçoyu aramaktadır. Ke-

u 1200 11!\2 1200 klretlıd muhafaza etmek mil Dikran Semerciyan ve Mlhal i. 
1 88 20 28 1 , 8 ti ıiyasi vaziyetin karıımuı yil.. 

huduttan korumak gibi tek , ••. limlerinde ilç kipye aattıldarını 8 40 a 33 8 37 .ıünden uzun müddettir bankada 

ıılf~ 1 lanbyarak bunlar halclcında da ta· ------------ duran bu parasını ~elctifinl ıöy -
S~ ERTEM Jdbata batlamııtır, .,Jemektedir. 

aane• G18 
ae•• 12 H 
111111•• uuo 
Alleant tMaı ,, .... 1!028 
lrn•alc 831 

Gazi Oımanpap orta mektebi vaziyetin.in anahtan Yugoalavya 
talebelerinden Nuri Beıiktaıta bir oldutun& ip.retle lnıtltere il• 
kamyonun arkasına takılınııtır. fa Franeanm, YuıoaI&vyayı Berliıl 
kat muvazenesini kaybederek yere - Roma m.ihverlnln tellirine bJ.o 
dütmüıtür. Arkadan ıelen bir o. rakmqa iınkin vermemeılniOı 
tomobil Nuriye çarparak muhte • Balkanlar için hayırlı olacalt yo. 
lif yerlerinden yaralamıttır. Yara hında Bulgar mahaflllnln kana • 
1ı çocuk hastaneye kaldınlmıftlr. atlerinl )'Umütadlr. 
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1 BiR DOSTA MEKTuı:_I 

Ladam O Kamelya Almanya, Ruzveltin mesajı k8rşısmda menfi 
t ecri d bir hattıhareket tutuyor 

.s :On . Haberler 
. ~"'-•- ~ . 

Heyetinıii 
Tahranda 

( Baştaıa/ı 1 inciJr) 

ha varmıştır. Bütün güzergahta 
süvari , jandarma ve şehir ve köy 
lcrden askeri müfrezeler, lıütün 
resmi binaların önünde Türkiye -
nin kardeş Türk milletine ve o -

.,. ve 
,, 

A [ l s · ı ı · 1 hep otomobillerde l:lo-
z z ın adrı, enıyor ar, Berlin, 16 (A.A.) - "I)eutcherl dahalecle bulunmasının scbelıi-ı müracaat zaruretini müdafaa e· 

Geçen akşam muvakkat bir taşıyorsunuz, b 1 d b" Die.nst" gazetesi B. Ruzveltin ni izah etmiştir. MUşarUnlleyh den bütün delaili cürütmektedir "dd · ' d ·· !ere aş a ı ve ır ~ . 
mu et ıçin de olsa, dünya gaile- Tarzın a soz M 't'' rast mesajı hakkında şöyle diyor: demiştir ki: .Amerika, hnrlıin Le Journal'den· l · · · d kı ak argrı ı çap . ennı unutınak için Şebzadeba. yerın e zar ' 1 • "Evvela tahrik etmek, sonra önUııe gecmek is:ln lıiclıir fırsa Bu plan k . b. t lı:.kk" §ında d - t h·r bakışları altına a ıp • berl' - 1 k , pe necıp ır e it ı 

nun şanlı şefi majeste Şehinş~ha 
Türk milletinin ve onun şefi ile 
hükumetinin tebriklerini götür
mekte olan heyetimizi .sclamlam:ş 
!ardır. 

oynanacağını haber al ıgı. es ı . . ~ 1 derin ı barış peygam ıg oynama ··· tı fevt edemez, liftler fle M uso. mı:.hsulüdür. Tahakkuk dah • mxz "Lad Sıze aıt hatıra arı en . d .. f tt·-· . b' u, a zı 
ret .. ~rn. Okamelya) yı sey- - mahremi! yerlerimde sak- 1 ~~ ılkdt:,~ald'u e ıgımız ır po- llnlye müracaat etmeı;c kı:ırnr ya.de güçtür. Sulhu istemek kafi 

mege gıttık. ve en . ~ htıka egı ır. \•ermiş olduğundan dün Hull'Je 
ıyatronun önü umumi harp- a ıgımı s . . . S d · h . Gazete, B. uzve ın u eşe • görüşmek ve mesajını tnnzim dır. T· 1 d - öylersem ınanır mıs mz. ı R it' b t b değildir. Sulhu yapmak lazım. 

teki fırınların 0··nu··nu'' andırıyorl::lu. Dedi. Harıka azızım a rı, a hüsnü tereddütle karşılamakta / 
etmek üzere davet etmiştir. Ge. 

0 
d . d Sevinciınden yeriınde durannyor, rika! . . .. t k' ve: rek kendisi, gerek Hull, dün gc •öy!; ~~ gazotrnn e PerUnax, 

Müker.ımel olan yolun kenarla
rında, Pehlevi idaresinin maziye 
malettiği şark kervansarayları ye
rine benzin depolan, fabrikalar 
ve silolar görülüyordu. 

Ve Yer bualmıyacağız diye endişe Şimdi perdeler . ~ırbırın~ ;:l ıp Almanya, müzakerelerin \'e a. co her zamnnkindıcn ziyade vlc ;,ı ıyor: 
ediyordum. Meğer tiyatro orası ediyor, köyde geçır.~le~ sa n e, dalet beklemen.in feci bir vaziye. danlnrı müsterih olduğu halde Bir ademi tecavüz taahhüdü-değilıni"'. Burası sinema imiş v~ Armanın babası rolun~ oyna~~nl te müncer olabileceğini, kendi nün, bütün dünya tecavüzün ta. 
"A. :ı • .. düm emın ol degı k "b t . uyumuşlardır. §'kın Go·· 1 filmi oynu- bir artıst gor ' zararına olara tecru e c mı§- rifinde muntab·k kalmı"' olmadık-zya~ arı,. . d b ka yerlerde de Vaşington, lG (A.A.) - Ruz· :r Yorınuı:.. lianı' ya "'U Mısır hanen- yalnız hız e, a~. k' tir ... demektedir. ça, hakiki bir ehemmiyeti olama. 
d :r :r ı k gur Bu zat ım N 1 \'elt, bir mesaj göndermek su -esinin ya] 1 kfği mezarlık ve eşine rast ama 11· • , .. • Münib, (A.A.) - asyona sos yacağını unutmamak liizımdır. 

Kermanşahda heyet öğle yeme 
gini hükumet konağında yemiş ve 
Kermanşahdan ayrılırken muvasa 
!atın.da olduğu gibi geni§ cacldc. 
lerde ve hükumet konağı önünde 
toplanan halk tabakası tarafından 
hararetle alkışlanmıştır. 

a ey çe 
1 

• b'l · um fakat cıddı soy- . hf'll • R . lt _ · retllo beşeriyeti yeni lıir harı> 
raa filmi y bb. insanların zev dır, 1 mıyor ' . . yalıst ma 1 erı, uz-.e ••• esaJI La Populair de B. Leon Blum, 

ki ne tuh f ua " tüyorum "Jouvet., g•bı oynuyor. hakkında manalı bir !iıkaydi gös. fe!Akctindcn kurtaracağııı• U • şöyle diyor: 
Biz, dau.r--~an ilerliyoruz, Halk bu per.denin sAornmuannd'aın' termektedir. mit etmektedir. 

Z "ldA.l "t" rollerıne ve A ) D tch Mesajın okunması esnasında Ru~veltin mesajı, takdire şa-C\'klerirniz ilerliyor zanndjer. Margrı ın • Berlin, 16 (A. · - eu er andır. Dünyayı maruz bulun~u 
ken, bı"rrok k' ler yaslandık la- mektubu okurlukta. n sonra. Dienst gazetesinin dünkü resmt Ruzvelt galip ve nıağlOp ıulllct 

Heyetimiz, akşam Uzel"i geç 
rnkıt Hnmcdana varmış \'e gc. 
ccyl Valinin nezdinde gcclsmlş .. 
tir. Tnhrana Yarmak i{'in önU • 
mllzdc 3:i0 kilometre, yani lıu 
sabahtanberl gcctiğimiz yol kn .. 
dar hir ıııesnfe var. Dün öğlo ye 
meğl Şahabnd'da ycnııılşllr . .As .. 
keri m!lfrezemlz geceyi Ker <4 

ınanşnlıda secirmişlerclir. lllilf ~ 
reze bizden lıir glin sonra Talı. 
rnna Yaracaktır. 1\!Ufrezemfz~ 

lıcr tarafta lran ordusunun hu. 
sust l>lr llıtimaınrna mazhar ol• 
makta \'e halk tarafındnn dos • 
tane Ye hararetli tczahUrlerlo 
karşılanmaktadır. 

:r ımse ğu felaketten kurtarmağa matuf ll ag·a .. a kal k r'esm·ı yaparak - Babacığım 1 
1 

tefsiratı ile Alman gazetelerinin ler yanında "bitaraf milletlerin 
"' P ve o k 11 atı ışı kahramanane bir hareket ve gay-iltnıa§k d b' buruk saat Diye babasının o arına • umumi'-·etıe "-'aptıkları tefsirat, de Jztırap cekeceklerl,, nokta -e en ve ır 11 _ J J • • • 

1 
rettir. 

~ırtlak na - • an yıldızlara na agladı. _ Alman siyasi mahfıllerının Ruz. sın da şiddetle ısrar ctm ş ve -------------lııkı gmesı yap ttçüncü perde açıldıgı zamaAn velt mesajı karşısındaki menfi kendisini böyle bir mesajı gön_ 
liidd r . k önünde bı· itiraf ederim ki, şaşırdım. En kla. hattı hareketlerini sarih bir su. dermeğ esevketmiş olan fımilln Göring, Musolini ile 

takarake tı~ı apım\dim Orası- sik İtalyan dekorlarından bir ku. rette göstermektedir. dUrUst bir surette tefsirinin 
• ıyatroya gı · d k Fevkalade 1 Bu (AA ) G ll.ı boınbo b 1 ~ m zannediyor- marhane e oru. . . . Nevyork, 16 .. - azc - kendisinin lıitarar memleketle. Ro-na, 

16 
(A.A.) __ B. Göring d11ın. Fak!t ~ aca~; kişiden fazla perdede, Ertuğrul .saclı, sm?k.ını telcr, B. Ruzve!Un BB. Hitler ve kctlere karşı olan alükasını te· ı dün akşam Venedik sarayında 

'•t<I,, !) > ~ da muazzam ile, kumarhanede, 
51

yahlar .C'Y'.~· Musso!iniyc olan mesajının bir barUz cturmesl !ftum oldu~unu Mussolini ile gör•şmüştür. Bu 

görüştü 

hı, İli , uvar!ar a mlş Margrit'in suratmda kıınbı!ır müracaattan ziyade bir "ihtar,. tsar!h oylemlşllr. MllşnrUn görüşmelerde B. Ciyano da haz" 
l> n. k nercclen kalmış bir sürü çar Rus- olarak addelimesi lazım geldiğini lle'-'h, bltarafp milletler de bulunmuctur. llbyac:ı tanmmıı e~di __ aı f 1 tt ~ lı' 

- yası banknotu ıra ı. kaydediyorlar. dahil olmak Uzere bUtUn millet 
Perde kapandı ve orkestra, va- • k k Yunanistanın minnettarlıg""ı 

. ld halkı dağıtabilirim Vaşington, 16 (A.A.) - Harı. JerJn harp tehlikesinden or -
kit geç 

0 
u, . . kl . of- ciye nezareti, cenubi Amerika matka oldukları noktasrndn ıs. 

piyesi 

S Perde '-... 
Ladam Okamelya .. ·d· 1 "Adıeu meın eın 1 

umı ıy e - ba ladı milletlerinin dokuzundan B. Ruz. rar etmiştir. Rm:,·eıt, mutnsav -
bir locaya oturduk. Hemen per ficier,, havasım ç?lmaghalk ş .. "eltin tecıebbUsünü tasvip eden ver konferanslara mUteallll;: o. d klA ·kı · · bılen a yu.. • .,. 

\' c açıldı. Piyesten evvel varyete ama, ası er;nı 
1 

S d' "Ladam tebliğat alınmıştır. Hariciye ne. lan fıkraya geldiği zaman Amo. 
•rnu§. §imdi, eski zamanların madt ve Ertugru a 

1 
. • zareti bu nıilletlcrin hangileri rikanrn lktısadf konferanslarla q 1 Ok 1 ın son sahnesını oy. ' . . 

lltoJanna mukabil, numero ar ame ya,, n olduğunu tasrih ctmı§tır. teslihatın tnhclldlno müteallik }'.apılıyor. Bir birare hatun çıktı. namağa mecbur kaldı. . v · gton 16 (A.A.) - B. 
l>ı· · 11 

d f - h · sümmettedarık de- a§ın • 
.. aJ kıyafetinde. Dört e a ~.ag, Bu sa enın . ·a· T 'f im Ruzvcltin mesajını göndermiş ol-

d k k da bir harıka ı ı. an ı • . -· b t 0
rt defa ı;ol ayağını, çana çom. oru . .. 'k .. k la- duğunu haber vcrdıgı mat ua 

konfcrnnslnra iştirak edeceğini, 
siyasi konferanslara iştirnlc et· 

miyerek hudut m cıeıerl vtı 
~cı- b s'kiye kansız hır guzellı te gorme _ _ı • • b d b' ıı; gürültüsüne enzer mu ı E~ 1 Saaı Arman'm konfcransırtuı ığtına. ın an ıraz 
\ivı.ıı.uaıaua ralrşarak kaldırdı, jn- :om. Ve · tu ru • ı..., J, .. ' t• h ı· h 
ld· • :s • • • d idden emsalsiz. sonr~ ~~>Y~ nczare J, a ı a. 1

tdi, üç beş hayranının alkışları- guış sahnesın e c M rit zırda Atlas Okyanusunda bulu • 
nı - bizimkilerini de - toplayıp di. Fakat ..• Fakat aonra arg ' nan bütün Amerika donanması. 

salreyi nıUzakere etmek hususu 
nu do~rudan doğruya a1Akaı1nr 
memleketle.re bır~kacnğını be
yan etmiştir. 

titti. Peşinden, içtinabı imkan~ız yatakta ölmeğe razı olmadı, aya. na büyük Okynnusdaki üssü bah 
duetto! Bir Ermeni Maurıce ğa kalktı ve Arman'm kolların.dal rilerine a\·det etmesi emrinin ve-
thcvalier'si, ile eşi, onu da alk:ş· ö~::lü. öldü ama, zav:l~~ ~rtuğ:u rilmiş olduğunu ilave etmiştir. 
4dık. Bu sefer perde bir camba- Sadi bu muazzam oluyu taş~}a· Moskova, 16 (A.A.) - Gazete 
t~ üzerine açıldı. Sandalyelerde madı, yere yatırmak m~~.~ur~ue· !er, Ruzvelt mesajını tamamen 

Du beyanat, derhal Amerika
nın Avrupadaki her hangi lıir 

mesullyet kabul etmesinden kor 
knn lııfiradcılarm endişelerini lttıuda kalktıktan sonra, cılız bir tinde kaldı ve fena tesa ~ 0 

' tas\'ip ediyorlar. 
t d" .. k b'r şekılde ya- tC'skine matuf olduğu suretinde t~nın "Uber.den Vellen,, hava- arkası halka onu ı Bclgrat, 16 (A.A.) - B. Ruz.. 
• d k. d tefsir edilmiştir. llla uyarak ve çocukluğumuz a ı tır ı. d veltin mesajı, Yugoslav mahafi. l:ı_ h Bu vazı'yette, tabii, duramaz ı, B A" e 16 (A A ) Rci ·~lllazan geceleri sinemalarını a ı !inde ve efkfirıumumiyesinde de. uenos ır s · · · -t 

d wruldu cesedin üzerinden at a. · h O t' A 'ka reisi ltlatarak, bir masanın üzerine og ' .. rin bir intiba hasıl ct.mi§tir. sıcum ur r ız, men • 
ı._ yarak, bu sefer yüzü halka mute. mh B R zvelte bir telgraf 

'...._la§ag"ı durl~u. bir sigara _yaktı, d Bu jestin BB. Çcmbcrlayn ve cu ur · u . 
Veccl.h olarak üzerine kapan ı ve l d k H' 1 M 1 ni Onra elini uzatıp masadakı gaze. Daladyenin son beyanat arını gön ercre ıt ere ve usso ı -t k Omuzlariyle ag~ladı .. ağladı.. ml d - .. d ·1 • 1 • et c>'i aldı, .,ayıfalanm çevirere . 

0
- 1 \•azılı bir surette tama a ıgı ve ye gon erı mış o an, mesaJın m -ı~ " Sadri, işte gecemi sana. an at. . 1 

'~lllllagwa başladı. Dikkat et.hm, f b beynelmilel vaziyette yeni bır dö- nini almış olduğunu bildirmiş ve , Lr.kin bitirmedim. Latı e er. 
, Cu_.,_urı"yet,, i alnu"' Peyamı Sa- tım. a d" T k b pi niim noktası teşkil ettiği kanaa. sulh lehindeki bu yeni gayretten ' ·•uı :s t f Ertuğrul Sa ı c ' u -anın makalesini okuyor. ara • d'kk t et ti gösterilmektedir. mütevellit memnuniyetini izhar et 

" esi oynarken, bir şeye ı a .: Diğer taraftan siyasi mahfil. miştir. 'anımızda ki locadan: ~ . Akto"rsüzlük, vasıtasızlık yu A . 
k ap tım. . .. ler ve efkarıumumiye, mcrıka - "'u numeroyu her a şam Y 1 anatlerın şıır ve 

l:l:ıazı Q zünden, güze 5 
w 'b. reisicumhurunun bu !kadar nazik 

büyük resim şubelerinde oldugu gı 1 
bir anda milleti namına müdaha-

bcdiler. Demek ogün, "tecri'd., yapmak mecburkiyctinl de lede mülhem olduğu insani his. 
fcYlezof ve dahi üstadımızın ma· "J adam O ema y:ı-
ı._ · te kahyor.du, v_e J d kı'ka bile ler bilhassa kaydedilmektedir. ..qJesini okumak için bu vazıye .. ü ne ıse onar a 
~itrn· d" d" tin.düm Adamca- nm oz a' l l onları veri. Vaşington, lG (A.A.) - Ale 
• ış ıye uş · sünniyen pcr e ere Ul.ccJe iı;ıtimaa davet edilınlş o • ~ız ha,klı ı 

k" kli yordu. · •kA tr· lan vo lıiuaenaleylı ancak lıir-nu numerodan sonra ope Halk ela bundan hıç şı aye :sı 
b• k b kledi· d k. kadaş lrnç ı;azetccidcu mürekkep bu • ~r artist çıktı, ve artı e degw il. Vakıa, yanım a ı ar • 
tırniz hadise ''Ladam O kamelya,, lunan matlıunt kon fcransındn 
L d• }ardan biri: h ] JY'tl 1.f 11 1 ıtcndini göstermekte geçikme ı. _ Piyesin kuvvetine bak, er Ruzve t, ıı er ve uso n ye 

Arnan Sadri, bir Ladam Oka. "beye dayanıyor. ı;öndcrflmlş olan mesajı oku • 
ltıclya, ki go"rme. Her halde sah. tecru T tenkit etmeğe kal- muş ve tefsir etmiştir. 

k Diye temsı ı -·Ld· 
neyi doldursun .diye olacak, se · B nda lda haksız degı ı, MUşariileh, bu mesajın gön -

d kıştı. U • d•w• d 
':n kilo var. Ve Arman rolün e benim söylemek ıste ıgım derilmesinden e\·vel hiçbir ev-
ltı:n, biliyor musun? Bizim Er- am:;a bu değil. Maksadım. insa- Jetle istişarede hulunrnamış ol -
tugrul s d. no . kı:.nsızhk ka'rşısında nele- duğunu söylemiş yalnız evvelki 

a ı. · nın, ım a .. ı ek ve 
Evet, ta kerdisi, çıktı, gözlen- k d' oldug-unu soy cm • gece telgrnfln cenubi Amerika . l tı re a ır . . lı nı ''sckaapil,, olsun diye şaşı aş · ''tecrid,, denilen hadısenın can hllkfımetlerino malfımat ver -

rarak: bir misalini vermek. mlş olcluğunu lıeynn etmiştir. 

Paris, 16 (A.A.) - Bütün ga
zeteler, B. Ruzvcltin teşebbüsünü 
büyük bir memnuniyetle karşıla -

maktacl.r. Gazeteler, göstermiş ol 
duğu cesaretten dolayı Amerika 
reisicumhurunu tebrik. etmekte-
dirler. 

Muhtelif gazeteler, Amerika re 
isicumhurunun bu teşebbüsü hak. 
kında mütalealer yürütmekte ve 
diktatörlerin ümit edilen yolda 
yürümelerinden şüphe etmektedir 
ler. 

Mamafi gazetelerin umumi eda 
s~. iki diktatörün kaçamaklı yol 
fardan gidemiyecek bir hale geti
rilmiş oldukları suretindedir. 

Petit Parisien diyor ki: 

- Margrit, hayatım! . .. Baki, selam. Hcislc11mhur, bu mC'snjı son 
biye bir kelama ağaz ettı, bu. FiKRET ADIL haddine varmış olan ger~lnllk. La Victorie yazıyor: 

tün salonun n-fcs·ı tutuldu, ve ku 'd k ht l · d dı- b" ~k " K vga lcrle yC'nı en çı ·mnsı mu eme Mesaıın uyan ır gı en uyu 
lnk kesilerek dinlemeğe başladık. Saat Yüzünden a buhran arasındaki fasılnc1an bl. alaka, iki diktatörü kaçamaklı yol 

Ruzvelt, vaktile Vilsonun yap. 
tığı gibi, Almanyaya maskesini 
indirmesini ihtar etmektedir. 

" k" b ı oyna ı a 
... 1°Yle zannediyorum ı, l M't•t Eminönün.de bir yara amHa v n- listifnde bu mC'snjı göndermiş lardan gidcmiyecek bir hale getir 
" an "Ladam Okamelya,. 1 

" v l" g·ıu asa 
kası olmuştur. e 

1 0 
• ''e bunun için lınftalarca dlişiln· mesi ve onları (evet) veyahut Cctnal'ı"n tcrcu··mesinden alınını. ş l nda bır genç, - b . 

Ik isminde 20 yaş an . . ·-· ınUş olduğ'unu beyan etmlstir. ''hayır,, dcmegc mec ur etmesı · Olacak. Çu"nku", Margrit, daha ı tamırcılıgı ya.ı • 
Hasırcılarda saat 1 . Çeko lo,·akya Y(' Arnavutluk ha dir. 

sahnc.::ıe • pan Cemal ile bir saat ~ese esın dl"eleri. bu mesajı dahn fW\'<'l Petit journal gazetesinden: 
- Söy. leyiniz musikiye, bir şey aya tutuşmuşlar ır. i 1 ik h · • 

ı den kavg . ·-· b. kun- r;önd<'rmeslnc> ınnn o rnııştnr. BüyüJt Amerı a cum urıyetı. Salsınlar, bir vals, bir fokstrot r geçırdıgı ır 
l d Cemal, e ıne üzeri Zira o knclnr sllrntlc emrivaki nin reisi, yapmış ve tamamile yap biye emirler vermeğe baş ~ r, b ağı ile Hasanın • 

\'c zavallı Güstav'a ''Küstah,, dıye duracı] ç ve rastgele batırarak 
1 
karı;ısrnda kalın ışhr ki. mC'sa • mış'tır. 

h"ta ne atı mı§ 1 -:.tır Surlu lım J!'öndf'rmc>ğo Yalnt bulama- Figaro gazetesi diyor ki: ı p etti. dan yara amı:r . :ı l 
1\ • f bozmamak boynun •aralı tedavi altına ımıstır. Bu teklif, bizzat ifadesi ile, 

i · rman da, vazıye ı yakalanmış, ) nuzvelt, şimuiki lıuhraııa mll "hayati ihtiyadar,, için kuvvete . n: :ı 
. ...- µnmıştır. 

~- Biliyorum, sizinle gczıp eg-

Atinn, 16 (A.A.} - B. Metak
sas, Yunanistamn vekilliği hak. 
kında Fransa ve İngiltere tara. 
fmdan verilen teminatı aldığını 
bu iki memleket elçilerine tcb -
liğ etmiş, Yunanistanm derin 
minnettarlığını bildirmiştir. 

Alman - Fransız maçı 
yapılmıyacak 

Paris, 16 (A.A.) - Dahiliye 
nezareti, bir takım hadiseler çık. 
masına mani olmak için Fransa 
takımı ile Alman. takımı arasın. 
da icra edilmesi mukarrer olan 
futbol maçmın yapılmamasına 
karar vermi§tir. 

Tahran, ıc (A.A.) - lmpara .. 
torlce ile Mısır Kralicesi, han 
vcllahdi, Mısır Prensesi li'evzi
yc, bu sabah Tahrana muvnsa. 
lat etmişlerdir. 

Tllrkiyo heyeti m U rnlıhasaaı 
da bu akşam Tahrana varacak. 
ve heyet için hususi surette ha· 
zırlanan otele inecektir. 

Tahran, 16 (.A.A.) - Rwd 13 
nclınclakl Polonya tayyaresi Tah 
randn lcaraya inmiştir. Bu tay
yare, Polonya reisicumhuru ta .. 
rafından dUğUn hediyesi olarnk: 
Jran Vf.'linhdrnn g5ndorllmiştir~ 

Görüp Düşündükçe ______ ..._ __ ..._ __ ..._ __ ....., ___________ ..._ __ ._,....., ___ ___ 

Amerikanın sesi! 
Bir yanda sözü ayağa d'iiıürenlerir.ı kalri>alığı: 
- Konikaya. Tunus.~, Parisel 
Diye bağırıırrlarken, bir yanda Ameriıca cumhurreiıi Ruz. 

vclt) Mussolini ile Hitlerden ıöz istiyor ve: 
''Bugün müstakil bulunan devletlere dokunmıyacağınıza 

dair on sene - eğer cesaretiniz varsa daha fazlası - için temi. 
nat verebilir misiniz?,. 

Diyor. 

1 Dünkü, evvelki günkü vakıalar, yırtılan muahedeler, inkar 
edilen siyasi scnetJcı·, paçavraya çevrilen andbr ortada yığınla 
dururken, hl:J"\lara bir tane daha ilave etmekte nasıl bir teselli 
var? anlamadım. Dünyanın barıı Ç'.\hsı, bu çürük laf direklerine 
mi dayanıyor? •• 

Yoksa, hakkı kuvvetin kölesi say.anlara karıı bu ıca biı· 
ses midir? Yakın tarihin bunca ibretinden sonra sözün ne kı)'JT'.ı::? 
ti kaldı ki? .. Bunu, Amerikan cwnhurreiıi, CJ11 iyi bilenlerden
dir. Böyle bir isteği lazım saydığına, böyle bir letebbüsc <'eğer 
verdiğine göre, bu sözlerin, dı§ n anasından daha baıka bir iç 
anlamı bulunduğuna ind:·.mak gerek. Acaba, böyle en çetin tc. 
cavüzler karıısında soğukkanlılığı elden bırakmıyarak ıuur ay. 
dınlığı içinde konuşmak, bir nevi kendi :e İnanışın mahsulü :ır.ü
C:ür? Yoksa, giri~ilccek mücadelenin korkunç neticeleri kar§m:ı. 
da sonradan vicdllr.l .anbı duymamak için midir? 

Devlet idaresinin baıında bulunanlar, sinirlerine sıkı fren • 
ler takmağr, kendi öfkeleri, kendi kızg·rılıklarile İşe girişrncme- ı 
ği borç bilirler. Onun içindir, ki ferdi hi\yalımızda, bizi yüzclc 
birinin bile ~ileden çrkarmağa yetecek olıın hadiselerde, ,onlar, 
güler yüzle ve nezaketle konuıurlar. 

Şu srı 1 nutkunda belki Ruzvelt de böyle yapıyor. 
Eğu tahminim doğnı ise, volkan ağızlı bir takım zamane 

hatiplerinin yaygaralarınd~n ziyade, bu yumuıak sözlerden ku§
kulanmalıyız. Çünkü ancak kendi kuvvethe güvenenlerdir, ki 
zihinlerinde ve sinirlerinde hiçbir sarsınhya uğramadan düş~i. 
nürler, karar verirler. Vuracakl!ln yeri uzun uzadıya tasarladr~
tan sonra iıc giri~irler. Ben, kim ne derse desin "Çernberlayn,, -
İn Münihe gidiıinde ve vaziyeti anlatırken, kullandığı yumuıaJ<q 
dih'e de yine bu nefse itimattan doğan iç kuvvetinin izhi gör.~ 
gördüm. Çağıltı sığ derelerin yaygar:ıuıdır. Derin sular, aesaiz 1 
akar ve sessiz boğarlar. t 

HAKKI SüHA 
-------- - ızc::::c::::-
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Lakin, Cek kıratında bir spor 
adamının en parlak ve hız)ı dev. 
rinde böyle manasız hareketi çok 
isabetli düşünülerek yarıda bı • 
rakıldı. Ve dünyanm gelmiş geç· 
m~ en yliksek yumrukçusu, yüz 
binlerce vasat kıymette figüran 
bozuntularından biri olmaktan 
çabuk lnırtuldu. 

\\ 

HARPUTLU ŞERİFİN AMERİKA HATIRALAR ı 

• 

VAKi'f. 
AllO.ı:E TARiFESi 

Jltmltl.:cl 
lrlnde 

Aylık 

3 aylık 
6 aylık 
1 yıllık 

95 
260 
475 
900 

Şerif ve ailesi bir iki mevsim - bert de bizimle beraber Fransa - - Hayır! .. Bu büsbütün baş . luklarını, bilhassa futbolculuk. limanda göziikünce halk yaşasın 
Türkler diye ibağınyordu. 

Tarifeden Balkan Dir 
için ayda otuz kunı, diişDI 
Pos1a blrlil;ine sinne)'en yer 
oydo yetmiş he.,er kuruş dir Welesley şehrinde fevkalade ya. gidecek. kadrr. Avrupada bu spora rağbet Iarını yakından ve iyi bilirim. 

güzel bir köşk kiralamışlar ora· Şerü, çelebice konuşan muha. • fevkaladedir. Hele lngiltcrede.. - Ne münasebetle?. Ben bil. medilfr. 
da oturuyorlardı. Buna. sebep bi- tabın-dan hoşlanmıştı. Yalnız Cil Lakin size bir şey soracağım. miyorum. 
raz da çocuklarının Amerikanın bertin seyahati hakkında hay - - Buyurunuz! - Evet!. Anlatayım .. Bundan 
en büyük ve kıymetli irfan mu - retle sordu: - Siz bu sporu hiç görmedi - on iki sene evvel tstanbulun Fe. 

Odesada TUrk karde5lerimizle 
iiç karşılaşma yaptık. llk maçı 
onlar kazandılar. İkincide bcra. 
bere kaldık ve üçüncUde tabii yo
ruldukları için nihayet biz ıgalip 
gelebildik. Sonra. Türkler oradan 
Nikolayefe gidip iki kere daha 
kazanmışlar. Aman size tnrif c. 
demem ne zevkli günler geçirmiş. 
tik .. 

Abone k3ydını bildiren 
lup ve lr.lgr:ıf Ocretinl, • 
p:ırasının posta veya lı:ınk• 
yollama ücretini idare kendi 
zerine alır. essesesi olan Welesley Cell~e'de - Fransaya mı dedlniz? niz mi? neı,babçeli gençleri bizimle dos-

tahsillerine devam mecburiy~tle. - Evet? Bu yaz tatilinde ora. - Hayır! tane müsabakalar yapmnk üzere 
riydi." Küçük kaynı Gilbert de da meşhur olimpiyat, müsabaka-; - Nnsıl olur? Gilbert sızın OCesaya geldiler. l{cndilerini 
Harvard üniversitesinden me - lan 'başlıyacak. Dünyanın dört milliyetinizin Türk olduğunu söy başta vali YC İngiliz reisimiz ol. 
zun olmuş, bu mektepte doktora bucağından birçok milletler çe- !emişti de.. • duğu halde bilyük lbir kalaba
stajını hazrrlamakla meşguldü. şit çeşit spor müsabakalarında - Evet! Lakin, memleketim - Iık hararetle karşıladı. Bu mU
Diğer büyük kayın birader Mo • imtihan olmatt üzere orada top - den çıkalı çok oldu. Hem ben A- sabaka1ar benim gençlik ve fut
rov, Weitsey fBibrikalannın Dit- !anacaklar, biz de hUkfımetin em· nadolunun iç taraftarındanım ki bol hatıralarımın en canlılarını 
roitdcki idaresinden ayrılamı • rile bir futbol takımı hazırladık, o tarihlerde pek iyi bilirsiniz ki taşıdığından en ufak bir tcfer. 
yor, ister istemez Alis de küçük onunla iştirak edeceğiz. bizim memlekette spor... rüatr bile unutmamıştır. "Koca 

Biz, göğilslerimizde işaret bu
lunan beyaz gömleklerle oynu • 
yorduk. Fcnerbahçeliler çizgili 
yollu sarı lacivert formalar giy. 
m.işlerdi. BiWıı aramızda. dört 
~ tane İngiliz, Alman, A"us
turyalr yliksck kıymette futbol. 
cüler bulunmakla bera'bcr §Unu 
7.evkle itiraf edeyim ki Türkler 
bizden kat kat yliksek rnükem. 
mel bir futbol oynuyorlardı. Hele 
içlerinde, bugün gibi hatırımda-

Türl.:iuenln her posta merke:lrl 

'l' AK /Ta abone 11a:ı/ır. 
Adres değiştirme Ocretl 

25 L.uruştur. 

fLAN ÜCRETLERi 
Ticaret Hanlarının s:ıntlııl 

satırı sondan Hibııren tıan -; 
f:ılnrında 40; fç s::ıyfolard• 

1 
kuruş: dördüncü snyflld• 
ikinci ve üçüncüde 2; blrirıel 
4; başlık :nını kesmece 5 Jlrf' 
dır. ...ıı. 

kardeşile birlikte oturuyordu. - Futbol dediğiniz bizim bu - - AffedersinJz! Sözünüzü kes Petro,
1 

vapuru direğindeki kır. 
Bir ak~am, Gilbert yanında U- j rada oynanan şekil değil mi? tim, fakat ben Türklerin sporcu· mızı beyaz ay yıldızlı ba:yr::-.: i~·le 

zunca boylu, saçları hafif beyaz· ı ~ • " ~ -• --
!aşmış sempatik bir adamla be -
raber eve geldi. Ablası ve cniş · 
tesine yanındaki yabancıyı şöyle 
takdim etti: 

- Karl Dimof !.. Amerikadn 
Asusye§in futbol f ederasyonlan 
teknik murahhası .. 

Gilbert, ahbabına eniştesinin 

Türk olduğundan evvelce balı -
setmi§ti. Adamın gözlerinin içi 
gülüyordu. Şerife ilk tanışmanın 
verdiği bir çekingenlikle değil, 
gayet samimi ve candan bakıyor. 
du. 

-Ben, dedi. Aslen Rusum. 
Odesalıyım. Buraya geleli dört 
sene oluyor. Rus futbol milli tn
krını kaptanı idim. Rejim deği • 
§ince vatanımdan ayrılmak mec
buriyetinde kaldım. Amerika.da 
elelttrikçilik eden bir akrabam 
vardır, ona iltica ettim. Futbol 
denilen ayak topınıa son.suz bir 
aşkım var. Bu sporu, Amerikada 
ilk yapan ben oldum. Amerikalı 
genQler ibirçok sporlarda dünya· 
nm en ileri atletleridir. Lakin 
şu canım futbolü çok güç sevi
yorlar. Ne ikadar zorlukla alflka 
uyandırdım bilseniz. Gilbert de 
doğrusu pek ziyade müteşekki • 
rim. Banıı ~ok yardımı dokundu. 
Şimdi f ederasyonlarm kararile 
Paris olimpiyatlnrma iştirak cdL 
yoruz. Müsaade ederseniz Git • 
................................................ f 

Nağmeden ••• Şiir ve 
Aıkdan ön11rnü§ eısiz : 

bir senfoni i 

BOyük, çok de\·nmh, kJI~ 
renkli illin verenlere ayrı ıf° 
Jndfrmcler yapılır. Resmi iJjıı" 
rın santim - sntın 30 kuruştur 

TiCARi MAHİYETTE oun1~ 
KÜÇÜK İLANLAR 

Bir defo 30, iki defası 50,: 
defası 65, dört ddASı 75 \'C 

defası 100 kuruştur. Oç ıırl 
ilün \'erenlerin lılr defası be .A 

'o dır. Dört satırı geçen llilnlıır" 
fazl3 satırları beş kuruştan 1" 
sap edilir. 

lli::mel kuponu 
kütiık ilan tarif esi 
indirilir. 

oellreııl'~ 
uü:de • 

Yakıt hem doSrudnn do~rır 
ya kendi idare :rerfndc, lıcm }.~ 
kara caddesinde Yııkıt Yu . 
nllındn KEMALEDDİN 1Jl1' 
Jııııı Bürosu eli) le ilan ktıb 
eder. (Büronun telefonu: 20335 

**FlffBE rt' 

dır, bek oynıyan ''Galip,, ve "A. 
rif,, isminde iki genç vardı ki 
koca A vrupada o ayar iki müdaft 
futbolcu var mıdır?.. Hiç zan. 
netmiyorum. Solaçık oynıyan 

''Hikmet" isminde tostoparlak 
birinin şütleti lhal5. beynimde 
zonklamaktadır. Diğer lbazı isim
leri de sim sayabilirim.. Belki 
tanırsınız!.. "Sait", "Nuri", 
"Nüzhet", "HUseyin" ve asıl bir 
"lLc;:ıl\, lan vardı kl, o ]tadar ne. 
fis futbol oynayan dahıı dUnya • 
yüzüne gelmemi.~ir. Ynmlmıyor
sam lbize karşı santrhaf yerinde 
oynamrştr. İçimizde sağ mUdnfi 
oynryan ve İngiltere milli taknnı 

fut'bolcularından bulunan maldne Saf 11o" a da·· n u·· 
-T"'P.~~~t·=:;:;....;.:;~.-=;;.:~~~(=D~cı;;::.=.am~ı~v~a~~~';..;;;-ıt~ ti 

1 1 ....... - ...................................... : Çiğan Müziklerinden 

j !Alemdar sinemasıl Ateı alan,., film « 
i JKJ FiLM 1 Yakında LALE~ 
1 Büyük V al11 • Ailede çocuk hayati~!.,,; 
i F oks Jurnal. ı birine ekliycn en sağlam duğÔ 
: ................. - .... - ... --···---.. dür. İS1\1Er JNö0 

(
• BUGÜN S~K~~VA sinemasmda 

Haftanın en güzel programı: 

ROBERT TAYLOR WlLLIA.!d POWELL 
MARGARET SULLAVAN ve ANNA BELLA 

tarafından fevkalade bir 
tarzda oynanan 

3 ARKADAŞ 

tarafından yaratılan 

BARONES ve UŞACl ı Şafağa dönüg ! 
i Yakında LALE de~ ' : --------- - .-. .... -··-· 

Fil/ m dünyası olan ve sinema e'TC raıılarınaa gürawjümıilz gü.Zcl figüran Tm:Tar lloliwttıı pek o ka. 
dar bol değilmi1. Holivudım "ide al erkeği,, ismi verilen Klark Gey bl, bu gü::el kızlan bu'lup etrafı. 

na to p"layabilnıclc için bir Jıa.yli. uğra~ mı.J •• 

Fransızca sözlü 
Aıkın bütün güzelliği 

Eric Maria'nm dahiyane eseri 
En nnib bi:r lu:.mrdi 
En miit-:ısir bir mtW7U 

., 

Karamazof 
. - . ,...:; 1 

Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski 

Delikanlı azıcık belki taübali, ama 
büyllk bir saffetle konuşuyor!du. İleri 
gittiğini anlamış olmalx ki: 

- Hoyratlığımı hoş görün muhte· 
rem efendiler, diye tamire çalıştı, siz· 

lere karşı gerçek ve derin bir hürmetle 
doluyum. Bizi ayıran farkları da sezi· 
yorum. Ben, sizin nazarınızda muhafa· 

zasiyle mükellef olduğunuz bir suçlu
yum. Grigori gibi zavallı bir ihtiyara 
el kaldırdığım için, elbette ki, beni ok-

şayacak değilsiniz. Bu kan, belki beni 
altı ay, yahut bir sene zindana atacak .. 
Ama tabii medeni hak1at1dan mahrum 
edilmiyeceğim ... Şu halde ''Ne vakit, 
nasıl. ne vasıta ile gittin?., gibi oyun· 
cakh laflan bırakınız. Bütün bunlar 
beni şaşırtacak, siz de notlar alacaksı
nız. Sorarım size ne çıkacak bu dolam
baçlı yoldan?.. Hiç değil mi? .• Eğer 
yalana başlarsam, sonuna kadar inat 
ede,rim. Siz de aksi bir yol tutmuş ol
duğunuz lçfn benim bu hareketimi ma
zur görmek zorunda kalacaksınız. Eğer 

• I 

işin sonuna varmak istiyorsanız, benim 
ldediğim gibi yapınız. Ve: 

- Nasıl kalktın? 

- Nereye götürdün? 
- Kimi öldürdün? 
- Kimi soydun? 
Tarzrndaki beylik sorguları bırakı· 

nız. Kullanacağınız istintak tabiyesi, 
müstantik hileleri bunlar değil mi? Ne
ye yarar kuzum bütün bunlar? •• İster· 
seniz bu tarzı, serserileri ıorguya çek
tiğiniz va!:it kullanınız. Ama bana bi
tip ederken bu yolu tutmayınız. inciti
yor beni bunlar 1.. Ben askerim .• bir 
hayli §ey biliyorum... Hem bu kadar 
aç k ve samimi 'konuşmamı da hoş gö
rüp beni nffediniz:. Dimitri Karamazof, 
bu kadarlık bir müsamaha ve iltifata 
layık görülebilir sanıyorum. 

Müstantik gülilyor, müd:ieiumumi 
vakur bir susuşla onu süzüyor, yüzü
nün hiç bir hareketini gözünden kaçır
mıyordu. Nikola gUlmc:sini kesmeden: 

- Siz de biraz mübalaga ediyorı;u
nu:.. Güllinç gc:yler aormadrk. 

Dedi. 
- Evet, evet lUtufkarlığmızı anla

mıyor değilim .• Zaten üçümüz de hüs
nüniyetle hareket ediyoruz. Aramızda 
şeref ve asaletin emrettiği karşılıklı bir 
itima:dın hüküm sürmesi lllzımdır. Bı
rakın da sizlere en iyi dostlarım naza
riyle bakayım.. Bu dostluk size bir te
cavüz gibi görünmez, değil mi? .. 

Müstantik: 
- Hayır, Dimitri Fiyodoroviç, asi!! 
Cevabını verdi. Mitya epey heyecan-

lı bir sesle : 
- Şu halde,· dedi; dolambaçlı sual

leri bırakalım. Bunlardan bir şey çık
maz. 

- Biz de lbu fikirldeyiz. Ancak bazı 
§Cyler vardır, ki tahkikatta mutlaka 
lazımdırlar. Mesela, şu üç bin rtfoclye 
neden bu kadar şiddetle muhtaçsınız? 

- Şunun için, bunun için, ne bile· 
yim ben, mesela bir borç ödemek için. 

- Kime? 
- Bunu asla söylemiyeceğim. Mut-

lak surette reddediyorum .. Sanmayınız 
ki, korktuı;um veya çekindiğim için 
söylemiyorum. Hayır sırf bir prensip 
meseles~:lir. Bu, benim kendime ait, 
mahrem bir sırrımdır. Ona dokunul
masını istemem. Suallerinizin mesele 
ile alakası yok. Bir namus borcu yüzün 
den bu paraya ihtiyacım vardı. IGme 
borçlu odluğumu söyliyememl 

Müddeiumumi: 

- Müsaadenizle, dedi; bu noktayı 
zapta geçiyoruz . 

- Rica ederim ..• Yazınız ..• Deyiniz, 
ki Karamazof, böyle bir itirafı §Crefsiz
lik saydığı için susuyor ... Yazın baka
lım ... Ne ka:lar da bol vaktiniz varmış!. 

Müddeiumumi sert bir tavırla anlat-
tı: 

- Müsaa.denizle size §Unu s.öyliye· 
yim, ki sorduğumuz şeylere canınız is· 
t<'rse cevap verir, istemezse vermezsi
niz. Sizi zorla söyletmek, mutlaka ağzı 
nızdan laf almak istemeyiz. Zaten ka
mın da bize bu hakkı vermiyor. Yalnız, 
sükutunuzun hakkınızda hayırlı olmıya 
cağını bildirmclc de vazifemizdir. Şimdi 
artık dileldiğiniz gibi yapınız. 

Mitya, ileri gittiğini anlayarak sıkıl

dı: 
- Beni :zorluyonunuz, demedim .. 

Diye kekeledi.. Samsunova gitmiştim ..• 

Delikanlı, bildiğimiz ziyaret hikaye
sini anlatmağa koyuldu. Falcat bunda 
değer ve hemmivet görmediği için par -
ça parça ve hızlı hızJı anlatıp geçmek 
istedikçe, durduruyorlar, not alıyorlar 
ve canını sıkıyorlardı. 

Araıda sırada zavallı delikanlı: 
- Efendiler 1 Bu kadarı da Tnnnyı 

bite çileden çıkarrr ! 
- Efendiler 1 Beni deli etmek mi is. 

ti yorsun uz! 
Diye bağırıyor, Cakat heyecanı, ta~ 

kınlık halini almıyordu. İşte bu türlü 

şartlar içi~dc, Samsunovun kendi~ 
ettiği oyunu anhıttı. Şimdi, o ıne1' 
herifin kurduğu tuzağı, bütün açıklı~ 
le görüyordu. Yol harçlığı için 6altl 

altı rubleye satılışı, bilhassa hakirııte 
pek alaicadar etmi§ti. Bu meseleyi bl 
mc':likleri için, Dimitrinin alıngan f' ., 
§ı&ına aldırmıyarak, uzun uzadıya \l.J 

tünde dur.dıılar. En kilelik tcferruatJI' 
kadar ayn ayn eşeledil~r. En çok fi 
landıklan nokta, zan altında buJı.ıfl~ 
adamın, cinayet sabahı meteliksi:ı: 0 

duğu idi. 

Mitya, yavaş yavaş neşesini kaY~ 
!diyor, yüzti karanyordu. Orrııatl , 
bekçinin kulübesin.dc geçirdiği ge' r 
nin azabını, sarhoş Ligaviyi kömUr 1 

biriyle gebermekten nasıl 'kurtardı~ 
anlattı. Sonra dönüşün hikayesine ~ 
çerek, yolda çektiği kıskançlık azab ~ 
sormalarına vakit bırakmadan, )tefi 

kendine sayıp döktü. Hakimler, dile~ 
le dinliyorlar, not alıyorlardı. Bilb') 
"Marya., nın bahçesinde bir gö.zcUlil 
postası kuruluşu, onlara çok idile~ 
değer görünmüştü. Gruşinikanın gt 
gelm'yeceği hakkında SmerdiyakO"" 
casusluğu, adliyecileri adamakıllı eJ 
mıştı. 51 

Delikanlı, yalnız kendi gönlüne ~ 
düğü sırlarım açığa vurmaktan Jce • 
bir iç sancısı duymakla beraber •. ~ 
'kıskançlığının bütün izlerini bir bır 

(Devamı ,;ar) 



Dış hadiseler karşısında .................. __ .. __ ............ _.. ......... -__.._ ................... ._.. 

Bulgaristanın vaziyeti 
Köseivanof kabinesi son bir 
gayretle Balkan siyasefiden 

ayrılmıya çalışıyor 

S - VAKlT 17 NiSAN 1939 

Bulıariatanda iki yıldır faali - ı istiza.hlara acaba ne .için cevap 
Yette olan (Ratnltıl) namındaki vermiyor?. Romanya ıle Bulga • 

fqiat tefkilltmı GoçQdin Köae. ristan aarsmdaki mUnazaah me. 
iv1.nof htlkillneti kapattı. Polis seleler diplomasi tarikiyle konu. 

tınıuın mUdürlUğll guetelerle ne:' ,ularak bir hal şekline konulmak 
rettttı tlddetli bir emirde, teıkı. Uzere olduğundan mı?. Yoksa, 

llt ualanmn gQya Bulgarhğm muhalif ve muvafık mebuslar a
te!'akkisı namına hareket ettik • rasında mecliste vuku bulacak 

leri halde, Kral Borisin adını kal· milnakaşalar arasında Makedon. 

Hat ıalık Radvo 
Ankara Radyosu 

Pazartesi - 17 -4-39 

~an yaparak .s~yase~ .oyunlarına ya ve Dcdeağaç iddialarının da ı2.:rn Program: 12.35 Türk müzı 
~alkıştıkları ılan edıliyo_r. .. ortaya konulmasını muvafık gör. ği - Pi. 13 :.'ıl<'mleket saat ayarı, ıı · 

13uı y h d d man jııns ve meteoroloji haberleri. l:i.l!'ı 

1 garistanda a u 1 .uş mediğindenmi?. • u Müzik (~eııfonik müzik. Pi.! 
ığı Yapan (Ratnitsi) faşıst teş. · . . 

kill• hu'·kr..met tarafından tevkif Bulgarıstandakı muhalefet~~- 18.30 Program. 18.3j ~lüzik (Cl·rnt 
"' u A ti - ~leıııduh keman ve Jiteratiirü ko· 

'<lildiği telgraflarla bı'ldirilen subları ltalyanlarm rnavu_ ugu nuşmn). 19.00 Konuşma (doktorun 
Profesör Kantarciyef'in idaresin. işgalinden sonra Bulgar mılli e. saati.) 19.15 Türk müziği cHalk tür· 
de idi. Macarof ismindeki diğer mellerinin tahakkuku zamanı kiileri ve oyun ha,·aları). Sadi Ya. 
bir lider de teşkilat işlerile ıneş. geldiği iddiasındadır. Bunlara gö ver Ataman tarafından. 19.35 Türl. 
ruldU. re, "Bulgarisntam halihazır va _ müziği (Fasıl heyeti • Karışık pro· 

d 1 !(ram.) Hakkı Dermnn, Eşref Kadri. 
Ronıanyada öldürülen Kor e • ziyeti esasen kötüdür. Bundan Hn~an Gür, Basrl trıer, Hamdi To-

Yo Kordiyanonun demir muhafız. daha ötesi ne ola.bilir?,. kay. 20.00 Ajans, meteoroloji haber· 
la.r teşkil.atının bir eşi olan Bul. Muhalif mebusların ortaya at. leri, ziraat borsası (fiyat) 20.15 
ıar (ltatnitsi) teşkilatı, Alm~n tıgvı iddialar Bulgar umumi ef. Türk müıiği (Klıisik program.) Aıı· 
taraıtarlığı yapıyordu Gospodın k:ır:ı rnılrosu kiime heyeti ldare e· 
I<öaeı ··kfun f b teşkila. karınca hoş görünmekte ve ba • den: Mesut Cemil. <Hicaz köçekte. 
tı k vanof ~~ ~~g:ristanda husus Arnavutluğun işgalinden ri.) ı - Acem kızı, 2 - indim IJİI · 
b__ apatma. . a, 'h . . arzu• sonra Makedonya davası da ta. tim. 3 - Baharın zamanı. 4 - liiı· 
•loQll'l.a - Berlın mı verının - d zel gel aklımı aldın. 5 - Günülleı 
lldığı siyasete uyulmıya.cağmı zelenmeğe başlamakta ır. kııpıcı. li - Bir sevda geleli başıma 
ltıiatmak istemiştir. Bir taraftan Balkanlılar birliği anlaşması 7 - Şuhi sitemkar. 8 - \'ine ye 
lluigar hükOmeti bu teşkirntı ka- içinde Romanya ile Bulgaritsa~ şi!lendi. 9 - Yalvarırım kuıuııı sa· 
Patrrken, digev r taraftan Bulgar arasındaki münazaalı meselelerı na. lll - Oyun havosı ve devri lu· 

K" rıın. 21.00 Memleket saat &)'arı. 21 
lobranyasmdaki muhalif mebus. sulhan halledeceğini sö~li!en . ° Konuşnıo. 21.15 Esham, tahvilat, kam 

Tahsin Karakuı ve arkadqları, Hakkı bant Pi.), 23.4~24 Son ajaı:ıa haber 
Uerman, Eşref Kadri, Hasan GUr, !eri ve yarınki program. · 
Hamdi Tokay, Basri Üfler. 20.00 A. 
jans, metoroloji haberleri, ziraat bor_ 
sası (fiyat), 20.l:S Tllrk Mllzlğl: 

Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer, Ru. 
şen Kam, Cevdet Kozan, okuyucu. 
lar: Muzaffer tıkar, Safiye Tokay. 
1 - Buselik peşrevi. 2 - 1trı Buse. 
ilk makamında beste • Her gördUğti. 
3 - Şakir Ağanın • Buıelik maka. 
mında ıarkı • SUnbülliıtan etme et. 
rafı. 4. - Reıat Erer - Keman t.ak. 
alml. IS - lahakın - Buıellk maka. 
mında ıarkı - Gönül vermez. 6 - m 
Selim - Bu aelik makamında ıarkı -
Bir pUr cefa. 7 - III Selim - Buse. 
ilk aaz ııemalal. 8 - Neoetk!rın -
Mahur ıarkı - OUcendlm ben sana .. 
9 - P'atzenln - Nihavent ııarkı -
Kız sen geldin çerkeıden. 10 - Sa. 
dettin Kaynağın - Nihavent ıarkı -
Kirpiklerinin gölgesi. 

Pertembe - 20-4-39 

12.;30 Program, 12.311 TUrk mUzlğl 
Pi. 13.00 Memleket saat ayarı, ajanı 
ve meteoroloji haberleri, 13.15- 14 MU 
zik (Karışık program} Pi.). li.30 Ko. 
nuşma (İnkılAp tarihi derııleri Hal 
kevinden naklen). 18.30 Program~ 18.35 
MUzik (Neşeli mU.zik Pi.), 19.00 lto. 
nuşma (Ziraat aaatıı. 19,15 TUrk mil 
zlğ! (Fasıl heyeti), Celal Tokseıı v; 
arkadatları, 20.00 Ajana, meteoroloji 
haberleri. ziraat borsası (fiyat). 20.U\ 
Türk mllı:lğl, Çalanlar: Vecihe Fahl 
re Feraan, Refik Feraan, Ke~al Ni . 
yazı Seyhun. Okuyanlar: MUzeyye~ 
Senar, Mahmut Karrndaı. 1 - ls!a. 
han peırevl, 2 - İahakın lefahan gar. 
kı Canda hasiyet mi var. 3 - Mah. 
mut CelA.Jctttn paşanın - Isfahan ıar 
kı - Dili biçare senin için. • - Ke. 
mal Niyazı Seyhun kemanc;:c takılml. 

5 - Rahmi Beyin - Isfahan şarkı -
Etme beyhude figan, 6 ·_ !sfahan §ar 
kı Feallyen ekdlm, 7 - 1afahan saz 
semaisi, 8 - HUseyn! türlü - Esmer 
bugün ağlamış. 9 - Sadettin Kay • 
nak tUrlU Senin yazın klf• benzer. 10 
- TUrkü Kevengln yolu bu mudur. 
21.00 Mem'eket saat ayarı, 21.00 Ko. 
nuşma (Mizah saati). 21.15 Esham, 
tahvllU, kambiyo nulrnt ~orsası, (fL 

kunııııu <;o~·uk lıortasıııın a17ılı~ı) 
ıs.ı:; Türk miıziği tFasıl hercıı) Cl·· 
l<il 'l'okses YC ::>:ıt iye Toka)'. 19.llll ko
ııu~ıııu (Dış politil;a hudıselt'rıJ 
19.15 Tıırk müziAi Çıılıınhır: Yeı-ihc 
lleşnt Erer, Huşen K:ını, Cevucl ı-.\,. 
ıuıı. Sur. est'rleri 'e ~ıu~tafa t; ui{JHI', 
l - T:ıııburi Cemil - :)clanılııııı peş 
rcvi. 2 - Tanlıuri Ccnıil ı:crahfcm 
s:ız .seııı:ılsi. 3 - \'rrilıc J..aıııııı tak
simi. 4 - T:ınlıuri Cl•nııl Suzlılilılnra 
sn;: seınai!.i. 5 - llıı~ılar bl"Y Pembe 
kız. 6 - ::>elahattln Pınnrın Baynli 
şarkı Artık )·ctişir. 7 - l:di .\hıııc
tlin Karcığar !>.ırkı Tiri çc~ıııanınla. 
8 - t.:di Ahıncdin Karcığar şarkı 
Beni higaııcıııi s:ındın. !I - Snki br
yin l"ş)uk şarkı Bu dehrin germU 
:.erdlnJen. 10 - Şevki beyin Türkü 
Ekin el.tim çöllere. 20.00 Ajans mc
ıeoroloji h:ıl><·rlcri, zirnat borsası fi
yat 20.15 Temsil m:ımlt geresi) Ratl 
yo tcmisl kolu tarofından. 21..15 :.'ıleııı 
leke! saat ayarı. 21.15 Eshını, lahvl. 
lat, kambiyo nukut borsası (fiyat) 
2ı.2;, Neşl'li plaklar. n. 21.30 Müıık 

(J:.:ü~·ük orkestra Şef: :-\edp Aşkın) 
1 - Vacek _ Marş, 2 - Brusaeı. 

mann • Köyle kar, 3 - SUip • Mare, 
4 - Komzak • Geceleyin Viyana, 15 -
Grunov • Berlln Viyana valsi, 6 -
Hartmann • GUneş l§ığmda dana, 7 -
Hippmann • Fantezi, 22.00 Haftalt1' 
posta kutusu, 22.30 MUzlk (Bale mU. 
zlği Pi.), 23.00 MUZll{ (Cazbant Pi.), 
23.45 - 24 Son ajans babret.eri ve ya. 

la.r hUkrtmete şiddetli hücumlar. seivanof hükiımeti hadıselerın biyo, nukut borsası (fiyat) 21.25 
da bulunarak harici siyaset hak. süratle inkişaf etmekte olduğu Neşeli plAklar • R. 21.30 Folklöı 
kında. izahat istemişlerdir. Haf. böyle bir zamanda muhalif me • çeyrek saati • Hıdil Bedi Yönetken. 
taıardanberi sobranyada sorulan buslarm bu iddialarına daha faz. 21.45 Milıik (Tilrk müıik birliği ko 
l!Uallere cevap vermiyen, ve dev- la mukavemet edebilecek bir va. rosu) 1 - .Mozart - Sabah şarkısı, 
!etler arasında müzakere halin • ziyette midir. Bugünlerde keha • 2 - Schubert - Ihlamur ağacı, 3 -

21.00 Memleket saat ayarı. 21.00 Ko 

nuıma (Hukuk ilmi yayma kurumu). 
21,lCI Esham, tahvllA.t, kambiyo nukut 
borsası (fiyat). 21.25 Neşe:i plA.klar 
R. 21.30 Mllzlk (Radyo orkestrasr, Şef 
Praetorluı). 1 - Henry Rabaud - ~g 

logue op. 7 2 - V. A. Mozart - Sen. 
foni sol ~lnör, op. 183. a) Allegro Con 
Brio, b) Andante, c) Menuetto • Trio, 
dl Allegro. S - Jan Brandtıı Buyı 

"Salıburg,, serenatı, op. 151, 2) Alleg. 
ro Molto, b) Larghetto, c) Adılgto 

Aıısal, d) Allegro Molto. 22.30 MUzlk 
(Opera aryaları Pl.), 23.00 MUzlk (c!l.2 
bant Pi.), 23.45 - 24 Son ajans ha. 

yat), 21.25 Neşeli pl!klar. R. 21.30 rınk! program. 
~~~~~~~~~~~~--

weber - Barkarol, 4 - Mendelssohn 
de olan meselelerin sobranyada nette bulunmak hiç kimsenin - demirci, 5 - !\lcndelssolın - ilk· 
konuşulması }ıe~il'7. muvafık ola. harcı olmaı:ıakla berabe~. Go~ : bahar. G - Zeki - Keıunnun, 7 -
rnıyacagını soylıyen Bulgar Baş. podiri Köseıvan9fwı ti.JQP ~ttığı Zeki ·A•kım, s - Hasa,n Fer.il- Balı 
Vekilini şiddetle tenkit eden me. Romanya ile sulhan uzlqma •i· çe duvarı, t - uıvı Cemal • Al••· 
buslar, eski Başvekil Çankofun yaseti bir kaç haftaya: kadar mu. nıa yar, 10 - Cemal Re,u - Cayır 
iktidara. getirilmesini istiyenler- vaffak olmıyacak olursa Bulga • ince, ıı - A. Adnan Sayıın • And. 
dir. Bunlardan profesör tstaynof ristanda yeni bazı hadiselerin vu. 22.10 Müzik (kllçilk orkestra • Set: 

Necip A•kın) 1 - Ziehrer • Şets 

berlerl ve yarınkl program . 

Çartaml:>a • } 9-4-39 
12.ao Program. ı2.aı TUrk nılktlf, 

Çalanlar: Fahire Fer1&11, Refik Fer. 
san, Kemal Niyaz! Seyhun, ZUhtU Bar. 
dakoğlu, okuyan: Müzeyyen Senar. 
1 - Hfcazkılr peıırevt 2 - Lemlnin Setko 19 mayıs 934 hükumet dar kuu beklenebilir. Bu hidiseler. mayister operetinden vals, 2 - Lin 

besini yapan Kimon Görgiyef ka. profesör Çankof taraftarl~rmın eke • Kapri İtalyan şerenadı. 3 - - H'cazkAr şarkı - Son aşkımz can. 
binesi azasındandı. Profesör Çan. muvaffakıyetini ve Bulgarısta • J. Strauss • Hayatın zevkleri valsi. !andıran. 3 - Suphl Zlyamn - Hicaz. 
kofun tzgovor kabinesinde şimen nm Roma - ;'erlin mihverine 4 - Noack - Köy hikayeleri, 5 - k!r ı,arkı - Ehli zevkin, 4 - Kemal 
diferler nezaretini idare eden bu 1 bağlanması neticesini doğura - Fôderi • Viyana şarkısı, 6 - Voli· Niyazi ~yı·an Kemençe taulmt. 5 -

drar - Kalbim aşkı hasretle bekler. ŞUk Un M h 
ıat ve arkad&a.ları, Bulgaristanın caktır. .. • r iln - u ayyer ııarkz - Ya. 

!lj' 23.00 Müzik (cazbıınd · Pi.) 23.45-24 
""'uhakkak surette bu··yu"k devlet. 1 /. N"'"'mettı'tı v~z:,,rman dında o sevdalı yeşil. 6 - Sadettin "' " """ " ""' Son ajans hııberleri Ye ynrınki pro 
lerı·n "e bilhassa Roma _ Eer- Kaynak - Muhayyer ıarkı - surme. 

• gram. yt göz öldllrUr. 'l - Sal!hattının -
lin nu'h"'erinin nüfuzuna girmesi. • 39 Muhayyer şarkı - Gökler perisi gibi. 
ili istemektedirler. Görünüşe gö. Salı • 18-4- 18.00 Memleket saat ayarı, ajans ve 
l'e şimdiki Bulgar kabinesi Ba~. 23 NiSAN l"VV'Jı;t{ BAYRAMI meteoroloji haberleri. 13.15--14 MUzik 
1. 1 amak 1 y>JVVO 12.31> Progrıım. 12.35 Türk müziği 
"'an siyasetinden ayn m • ı (Riyaseticumhur bandosu. Şef: lhsan 

Ma PI. 13.00 Memleket saat ayarı, :ıjııns 
<:in son gayretlerini yapıyo. r. • Bayram yaklaşıyor. Şimdiden KUnçer). 1 - c. Urblnl - DUğUn mar 

f ve ıneıeoroloji haberleri. 13.15 ~lii· 
arnafih,. büyilk devletl.erın So - yavrularımızın hazırlıklarını ya. zik (karışık program - Pi.) 13.45-14 §t. 2 - G. Pares - Mazurka. 3 - Ke. 
Yadaki ajanları vasıtası~le yap · parsak çocuklarımız bayramı da- koıııı~ma (kadın saati - Ev hııyatı- ler Bela. • Macar UvertUrU, ' - Gou. 

- nda ! 0 18 3• l\t" ·k nod • Faust operaımdan fantezi, CI -llklan tazyik ve prop~g~ . • ha neşeli geçirirler!. . na ojt) 18.3 program. . a uzı · 
t tl - ışgalın (Od:ı müziAi • Pi.) R. Vagner. Lobeng-rln operasının mar. 
alyanların Amavu ugu . . . • ıı. 17.30 Konuşma (İnkı!Ap tarihi ders 

d t l d rılmış -- -- ---~• 19.00 Konuıma lTUrk!ye postası), 
en sonra çok kuvve en 1 •. • _""T:t"".G..V4.JU.P.W:._ ~ 1 ıerı • Halkevlnden naklen). 18.30 

t 1 - 19,15 Türk müziği (Fasıl heyet ), 
tir. İtalyanlar, Almanlar, ~gı .ız. Program, 18.35 MUzlk <Klrttızıar • Pi) 

~:~i\~t;:~;~~a;a~~~~::ıı !
1

~~: ____ V_A_K,1 T--S-PO-R -M U-;:-~A 8-A K-A-S--1 ( ~~:)~01n9~:~~~oc;~:~ir~;:;ı ~~: 
fetiyle ideoloJ'i aynltklarınt. k?• ., J yeti). CelAI Kokses, Tahsin Karaku§, 

· dU ve Safiye Tokay, Çalanlar: Hakkı Der 
l'Ukleyerek bugUnkU kabıneı • ·-·"""'"""'"""""ı/V".,vvv~"""'""'"""'_,,,""vvvvvv~vvv man, Eşref Kadri, Hasan GUr, Ham. 
§ilnneğe çalışmaktadır. . . Futbol, Güreş, Yüzme di Tokay, Basri üfler. 

Köseivanof kabinesinı ıtham 20.00 Ajans, meteoroloji haberleri, 
eden eski partizanıa.r harici v si. ve Atletizm Amatörleri zıraat borsası (fiyatı. 20.15 Tilrk mu. 
Yasetin milliyete wrulmadıgını d ziğl, Çalanlar: Fahire Fersan, Refik 
Ve Bulgaristanm Çek?slo~akya Arasm a ı Fersan, Cevdet Çağla. Okuyanlar: Sa. 
ve Arnavutluğa benzetılebıle~ • o R dl Ho~ses, Semahat ôzdenses. 1 - se. 
ğinj ilerı· sUrUyorlar. FHhakıka. SP 1 gfıh peşrevi, 2 - Kemani Sadlnln -

b 
Seg1\h şarkı - Ruhumda ölen nağme. 

hUk"·nıete duş" man olanların u u de. 3 - Sala.hattın Pınarın - HUzam 
iddialan Yugoslavyanın iki ta. 

1 
d 1arkı - Bilmem niye. 4 - Ahmet Ra 

:raftan demir kıskaç içine alın • Yı 1 z 1 n ı ıı' mln - Segah Jarkı - Benim sen 
rnaaından sonra Bulgar efkarıu - ı~msln. ıs - Cevdet Çağla Keman tak 
rnunıiyesini şaşırtacak derecede imi. 6 - TUrkU Göresin mi geldi. 7 

kuvvet bulmaktadır. Çilnkil, Go~- • o ruz -Ttirkil Boşan dağlar boşan. 8 - u. 
POdin Köseivanof Bulgar meclı. ' s e ç 1 y ~ dl İbrahtmin - KUrdill hlcazk1\r §arkı 
sindeki ıon beyanatında Bulg~ • Seh!~:e~ ~~:~7u 1~:~z~A-; ş~;;;:a~ 
drg politikasının Yugoslav ve. ı:u~ ) BıRINCIYE Çılgınca sevip. ıo - TUrkü Akıam 
kiye dostluğuna istinat ettığı?ı B B . • k ı f olur kervan iner yokufB. 21.00 Mem 
Söylenıi•ti Komşu ve mUttefı.k i r 1 s 1 e G iire.1çi. Scı!m leket saat ayarı. 21.00 Konu~ma. 2ı.ıi 

~ · k ~r Yugoslavya krmıldamıya.ca . Ilcinciye: _ Şık ve kıyn:ıetli bir saat:. ü~üncüye: ~ bir çi_ft Esham, tahvllıU, kambiyo • nukut 
hale konulduktan sonra. Köseıva. iskarpin; dördüncüye: - Bır şapka; beşıncıye: - Bır . senelık borsası (fiyat), 21,25 Neşell p11\ktar 
l'ı:>fun b'ır kanadı kırılmış sa.yı. 1 d k d B b R. 21.30 Temsil (Vapurda ... Piyes). Ya 

Resimli Hafta abo:ıesi; a tıncı ar. onuncuya a ar: ırer o· ı:.: t lğ 1 ş 1 t 
labı'lı'r. Bulgar hu''k"·metinin TUr· k k' . b" d I zan: . r u u ev <e • 22.00 Mllzlk (Kil 

u afı yun bağı; 4 kitiye birer çift ipe li çorap; 10 lŞ!ye ırer a et çUk orkestra - Şet: Necip Aşkın). 1 -
~iye dostluğuna güvenen tar T are piyango bileti, onbeş okuyucumuza birer şişe bü· Thaler • Kukuk polkaıır, 2 - Koch. 
ıse çok kuvvetlidr. Bulgar Ba.ş: ~~kolonya; 15 okuyucumuza birer şişe küçük kolonyao 25 ki. mann • Ebedi arkadaşlık marşı, 3 -

Vekilinin memleketimizi ziyaretı tiye birer tuvalet sabunu; ayrıca 150 kişiye muhtelif cins he. Leuachner • Mazurka fanteziıl, 4 -
Ve Rumen Hariciye Nazın Ga • J. Strauas - HıztıtlL§ma vaı11, ıı -
fenkonun hariciye vekilimizle o. diyeler. KUnneke • Damı auıtinden andante. e 
lan ka-ıI•ınnasından sonra Kö. • k K 4 3 1 - Borge • lfıkıar yanıyor, 7 - Mun 

•y --- 1 Müsabakaya ıştırA oponu : - - kel - Polka, 8 - Frick. Rende kendi 
tef va.not düşmanları yanıldık a • ' evlmde gibiyim. 9 - Trapp • Fu,flUD 
mu anlamıtlardır. Buglinkt1 Bul. !___;;;;;;;;-;.;;,,.------------... --............ _ ............... ____ ...,, ______ ............. •tratmda armoniler. 28.00 KUzlk o(Cu 

ltr hWd\meti medtsteld harici 

MUzlk (küçük erkestra, Şet: Necip 
Aokm). ı - Glesıımer • Sar kenarla. 

nnda:, 2 - Erlea • Esir, 3 - Blume • 
Valf @tvlAıiıJOW.. 4. - lJnGIH • Şen 
m&l'f, ı - vaıter • Kuklarm aan.ı. 7 
- IJncke • Ollmpoya köyllnde, 8 -
Valente • Kırmızı ışıklar saçan yakut, 
9 - Dohnanyi • DUğiln valsi, 22.SO 
mUZik (Romanslar ve ııaJre Pl.) 23.00 
Mtlzik (Cazbant Pi.) 28.45-24 son a. 
jans haberleri ve yarmkl program, 

Cuma • 21-4-39 
12.30 Program, 12.35 TUrk mUz!ğl 

Pi. 13.00 Mem'eket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 13.J:S-14 MU 
zik (Karışık program Pi.). 17.30 ko 
nuıma (İnkı!Ap tarihi derılerl • Haı: 
kevlnden naklen), 18.30 Program, 18.315 
müzik (operet ml\zlğl Pi.), 19.00 Ko. 
nuıma, 19,l:S TUrk mllzlği (Fasıl he. 
yetil. Tahsin Karııku§ ve arkadaşları, 
Hakkı Derman, Eıre! Kadl"I, Hasan 
GUr, Hamdi Tokay, Basri Üfler, 20.00 
Ajana, meteoroloji haberleri, ziraat 
bonıaaı, (fiyat). 20.lCI Türk mUziğl, 

Çalanlar: ZUhtU Bardakoğlu, Cevdet 
Çağla, Kemal Niyazi Seyhun, Okuyan 
!ar: Hal\'ık Recai, Melek Tokgöz, 1 ~ 
Şemsettin Ziya - Hicar ıarkı - Kim 
görse ıenl, 2 - Rifat Beyin - Hicaz 
fBrkı - S!slendl 1-wa, 3 - Rahmi 
Beyin - Hicaz ıarkı - Akşam erdl 
yine sular. ( - ZühtU Bardakoğlu -
Santur taksimi, 5 - Dedenin - Şe_ 
taraban ıarkı - GözUmden gönlUm • 
den. 6 - Dedenin - Şetaraban ıarkı 
- Gecemiz, 7 - tl'akUdarlı Ziya Be. 
Yin - Tahir buaelik prkı - Nim 
nig!ha kail oldum. 20.415 TUrk mllzJğl 
{Saz eserleri>. Çalanlar: Fahire Fer. 
aa.n, Retık Ferıan. 21.00 Memleket aa 
at ayarı, 21.00 Konuşma, 21.115 Esham~ 
tahvlllt, kambiyo • nukut boraaaı (tt_ 

yat), 21.2CS Neıell pl!klar R. 21.30 MU 
zik (Rlyaaetıcumhur fil!rmonlk orkeı 
trasıJ, Şef: Praetoriuı, ı - R. Heu. 
berger - opera balosu: Opernbatl ope_ 
reUnden, 2 - J. Strauaa • "Viyana or 
manmda muallar,0 F. Lehar • "Altın 
ve gümtlf., 4 - J. Stauaa • '•GUzel ma. 
vı Tuna., 22.30 Kllslk C Opera aryalan 
Pi.) 23.00 Müzik (Cazbant Pl.). 23.•ll 
- 24 Son ajana baber1eri ve yarmkf 
prOgTam, 

Cumartesi • 22-4-39 

13.30 Program, 13.3'5 Müzik <Bir 
konserto Pi.). U.00 Memleket aaat a. 
yan, ajana ve meteoroloji haberleri, 
14.10 Türk mllsltf (Raik UlrkWerl ve 
oyun havalan), Sivaslı Aşık Veysel ve 
İbrahim, takdim eden: Sadi Yaver A. 
taman, 14.U--lS.SO MUzlk (Nqeıı 

mUzik Pl.). 

17.30 ı>roırram. Milıik (dans saati 
Pt.>: l7.55 Konatma '(Çocuk EllTltmt 

SADİ TEK 

Y !5ehıadebaşı Turan 
tiyatrosunda bu ge 
ce Halk Gecflsi 

MALIN GöZO 
vod\'il 3 perde. Localar 100. her 
yer 20, paradi 10 kuruştur. Ati

m. Se:-c Mlçe varyete grubları 

Yeni telefon ve telgraf 
i nşaat programı 

P. T. T. umum mUdtlrlUğU bu 
yaz içerisinde telgraf hatlarımı 
zı islAh, yeni hatlar tesis, tele· 
fon şebekelerini tevsi ve ıslah 
içln bir program hazırlamıştır. 
Aynı programla lktısadt ve iç • 
timar hareket ve mtlnasebetle. 
rin artması dolayısqe yeni telg
raf merkezleri ve telefon sant • 
rallerl de tesis edecektir. Prog 
rama göre Balıkesir • Çanakka-

le, Ankara - Kayseri ikinci deY. 
resi, Sivas • Erzurum • İran hu
dudu, Nazilli • Dinar, Konya • 
Ulukışla, Ulukışla-? Adana, Çoı· 
lu Yunan hududu ikinci devresi 
hatları yapılacak, Eskişehir, lz 
mit, Samsun, Bursa, Adana, 
Mersin, Tarsus, Zonguldak şe • 
bekelerl teYsl olunacak, bah .. 
celi evlere telefon kablosu ya
pılacak, Manisa, Balıkesir, Af. 
yon, Adapazarı ve Kayseri da • 
hilt telefon şebekeleri kablo 
haline getirilecektir. Bundan 
başka Sarayburnu ile Salacak 
arasına telefon kablosu dökUle
cek, Beşiktaş, Tophane, Kara • 
köy Voyvoda caddesi mıntaka • 
larında mevcut telefon tesisatı 
genişletilecektir. Ayrıca Anka
ra ve İstanbul telefonu tein Uç 
kanallı kuranportör alınacak .. 
tır. Samsunda kurulan telefon 
santralı faaliyete geçmiş bulun 
maktadır. Şişlide yeni tesis olu 
nan iki bin abonelik santral da 
yakında çalışmaya başhyacak 
tır. I 

P. T. T. idaresi posta vagon. 
larını birer seyyar postane ha· 
llne getfrmeğe karar vernılştır. 
Bunun için, idare yeniden sekiz 
posta vagonu mubayaa edecek
tir, 



Hususi müsabakalar 

Galatasaray 
Çok güzel ve hakim bir uyundan sonra 

Arnavutköyünü 3 - O mağlup etti 
Barutgücüde Fatih Halkevine yenildi , 
Dun sabah Taksim stadyo - tih Halkevl B arasında yapılmış ile Tıp Fakültesi takımı karşı ~ 

munda Galatasaray takımı Ar- ve oyunu 2 • O BarutıgUcU B ta- laşmış ve oyun 2 • 2 berabere 
navutköy birinci ekipi ile bir kımı kazanmıştır. bitmiştir. 

ekzersiz musabakası yaptı. GUnün en mühim maçı Fatllı ·-----------
Şazi Tezcanın hakemliği ile Halkevı A takımı ile Barutgücü Sırtı yere gelmiyen 

oynanan bu maça sarı kırmızr- A takımları arasında oynandı. pehlivan 
Iılar: Fatihlller llk devrede Nevzadm 

Osman - Lfittl, Faruk. Musa, ikinci devdere Mustafanın a - Kurtdereh Büyü.k ortaya i§tira.k eden pehlivanlar 

Bedil, Xusuf • Necdet, Süley - yakları ile iki gol yaparak 2 • O 
man, SalAhattln, Budurl \'e Sa- galip geldl. 
ratlm<len mürekkep çok kuv - Bundan ba'şka Bakırköyspor 
vetll bir kadro ile çıktılar. 
başından sonuna kadar hAkl -

iyetlerl altında geçen musaba 
kanın llk dakikasında. soldan 
aerl bir akın yapan Gala.tasa -
raylılar Salahattlnln yerinde bir 
kafa vuruşlle ilk gollerini ka -
sandılar. 

D&lvre ortalarında yine SalA. • 
hattin vaaıtaslle ikinci sayıla -
rını da çıkardılar. 

lldncl devrede bir penaltı ka 
cıran Galatasaray takımı nlha -
yet Budurinin sıkı şutu ile U • 
cüncU gollerini de attılar. 

Dünkü bu ekzersiz maçında 
Galatasaray takımı cidden gUzel 
)>tr oyun çıkardı. MUdafaada 
Farukla Bediinin aksamasına 

ratmen Yusufla Musa hUcum 
hattında, başta SalAhattln ol -
mak Uzere Buduri ve Saraflm 
tamamen muvaffak oldular • 

Barutgücü mağlup 
DUn Bakırköy Barutgllcü sa. 

hasında Fatih Halkevl lle Ba. -
rutgUctı A ve B takımları kar
tılaşmıştır. 

llt oyun BarutgUcU B Ue Fa. 

Bursa Stadı 
Dun merasimle açıldı 
B;ırsa, 16 (Husuaf) - Bursa 

bugün çok canlı bir apor günü 
yaşadı. 

Şehirdeki Atatürk ıtadımn fut 
bol sahası, koıu biati ve manej 
yeri binlerce halkın iştirakile ya 
pılan merasim sonunda açddr. 

Sporcu vali Şefik tarafından 

Terilen güzel bir nutuktan sonra 
küıat meruimi yapıldı ve bütün 
aahalarda birçok müsabakalara 
baıtandı. 

Bisiklet 
Sekizinci yarış dUu 
muvaffakıyetle yapıldı 
Seri bisiklet yarıılarının ıeki

zincisi dün Topkapı ile Silivri ka 
sa basının biraz ilerisindeki 7 S in -
ci kilometreye kadar gidip gelme 
olmak üzere 150 kilometrelik bir 
mesafe dahilinde yapılmııtır. 
Topkapı stadının önünden ha -

reket eden kotuculardan Hıralam 
bo ile Torkum biraz sonra ileri. 
ye fırlamıtlar, kah biri önde, kih 
diğeri olmak üzere Silivriye ka -
dar birbirinden ayrılmıyarak bir. 
likte yollarına devam etmiılerdir. 

Tam kasabanın methalinde Ha
ralambo ileriye f ırlaınrt ve gittik. 
çe açılan bu aralık yan§ın sonu -
na kadar kapatılamamııtır. 
Baıtan sona kadar heyecanla 

devam eden bu yanı güzergahta 
ki köy ve kasabalar ahalisi ve 
sporcuları tarafından alkııliirla ta 
kip ediJMittlr. 

Dünkü ılık ilkbahar havasından 
istifade etmek için tehir.den uzak
laımıı olan birçok motosikletli ve 
otomobilli yolcular da bu yanıt 

takip etmiılerdir. 

Neticede Süleymaniyeden Hara 
lambo 4 saat 44 dakikada birinci, 
Feneryılmazdan Torkum ikinci, 
Süleymaniyeden Yani Uçüncü ol -
muılardır. 

Bugün elde edilen vasati sürat 
saatte 31,700 idi. 

Seri bisiklet yarışlarının sonun 
cusu gelecek pazar günü bisiklet 
federasyonu asbaşkanı Cavit Cav 
da hazır olduğu halde ayni yer -
de yine 150 kilometrelik mesafe 
dahilinde yapılacaktır. 

~"f{ııımda ewcl7d gfl.n mc'kfe pll1er ar<1!ııt~.a ooley'bol m•-ı,'l'Cloo. 
kal.an yapılm~ır. Yum.rıdaki fotoğrafta Beden Tcr'bive:Ji ve 
Da Tara fMRltU'i ~ndon btr eutmıtıt.ıne glSrillmektetlw. Bu 

BtJtlen Ter ta. m el tr. 

Y AGLı · GÜREŞLER. 
Dün Taksim stadmda yapılan müsabakalar çok tatsız geçtı 

Vefat etti 

Tekirdağlı rahatsızlığını ilet 
sa re rek güreşmedi 

Bahkeslrden gelen bir haber 
Kurtderell Mehmet pehlivanın 

öldüğünü bildirmektedir. Kurt-
derell Türkün namını Avrupa 
ve Amerika.da yükselten bir peh 
Uvanımızdı. Zamanında dünya_ 
nın en meşhur pehllvanlarlle 

güretımift ıırtıaı. 7ere aeU~ ol. 

Hava Kurumu Taksim şubesi 
tarafından tertip edilen yağlı 

güreş müsabakaları dUn Tak -
sim stadyomunda yapıldı. Sa -
hada her zaamn görülen kala -
balık yoktu. 

tık olarak KUçük ortalar gU • 
reştller: Geredeli Mustafa, A • 
da.pazarlı CelAll 6 dakikada, Si
Uvrlli KUçUk Hüseyin Adalı 

Melımedl ayak gU'ldeslle yendi. 
Adapazarlı Rıza Malkaralı Os -
manı, Geredell Mustafa Silivri
li Küçük HUseyini, EyUplU Re-

m~tPJtı "-ılllN~•M ~~ e e 
hate çekilmişti. On sene evvel 
AtatUrkUn iltifatına. nail ol • 
muştu. Kendisi o zaman: 

- Ben ölmüştüm, yeniden di
rildim, demişti. 

cep Çatalcalı Recebi yendi. Be. ı Gelecek hafta aynı pehll 
şiktaşlı Küçük Yusuf Zekeriya !ar yağsız gUreşeceklerdlr. 
köylli Nazifi ters kepçe lle peset Dlln Tekirdağlı blr aralı~ 
tirdi. nıma geldi. Bir hafta evvelki 

Subaşı köylU Osman EyUplU zımda kendisinin danışıklı ,O 
~fehmedi yendi. reş yaptığını yazmıştım. B, 

Bundan sonra bUyUk ortaya telmih ederek dedi ki: 
gUreşlldl: - Ben Manisalı Halllle d~ 

Hayrabolulu Pomak SUley . şıklı güreş yapmadım. Böyle b 
man, Ada.pazarlı Serveti kal - şeye neden !Uzum göreyim bn. 
dırmak auretfle yendi. Adapa - mem ki. .. Eğer danışıklı gUrtf. 
zarlı Yıldırım Bekirle Babaeski heveskA.rı olsaydım A'..-rupı~ 
il KüçUk İbrahim arasındaki yapar, bir hayll para kazanır 
güreş çok çetin oldu. Beklrin <hm. Halil geçen seneden ço1' 

yldlr. Benim aynı zamanda ıs:at' 
nımda çıban çıkmıştı. Bu yUS 
den zorluk da çekiyordum. 

Bu çıban hAlA geçmedi. Sd 
yUz~en bugUnkU güreşlere gl,. 
mlyeceğlml daha evvel Ha~ z.................. BOY,ıeu11.1a. ..... __ """,... 

gttnkU güreşler yağlıymıı. Bdı 

""' ise yağlı gUreşe henüz idman • 
... sızım. Filvaki yirmi gün son!'J 

ÖIUmünden büyllk acı duy -
duk. Ailesine ve pehlivanlara l 
taziyetlerlmlzl blldlrirlz. 

Kırkpınar güreşleri var. O sa. 
mana kadar idman yapıp orad• 
güreşeceğim. Güreşten kacaJJ 
bir pehlivan de değlllm. Ban• 
meydan okuyan varsa Kırkpl • 
nar güreşlerine buyursun. 

Babaeskili yarım dü nya mii.!abahısınd.a ı _ Müliyimden haberin var nıı? 

Dünkü atletizm 
Atma ve atlama karşılaşmalarında 

iyi neticeler alındı 
İlkbahar atma ve atlama müsa

bakalarına 132 atlet İ§tirak etti 
ve çok iyi dereceler kaydedildi. 

Mevsimin erken oluıuna rağ. 

men Pulat yüksek atlamada 1.81 

Kategori 1 
Yüksek atlama 

1 Pulat 
2 Münir 
3 Halit 
Uzun atlama 

1.81 1 Milcahıt 

2 Feyyaz 
3 Muammer 

atladı. Henüz iki senelik atlet ol
mıyan Arat güllede 13.31, Mu. 
zaffer uzun atlamada 6.87, Halit 
üç adımda 13.60 yapmı§lardrr. 

Teknik neticeler §Unlardır: 

Kategori 111 kategori IV. 

1.60 1 Dinçer 1.59 Y. R. 
2 Ragıp 
3 İhsan 

kısbetl parça parça olduğundan - Beyrutta imiş. Fakat Kırk• 
hakem heyetinin kararlle bera pınar güreşlerine ıgeleceğlnl z&O 
bere kaldılar. Bandırmalı ŞUk- netmem. Çünkll şimdiye kadaJ' 
rettin, Romanyalı Ahmedl, Koç orada hiç de iyi bir netice alma• 
Ahmet ÜsküplU ldrlsi yendi. dr. YüzU yoktur sanırım.,, 

Adapazarıı Hüseyin Karamur - Kırkpınar güreşleri 
selli Hilmiye pesettl. 

Bu güreşlerde rakiplerini ye başhyacak 
nenlerden Koç Ahmetle Şükret Mayısın 5, 6 ve 7 nci gUnlerill 
tin berabere kaldılar. de Edirnenln SM"ayiçlnde Kır~ 

Bundan sonra pehlivanlar bir pınar güreşleri, Çocuk Esirge • 
sıra olup vefat etmiş olan Kurt me Kurumu menfaatine yapıla
derell Mehmet için blr dakika caktır. 

sükut ettiler. Yağlı olarak profesyonel gtl· 
Başa güreşecekler çağı - reşçller arasında icra edllece1' 

rıldı. Tekirdağlı Hüseyin seyir- olan bu müsabakaya bUtUn peb 
eller arasında bulunuyordu. ııvanların iştirakini temin tein 
Kendisi hasta olduğunu, güre - mayısın birinden on beşine ka.. 
şemlyeceğlni söyledi. Bunun ü- dar Türkiyenln hiçbir yerinde 
zerine Babaeskili lbrahlmle Ya- güreş müsabakası tertip edile· 
rımdUnya Süleyman güreşti. mlyecektlr. 

1 Muzaffer 
2 Vahit 

6.87 1 Yaşar 

6.21 2 Çaroğlu 

6.08.5 3 Hayri 

6.11 (Y. R.) 1 Kemal 5.58 l brablm galtp geldi. ----------~-=---
5.SS Lüleburgazlı Ahmet Molla IStİRJSdekİ müsabaka 5.95 2 Hayrettin 

5.16.S 3 İhsan 
Uç adım 
1 Halit 13.60 1 Mücahit 11.72 
2 Fethi 13.54 2 Yapr 11.60 
3 Uç tek 12.87 3Şevki 11.54 
Sınk ile yüksek 

1 Sudi 
2 Şerif 
3 Halit 
Gülle atma 

3.10 1 Stavre 
3.10 2 Kemal 
2.90 3 Cemil 

2.70 

1 Arat 13.32 l Muammer 13.05 
2 Şerif 12.01 2 Hayri 11.57 
3 Bülent 11.26 3 Fuat 10.57 
Disk atma 

l Arat 38.10 1 Muammer 31.l 7 
2 Tevfik 2 Fuat 
3 Şerif 3 Afif 
Cirit atma 

t Reıat 49.74 1 Kemal 42 .82 . 
Z Şerif 45.23 2 Fuat 4065 
SAH ~ 

1 lhsan 
2 Vecihi 
3 Mardik 

S.35 Mehmedl yendi. Babaeıkill lb • btinye havuzunda tamir ediJ. 

12.84 
12.63 
12.00 

rahim Pehlivan köylü Mustafa. mekte olan Hamidiye mektep gc
yı tuttu. Bu güreş oldukça zevk misi futbol takmıile Denizbank 
il geçti. Vakıt bayii llerlemlş , futbol ekipi arasında dün lstiny• 
ortalık kararıyordu. Hakem he- de bir müsabaka yapıllDIJ, ve ne
yeti bunları berabere bıraktı - ticede Denizbank takımı 3 - 4 
lar. 1 galip gelmiıtir. 

'''" 



,, 
Dlln1ril maçuı galtöi Ve/alıhr 

Milli Küme maçlannda 
........................................................................ ._ 

Beşikta ·ş 
Ankaradaki ikinci maçıda kaybetti 
Ankaragücü - 1 Beşiktaş • O 

Vefa Doğansporu 6 - 2 yen di 
Oyunun 83 üncu dakikasına kadar 2 - 2 berabere vaziyette 

olan lzmirliler yedi dakikada dört gol yediler 

' 

l :Evvelki giln Feneııbahçeye 5-- kikten Sulhi ilk golil attı. Bunu 
h..~ağlup olan 1.zmir şampiyonu altı dakika sonra yine Sulhinin 
~anspor ekipi dün de Şeref ayni po~isyonunda yaptığı ikinci 
;,~clında Vefa ile karşılaştı ve sayı takip etti. 2--0 mağlup ol
~ devreyi 2-0 mağlüp bitir. malarına rağmen t.oprak Bahada 
lıe:n sonra ikinci kısmın baş • bir gün evvelkinden daha iyi ve 
/~ !beraberliğe erişen misa. muntazam bir oyun çıkaran mi. 
ır takını, oyunun bitmesine ye- safir ekip oyunu yine mütevaun 
d~ dakika kala Ustüste dört gol bir şekle soktuğu anlarda ilk dev 
~1Yerek bu defa da 6-2 gibi açık re bitti. 

• lr farkla yenildi. !KtNct DEVRE: 
Bini aşan bir seyirci kütlesi ö. İzmirlilerin yaptığı ilk akın 

:tinde saat beşte haşlıyan ve ha. • ":vutla bittikten sonra onların 
tienı Feridun Kılıcın idare etti- 1 

dfinkU .karşıJ~ayıı. 'takımla r 
: §ekildeki kadrolariyle çık • 
ışlardJ. 

'lre/a:: Azat - Vahit, Sülc ·. 
~?ı-Se/er, LUtfi, ŞüJ.-rü-Nc 
Cip, Mu:Jıte§em, Sulhi, Gazi, Mel 
tlıet. 

1. Doğa.nspor: ômer - Sait, lf< 
,
1
t ...... MacU, Jrfaıı, AbdullaJı -

ı feJımet, Yusuf, Fuo.t, Abbas, l 
llıflı. 

yaptlğı diğer hücumlar biribirlni 
kovalamağa başladı. Çok canlı 
oynıyan sarı kırmızılılar bu ara. 
da iki açıklarmm iyi iglememesi 
\'e müsait vaziyetlerde şilt ata • 
cak yerde - marke edilmiş bile 
olsa - Fuadı beslemekten vaz • 
geçmeleri yüzünden, 4 Uncu daki
kaya kadar gol çıkaramadılar. 

Nihayet srkışan Vefa mQdafa
ası bir penaltıya sebebiyet ver • 
di, atılan penaltıyı Azat yakala. 
dığı halde elinden kaçırdı Fuat 

böylece takımının ilk sayısını 

kaydetti. Bunu 14 Uncil dakikada 
jine Fuadm frikikten yaptığı i
kincf bir gol takip etti. 

Vaziyet berabere olunca iki ta. 
raf ta daha canlı oynamağa baş. 
!adı. Fakat bir glin evvelki sıkı 
müsabakadan sonra bu defa da 
enerjik bir maç yapan misafir
ler galibiyet golilnü yapamadık. 
tan başka 37 inci dakikadan son. 
ra da bir hayli gevşediler. Bun
dan istüade eden Ye§il beyazJı. 

lar da 37 inci dakikada Gazi va. 
sıtasiyle üçüncU, 41 inci dakika
da l ecip dördüncü, 43 üncU da. 
kikada Sulhi beşinci , bir dakika 
sonra ve maçın bitmesine bir da. 
kika kala da tekrar Necip altın
cı Vefa gollerini attı. 

Berabere bitmesi pek mümkün 
olan bu oyunu da Doğan sporlu. 
ların acemilikleri ve nefessiuik . 
leri yüzünden ikiye karşı altı gol 
le Vefanın galibiyctile sona er -
di. O. M. R. 

Mu1ıtcşcm lzmir miida/a(lStnı 
yarmağct çalışıyor 

Ankaradaki maç 
Ankara, 16 {Hususi) - ~nıa 

küme maçını yapmak üzere An. 
karaJa gelmie olan 1stanbulun 
Beşikta.s takımı ikinci maçmı dn 
Ankaragücü ile yapt. 

Bu mUsabakaya siyah tieya.tlı. 
lar §U ~kilde çıktılar: 

{}yunun ilk on heş dakika~· 
karşılıklı hücumlarla geçtikten 
~nra :Vefalılar yava§ yavag n
gır basmağa lb~ladılar ve 18 il ~ 
21 lııcl dakikalarda üstliste ik: l'e/a • Doğanspor maçından iki en3fatıtatıe, (Ortada) Be~kt~lıl ar Ankaradaki ilk maçlarında ra1.-i7ılcrilc bir arada 
\orner kazandılar. Fakat istifade 
edenıediler. Nihayet 27 inci daki. 
~ada muhteşemin attığı bir fri. 

Mehmet Ali - Hüsnü, 1bra1ı.im 
- Ilü.soyin, Bedii, Feyzi - Ha-ı 
yati,Rıdvan, Hakkı, Şeref~ E~ef. 

~-'_, __ ,.. ___ ...,. __________ _ 
Müsabakanın ilk devresi daha 

Karışık takımlar IDkl 
. ~ . . ' 

... • ......... fi" 

~ z · D 2 1 d ziyade Ankaralıların baskısı al. 

yiş ı .reragı - gen i :!~=.~:::~~~;:;;;~~~ 
Hilal • Kurtuluş muhteliti, B~ykoz karışıgına hükmen mağlüp oldu ~:~::~~;~:~:~{~:€!:. 
Beden Terbiyesi kupası iç~n J l~~ - Kurtuluş .kan§ı~ı maçm l ŞlŞLl - PERA 1 yanından avut oldu. Bu tehlikeyi larsa da Vahap bunu avuta attı 

karışık takımlar arasında tertıp h.u~me? .aleyhlerıne n~~celenme. Günün en mühim müsabakası savuşturan Peralılar derhal hücu Son sekiz dakika Bcşiktaşın mağ 
. lik !arma dün Şeref sı ıstendıkten sonra Hılal - Kur . . .. . ... m til ı.., k t .. 

edılen maç ed'ld' G" Un tuluş ekipi ile bir egzersiz milsa Şışlı • Suleymanıye karışıgı ile a geç er. a a çok gur.cl bir lübiyetinden kurtulmak için gar. 
stadında devam. 1 ı. un · Pera • İstanbulspor muhteliti kar oyun çıkaran Şişli mildnfaasım . .... • 
'lk u Anadoluhisarla Boz. bakası yaptı. 1 'd' Ahın t Ad . h bir türlil '-'aramad 1 fettigı ga~tle geçti fakat netice 
ı oyun . . . . şı aşması ı ı. e emın a. ,, ı ar. ğ' ...... 
kurt arasında idi. Bırıncı devre· Mütevazı.ıı cer;yan eden oyu . kemliği ile oynanan bu milsaba. Oyun mütevazin bir şekilde de. de ış~ede~ ~nkaragucunun ga • 
de Hisarlılar solaçıkla:ı ~'8.Sıta - nun 15 incı dakıkasmda Beykoz kada lstanbulspordan yalnız Ha. va mederken 20 inci dakikada lebesıyle bıtü . 
siyle ilk golil yaptı. lkıncı k!sın;ı- solaç•ınm bir hücumunu kesmek sanı alan Peralılar: , H İstanbul takımında Hus" nii, An rd - b r ·o traçın ortasını iki müdafi ara-
da. Bozkurtluların k.açı ıgı . 1• istiyen Hilalli Selim kolunun Us- ç. f · ka .... dan da kaleci Namtkla Va-

1 J k a atı110 - Hristo, Çivclck - sına sıkışan D' .. l b' ·" 
Penaltıya mukabil Hısar ı ar ı ı k U d H ta ıran guzc ır knfa h tüne düştil ve sa a an ı. as • Toto, Hasan, Çirıoviç _ Mcsinc- v 1 p ap sahanın en iyi oyınıcuları 
gol daha rıkararak müsabakayı ld 1 b J ·:.· uruşuy a era ağlarına taktı. ·a· 

,.. neye ka ın an u oyuncu an son zi, Cııla/i, Etycn, Bcım'biıw, Talca ı ı. 
3-0 galip bitirdiler. ra sekiz kiti kalan Hilil • Kur- şeklinde idi. Mağllıp vaziyete düşen Peralı. ===:...:?:::========= 

. 
/znıir kalcctsiııiıı biı· Tı·ııı ları§ı 

BEYKOZ - H1L!L H' tuluş muhtelitl artık müsabaka. Şi§li ise Süleymaniyeli İbra . ların bundan sonra daha düzgün kınu yakaladığı fırsattan istifa. 
Sahaya dokuz ki§i çı an 1 

• ya devam edemedi, maç ta bu ge. him, Ruhi ve Danişle takviye e. "alı§tıkları görüldüyse de yine de ederek Danişin ayağiyle ikinci 
kilde bitti. dilerek şu kadro ile çıktı : rakip müdafaa önünde aciz kah. sayısını da çıkardı. Bundan sonra 

id J·a7:ı ı bir hücumıı 
Sıtlhiuin ra7.ip 7:alcc ·--

M .il" K:=me p uvan cedveli 
TaT.-ım. 
A. Gücü 
Pcnerbahçe 
Beşiktaş 
Demir s. 
Vefa 
J\teı; 
noğan 
11 !S ra~ 

I I U Jl. Jt. A . 1'. 
H. G. 

1 
l 18 10 

7 5 1 12 5 
5 4 3 13 6 
6 3 - 6 2 
3 2 1 2 10 7 
4 2 3 5 lO 
5 1 l 4 6 22 
5 :ı 2 e 
2 

1'. 
18 
13 
12 

8 
8 
8 
6 
2 

Gayrifedereler 1 

Tescil mi edilecek 7 
An karadan Yerilen bir hn

here göre, letanbuldnkl o • 
kallfyet (sabık gayri tedc • 
re) klUplerl, Deden Terbi -
yesl Umum MUdUrlUğU ta
rafından bir kararla teşkl • 
lftta bağlanacaktır. 

Kaydı ihtiyatla telftkkl c 
dilmesi icap eden bu haber 
tahakkuk ettiği takdirde 
bu gibi kllipler Ye gerek n . 
zalarmı Ye gerekse şahsiye
ti hUkmlyelcrlnl tescil etti. 
receklerdir 'e bunnu netice 
si olarak şampiyonluk mu • 
saba kal. rııın ve be) ı:clmll<'l 
temaslara iştirak etmek 
hakkını ka·"'nmış olacaklar 
dır. ...................................... -··-·--

Arnum.ak - Vlastardi, Ruhi 
- Martatyan, lbmhim, Ar§cvir 
- Hıraç, Nubar, Suülur, Da~. 
Dirmı. 

Müsabakanın ilk dakikasında 
bir Şişli hücumu esnasında Sul. 
dur'un sıkı şütU kale direğinin 

,'ordu ve nitekim bu kısım böyle. yavaşlıyan Şişlililer kat'§ısmda. 
"'c 0-1 Şişli lehine bitti. Pcr:ı tam bir hakimiyet kurdu ''e 

1KL'Ict DEVRE· Culafi de 30 uncu dakikada bir 
gol attı, bundan sonraki müddet 

Peralılarm başladığı ikınci de- içinde Pera üstünlüğü gittikçe 
fa beş dakika yine müsavi şart. artmıg olmakla beraber vaziyet 
l~r içinde cereyan etti ve devre. değişmeden müsabaka 2-1 §ioli· 
nın 15 inci dakikasında ~igli ta. ni galibiyetiyle bitU. , 



Yeni kitaplar: 
.--........ --.... -... ...-
Türkiye Maarif 

Tarihi 
Birgün flim çevirmekten vaz geçerlerse Son zamanlarda kültür hayatı· 

mız yeni bir eser daha kazanını§ 

------------------------8 u gl 'Jızlar asla aç :~ ~· ~:!::!\~,~~:~; : L'U. 1 kiyede Maarif Tarihi,, adile ne§ 

Memlekette VAKiT ...... ___ ..... _________________ ..-......---...... 

l\' iğde iftihar edilecek hl 
kiiltür merkezi oluyor 

Niğde, (VAKiT) - Nlldede tırmaktan ziyade köylerde Uç •lklltl mevıuuna kendllltlJD 
kUltUr hareketi iftihar edilecek hocalı ve beş ıınını okulla.r'te- den temaı etmiş bulunuyord 
bir genl~llkte yUrUyor. Bir ta- sis etmek ıuretJyle tam tefek· Bu, orta okullarda kız talebe 
raftan her yıl ldarel huıuılye kUllU tedrisata lmkln vererek dedlnln geçen yıllara ntsb• k 

rettiği kitaptır. latanbul mua.l • 

kalmlyaca lal,.dlr limlerile killtür müeueselerinin 
yaşayış tarzları, bunların be§ a-

KilçUcUk beyaz aırdanberi TUrk maarifine yap -
perde muhakkak tıjı himıetleri ihtiva eden bir e-
ki çok verimli bir ser maarif hayatımızın eksik ka 

b ü tccai maarif kısımlarınnı re- ,ehlrJI fle köylU tocukları ara· 
kimu yUkseltilml,, diler tarar sındakl ilk tahsil farkını berta
tan köylU emsali az gOrUlebllen rdr etmektir. 

kıyaıt kabul etmfyecek ıra• 

artı, kaydetmeıldlr. iki yılı 
vel gerek merkezde ve •ere 

kaza orta okullarında kız tal 
benin sayısı. reanıt kayıtlarda 
anlnşıldıfıua göre, (Ok az bl 
derecede iken bu~Un mevcut e 
kek talebe alsb<.'tlnl geçllilJ bll 

geçim vaaıtaaı. lan mühim bir tarafını tamamlı-
dır. Sinemaya in. yor. Eeerin birinci kıımı Arap • 
tiaap ettikten lqma ve iskol08tik tedris devri-
sonra aç kalmak dir. 
varit olamaz de .. 
nilebilir .. Bir gUn 
sinema ortadan 
kalksa artistler 
ne iş yaparlar? 
lifte bu oldukça. 
mühim bir mese. 
ledir. 

Sinema bir çok 
artistleri hayat 
mücadelesine kar 
fi hazırlıklı bir 
vaziyete aokm\lf. 
muştur. Bu yıldız 
lar bugUn ıine. 

madan ayrılsalar 
yine de aç kal• 
mazlar, çUn.kU ıi. 
nema onlann 
miletakıbel mes. 

Bu devirdeki; saray mekteple
ri, halk mektepleri, ukerl mek
tepler, meslek ve ihtisas medre· 
seleri, aakerl sanat mektepleri 
ve memur mektepleri kıaımla.rı ... 
dır. / 

Bay o.nan Ercin bu ueri vU
cude getirmek, kısım kıeım ince
lemek için birçok vesikalara m~ 
racat etmiı, bir hayli emek har -
camı§ttr. BaY, beman Erginin bu 
güne kadar memleketin kUltUr 
hayatına hediye ettiği eserlerin 
sayısı mühim bir yekftna baliğ 

olur. 

teklerini hazırlamıştır. Bu yıl. fak olmuı ve hiç bir münekkit 
du.lar klınlerdir .. Milstakbel mes orkestra ,efinde en ufak bir hata 
leklerl nelerdir? Bunları tetkik dahi bulam&mıf]ardrr. 

Yeni eaer yazmak latiyen her 
müellif, inkir edilmez ki Osman 
Erginin bu e1erlerinden istifade 
etmemiş olsun. O, aynı zamanda 
memleketin ilim hayatında yeni 
filizler vermek lstiyenlere de 
rehberlik vazifeıilli rörmilştür. 

edelim: 

ROBERT TAYLOR (l\lüsak
be 1 'boksör) : 

Fenıand Gravey'in istikbali 
parlaktır, !beyaz perdeden ayn
lırsa orkestra tefliği ile karnını 
doyıırabilir. 

JUL BERY (Mllstakbel köpek 
terbiyecisi) . 

"Sabah olyor,, filminde köpek 
terbiyecisi rolU:tıil yapmlf' da 

MUellif, yeni neelin bu kitap -
tan llylldle latifllde edebilmes· 
imklnlannı da dU,UnmUı ve e . 
serde buı izahlar yapml§tır. Bu 
izahlar sayesinde TUrkiye ma • 
arifi tarihi hakkında fikir uhibi 
olmak lateyen herkesin arzusu -
tatmin edilm.iı o~yor. 

Jul Bery bu aanata çok çabuk o.maıı ~n ,Mıftl tamam 
ısrnmq ve lbu bu.susta. derin in- lıyan diğer iki cildini de sabır -
celemeler yapm11 bir mütehaa- sızlıla beklemekteyiz. 
!18 sı!atile bazı kimselere müla-
kat vermiıtir. Mamafih Jul Be-
ry umumiyet itibarile bUtUn hay ___ "lllıı .. _.. _ _,_._"1111 .. -. 
vıınları teri>iye etmek emelinde 
oldufunu ileri eUrmektedir. Çe
\"izıliği filmde kendisine zevk ve
ren bu sanat Jul Bery'n,in mU. 
takbel meslefi olabilir. 

VAKITa 
abone 

o lunuz 

bir gayretle beş sınıtıı tedrisata 

elverişli bUyUk ve ınodern okul
lar \'Ucuda getirmiştir. 

Köylerde Yllcuda getirilen hu 
modern mekteple~Iıı ıı;;·ısı alt· 
mıştır. Ve bt\ f1) okul şu son iki 
~ene zarrnada yaptırılmıştır. 

V•li Bay Faik üstUnlln köy 
ktiltlll' davası Uzerlndekl nok· 
·al nazarı, mektep adedini art-

Bu dayanın tahakkuku için 1-
darei buıusiyece köylülere aon 
iki sene içinde 4 O öğretmen ve
rilmiştir. Bu, ilk hamlede elll 
köyde tam teşekkllllU teı'lrlsatın 
teminine kadar devam edeeek-
tir. 

Köylerde inşa olunan yeni \'C 

ıııodcrn okulların yarınl\I lhti· 
yaçlnrı dahi nuara alınmıştır. 

resel;\ her okulun bir de ziraat 
'idanlığı vardır, llk tahslUnl 
llma~a başhyan bir köy ya,·ru
.unun ziraate henilz pek kUçUk 
•aşta iken peyda ettiği Unslyet 
ıu fidanlıklarda elde edlle<'ek 
'aydnlı billı;lerlc takviye olunu-
a!>tır. 

tık tahsilini ikmal eden bir 
ii)' çocuı;u orta \'c yilksek tah· 
illerine dc\'nm etmlyerek kö-

Unde kaldığı takdirde hiç ol -

Junm::ı ktadır., 

~iğdenin merkez orta okuld 
nınzbut \'P ıııııazınm bir blnnı1ır 
'Cc krıtlı olan hu hlnanın en nstl 
pansiyon ola ra l\ ayrılın ı~tir. 

:Niğde orta ok ıı 1 pa nslyond 
blrçolc mekteplerde pansiyon • 
lıırdan ,b:lrınma ~artları ltiba • 
rlyle, talcbE' lehine olarak ta -
mamen nyrırlır. 

Burnda yatıp kalkmak \'C' 'ı· 
yip lı;mek :cin talebeden ayda 
s:ıdece altı lira alınmaktadır· 

HattA bu altı lirayı veremh•· 
cek olun fakir çocııkların panııl• 
~on bcde!iııl kUllllrsevt-r llba)'• 
hususi muhasebe lılltçeslndcn ö• 
detmektedlr. nnzsa kendisine kUI gelebile -

<'Ck zirai malüınatla nıUC'ehhC'z H. G. 
----------------~-

ı ulun a c ak \'e köyUnde babadan Yeni bir filmde eski kıya• 
le1eden gördUlU iptidai çiftçi ~tleri canlandıracaklat 
lf;e yeni uıuller katarak mo Sevlmll çift Fred Aster il• 
'ern ziraatı ihya etmefe talı'8- Clnger Uoger'ln yeniden birle 
'.l':tır. ~erek eski bayatı ,.e bllbu.ıa eı 

lCUltUr hayatı merkezde da ki kıyafetleri aksettiren bir 
\I ayın şekildedir. Niğde orta mm hazırlayorlar. Mevzuu 1911 
.nektelılnln iki sene ev\·elkl ta senesi ile 1918 aarıında cereyan 
!ebe me\'cudunun 240 olmaaınn eden bu tılmde eakl Amerika 
mukabil bugUnkU mevcudun fkl kıyafetleri \'e eski danslar teba 
!lllttle VaUi'.a4til\l aıoruıttr. 1>I' rll• ettirildikten ıonra yeni 
'?er Jkr knacbr da orta okulla• tla.nsların nasıl ortaya çıkmıı: 

rın talebe mevcudunda bUyUk olduğu gösterilmektedir. 
'>lr artı' bulundultu resmi ka 
·ıtıardan anlaşılmaktadır. 

~iğdede sosyal bayatın, ort:
\nadolu memleektlerlnden ba-

Filmde evveli çok toy bir kıı 
rolUııU yapan Clnger Roger ril· 
min ıonunda tamamen asri bir 
kadın haline gelmekte ve filmin 

~ılarmı hayJl geride bırakaı·al ·n.tldadınca Amerllta kadınlı 

lerecede yUkselmlş olduğu Cler ~ıııın nasıl teklmUI etm" old1• 
hal göze <;arpıyor. Bunu lıaş ;unu göstermektedir. 

Robert Taylor, ''Yaşasın genç
lik,, isimli filminde bir çok atle
tik hareketler göstermiş, atlamış 
sıçram11, kotmuş ve tam mana
sile bir atlet olduğunu ispat et
mişti. BUtUD 8J>Orlan bu filmin
de bir araya getlrmefe muvaf
fak ol'an Robert Taylor yaln1%Ca 
boks yapm&mlftı. Fakat ton giln 
lerde çevimıefe bafladığı blı
filmde t>c>Uör rolUnU yapmağa 

mecbur ka~ ve bu .mUnasebetle 
dört bet defa ringe çıkan Rc!bert 
Taylor eaulı bir antreneman ih
tiyacı duymut ve tuttuğu hu.!uıt 
hocadan bolm deraleri alarak mil 
kenunel bir bokaör haline girmiı
tir. Evvell rotu için boks öğren
meğe karar veren Taylorda boks 
hocaları bUyllk ibir istidat gör
müşler, yıldlZlll bugUn ufak bir 
çalışmadan BOnra. her hanği bir 
orta .siklet f&.Dlplyonu ile döğil
tebilecek vaziyette bulunduğunu 
bildirmiolerdir. Ha.tt.A bir ı,:ok 

boka mUtehuaJSları bu şöhretli 

ylldrzın bundan on sene evvel 
orta siklet pmpiyonu olan Jak 
Delaney'e benzedifini ileri sür
mektedirler. 

kabir yazımda izah edeceğim. ('ok gUzel danslarla. ıUılU O• 

Fakat burada okul \"e talebe va lan bu mm aynı zamanda ma· 
Jan Gaben """'"li hayvan,, fil- Parhll bir (nfofjrt1{rımıı bulıarı bl 

..c..ıı ıh·etlerinden bahsederken sos C'er:.Jr.n maceraya geçen r 
ltnısil t'ltıı. I: ii:trt çektiği bir • 

1 

Beyaz perdeden çekildiği tak
dinle Robert Taylor aç kalmıya
cak, .bokaörlWc yaparak geçimini 
temin edecektir. 

FERNAND GRAVEY (Müs
takbel orkeatra tefi). 
Femanıd Gravey için aç kal

mak korku.tu yoktur. Sinema ha 
yatmdan çekllmeei icap ettiği 
takdirde kendisi mUkemmelen 
orkutra teflii'l yapabilecek va
ziyettedir. Filmlenle bir çok yıl
dızlar orkeatra idare etmekte ve 
bir tek nota bilmedikleri halde 
ahenkli el hareketleri ve ses ver
miyen musiki aleUeri ile hakiki 
bir muzisiyen rotu yapmaktadır
lar. 

Fenıand Gravey, rnuaiklden 
pek fazla anlamadığı, John Stra
ua'un aanatuun inceliklerini bil
mediği ve bUyUk aanatki.rm or
kestramnı idare ederken duydu
ğu heyecana tamamen yabancı 
olduğu halde icap ettiji takdirde 
bir orkeetrayı mUkemmelen ida
re edeceğini söylemektedir. :r\i
tekim çok kıymetli orkestra şef
leri yanında çaluıan Fernarv.1 
Grave1. eon çevirdiği "Bir şehir 
dans etft,or,, filminde doksan Ur 
lrifilik bir orkestrayı mükemmel 
bir •uret.te idare etmep muvaf-

minde makinist rolU yapmlf ol- /oloğru/'" yal kalkınma. ve zihniyet ddl· uıevzua ela maliktir. 
dufu için bu mealefe bir u fazla. ------------!.----- ---------------------- ------
itina göstenn~tir. Bugün her Gu··nu··n mu··hı·m meselelerinden biri: 
hanği bir lokomatifi mükemme-
len jdare edebilecek vaziyettedir. 
Sinemadan ayrılmafa mecbur ol
duğu takdirde Jan Ga'ben derhal 
tren, kumpanyalarına müracaat 
ederek karnını doyurur. 

DANZiG 
Umwniyet itibarile 'biltUn yıl

dızlar az çok her telden çalma.kta Ballık 
dırlu. Sinema yıldızlara bir çok Son aylar za\i'mda Almanya • 
meslekleri mecburen öğretmiş- nın. cenup _ 3ark istikametinde. 
tir. Meseli. Madlen Reno çevir- ki hamleleri bir yandan Roman. 
diği ''Helen,, isimli filmde oynı- yayı müteessir ederken diğer ta
yacağı kimya uistanr rolUnde raftan da Polonyayı kutkula.n. 
meıleğe pek acemi kalmamak dırdı. 

için mecburen bir müddet l~bo- Bilhuaa Danzig ıehrlniıı vazi. 
ratuvarlarda çalll}mııtı. yeti Baltık denizinde bir kan çı. 
. Klark Geybl bir jlafta mllddet banr vaziyetine girdi. 

le gazr.te muhbirlerile birlikte Hitlerln Orta Avrupa. fütuha. 
çalışarak "hususi mıdıabir,, isim- tından aonra, ulak bir hamle ile 
li kordela için yapacağı rolü ta- esasen bilyük nilf\ızu bulunan 

sahilinde 

lim etmişti. müstakil Daıızig eehrini işgal et. keletl kalmııtır ki bu vaziyet kar 
Vivian RomaM, CebelUttank mesi ve böylece Polonya ile bu· ıııında Veraay muahedesiyle Po. 

filmi iı,:in mors öğrenınitti. run buruna gelmesi her an bek. lonyanın ihracat limanı olması 
Mişel Simon Jle Jan Pier A- len.en hldiaelerdendir. istenilen Danzig tehrinin böyle 

mon "Yıldızların altında,, filmin- Müstakil Danzig eehri 1919 da bir vaziyeti artık yoktur. 
de muvaffak ola.bilmek için uzun Veraay muahedesinin yUzüncU Baltık denizi sahilinin Dan • 
bir tecrübe geçirerek mükemmel maddesiyle Almanyadan aynl- zig ile birlikte en mühim limanı 
bir gazete müvezzii olmutlardı. mıotı. muhakkak ki Gydnla'dır. 1919 

GörUIUyorki bütün yıldızlar O tarihte Klemanao yum11 ol. seneıindenberi Polonya bu tabii 
meslekleri icabı bir çok yeni it- duju bir mektupta ıöyle demek. liman üzerinde devamlı bir çalış. 
lere el atmakta ve az çok tecrU- te idi: ma göstererek büyük bir eser vU. 
be rörmekteclirler. Bu yıldızlar "Polonya için Baltık denblnde cude getirmiştir. 
yarm her hanfi bir Mbeple aine. Dan&ir'ten daha emin bir mah. 1919 senesinde Gydnia ~GO nU. 
madan aynlmap mecbur kalU'. reç tuavvur olunama~.. fuslu basit bir balıkçı limanı idi. 
lana katiyen aç kalmazlar. Yeni KUltakil Dansir 18hrinin me- Polonya yirmi senede burada mU. 
meeleklerl kendilerini bekliyor. aahuı lDM kilometre murabba • kemmel bir liman vilcude getir • 
Ama artık Robert Taylor'u rint. ıdır. Umum! nUfuıu •OS.000 kiti. mfş nUfuıu (30000) e çıkmıttır. 
te, Fernand Gravey'l orkMtn ba.

1 
dir. Bunun 238000 l tehrin için. 1924 serı.e.lnde limandaki ha • 

,ında görmeli-. Vfvian Romans-
1 
de oturmaktadır. Ve hemen hep. rekat on bin ton iken 1931 sene

m da bir geminin gtıvertMlnde il AlmanclJ1'. ıinde bet buçuk milyon tona yük. 
elinde'd renldi bayra1clan salla. 

1 
Yalnız bugün 1909 1ene1lnde aelmlttlr. Bugün Danzig ile Gyd. 

yıp çırpınmuı da aceba hoe o.
1
venay muahedeıiyle Danzig teh nia limanlarının faaliyetleri mü. 

lur mu 1 rlııe verllmlt olan haJdarm bir il. ıavidir. 

bir kan 

1919 aeneaincle V enay muahe. 
desinin dofurdutu Baltık aahl. 
!indeki dar Kluar burtın Alman. 
ya ile Polonya arasındaki ihtill. 
fa sebebiyet vermektedir. Bu dar 
Kluar, Danzig ve Gydnia liman • 
!arını ihtiva eder. 

Bu mıntakanın meaahaaı HOOO 
kilometre murabbaı, nUfuıu iae 
600000 kişidir. 1910 ıeneıi lata • 
tiatiklerine göre nUf 'Jıun % 37 
si Almandı.. Bugün ise bu mın. 
takadaki Almanların ıniktan 

200000 dir. Bu hesaba ıöre Po • 
lonyaya ait olan bu mıntaka Uç. 
te bir ni•betinde Almanlarla mes 
kf'lndur. 

çıbani 
hip demektir. ÇUııkü Almanyanm 
iki parçuı araamda, Baltık deni .. 
zi üzerinde 1.f9 kilometre uzunlu. 
ğunda sahile sahiptir. Bunlara 
rağmeQ Polonyanın aakert deniz 
kuvvetleri hiç denecek kadar az. 
dD'. Donanmaaı iki hatif torpl • 
to ve altı denizaltı ,emialnden 
mUtetekklldir .. 

Polonya. on aenelik bir bahri 
ıJllhlanma proframı huırlamıı 
ise de henll& profram intaç edil. 
memlftir. Burtın Polonya denlS 
kuvveti 8500 nelerden mllteeek .. 
kildir. 
Polonyanın deniz ticaret flloau 

da bUyUk bir rakam ifade etmez. 
En bUyUk gemileri Marep.l Pil. 
ıudıki olan Polonyahlann denls 
ticaret filoları 10000 tondur. 

Den.iz kuvvetleri bakımmdaıı 
hiç te ileri bir vaziyet g&lterml. 
yen Polonyalılar Baltık denlı.lnin 
en mühim bir kısmına maliktir. 
ter. Almanya kendileri için haya. 
ti bir ehemmiyeti haiz olan bu 
mmtakayı bir an evvel Polonya. 
dan koparmafa rahşmaktadır. 

Bu mUnaaebetle Almanya ile 
Etrafında bet kuvvetli komıu Polonya araamda r•~an anla'I • 

bulunan Polonya yalntt.ca berri muhfa bir tUrlU hal ~ıl bu. 
bir kudrete malik defOdlr. Yat. lunamamış oldufundan Danzig 
nısca bir tek limana malik olaa her an Baltık denizinde bir kan 
bile fevkallde bahri varhp iL çıbanı vaziyetindedir. 
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·Yedikule kapısının'M . •• d - k f 
tehlikeli vaziyeti 1 ontro ra yo on eran 
Şehrin lnrk yıl söylene söyle-

...: }_ . 
......... 

AM ED 
~ı:ı b;~~~ı~~er~i~~;~'.e;~::~~ı:i~~~: sın da neler konuşuluyo 
hangi bir semlin sokaklarında 
batnğa glı:miş şehirlilerin fer-

~:~ıa;~:ı g:~~!~li~e r;1:11;~~~udz~ Neşriyat yapabilecek 110 noktaya mukabil 310 istasyon var 
r\' AZ ı\N : 

L Sait Faik 1 
~-__ , _____ _ ~:::1:İ,~~~:~0~~;1:a~~~~~:~~ JS·1Bunlar1n birbirine karışmasına mani olmak için ne yapılaca 

Bozuk olmaları clolnyısiyle A k d 1 k • d k f k 1 t 
yalnızca şehirlinin gBzUne fenn' n ara ra yosunu IS 1 sesın en Ur arma meseıe"' 
göz liken yolları bir tn rnfo bıru· ı Boş zamanlarımız için bize bü
kahm; fakat hayatıııı tehdit e-

1 
yük bir zevk menbaı olan radyo

deıı caddeler de Yardır .. Işte nun, can sıkan ve insanı sinirlen
bunlardnn en gUzel bir misali il diren tarafları da var. Mesela, bir 
Bakırköy· Sirkeci yoludur.. istasyondan güzel bir musiki din. 

ÇöpçU onbaşısı Ahmedi köprll tiyatrosuna şaşar knlırdı. 
UstUnde bıraktığı zaman Üskll- Halinden memnun olduğu yU
dnr arkasmda bir temmuz saba zilndeıı aıılnşılırdı. Etrafı sey· 
hı yeni başlamıştı . re:!crlten o kadar kendinden ge· 

-Bflna bnk Ahmet oğlum cerdi. Ahmet yok ohı\·erirdl. 
dedi, dalga geçme! Bu ne iyi cşydi. Sonrn çıplak 

Ahmet dalga geçmenin m~na· bacaklı bir coculc birden dayan· 
snu btımlyordu. Yarım ynma· dıgı sopaya bir tekme yerleştl
Jak bir şeyler anladı. Mcseıtl rlrdl. llylrnsundnn uynndrrıJmtş 
köprüden pek sarkma. suya tlii bir ne\ rastenik lıall alırdı. Kn· 

Sirkeciden Bnlnrköyc, om· !erken araya karışan telsiz sesi, 
dan Plorya ve Edirne asfaltına 1 şiddetli bir parazit veya ıslı!:, size 
birleşen yoluıı Yedlkıılc kapısı· 1 zevkinizi zehir eder ve pek haklı 
nn ait Josmı hor an lclıı bir leh- olarak sin:ri~nirsiniz. 
ilkedir.. "Pek haklı olarak,, diyoruz. A· 

şersin. Dalgalar seni kapn·erir. . ıı beynine hücum ctü~lııl, Jtüp Caddenin geçmekte olduğu caba hakkımız var mı? .Hakkımız 
kale kapısı fevkalfı.de dar, yo- var zannediyoruz. Çünkü radyo 
kuş Ye aynı zamanda dönemeç· gilıi bir icadı ortaya çıkaran insan 
lir. zekfısın n, bu mükemmel addetti· 

falan gibi... rU UstUnUıı daha ötesinde ya. 

- Yoh, dedi. lnncı binalar yıkılmış gibi oluı~ 

Bfr takını at pisliklerini kü
reğine sUpUrUrken hafif bir 
nıemleltet hayası tutturmak fs· 
tedf. Etrafına bakındı. Hızlı hız 
lı geçip gidenlere ,gUlerek bak· 
tr. Kendi kendine: 

-TUrkUyU ahşama bırnk, de· 
dl. 

Üç gUndUr köprü llstUnde gi· 
dip geliyor. At pisliklerini, ne 
idUğU bellrslz kl\ğıtları, balgam 
ları, ve gene nefdUğU belirsiz 
binlerce, milyonlarca canlı, can· 
sız ,katı, yumuşak, hışırdayan, 

hışırdnmıyan mahlükatı tene -
kesine lll.kayt iniyordu. Dazan 
bfr hemen çekip atılmış cigara· 
nın alınıp alınamıyacağı~ı dU
şt~nUyordu. Cigarn pek icmezdi. 
Bazı akşam Ustlori pek yorgun 
olduğu zaman ve köprU Ustu a.
dota tertemiz gibi gözU

0

ktllğU 
zamnn kendisine şayet bir garip 
tablntn efendi durup cigarasıu1 
yakarken onu paketine baktığı
nı görliverirse: 

- Al hemşerım. Bir tane do 
sen sa\"ur! 

O znman Ahmet utanırdı. O 
cignra paketine içi cigara çekU· 
i!-1 için bakmazdı ki. O her şeye 
bankrdI. Vapurların ilUdUkleri 
bacaların içinden İni çalıyor di· 
ye, bu karının bacaklnrı Uşllmez 
mi diye, bu oğlnncığın potinle
ri neden yok diye, ellerlnde traş 
jiletleri, çakılar ve rozetlerle 
polislerden bucak bucak kncan· 
lar neden böyle koşuyor diye, 
efendilerin cignra paketleri ne 
biçimdedir, nasıl yakıyorlar, na 
sıl tutuyorlar cigarayı diye ... 

Fakat eHni uzatır ve eCcnclf· 
nin cigaralrınclnn birini alıvc· 

rlrdl. Adamın )'llzUne gUlerek 
baka.r: 

- Sonra icen ağam. DeşekkUr 
edoriın, der. Gene i~lno ve dUn· 
yasma dalardı. 

Onunla kimse meşgul olmadı. 
ğı kalabalılt vakitlerde çok 
memnundur. SUpllrgeslnin sn· 
pına dayanır, davar gUderken 
bir manzara karşısında dUşUn· 
mlyen, görmlyen, bakmıyan; fa· 
kat baknr gibi, dUşUnUr gibi 
dimdik duran yamçılı bir çoban 
halini nlırdr. Deniz, vapur, üs· 
kUdar, kayıklar ve gelip gecen 
insanlar ne idi, kimlerdi? 1nsa
nı onbaşı çBpçUlUkten ntıverirsr 
bu kalabalık iç!nde aç kalırsa ... 
Çobonlık yaptığı gUnlerdeki 

du~unmeml'nin yerine bugün 
sUpllrge sapına dnyandrğt za· 
man dUşllnmek. k5tU kötll dU 
şUıımo1c geliyorclu. Neden aca
ba? 

Kn.arsmı }ki ynna sallar, ele· 
ııize> bir daha bakar, hir ferah· 
lık duyardı. tşte onclan sonra 
doyn doya bir adamın ötekine 
şapkasını çılrnrışını. bir kadınııı 
bir erkeğe gUlUmsemeslnl, bas
tonluyu, hnstonsuzu, pudralıyı, 
pudrasızı, IJlek çoralısını, çorap· 
sızı doya doya, kana. kann su I· 
cer g-lbl seyrederdi. 

O znman çöpcU onbaşısı ken· 
dislnl kovarsa nç knlncağmı dU,, 
şUnmlyen Ahmet, seyircisi yal· 
nız kendisi olan bu köprU Ustu 

du. llafn hain lıakardı. Kafa 
sından o otlaııı tutup bncakla· 
nndan ayırn-ermek ı;ec,:crdi. Ve 
halıH<atcıı bir köpek kuyruğu 
gibi kaçan çocuğa: 

-ltiıı kuyruğu, diye söverdi. 
Bazan bir başkası yere düşen 

sUpUrgeyi kapar, kaçardı. o zn
mnn ttl. Yenlcamle kndar knçanı 
kovalardı. Ter içinde ağzında 
yarısı cok tatlı ve gUldUrUcU, ya· 
rısı çok acı ve .dUşUndUrlkU kU
fllrlerle tramny yollarına, teb 
likolcrin ortasına nihayet fırla· 
tılıvermiş sopasına yapışırdı. 

- Bir dnha dayanıp kalman 
bu ktıpek kuyruğuna, der.dl, da
liyon, kakıştırıveriyorlar. 

O gUn Bğleyc doğru geue ken
disini unutup sopasma dayan· 
mıştı. Sopasına inen tekme ile 
birden fırladı. Yanına döndllğU 
zaman cöpçU onbaşıslyle buruu 
buruna. idi. 

Bu Uç mahzur lılr arnyn ge- ğimiz buluşuna hariçten ufak, fa. 
lince Yedlkule knnısı muazzam kat zararlı "tufeyli,. Jerin kanşma 
bir tehlike haline gil"iyor.. Bn 1 sına tahammül edemiyoruz ve lı:.ı 
kapıdan her gUn ınuhaklrnk ki katlar küçük şeyleri, sinek kov:ır 
binlerce vntarıdaş geçiyor ,.e gibi, niçin uzaklaştıramadığımıza 

şimdi re kadar burada birçok kızıyoruz. Montrö ToonfcrammUla·n sonra pa rozit ses şeı-ülinin izale cdilectlf 
knznlar ela oldu; hatt~ otobUı.:le Hakilcaten, bugün radyo bahsin Anl.:ara radyosunun içi 
Bnkırköye giden bazı volcula· 1:3e birrok tali meseleler var ki, ı ğ b" b" · d k . .1 

• ;s u unu ır ırın en ı.ıza memlc- Fakat kim çekilecek? işte lfll' 
rııı, otohllslln penceresinden çı- henüz çareleri bulunamamıştır: k 1 ı· ,... A da' et ere verme ı .. mesela, 150 met- mesele bu. l§in esası aranırsa"' 
knrdıklan kolJarının kemiği kı· ·Sınai müesesekrin, elektrikli ma- ·· · d b. · bA . . . -A re uzerın en ırı gar ı, bın şıma- dio Paris"nin yerini değişti~ 
rıldı, falrnt gene de hu kapı yı- kinelerin çalışmasır.l::lan hasıl 0 • li, biri de şarki Avrupada olan üç Uizrmdır. Zira bundan evvelki~""" 
kılıp yerine geniş bir yol açıln· lan parazit, iki istasyonun birbiri- istasyon ~!ışırsa birbirine faz1a (eransta dalga uzunlukları ıncıııl" 
madı.. ne karışmasından ileri gelen ıslık d k ç·· · ,,ef zararı o unmaz. unkü, hepsı ketler aras.nda taksim olunur" 

Kapının yıkılmnmnsındaki sesi, havadaki bazı hadiselerden kerl:ii sahasında kalır. Şimali Av· bize bugün işgal ettiğimiz; yc~r .,e' 
hikmet, şUpheslz tnrlbt kıymc· dolayı vukubulan "fedinğ., (sesin d k" • bf A d k" • rupa a ım gar vrupa a ı ıs· rllmişti. FranEaya da, uzun 
to malik olmasıdır. kaybolması) bunların ba~lıcaları· b G bA A d • .d tasyon ozamaz. ar ı vrupa a- istasyonu için, daha uzakta r 

Tarlht eserlere her zaman dır. ki şarktakine tesir etmez. ayrılmıştı. 
kıymet \'eririz, hnrnp olmnla- Parazit ve fedinğ doğrudan doğ Bu, en muvafık usul görünüyor. Fakat biz Ankara radyosu ~ 
rına rnıı olama,,·ız, fakat l1er ruya fenni bahislere temas eden O . . "st la . ba "'' ,, nun ıçın, ı asyon rın yenı Ş· ruluncaya kadar bize ayrllan ':.ıı 
gUn binlerce vatnndaşm lıaya· meselelerdir ve halli, ancak ro:iyo tan yerlerini değiştirmek icabcde- sımdan istifade etmedik. Ot" 
tını tehlfkeyc koyan bu kale len, ilminin ilerlemesine bağlıdır. 16• cektir. boı kaldı. Paris ral3yosu ise, ıce' 
pısmı da bu kadar ,·atandaşın tasyonlann birbirine karışmasın- İ§tC, kon! eransın en münakaşa- dine düşen yer Deutschland tt' 
hayatına tercih edemeyiz.. dan ileri gelen Islık sesi ise, hep lı tarafını bu mesele teşkil ediyor. dere' (Uzun dalga Berlin rad~ 

- Ulan ne dalga gcciyorsun? Kapınm darlığı dolayısiylc ~irlaara'kyal mlgeliph, masa düzerk.inde,e.ka Zira mesele zannetlildiği gibi suna yakın) olduğu için, daha 
lşte o zaman Ahmet da1ga geç gıt , a e e csap e ere , pı.csn b · .- ~~1 r·· kil h <I 1 dl'(/ geçen otobllsler mahirane mn.- . k h 

1 
b.

1
• d' a.sıt ~cgı_.. ~w ~r a - best bir tarafa geçmek iste 

menin man~unnı kavraywerdl. çızere çare u una ı ır, zanne ı· 1 x. • d b" nevralnr yaıımağıı. mecbur kııl· r ga uzun u.u nqrıyata aynı e· bize yakın ır noktaya gel<li. 
Herif; makta ve ancak kapmnı iki ta- ıylort. M rtı 

1 
. d b • 

1 
. rece.de müsait !değildir. Onun için, Binaenaleyh, madem ki bir 

- Bir daha gı,· 1·me ... •im dedi ş e, a n ın en erı svır- · · b" d 1 ·· · d · t .., 
' l " ' • rafma sürUuerek geçebilmekte· .. . )1 ıyı ır a ga uzerın en neşrıya yomuzu kudfok. Onun, esld yeı· 

Hadi cek arabnnı: rede Montro şehnnde toplanmış kta 1 bi 1 k t · dfrlcr yap:na 0 an r meme e • ıs· ne çekilmesi lazım. 
Meğersem de eli A hnıet kendi ·• . olan Milletlerarası radyo konferan d 1 b k • tr ' llakırkcSyllne iı:;leyen otoblis . . tasyonunun ora an a ınıp aş a İşte, l\fon•. -ö konferansına ıt 

ıccndlne, dal ... a geçmek bu imiş. sı en .zıyade bu mesele ıle meşgul kl d"l . 1 -• "' 5oförlerl: yere na e ı mesıne razı o muy.or. .rıı'lc eden murahhaslanmız bu t~ 
lioşuna gitti. GUIUmsC'cll. Ye- olmaktadır. H :-ı_ • ta .. .t la erAel neşrıya en musaı o n ileri sürüyorlar. 

nicnmi merdh"C'nlerlnc knclnr gi· "Buradaki şoförlük sannt d"· Bununla beraber, bu, çok kolay dalgalan istiyor. 
diı> oturdu. Bir cignrn yaktı. ğll, cambaılJlc, kapıdan gcçmt-k bir mesele .değinJir ve aradan bir BİZiM MESELE RADİO PAR1S DAHA 

Öteden bir başka çöpçll görUıı için yalnız maharet değil, blrnı aydan fazla bir zaman geçtiği hal KUVVETLENiRSE .• 
1 t il\ Şimdi gelelim bizim Ankara rad .d 

mUştU. 0 da yanına cöktU: c n <'P-Sare zım . .'' diyorlar. de, konferans, çalışmalarına hUa Ankara radyosu ile uzun dıl~ 
- Ne dUşl\nyUn? Yedikuleden lıapıyn doğru devam etmektedir. yosuna. Paris radyosu arasındaki hu~ifı 

ı k ı k Radyomuzda bilhassa geceleyin 
_Hiç, dedi, elemin köprU Us gP. en par 0 yo YO uştur .. Ka· 'UÇ İSTASYONA BİR DALGA duyulan ıslık sesi, malıim olduğu lafta henüz bir karara v 

tundo dalga "CCiyodundn... pıdan çıknr çıkmaz da"' hemen Ele alınan en mühim mesele degwildir. Fakat Frans?z gazeteli' 
• 1 d · üzere, %:1iğer bir istasyonun karış· Y' 

- Köprll Ustliııcle insan dal- so a önmektcrHr. ÇUnkU kapı- cu·. uzun ve orta dalga u"'zerinde .1 1. B . rinin bildirdiğine göre Radio . k -s masından ı eri ge ıyor. u ıstas- diJ' 
ga geçer mi; şöyle bir kenara nm t.nm nrşısrncln bfr knh,·c \'C ancak 110 istasyonun çalışabilece- yon da Fransanın Radio Paris is· ris hakkında şu esaslar tcsbit e 
celı:H. öyle yorgunluğunu nl, de· bakkal dUkkl\m vnrclır.. ği saha vardır. HaFouki bugün bu mindeki uzun dalga Paris istasyo- miştir: 
dl öteki. Bundan sonra yol lklnri bir iki dalga üzerinden çalışan istas- nundan Ankara radyosu 1639 met ı - İstasyonun kilovat ku~ 

.Ahmet. yay anasmı be, dedi vlrajı dönerek ııeH\mele knvu· yonlarm sayısı 310 u bulmuştur... re üzerinden çalışıyor, Radio J>a- ti fazlııl:ı.ştırılacak; 
içinden, tileıı bu ne demek oldu- şur. fşln fenası iki taraftan SC· 1933 te de, Lüsern"de aynı mak ris de aynı değil, fakat or.a beş, 2 - Dalga uzunluğu yatnıı 
ğunu biliyormuş meğer... len nakil vnsıtnlRrmm da kapı satla bir konferans toplanmış ve on metre yakın bir dalga üzerin- J nun inhisarı altına verilecek. 
Akşama doğru idi. DugUn ne ya. kadar birlhlrlerinl görmem('· dalga uzunlukları mevcut istasyon den neşriyat yapıyor. Uzun ldalga 1 Bunların henü:z kati olarak )l:J' 

kadar aralın geçmiş, ortalı!{ ne arnır. Halbuki bm·ada her gUn lar arasıl'WJa taksim edilmişti. Fa- olduğu için, nradaki bu kadar fark rarlaştmlmamış olduğu lda kaY.d;' 
-ı-adar lllslı'k tutmu~9tu. Ne ka· yUzlcrcc knrşılaşma nıkuhulu· k k" • 1 'k . b' b. . k d"I' F l k b 1 d'l . 13.l' ... ·at o zaman ı ıstasyon arın sayısı ı i ı!>tasyonun ır ırıne ıırış.ma- ı ıyor •ı:ı mt a u e ı mış o I 
dar çok tUkllrnıUşler, ne kadar yor ve hıınln.rın her biri muhale· 257 idi. Ogünden bugüne 'kadar sına kafidir. <lüşünece!< olursak bu iki esat (1 
klrletmişlC\rdl ortalığı. Terle· kak ki hir tehlikedir. uzun ve orta dalgalar üzerinde 50 Ankara radyosunu, Paris rad- bizi yakından a15.kadar eder. 
miş, yorulmu~tu. KUreğiyle sU· Eğer lrnpmın tarihi kıymeti den fazla yeni istasyon açılmıştır. yosu çalışmadığı .zaman güzelce ~a: )t 
pUrgesinl Toplıanedeld kulübe· me\·zııubahis olnror ise- lrn tak- Bunun için, istasyonlar birbirine dinliyoruz. Fakat Paris radyosu \ 1 - Radio Parls bugün 60 ,t4 
ye bırakıp ela knb,·eye yollandı- dircle kapınm muhafazn. edilip karışını§ ve radyo sesleri havada çalışmaya başlayınca, ıslık sesi de lovat üzerinden çalışıyor. Ank.

1 f.ı zanınn bacaltlarıııın kesildi· yolun, ('Sas<'n her larnfr yıkık bir arapsaçı haline gelmiştir. başlıyor. Islık sesinin bilhassa ge· radyosunun kuvveti ise 120 1'l il 
ğinl. knfasmın döndUğUnli du>·· olan Sürlnrın bnşkn bir tnrnfrn· Bundan dolayı yeni bir konfe· celeri lduyulması da bundandır: vattır. öyle olduğu bal.de 1''. 
du: dnn geclrlllmest de mUın kUn rans toplamak lüzumu hasıl oldu. Zira o zaman Ra.dio Paris çalış- ra lyos.mun bizim radyoya tc~ 

- Iltr şeyler olyon, dedi ve değ.il midir?.. Fakat, çare bulmak için bu sefer maya başlanuştır. dokunuyor. Halbuki Radio P' ti 
yıkıldı. 1\f. 1\. elimizde 6 sene evvelkinden :claha Bunun iki tarafa da zararı var. nin 4!:0 kilovat kuvvete çılct 

Ahmedl ayılttıkları zaman az vasıta var. Zira o zaman mese· Biz burada Ankara radyosunun ması düşünülüyor. Bu suretle ~tf 
bir mUclclet ctrnfına tuhaf tu· lannnlarm gPçlp ~ittiklerini ;;ö- le 257 istasyonu 110 dalga üzeri· neşriyatını temiz dinliyemediğimiz ris radyosu, Mos'kovadan sOJı:J 
h'.tf baktı. Karşısında lıliyUk ulr rUnce kendisini nynn beyan hlr ne taksim etmekti. Halbuki bugün gibi. Fransa ve civarında da on- Avrupar.ın ikinci derecede en 
kalabalık vardı. lbtlyarca bJr aynn.dn gibi dc-ğll de, biı" haşlrn- yine ayru dalga uzunluklarına tak lar Radio Paris•yi iyi alamıyorlar, vetli ist:ısyonu olacak. 
lrndın: sının lıl!Yiyetinrte seyrediyor r;i- sim edilecek istasyonlar, yukarda aynı şekilde 1slık ~esi duyuyorlar. O takdirde sesi~i .a:ın~ çok~( 

- Yah oğul, ,·ah! diyordu. bl oldu. da söylediğimiz gibi, 310 dur. Biz buradan Parıs radyosunun taldan ve kuvvetlı ışıttırecek f 
GUIUmsemck istedi. Sarı yU· Köyllnde kocakarıların ,.e Demek oluyor ki, ortalama bir neşriyatını dinleyemiyoruz. Biz· mel:tir. Binaenaleyh bizim rad f 

ztine elini attı. Salyalarım sildi. bllyliclllerin iyl cclemediklerl hcı;apla her dalga uzunluğuna üç den ziyade Fransaya yakın olan ya olan tesiri de daha fazla1' 
lçinde bir uyumak nrzusu var- hastayı nihayet Ş<'hrc g-öttirme· istasyon jsabet ediyor. Bunların yerlerde de Ankara radyosunu ala cak. ). 
dı. Afyon yutmuş gibi idi. Köp· ye karnr verirlerdi. Ve ekseri- karışmaması 'kabil midir? Karış· ı mıyorlar. ı - Duna mukabil ikinc1 ·dl 
rll ustunde btr ovadaki akan ça- yn yakJn lrnsahaya kaclnr sırtta maması için ne yapmalı? Ve bize yakın yerlerde Radio bizi biraz tatmin etmek Utıı' 1' 
~·ı seyredeo çoban mlsaH ılüşUn· tnşırlnrdı. 1hılleriııe kirli ~!Jlı . Buna iki tarzda çare bulunabi- Paris'yi biz de _anca'ı, Ank.ara rad veriyor. z~:a· Paris .radyosun•~ 
dUğU znmnn sopasına inen tek· yorgan sarılmış lrnstnlnrın aJ:;ır·ı hr: yosu çal şmadıgı zaa an dınlcmek nız ona munhasrr bır dalga ıı 

1 
meyl btırln<lı . Uyuşukluğu bir· lıl!;r yorganın ağırlığ'ı lrndardr. 1 - Ya her memlekete bir, aza kabildir. Bu suretle, Fransız rad· luğu verilecek olursa AnK:ar:ı ~ 
ıenhire geçml~t!. Yllzllne kan Ahmet de anasını hlr defa l:asa· mi iki dalga uzunluğu vermeli. yosu, Yakın Şar1rta oıııı ~ \dinle- , ;rosuna başka bir uzunluk ~~~...J' 
hUcum etli sanqı. J<ımlormızı baya böyle indlrmtştl. Bir memlekette birçok istasyon )emedikleri için, ken.di hesabına. lazım gelecek. Bizim istedıW"~ 
oldum, gthl geldi. Kalktı: kn- Şimdi, dPmln oracıkta bayı • bile varsa bunların hepsi bir dal· cia zarar etmiş oluyor. şu veya bu dalga uzunluğu~~ 
labalık ona yol açtı. tistUnU ha- lan Ahmet Mr bnşka AhmetmiŞlga üzerinden çalışmış, o zaman Binaenaleyh, gerek Ankara rad sesimize başkasının sesi knfl!i'r...; 
şını sUpUrı'lU. 1\nll\"eye doğrul de sırtına onu bindirmiş, kns:ı- 1 ııo dalga uzunluğunu, radyo is- yosunu, gerek Raclio Pari:ı'yi ıs- yııcak bir yerdir. Elverir ki, tef 
yUrlldU. bnya gBtUrllr glhi o Ahmcde: • tasyonu ola:ı memleketler arasın- lık sesinden kurtarma'k için. iki- edilecek yer, iyi nerriyata ıııU 

~trafrna hnkarak klmBe ol - - Ahmet oğlum, eledi, sen bu·ı' <la bol bol taksim edilebilir. ı1inden birin:n yerini değiştirmek bir nokta olsun. 
madığını, demin ctrnfınn top -Jralarda edemtccn. Snit l":ıik 2 - Yah ut da aynı dalga uzun- 1dzr:n. (Devamı ;1 ımcııd' 
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Kantık ve nasıl yapıldıgı 1 o .i!h.tini Montrö konferansında, dalıala· 
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1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN" ( 
çocuk ~dalariyle yavrunuzun 1 1 

nn tablminden bqka difer mil· 
tehlikeye koyanuuz. blm bir meıele de bnadakl yarıt· 

Allahın yaratbll . ıibi •af ve 
tabü bababaHan yapılmıt 

HASAN OZLU UNLARI 

H .. 1 .. unlannı ~~uklannıza yediriniz. asan oz u y--. lanb .. lü 
En yüksek evsafa malık o u oz unu 

Dünyada mevcut çocuk. ~dalannın en 
mükemm~lıdır • 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, fiuöday, irmik, 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Bad.e~! 
avdarözü Unlarını çocuklarımza yedırınız 

..... • o 
~ 

.Y~~,~~_!!a~l~.!?!l[~et~~t~. 
ların iıimleri, kalkıı ıün ve r.- atferi •e· ....................... . 
karad-miz hattına - Salı 12 de (Güneysu), perıemlte 12 ide 

• r 16 da (Ece). Galata rıhtm:rndan. 
(Karadenız), Pua al ) Cumartesi 18 de (Ul· 

Car~ın hattın.'1 _ Salı 18 de (Ant ya • 

. gen). Sirkeci nbtımından. p 9 30 da (Uğur). Top-
lzmıt hattına _ Salı, Perıembe ve uar • 

hane rıhtımından. 45 d Pazartni (Konya), 
•'ıiuc'anya hatt.r.a - }ler ıUn saat 8· e. (Suı) çar&.11mba 

· ve Pazar · ır- • 
Salı. Perşembe, Cumartesı 

13 30 da (Anafarta). 
C:.ıma (Anafarta). Cumartesi ayrıca · 

Tophane r.btımından. Cuma 8 15 de n d t . Çarpmba ve • an ır:n;ı hattına - Pazar esı, Cumartesi 20 
(Sus), ayrıca Çar9amba 20 de (Ulgen) ve 

de (Antalya). Tophane rıhtımındanBuraa). Tophane rıh· 
Kara~i~ hattına - Salı ve Cuma 19 da ( 

tımından. T hane rıhtımın. 
lrnl"Oz hattına - Pazar saat 9 .da (Tayyar). op 

dan. d ) Cumartesi 15 de 
Ay,·alrk hatbna - Çarşamba ıs de (Saa et • 

(Bartın). Sirkeci nht mından. ) Galata rıhtmun-
lı-nür •İİr'at hattına - Pazar 11 c!e (Ankara · 

dan. 0 da (Tan). Sir-
&lerain hathM - Sah 10 da (Konya), Cuma 1 

kcci rıhtımından. _ _ ahimııt llJ&Rıda lele-
Xoı: Vapur seferleri hakkında her turlu m K k··y AcenteliAi 

-:t nilir ııra o fon numaraları yazılı OC'l'nlell'rdt-lt o,.,rt' . nr - Gnlata, De-
- l\araköy, l\iiprübaşı T. 42362, Galata A~entei ıA~enteliAi - Sir
nlı Ticareti Md. Binası altında T. 40133, Sırkec 

q ı ,.,.i. ,.0 1r11 •rnlonıı T. 227JO - --· 

--;::::::::::_ ----
Eekişeh i r Nafıa Müdürlüğünden : . 

15 , 803 kilometrelerı 
Sarıköy Mihalıççık yolunun 13 +293 - . sınai i • 

ara1111lda iqa edilecek 10644,40 1 ira keşif l:iedelh ~? ve Ut:adif 
nıaıat inşaatı 17-4-939 tarihin den 4~39 tarı~ıne ~tme •e 
r>el'Şf)lltoe ... n .. u s at 14,15 ~e kadar kapalı zarf usuhle ela!i kt) 
k fi.U• a d . • .. · de yapılaca ır. 

tir. 
Cimi Mikdan Muhammen B. % 1.S Teminatı Ekailtme eeklf gUn ve 1Utl 

Lira Kr. Lira Kr. 
1 BuıUn milletler lillhlanmada 
olduğu cibi, propaıandada da blr· 
birleriyle y&l'lf ediyorlar. Propa-

Amt sutrik 980 kilo 11.0.- 8lU50 Açık Ekıı. 3.V-931 lf.30 

1 randa fçfn de en fyf vaııta, 1Up· 
hffi.z, radyodur. 

,, Tartarik 
Tanen alkol 
Aal t eUlfUrll 
Terden filzilvar 
Fosfat amonyak 
Jeli tin 

880 .. 
400 " 1000 .. 
100 ,, 
150 ,, 
450 Kg. 
530 " 

643.50 
1380.-
420.-
150.-
225.-
675.-
193.-

48.23 ,, 
" " H.30 

103.50 " " •• 15 
3U50 Pazarlık ,, 15.30 
11.25 ,, 

" 
,, 15.45 

16.87 " " 
,. l~ 

50.62 Açık Eks. •• 16.30 
14.48 " 
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Onun için, ıeıini en fa.zla du
yurmak iıtiyen memleket, herkes
ten fa.zla kuvvetli radyo iıtaayonu 

' kuruyor. Bu ıuretle, iıtuyonların 
kilovatları &ittikçe yükselmekte· 

Rondel kükürt 
Şarap mayası 
"5 kalem,, 

463 litre 944.- " 70.80 14.30 ,, 
" .. 

dir. 
Bunun mahzurunu, yukarda 

yazdıklarımızı hatırlarsak, derhal 
anlarız: Aynı dalıa üzerinden en 
aıağı üç istasyonun çalıpnau A• 

1 - Yukarda cIM ve mikdarı yazılı cem'an 9 kalem şarap mayası ve eczası mubayaa oluna • 
caktır. 

il - Alım şekilleri muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme gün ve saatleri hi
zalarında gösterilmiştir. 

• rureti oldufuna ıöre, bunu blrbi· 
rine mümkün olduğu kadar unk 
memleketler arasında tablm edi
yorduk. 

tır. 
m - Eksiltme Kabata§ta Levazım Şubesi MUdilriyetindeki Alım Komisyonunda yal)llacak. 

iV - Şartnameler her gUn sözU geçen şubeden parasız alına bilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarf~ie bir· 

Halbuki, iıtaıyonun kuvveti e· 
ğer fa.zla iıe, ne kadar uzak olur
sa olıun, &tekine yine müdahale 
cldecektir. 

likte mezk<ir komisyona gelmeleri. ( 2587) 

Onun için, konferanıta bu yan
i& da bir nihayet verilmeli diltil· 
nillüyor. Teklif olunan bir esasa 
ıare, hiç bir memleket 500 kilo
nttan fazla kudrette iıtaıyon ku· 
ranuyacak. Bu ıuretle, lstaıyonla
nn kuvveti tahdit edilmit olacak. 

Fakat, bu da ıUpheslı, bUkmü 
ancak bir uman için devam ede· 
cek bir enıtır. Zira, ıenelet ıeç· 
tikçe ve her lıtaıyon, diierlnin 
sesinden kurtulmak için 1cuvvetini 
fazlalqtırdıkça 500 kilovatı aprıak 
icabedece ktir. 

Maamafih, diler bir konftTanı 

lariıin en son modeli 
kadın şapkalan Beyoğlunda 

BAK ER 
Maiazalannın yeni 

Kadın Şapkaları 
Daireaiııde cef}ıir edilmek

tedir. Geliniz; intihap 
ediniz. 

!aba toplanıp o ıaman da buna ~ 
re dlltUnürler. Şimdiki halde Mon· 
trö konferanunın kararlarını bek· 
liyelim. 

Devlet Demiryoilan ve Limanlar1 · 
işletme Umum idaresi ilanları · . 
ı - Devlet Demlryollarmm iatuyon ve gar işlerinde çalıe

tırılmak ,.e yetiftirilmek Uzere aoağJdaki §artları haiz olanlardan 
yüz ınem1ır alınacaktır. 

2 - Şartlar şunlardır: 
~ 1'llrk ~ ... - • 
8 - ftal Jafm:ttia., ıdııl arhtit bir aw oL 

madılı ldarenfa miW ~. tudik olunma~ 
C - Yap otu-'•• 71*an oJ1namak 
ç - A.arllllnl yapınıı olmak 
D - Llleden mezun olmak veyahut lise derecesinde tahsil 

gördUIUnll )(aariften taadik ettirmek 
E - İyi huy sahibi olduğunu ve hiç bir tekilde mahkumiyeti 

olmacbfmı tevsik etmek, 
F - Bu lllnda yazılı oartla n kabul ettiklerini mUbeyyin bir 

taahhütname ve noterden musaddak kefaletname vermek 
3 - İstiyenlerin iatidalarmı ve yukarıdaki şartları haiz ol • 

duklannı gösterir veeikalan An kara, Afyon, İzmir, Adana, Ma· 
latya, Balıkesir, Haydarpaşa, Sirkeci, Kayseri ve Erzurum İşlet
me MüdilrlUklerine ve Mudanya, Trabzon İ6letmc amirliklerine 
tevdi edeceklerdir. 

4 - Sıhht muayenelerinin yapılması için istidalarmdakl ad· 
reslerini vazıhan yazacaklardır. 

5 - Fazla tafsilat i~in İşletme merkezlerindeki garla.rda uı
lı bulunan illnlan okumaları ve müracaatlannı ona göre yapma. 
lan ilin olunur. (1364) (2566) 

*** 
Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı 

iki grup malzeme ve etya ht.r Jl"UP ayrı ayrı ihale edilmek Uze. 
re 4. 5. 1939 perşernbegü:ıU sut (10,30) on buçukta Haydarpaıa 
da gar binası dahilin~eki koırisyon tarafından açık eksiltme u. 
sulile salın alınacaktır. 

Bu işe gitmek isteyenler in her grupa ait hizalannda yazılı 
muvakkat teminat vaı:ıneleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle bir
likte ekailtme gUnil eııatine kadar ltomisyona milracatlan li.. 
zımdır. 

Bu işe ait prtnameler komisyondan paruız olarak dafı. 
tılmaktadır. 

ı - 5000 metre ince Amerikan bezi: Muhammen bedeli 960 
Jin. ve ır.uvakka' temhıatı 72 liradır. 

2 - 1000 adet f('Caj irtibat hortumu bilezifi: Muhammen be. 
deli 600 lira ve muvakkat teminatı 45 liradır. (2464) 

• • • 
Mubamen bedellerile miktar ve vasıflan aıaiıda yazdı iki gu

rup malzeme ve eıya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
28 - 4 - 1939 Cuma günü saat (10,30) on buçukta Haydarpa9ada 
Gar binası dahilindeki komir.yon tarafından açık ckıiltme nıulilc 
satın almacıktır. 

Eksiltme ilanı 
Türkiye Buyuk Millet Meslisi idare Heyetinden: 

l - Ekailtmeye konulan tı Çankaya.da yapıla.cak polis kara. 
kolu binaıı bıpatıdU": 

2 - Keşif bedeli .. 31 994 JI ra 50 kuru§., tur. 
3 - Eksiltme 4/Mayıs/939 pereembe gUnü saat ''on beı •• te 

T. B. M. M. İdare Heyeti odasın da yapılacaktır. 
4 - Fenni evrak T. B. M. M. İdare Heyetinden almacaktn'. 
15 - Ekailtmeye girmek iate yenlerin 2490 numaralı kanunda· 

ki prtlan haiz olduktan bqka ı n az yirmi bin Jirabk bu gibi bin& 
iti yapmlf olmalan şarttır. tıtek Ulerin tekllfierile bera.ber bu itin 
vesikaunnı da vermeleri lhund ır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için "2 399 lira tj2 kur111o, lak 
bir temina.t mektubu verilecektir. 

7 - İsteklilerin teklif mekt uplarmt, 3 üncil maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar T. B. M. M. idare Heyetine, nu· 
maralı makbuz mukabilinde teali m etmeleri li.zımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1379) (2583) 

Kapah Zarf Usul ile Eksiltme ilanı 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Eskieehir merkezinde inşa edilecek ~ dershaneli ilk okulun 

(30.000) lira keeif bedelli birinci kısım inşaatı 17-4-939 tari • 
hinden 4-5-939 tarihine müsadif perşembe günü saat 14,30 a 
kadar kapab Zart ua~ ebiltmeye konulmu,t1D". Elaliltme vill· 
,et dafN9iade toplanacak 6fml encllmende yapılacaktD'. 

Muvakkat teminat (22:50) 11 radJr. 
Bu ite aJt evrak, proje, keşif cetveJJeri husust fenni p.rtna • 

me fiat ibordrOIU elektrik keşif ve şartnameıi eksiltme p.rt .. &. 

mesi mukavele projesinden ibaret olup 150 kuruş mukabilinde 
Nafıa MildürlUğünden alabilirler. İsteklilerin bu gibi leleri yap .. 
mış olduklarına dair ibraz edecekleri vesaik& i~aden ihale ta • 
rihinden en az sekiz gün evvel vl lAyete mUracaıatıa alacaktan eh • 
liyetname bir mühendis veya mi marm işin mesuliyeti f enııiyesinl 
deruhte ettiğine dair noterden m usaddak teahhUt senedi ve Uca~ 
ret odaaından senesi içinde alm mıt vesfka.yı 2490 sayılı kanu • 
nun tarifi dahilinde teklif mekt uplanna eklemeleri earttır. 

Teklif mektuplan 4-5-939 tarihine müsadif perşembe~ 
nil saat 13.30 za kadar makbuz mukabilinde daimi encümen reı .. 
liğine tevdi edilecektir. posta ile gönderilecek mektupların mııı~;-~ 
hür mumu ile mUhUrJU ve iadeli tea.hhUtlU olması li.zımdır. Pos-
tada vaki olacak gecikme kabul edilmez. (2553) 

İstanbul Detterdarhğından : 
Muhanmıen 

kira 
Lira Kf. 

51 
Tophanede Necatibey caddesinde 
Kııla altında 365 sayılı dükkln. 
Tophanede Necatibey caddesinde 
Kışla altında 367 sayılı dUkkln. 48 
Kiğıthanede Dereboyu Seyiryeri 200 
ve kahve ocakları. 
Ki.ğıthanede Çağlayan köprUsUn 
den. Sünnetköprüsüne kadar uza- 300 
yan alandaki çayınn ot ve otla. 
klyeei. 
Silfvrtkapı haricinde (82737) 

Kira mUddetl 

3 sene 

3 " 
1-5-939 dan 

31.8-938 za kadar 

1-5-939 dan 
30.11-938. kadar 

metre murabbaı tarla 180 3 aene 
Yuıkanda yazılı dllkklnlarla çayır ve meıire mah&lll hlalı

rında göeterilen mllddet ve muhammen kiralar lberiDd8ll acık 
arttırma usulile ayrı ayrı kirala nacaktır. Senelik kiralan peflnen 
verilecektir. İsteklllerin % 7,5 teminat makıbuzlarile birlikte 25-
4-939 salı gllnU ea&t lf .30 da Mlll IEmlAk MlldilrlQthıcle topla 
nan komisyona mUracaatlan. (M) (2378) 

---·---------------.~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..L ..L\.LA_.A_JW..LJWl.L\L\.V.L.K..L\L\L\LZVW 

Türk Hava Kur mu 
27 ncı Tartıp onuıınuştur. Eksiltme vilayet ~ınu encumerun 

Mu"akkat teminat (798,33) 1.1ra~ır.. . bo drosu fennt ı 
Bu i11.a 't k ü pro;,. grafık sılsıleı tiat r 

,... aı eş , J-• ka 1 "esi her zaman 
tartnanı; ekailtme ıartııamesi ve mu ve e proJ d 
Natıa MUdilrllJIUnde görUleb1lir. isteklilerin ihale tarlhln :~: 
az lekis cUn evvel vUAyete milracaatla atacaktan ehliye 1ı ka· 
\'e .._ itinde ticaNt odalmdan aJınmı• vt1ikayı 2490 •.ayı T , • 
nuııua tarlft düilinde te!dif mektupıanna eldlpceklerdır. k::..r 
Ut mektuplan , 15 839 jarihlııde en geç ıaat 13.~ te 
lllaJcbua m11ka.1»111p d&1ml encilmen reiıJtllııe tevdi edilecektir. 

Bu i~e ıirmek istiyenlerin her guruba 11it hizalarında yazılı 
muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vcsaikle bir
likte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaa•:ları lbım
dır. 

Bu iıe ait ıartnameler komiıyondan parası.z olarak dafıtıl
makta~r. 

Büyük Piyangosu 
Bil'İacİ k.pte: 11Mayaa939 dadır. Birik iJc. 

ramiyeı 40 bin liraclır.Bundan balka: 11 hin, 
12 Wn, 10 bin llrablc ikraıniyelerle (20 W. 99 ıo Wn> liralık iki adet milafat....a. 

Poata ile göillertlecek mektuplar mUhilr mum.u ile v(e~~
lıiitıtı olacaktlr. Poltacla vaki pcilmıeler lcabul edilmez. 

ı - 30 adet Ray delme malrfnetf, 12 adet el n1 desten naa
kinui, 30 adet raylan birbirinden usaldaıtınnafa nyahaat 1aldat
tırmafa mabıUI Alet, muhammen bedeli 4200 lira olup muvakkat 
teminatı SU liradır. 

2 - l adet 250 • 300 q. bir demir bukUJ. 2 ad~ aooo q .. 
Jık demir baüUI, muhammen bedeli 97 5 lira olup munkkat temi
natı 73 lira ıs kunattw:. (ZSSO) 

Yal tertlp&ell bir bilet alarak lttlrak etmeyi ihmal etmeyi. 
ıib. Sfa ~ pi)'&DCQD~ meaut ve bahtlyarian aruma. ...ırmı1 l111'11Dl11Lı .. & o. 



12 ) NfSAN - 193)> 

En tatlı zevk havasını 
• 

Tane Kuruş Tane Kuruş 

Samsun 25 (Madeni kulu] 45 Sipahi 25 (M_adenl kulu) ' 50 
Samsun 20 80 Sipahi 20 85 
Salon 20 85 Yaka 20 80 

. 

72,6 Çeşit 100 145 Çeşit 50 


