
r Vekiller ~eyefrrifn 
dünkü toplantısı 

Ankara, (Telefonla} - Ve
ltiUer Heyeti dünkü toplantısın
dan sonra bugün de öğleden ev
val Başvek!let binasında. Baş- -
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' 1 Bir tayyare parçalandı 
Paris, 22 (A.A.) - Bourget ha 

va üssüne mensup bir bombardı

man tayyaresi beauvais hava mey 

danı civarında yere düşerek par
çalanmış, içinde bulunan be~ ki· 
şi ölmüştür. 

r"'..ekllln riyaseti a.ltnıda. mutat 
Uoplantısrtıt yaptı "'e t~lantı 
tgeg,va'kt'e lca:d~r denm etti. . ~~~~~~ ID4.H'·. • ı •rı•, :ır:ı ı· ı ıt ISTı\:'\111"1 • Telı:ırat: \ .4.KJT• Po~t• kutusu : 4&•Tele-fon:2Hl3(Yn:ı) 2 4370(1dnrt) 

İtalya Balkan an-j 
tan+tn ı bozm ıya 

çaltşıyor 7 
Yazan: ASIM US 

Dugilnlerd,e ltalya bir tarat
fan lUacaristaD d'ftcr taraftan 
Yugoslavya UO l("o:mışuyor. Bu 
lı:onuşmaIArdım bahseden bazı 
ajans te.ıgrafiarı tlalra.nın mak
&ad.ı l\Iacadstıuı, Yugosla,·ya, 
Anıa:rn.tJuk: J"e Bulganstandan 
lllürekkep bir .blok yaparak naı
ka.n antantmı bozmak olauğunu 
bıı'turdı. 

llakfkat halde ltalya.nın Bal
kan antantına karşı ötedenberi 
ae~~tlk olmadığı kimsenin 
lneÇfttiJü değildir; bu dedet Ar
ha\"tithiğn. ayak bastıktan son
!'a llalkn.nlarda ancak kendi hi
nıa.r.eat altında hareket eden te
ışcltJCUııerın vücudunu hoş göre· 
bilir; "Dıtlkanlıır, Balka.nlıla
:nndır" flkri ttalyıuım Dalkan 
slyaseu ile hiç bir vn.ldt teUt e
dUenıtyecektlr. 

llununıa beraber ltalranm 
bir taraftan Macaristan, di(;cr 
tnrntt4 n YugosJa.,.,.a ile konuş
lll:1$ı ınutıAkn. Balkan antantmı 

bo7.lllak oldutunu sö7lemek do Bugu·· n 23 Nisan 
doğnı olınn.sa gerckÜ~; zira l- ~~ 
t.ııl)nw.ın Macaristan ile Yugos-~ 

lngiltere ve Fransanın sil8h lanması 
~~ ..... -~ ..... ------~ ..... ----..... --.-..... ---,-----.-----.-------._.--------~-----------------:wwws-

Fransız Maliye Nazırı söylüyor: 
Silôhlanma Bizim için 15 
Milyar franka Mal oluyor 
İtalyan gazetesi yazıyor : 

Fransa, kuvvetini filiyat 
ile ispat etmelidir 

ParU, 2ı (.A..A.), - Maliye nazırı chemmlyeUe kaydetuktcn sonra de -
Paul Reynaud dün alqam radyoda söy ml§tlr ki: 
ledlfi nutukta. vazlfestnln yeni ha.dl. 

seler ka11wnda Fransızlardan yeni 
tedaklrlıklar ı.temek olduğunu, bU -
tlln Fraımzlan bugün A vrua faciası 
k&J'ftSDlda mutesanıt bulunduğunu 

Mukavemete karar venntı olan kU
çUk devletlerin garbmda Fransa onlar 
la beraber bulunuyor. Fransanm mu. 
kavemet azmi tehlike bUyUdUğü nls -
bette artmaktadır. Onun kuvveti bu 

günkü kadar hiçbir zaman hem ken
disi hem de dllny& fçtn elzem olma
m11tı. Eğer Fransa yok olunsa lngU 
tere ve .Amerika ne yapabllll'. Fran -
sa rolllnlln azameti hususunda berkea 
mUttehttUr. Fransanm Avnıpa ıııertn 

(Devamı 6 ncıda) 

lngiltere - Sovyet Rusya 
müzakereleri bitmedi 

Sovyet Rusya sükutu muhafaza ediyor 
---··-·······--·····------············ .. -··-· ................ ·-··-·······-·--·························-lavynyı aniaştırarn.k h er iki Bugün 23 Nisan, yani Hakimiyeti M~lliye 

devıeu Tuna hav7.ıı.sında kendi ve Çocuk Bayramı günüdür. B. M. Mecliıı An· 1 Sovyetler Birliği ile yapılacak hakiki ittifakla terazinin gözü Ber· ı 
sı;,aset.ıne ısunnt noktası :rap- karada ilk defa olarak bugün toplanmış, ha· i Iin. Roma mihverine nıuarız milletler lehine olarak geniş mikyasta 
ına.s1 llalknn nntruıtıru bozmak- • • 
tan zJytuJc Orta A-mıpnda ek- kimiyet m!llete ~ugün intikal etıt?:ıt ve yenı L.!?.'!.~~!!~~~:~.~~! .. !!~~~.!.~: .. ~~~-~ .. !~!!~~ .. ?.!~~~:.. ·------
~~~~~1~··~~~~~~~~a~~~~~~~~~--~~~~···~~~'~ rT ~~-~~~~~~~~Wr~ ~ :..., • m sa erele ak· ml1zakereJerJnln ebemmlyetlnl lebo· fakla terazinin sözü Berlin - Roma 
ı 1 -· tında JıQkOmeUne molılmaı lermek rü.ı: ctlırıııckıe ve So,·yeUer Dirliği mihverine muanı millelll'r lehin 
·llnJ:ır u'· zcı·lnc nkm ederek bu- "- d . .usre ün Moskovayo gelen M. l\l:ıis- iştirak tmediği takdirde sulh cephe- olarak geniş mikyasta eğilmiştir. 

r.aanl.i 1tnı ... ·nn nfıfuznnu sdıra kinin burada kısa bir müddet kal:ı· sinin kufi derecede saıı1ıam olmı .. ·nca-1 "' t1 " Moskova, 22 (A.A.) - llir lnııiliı 
llılfı'll1 ... sınc m:rni oJnın.k Jçln ol· rak Londraya döneceği bildirilmı.k· ğı kana:ılin i izhar euJemektedir. ö redir. "' kaynağından verilen mnliımala g re, 

dn nı da <liişüniilebllir. Asrın en haşmetli d üg"" Ün Ü nu gazel{', şöyle yazmakladır: a. Maisky bugün öAleden sonra Jnıi-
l"ınumi baıııtcn m ·el A,-us· Her türlü lefsiratı zararlı nddeden .. Çembcrl:ıyn, birkaç uy C\'Vel Ilı- liz sefaretine ıiderek B. :Wllliam Su• 

turra:ıın diialito şckUn<lc hlr - :www: - - .__ - :www: • Sovyet mahfilleri r.ondr:ı görüşmele- tim:ıl \'erılmiycn bir dereceden cok do ile görüşmüştür. Bu görüşmenin 
ı ıı d 11 rt 11 k ri hakkındııki sükOtu muhnfozayn de· d h . b. lii 1 l:l\t"f'asını te<:'kll <'<len l\(ncarlstan 

00
. rt gun, 0 gece sure_ce vam etmektedirler. a a ılcri giden ıeahhütlcrle şimdi- mahiyeti hnkkında biç ır mn ma 

Şlınatltl b
1 
•. 
1 
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1 
•• 11~ A lmnn .. ·a naza· den l\loskova~ n bıı~lanmıştır. lngil· olınamamıstır • 

., • ., l\loskm·a, 22 (A.A.) -1\lnlski, Lon- tere Baş' ekili ş imdiden bü)iik telıli- Pnris, 22 (A.A.) - B. Bonnel Sov 

~:~: ıgı~mnozebtlrblgur··sni'~:e:~:u: d u" 
0
., u" n du" n baş 1 adı dara;:v;~~~.iş~~· (A.A.) _ Nev"'ork keleri göze nlarok arkada kalan lıir· yeller Birliği bürük elçisini kabul el· 

~ ... ..·- ., tok k~prülcrl yıkmışlır. so,•ycllcr mişlir. 

(J1»ctt1r; bU;:rlik Almanra günün 

bırıncle kücn'k l\[acarı~t""•= Mareşal Çakmak 1 M t k ' b t 
"l·a benim ~ardeşim Olft~~kflua! Bütün lran, görülmemiş bayram e a sas ın eyana{ 1 
taııuı senı mdnrcc~ğlııı·" diye- Taziyetlere teşekkür · 
OiUr. Uüyiik Almanya ile )fa-, cenlikleri içinde Yunanı'sfan toprak hu .. tu .. nlu''ğji''nu" 
catistan lılrle"tıkten sollra t- .. ediyor u 
lalranın Tnnn., hıı,-znsındaki , ... Tahran, 22 (A.A.) - Anadolu' günü beklememittir. .,......,.... Ankara, 22 {A.A.) - Genel 

~l):etlnln ne k:ıdar tehlikeli bir A·ansının hususi surette gönder.. Halk tefine her zamanki bağlı. Kurmay Başkanı Mareşal Fevzf mu''dafaa ı'çı'n k t' k 
hale gireceğini söylemeğo ha- d·~· redaktörü bildiriyor: lığını bir kere daha göstermek Çakmak, Anadolu Ajajsına aşa· a 1 ararını 
c"t yoktur. l\lussollnl gibi z~ 

1 
~snn en büyük ve en haımetli iç!n genç, sevim1i Prenses Fevzi. ğTdaki mektubu göndermiştir: 

bit- devlet n<lnmının bu ihtJm - düğünü bugün baılıyor. Şenlikler yenin asil annesi Kraliçe Nazlı ve Genç yaşında \'e hayatına derha ı" ~atbı•k edecektı'r 
lcrJ hntırıncln.n geçlrcmJyeceitfnl dört gün dört gece sürecektir. kız kardeılerile birlikte genç ve- doymadan aramızdan a;rrıJan C 
diişünmek ~:ıfclerıınluk olıır. k t bli~ün tran bilhassa Tahran liaht refakatinde Tahrana geldiği kı l\I ,1 b k :ııı.. t " Fa a • . • .. d be • k t h"" 1 ıid zrm uıızzez n ıra tı,,.. e-
Deınck oluyor ki l\facArista· halkı sevincini irhır ıçın ~es°?1 gun en rı COJ un eza ur e e selli bulmaz acıya cenaze mera· 

nrn bir giin büyük Alnın.JlJ"a .._... "tören programının baıladıgı hır bulunmakta ve ıehir gece gündüz siminde Nzzat bulunarak veya 
rasın• kanş-·_,.. l,.ln fta,l"'a nal- bayram yapmaktadır. Paytaht em .. ~· ':. ., (Devamı 6 ıncıda) 
ı sında :::::::~-------·-·--,-- saline nadir teıadüf edilir bir tarz •nnJnroa ,.o Tunn. ha,·za- - • 
büyük bir tehlike olabllJr; hal· ı- ·- da aüslenmiıtir. Bütün duvarlar 
bukı bugün Alkan antantı ftal- 1 Ruzvelti tenkit Iran ve Mısır bayraklariyle örtü. 

d bu 1 lüdür. Bütün evlerin balkonların-
) n.nın hoşuna gltnıcso e ·• d 
tı ... ır ıe- : A ·kanın mu a- dan ve pençere1ennden nadide (\\"let ic;ln asla zararlı ,, : men 

tka.n l balılar sarkmaktadır. Birbirinden 
ŞC'l·kuı <1eğ11dır. uauA nıı .!·hales·ı sulhu uzatıyor nntnntının Bulgarbtanın Utiha· güzel ihti§&mlı takları ve aevlet 
J bl uı-.ı ı" · .ri-n 22 (AA ) - dairelerinin aanatkirane tezyina-
il He hnklk'i l>lr nnJkan r b Vaşıno ..... n, . · : 

ı dahi : kun cumhurıyetçı me - tını seyir için gündüzleri bir sel 
"' ,Jinc gtrcllği tıırzedllse • Nevyor · h 

ltnlya için , .
0 
ttalyanın ~\driya· 1 buslarından Hamllto~ l"Fıs k hali~de akan Tahran halkı gece 

tll( snhiııcrlndekl ıncnfaatleri 1- radyoda bir nutuk S<>_Y ıye~e . de aynı takları binbir ııık yağmu. 
t ln hiç l>lr mahzur tc' lit ede- Amerikanın harici sıyase nı ru içinde görmek için geç vakte 

•t tmı· atir kadar yollarda dolaıoımaktadır. 
rııeı tenkı e ~ . . :s 

ı · zııları göz Hatip, Ruzvelt, Avrupa ış - Hlikilmet ve belediyenin yap-
şte blz bu nıülfıhıı b 

1 
. karı•ara.k garp demok • onu ı ı anın <14 a erıne ~ tırdıg~ ı taklardan ba•ka her mü es-

ne getirerek ta Y ·kanın onlarla :s 
ı t aiey· rasilerine Amerı w• • sese ve her tirket Şahin1ah ailesL 
lttgündcn Balkan ont.an ı birlı"kte harbe girecegı zıhab~-

hlnd .. mu·· ,.--~nıc , .3 z1,·ctl alaca·. k nin ve bütün milletin sevincine it-
., •. uu.. , nnese idi. bu demo rası-

b"lna nsl~ ihtimal ,·crcıncyoruz. nı ı;e "tilifl r tirakini birer tak re'kzederck gös-
y ristanın Ierin gimdiye kadar 

1 
a termeği kendisine zevkli bir vazL 

tıgosınvya ile l\taıca ıA"ında kdetmek suretile menfaatle-
nrnsrnı bulnın.r•ı. çıı ışn ~ a . . muslihane bir şekilde ko- fe bilmiıtir. 
'c Tuna havz~ıncla bu 1~ ::;~ ::ak imkanını elde. e~if' o- Her evin önünde, her ıdükkanm 
l ti kendi yanıncla. :ıcoıtu ı Jacaklannı iddia etm!ştir. vitrininde çiçekler, halılar ve bay. 
n('.ğt gibi ırnııanmasınM cJah• Fish (ffarnlôurdu ve ·raklar arllın<la Şahinf&'bın mille-

• ?Jrade ııılmale bakan istikbal en- RU%Veltln açtı "mil leYi te ~~~ ~h!P~t!le baka~ nuar. 
dişcıeri seziyoruz. t ntı· 1 bertaraf-~. çin ~~- lan altında ıenç evlirerln yanyi:; 

1l11~ hAIIL .Balkan a n a Yu- 1 geçilme~n}_ tavaı e e~ • ~P!imlep 12.!tSJrp~.Jıdır~ 
nın kıymetli bir U Z\'11 oıan f ' .ç ıt (D~tnı-6 ticlda) ' 

(Devamı 6 ncıtla) 

Irak hariciye 
nazırı geliyor 

Bağdat, 22 (A.A.) - Irak Ha. 
riciye nazırı Ankaraya gitmekte. 
dir. Orada bir hafta kadar kala. 
cakbr. 

VA K IT ın 
Küçük Okuyucularına 

Hediyesi 

iKİ YOLCU 
23 Nisan Çocuk Bay 
ramı münasebetiyle 
verdiğimiz bu gÜzel 
hikayeyi renkli bi 
kapak aüalemektedir. 

· IJugün nıüv..ezzilerden 
iıtt!Yhıiz. 

n .. il ctaT.sas 

' 

Atına, 22 (A.A.) - Havas A· 
jnnsı bildiriyor: 

B. Metaksas Ha\•as Ajansının 
muhabirine beynelmllel nzlyct 
halckmda beyanat vermiştir. 

Baş\•ekll demiştir ki: 
Bir selAha doğru gitmekte ol 

duğumuza dair Umidlm çok bU 
yUktUr. Yunanfstanın bu selfı. 

ha hizmet için elinden geleni 
yaptığını znnnedlyoruqı. Nlkb 
nim, zira b 'lyUk zlmaindarlnr 
dan biç birinin memleketlerin' 
bUyUk l ılr sergUz~şte atmak nl 

(Devamı 6 tncıda) 

italyan bloku 
Kont C iano, Yugoslav Hariciye nazın 

ve Macar başvekili ile görüştü 

Yugoslavya ile Macaristan Ro-
• 

ma - Berlin mihverine tarattar 
'l.Yazııı 6 ıncıda) 



ı - VAKiT 23 NJSAN 1939 

işaretler : 

ispanya ve d ma {
rasilerin ha ası 
ımın·cr cıo, lotl<'ıi llc dem ok-

rasllcr çnıınşırsn nıuhnrC'IJC ne

Vagon nakliyatı 
kongresi 

relerde ccı-cynn oo<'ccl,dlr !.. t~tirak eden murahhag-
Harbl siiı~ııtıc bitirmek lı; u ele farımız dün döndü 

Hadiseler arasında: 
-··························································· .. ···········-

• • 

Arnavutlukta 
ltalyan gümrük usulü 

tatbik edilecek 
Çocuk haftası Tiran. 22 <A.A.> - ııa1ya 11e 

Arnavutluk arasında ltaJvan bugün baş~adı 'gllıurUk usuIUnUn Arnavutluk-

mokrasUcrln knrıt kuH etlcrhıl Yugoslıwyo:nm 1sklip tehrintle Tabela ışı 
ta da tntbiklni derpiş tıden bir 

Bu sabah saat onda gUmrUk anlaşması imza edfl
f aksim de meras:m var ınl~tir. Arnnvutıu~un gümrük 

23 N' k h f on lslerJ ltalynn gUmrüklcrl slir'atle fmhn etmek <;nrclcrtnJ topl nan beynelmilel vagon nakli
aranncnğıııdA ~uphc >oktur. yatı :kunare .. ine iştırak eden he. htanbul belediyesi caddelerde şehrin, binalann güzelliğini 

bozan tıbclalan kaldmnnlt istiyor. Hak.katen dükJ;anJann, ma
~ önlerinde, bnznn caddelerin ortuınıla, ıurr.da burada 
çirkin manzara tc~kil eden tabcl5.1ar var. Bunları kaldınnak, çir. 
hlnliklerini aidermck bir fikirC:ir. 

ısan çocu a tası di.in öğ. tarafından idare edilecektir. 
leden sonra yurdun her tarafırj:Ja 

Hunun ltln mt ta 11 A\Ttıpn } et n. z "n aı h §Chrimize dön
harbinin sahnesi Fmn nm ce- mil tür. Heyet :lzaJarmdan Dev. 

let 'emiryolları umum mudiır mu. 
nup mmtal~l\! ı olııc:ıktır dl c • • C 

1 
t . k d l 

b l b 1 n . ITatblk şc!cll ... mUtealllk teknik a amış u unuyor. u münase- • 
b ti d .. d 't'b b"t. k 1 ltJ11flnr 31 ı ... ) ıstan en·cı me-e e un en ı ı aren u un o u • . 
)ar d 1 · i h •• 23 N' Ç rl) et girecektir. Bu itil!flar-era enn ep ısan o. 

• avını ema e tın ongre e a man 
bir sürü mutalcu.ltu a tc-s:ı t.f k 1 h k ııd ııtık d ı 

cuk Haftas·' mcv uu etraf nda la iki memleket paralarının nls-

edHmekt dir. 
arar <ır a ı a a u a ar ara 

m:üilmat vermek Uzcre dUn akşam 
Fransnyı harhln nıcrL.cz.1 ı..k- Ank:ıraya gitmi§tir. 

leti hııllno kOJ tll tn lıV\ uı ra Yine heyet azalanndan olan 
lmkfuı \Creu SPl.>C1>lcı, lılr tnrn.f· · De\let ıdemıryollan dokuzuncu i0 • 

tan .Alman.) ı nın ıs, ı ı o Qz rhı letme mildürU Nusret bu hususta 
den Fraıı...... l n akını, blı' > nndıın bir rapor hazırlıyacak ve bugün
ltalyaya sen k illl n altı t rkıı lerde '"I ün kale ve Muhabere Ve. 

'·filetin'! gönderecektir. 
Alınan askeriyi(\ Alıılnr uınıta- . 
.__~ d t 11 1 11 b" Kongrede beynelmılel vagon 
._,m llu n.nı·ruz ıt mn , ır kl. . . .. · d 

n yatı nızamnamesı uzerın e 
J'alldıwı ela } rnnı~onun 1 pnn- h. d •. 'kl'I 

1 1 m ım e ı ı ı' er o muıtur. 
7anın şlmnllııdcn 'e Pireneler- HU'ldlmet tarafından tas.dik edil 
den Fransanın Akdeniz nhlllc-

dıkten sonra bu kararlar bildirile
linl t11tarnk şJnınlc do;;ru Ucr- c~1~tir. 
Jemeai faraziye ldir. 

-0-

narbı sür'atle bitirmek itin Samsun Yerli 
tek çare olarak ortnya atılnn 

bu tan askerllkçc muuırrııkı· Sergisi 
Mallar 

Jetle netlcelcnJr mi'? Bir hıı}ııl· 
den ibaret mi kalır? bunu kes Samsunda beşinci yerli mallar 

... ergisi 19 mayısta açılacak ve 
t.lrmck nıfişkill<1ür. l 'nkat 1 'mn- 7 hazirana kadar devam ede. 
.. fi boyle Ud taraftan sarılmlş cektir. 
)5ilşman orduları arasıııda ta S d h · ı dek' ı~ amsun an şe rım z ı a G • 

.. , 1ı'Ur cttJren sebep; son sene: kadarlara broşürler gönderilmiş 
lertn politik h:ıtalarınıu ta.bil ve eehrimiz tUcca.r ve sanaylci
l>lr neticesidir. l ıerinin de bu sergiye iştirak et-

Bu ha.tada en biiyiik hisse meleri temenni edilmiştir. 
l'ransada sat cenıılun lngi?tere- Samsun yerli mallar sergisi i-
do Çemberlayn hükfımctlne alt· .i senede bir kurulmaktad:r. 
&il'. -o-

tspan7a lbtll!Hi C8nasında ne E~~de f~rtın~ 
l'rAnsa, ne de tngiltcrcı kemlile· Ege denızındc ~ıddetlı bir fır -
l'lne tablatlyle sadık olan cum- tma baıl~tır. Sef~ Wluman 
burlyetçl ~-un C'tfoıi t ıtmııdı vapurlar ımnn aı a sıgınmış a -

lar; bllilkls Alınnuyn '\"C ltnlya dır. st ı ik 

tarafmdaıı himayo gören A.! l ce:iu t~~= :ı~e=i~ç e
ıoepho,.t. tuttular. A.. • • d ki • t 

gacamım e emaye 
El altından > ard.Jmlarda bu- Mahkemede 

lundular TC f'nştnnln bir Im ıl· Beyo~lunda Ağacamiinde bir 
eımı olıırnk lspıınynyn di" müş mUddet beraber yal}adığı Saba -
olan Frankomın tezini tah"'Ylyc hnt adındaki kızı tabanca ile 

ıettiler. vurarak öldUren AbdUrrahimin 
Frıınaanın cenup hudutlıırı diln de ağır ceza mahkemesinde 

tehllkeyo gtrdl"l zııınnn Fr:msız duruşmasına devam edilmiş, ve
Nğ ccaalu b.1\l!l bil" sfırii fdeolo- kili Etem Ruhi Balkan tnrafm -
:it safsataları ilQ gün knybedl- dan mUdaf aası yapılmışta. 
)'or. Ve l'atanm cenuptan ya· Vekil, maktul Saba.hatin, an -
)>ancı ıstııA kuvvetlerine mua- nesi ve kız kardeşile beraber 
"tin olabllocek otoritenin kuı'Ul· müekkilin.in parasını yediklerini, 
masmı memnuniyetle telAk.ki e- Sabaha tin başka bir ifığmdan 
iı'lirordu. aldığı bir aşk mektubunu göster 

mek suretne Abdürrahimi tahrik 
1ngllterc İspan) a b.Adlselerln· ettiğini esasen mUekkillnin me. 

4e faşizmin zaferi için Mussoll· Hinkoli;e mUptell bulunduğunu 
111 lle Wtlere rakip olabilecek ileriye sürmilş, hakkında ceza 
derecede )·ardımlnrdA bulundu. verilirken hafifletici sebeplerin 
:&kdenlzJn garp ucunda polltlk gözönUnde tutulmasını istemi§
menfaatl İtalya ve Almnnra- tir. 
ya bağlı, fakat ekonomlk men· . Muhakeme karar verilmesi i -
taatl~ bakunmdan Fransa ve çın başka bir gUne bırakılmış-

lnglltero lle hoş geçinmesi tcnp tır, 
eden faşhıt lapanya siyasi ,.e Gümrükler U. Müdürü 
lktısadl menfaati, Fransa ve Londradakl beynelmilel aivll 
lngiltere ile bağlı otnn cumhu· hnvacılJk kongresine hllkillneti -
rl7ot ispanyasına tercih olun- mizi temsilen ittlrak eden ve Av· 

4u. rup:ınm muhtelif gUmrWtlerinde 
Demokrasilcrln diplomasi ba- tetkikler yapan gUmrUkler u. 

Jmnmdan mühim nın w Hıblyctle· mum mUdUrU Mahmut Nedim 
rtnden blrlnl tsı nn) ıı h!\<li ele· Lu akşam Ankaraya gidecektir. 
ri teşkil ettli;rlne -ı he :>oktur. -o--
Va!aA bugün 1spn. l nmn H tı n- Bir serseri torpil daha 
dl menfaatlerini i<lr k Nl ı· k Karndcnizin Cidde ve I\:erem
polltlkıı.smdn.ıı en~ :ı< r ı h 1l p Jim nları arnc;md::ı. 
Fransa.d~ Te lngiltcr de ümit erseri torpil görül:nüstUr. Va-
edllmektedlr. pur k ptanlarma bu civarda ih 

A hcsnn son uımnnlarn tiyatlı olm'l.ltırı bildirilmiş ve 
.._ __ ,10'ı·~l • . Alm:ın n i<,:in torpilin imhası ir.in de l{aradc-
-...uar w• ) a 'c . b" t l . Uf • .. • 
d b arıt ,..0rfi1t ... or· ruıe r n ır p m rezesı gonce. e aynı csap T ., ,, •

1 
• t• 

du. j n mış ır. ---o-

lspanJ aıun 'e lta! n m rrr.n Tak irname verilen 
nuısa toprnklarmda J nn a lcfa- Ö .. 1 

rt hnrekct b lki mu\"n!- ~tmen er 
n as'ke h lhti 11 İstanbul vilayeti dahilin.de aç•-
fak olmaz, fnkat u 1trası:U~ lan millet dershanelerinde der 
ortara atan drmo c n \-ermiş olan öğretmenlerin bu 
41plomatlk mağlfı biyotlcrinden mesaileri muvaffakıyetbahı gö-

Mriıı.la lladeıddlr. lrUldüğünden 81 öğretmene tak
UDRl ERTEM dlmame verilmJgtir. 

Fakat tehir için güzel olan bu teıeb1>ü$ün halk i ·n zar::ırlı 
bir tarafı olabileceğini ıde unutmnmalıdır. Bu da tab l ,ıarı tan. 
:ıim elmek bahanesiyle esnafın bbela ticareti ile mcıgul o)n:ı 
müeJscseler t.uaf'ınd:\n haraca bai!IP..nmaıma yol açmal:tır. 

Bu hl\raca bağlıınmnk tehlikesinin önüne geçmek bir ıurctle 
mümfcündar: B lcdiye çirkin olan tabel"Jan kaldırtır, o kadar .. 

Fakat esnafa "Şu şekilde, bu eıb'adda tabela aı::ıcakım,. aibi 
bir emir ve taliınat 'ermC'z. Zim bu tarzda emir vermek esnafı 
t.'lbelacı ticaretini yapanların insafına tcrketmekten betka bir 
~ey <leğildir • 

VAKiT 

topJamışlardır. Hafta devam etti- bt kıymetleri te)1t edllmekte
ği mucdet içinde de ı er okul bi. dir: Bir Jlret 6,26 Arnavut fran
rer eğlence ha ırlom ktadır. Bu gına tckabUI etmektedir. 

arada ilk olarak dün Zapyon kız Mezkt\r ltllA.flarla kambiyo 
lis si ılk kı m tnlebel ri bir mil. vo dövizler de kontrol altına a· 
semere 'vermi 1erdir . .MUs, mereye lınmnktadır kJ bunun fnhisnrı 
Iati1d 1 marş yle b lanm J ve 23 ela Arıınvutluk banka ına lt>1' dl 
Nis n, ln":ıJ marşından ıonra 23 odllmfştlr. Banka bunlnrr ltnl
Nisan ve çocuk b3yramı etrafında yncla cari ahkt\ma tevfikan ida· 
lise talebesinjen bir bayan bir ıöy ro edecektir. 
Jev vermi tir. --<>--

Söylevden sonra altıncı sınır ı d 
talebeleri •·ıo inkılap,. •dh piyeai spanya a 
temsil etmiılerdir. Piyea çok ıU· 

Maarl.f Vekı·ıı· 01• 11 zel olmuı ve minimini ,. •• rulat 
fiddttle alkıglanmıılırdır. MUN. 

Zafer resmigeçidi 15 
mayısla yapılacak 

mereyt talebe tarafınct.n okunan 

d •• k •• t f t 1 1 • halk prkılariyle ıon verllmlıtir. Burgos, 22 (A.A.) - Resmen U n U e Ş e r 1 bildirildiğine göre Madri.ddeki ge
Bugiln saat onda lO, 11, 12, 13, çit resimleri Mayısın 14 ve 15 in. 

Kabataş 11.ses·ın·ı gezen vekı"I ög""'retmen 29, 45 ve 47 inci Ukmekteplırteıci günleri zarfında yapılacaktır. 
bir kısm hustısi mekt pler talebe. M d ·d b'. ::1. f ·.:ı: 15 a rı e uyUA za er geç~J.l 

sinden mUrekkep bin kltıllk bir M~r•rsta Frankonun huzurunda lerin derse giriş;erinl kontrol etti ~afile, Beyoilu yirmi do'kuıuncu ya;ılacaktır • 
ılkmektepte toplanacaktır. Bu ta-

Birkaç gilndenberi ıehrimizde him ihtiyaçlarından biri olan büro !ebeler, mualliınJıtinin neaareti al --o---
&Julunan Maarif Vekili Bay Ha- meselesi de önümüzdeki ıdera yılı bnda tam aaat 10,45 te Taksim Amerikanın alhn 

ihtiyat akçesi 
san Ali Yilcel, kültür milessesele. ba!2ına kadar halledilmiş olacak. abidesinin etrafında Beyoğlu ma. 
ri etrafında yaptığı tetkiklere de- tır. arif memuru tarafznI:ian gösterile. 
vam etmektedir. j Bay Hasan Ali Yücel kcnr.lisiy. cek yerlerde vaziyet alacaklardır. 

Dün sablh salt 7 de Kabataş le görüşen bir muharririmize is- Aynı saatte Bahriye bandosu Vaşington, 22 (A.A.) - Fcde-
lisesini gezmiştir. Bilindiği ilzerc tanbuldaki tetkikleri etrafında da burada hazır buJunackt1r. Bey- ral Rcserve Bank, İngiltere, Hol. 
Maarif Vekaleti ağretmenlcrin ounlan söylemiştir: oğlu kymakamz, parti ve halkcvi landa, lsviçre, A vusturalya, yeni 
talebelerle daha yakından me§guJ reisleriyle ilkmektep çocuklarına Zelanda ve Japonya tarafından 
o~larıru temin makıadiyle öğ. yardım birliği, ocuk esir eme ve önderilen para ile Amerikanın 
:retmc!n'teTSn o ıa-. '*'Wll:c •- .... ~.,~f~"'"'""-'"-'mm;.,.13"'-"ı"~-,~~~°" , 
vel girme!cdni ve sonra çıkın 
lartm tesbit etmiıti. Vekil Kaba
taı lisesinde verilen emri diln biz. 
zat kontrol etmiştir. 

verııitc mese elert lia1tlfınoa gerel< 
rektör ve gerekse dekanlarla biz. 
zat temas ederek kendilerinden 

maJOmat ve fikir aldım. Univer-

"miri Ye T kaim 11 iye .müdürü l zar.fında takriben 23 milyon dola. 
de merasime iştirak edeceklerdir. n bulduğunu bildirmiştir. 

Bay Hasan Ali YUzcJ Kabataı 
lisesinin pansiyon kısmını da gez
miş, direktör ve öğretmenlerle te. 
mas ederek kendilerinden izahat 
almı!, dileklerini dinlemiştir. 

Saat on birde çalınacak (Ti) bo. Bundan maada !ngiltereden A
rusile ıelam vaziyeti alınacak, ban merika ve Kanadaya 100 milyon 
do istiklal marşını çalacak, talebe dolarlık altın killçeleri gönderil

ıite makinesi muntazaman işle- ve halk da beraber ıöyliyecektir. 
d . mektedir. ınekte ır. Bu arada da .direğe bayrak çeki-

Talebe birliği meselesini soru. 
yorsunuz, Universitenin idari ve
:Imi' mesailerinde talebenin kendi 
başına organizasyon sahibi olma. 
sı:ıı istemiyoruz. Esasen birlik va 
ziyeti etrafında rektörlük meıgul 
olarak icabeden §eyleri hazırla. 

lecektir. Belediye; Cumhuriyet 
Halk partisi, halkevıeri, yoksuı Japonya 
ilkmektep çocuklanna yardım bir. • • • • 
!iği, Çocuk Esirgeme kurumu, Kı- Yeni üsler temını ıçın 
zılay ve diler teşekkWler tarafın- adalar işgal ediyor 
dan gönderilecek çelenkler Abide.. 
ye konacaktır. Çungktng, 22 (A.A.) - Çekla 

Bay Vekil, bundan sonra Uni. 
versiteye gelmiştir. tfniversite rek 
töriyle bir rnild.det görllttilkten 
ıonra yeni ve eski fakUlte dekan
larını çalııma bilrolarmda ziyaret 
ctrr.iJ, kendilerinden fa1dllte itle. 
ıi ttrafında izahat alrnıttır. 

Universite talebesinin en mil-

maktadır.,, 

Bay Vekil bu akıamki 
Ankaraya gidecektir, 

Beyoğlu halkevi reisi tarafm· ajansı bildiriyor: Takungpao ga 
trenle dan Hakimiyeti Miniye hakkında, zetesinin Hongkongda ~ok em~ 

b. k ktan .. w dlwlne go-Çocuk esirgeme kurumu reisi ta. ır ayna ogren g. 
rafından da Çocuk bayramı hak- re, Japon donanması, Çın deniz 

K . . . . de d u·. n 17 u·. kaza kında sözler söylenecek, on ikinci n~ cenubunda Annam ile Boro p r u ~ ilkmeptepten bir talebe de duy· neo adası arasında bulunauın b~· 
tun.. adalan fllO'ale tevess ev gularını anlatacaktır. "'ı:. 

Bir sandal b• · ı k .. .. mektedir. lr mavuna 1 e OprU -o- B · galden maksat, bu adalar 

arasında K 1 d• V• U~ 

kalarak Parçalanddl arla men 1reg1 da .denizaltı gemileri iç.in Usler 
tesıs ederek Hongkongu Singa • 

Bu vesile ile Kartal sahil- pura bağlayan deniz yolunun 
leri de temizlenecek kontrolunu temin eylemektir. 

Dün sabah saat 8,30 ıda KöprU. vuna da bUyük bir şiddetle san. 
de bir kaza olmuı, bir sandal bil- dala çarpmıgtır. 

yilk bir mavuna ile köprü arasın. 

da kalarak parçalanmıştır. Hadi. 
se şu ıekilde olmugtur: 

Kaza tam köprU ağzında oldu
ğu için sandal mavuna ile köprü 
demirlerinin arasına aıkııınıı ve 
parçalanarak derhal batıruıtır. 

Rumelikavağına bağh aandali. Sandalcı Kadir kendini denize 
le köprü g<Szlerinden geçmekte o. attığından kuadan tehlikesiz kur 
lan Kadir arkasından gelen De- tulmuı ve yetiıenler tarafın.dan 
nizbanka ait 435 numaralı mavu. de'.lizden çıkanlmıftrr. Deniz Ti. 
nayı g<Srmemit ve suların cereya. c:aret müdürlilğü tahkikata başla
niyle sanda.tın llzerinc dil§cn ma- mı2tır. 

T t'. ·.n mMJ<la1tıtıda1d 7ı.e1cl, dün batan b!r rl' ı 
ka1'ıilen yıkılmt§, bu auretle senclerdcnberi meydanın 
boawa girkinZik de ortadan kalkmt§hr. 

g"::c:Ziğim: 

Deniz Ticaret müıdürlüğil Kar. 
talda in§a etmeğe karar verdiği Bir 
bUyült r.1endirek için lazım gelen 
hazırJrkJarı bitinniıtir. Bugünler. 

lspanyol gen&rali 
idam edildi 

de in~aata baılanacak ve sonbaha. Barselon, 22 (A.A.) - ~ 
ra kadar tamamlanacaktır. sivil muhafızların generallerlndnı 

Bu it dolayısiyle Kartal liman Jose Aranguren Roldam, idaıo 
da temizlenecek, burada batmıı o- edilmiştir. 

lan bazı vesait denizden çıkanla. -------------

caktır. Mendirek fena havalarda Türk çocuklarına 
'tllçiık vcsait:n sığınabileceği te· 

l·iJde yapılacaktır. Mendirek inıa. h·ıtabe 
atına 10 bin Jira harcanacaktır. 

JWdmiyeti Milli7e ve 23 nl-
--------~~---, san çocuk bayramı mUnasebetlle 

:E Pazar 1Pazarteıi çocuk esirgeme kurumu genel 
> merkezi bütUn Türk çocuklan-
::.::: a :-: SA 'i 2' NiSAN na aşağıdaki hitabede bulun· 
CC lJ lleb til'e\·, ı 4 R b Ul'ev. 
t- 167 K3sım 1 8 Kasım maktadır: 

Mukaddes Tilrk yurdunun me-
Vakı tler V1?Sı. zan! Va.sa.,':ı:nt sut Tilrk çocuklarma: 
----.--'- Türkiye Çocuk Esirgeme Ku-

6 U9 ıo ı i 6 8 ıo ıo rumu Genel Merkezl, yurdun, 
12 ı:ı ~ 11 12 ı' a ıa bahtiyar çoeuldarmm bu pref1l 
t6 ıı 906 ısı ı 9" ve mesut gUnUn.tı kutlar, bUtUıı 

Ak••"' t~ö7 1200 ISl'itl 1:?00 
• Tllrk yavrularmm şanlı ve yUce ~a~ 1 •o 2'lM ı .t Vat•ı 

lrn"ak s ıs s ~ s 16 8 ıe !Türk ulusuna layık bUyQk UlkU.. 
;.. __ ...;.. ____ .....__.,. Hl, gUrblla ve fuileW olmamıl 

diler. 
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r dosta mektuplar 1 
GUn erin paş"arlen: 

Çallı' nın sanatı 
hakkında 

3 - ''"-KIT 23 NiSAN 1939 

Almanlar Rusya ile 
anlaşmak mı istiyor? 
Teklif Çek Generah Sirovi tarafın,dan 

Rusyaya bildirilm;ş 

lngilte··e 
Arnavutluğun ili1ak1nı 

tanımayacak 
Londra, 22 (A.A.) - Times 

"'a7.etesi tarafından geçende ve· 
;ılen bir haber münasebetile Be· 

lahiyettar mahfeller Lord Pert
hin Mussoliniye bir mesaj tevdi 
etti w ni teyit eylemekte, fakat 
İngiliz sefirinin bu fırsa.ttan iı· 
tif ade ederek lngilterenln 16.4.38 
tarihli lngihz - ltalyan itillfı ah 
kamına tamamlle riayet edilme· 
ini ş ddetle arzu ettiğini bildir· 
. wini tekzip etmektedirler. 
Ayni mahfeller, lnglltereniıı ı .. 

talya ile dostane mUnuebetlerl4 

ni idame etmek istedifi qlktr 
olmakla beraber, bu münasebet
lerin alacağı şeklin 1938 taribll 
itilA.f hükilmlerine riayet edil· 
mesine bağlı bulunduğunu ili.ve 
etmekted.rler. 

Arna \'Utluk hakkında ise ayni 
mahf eller lngiltere bUldımetinln 
İtalyanın bu memleket tırerlndr 
ki himayesini tanımıyacağmı be4 
yan etmektedirler. 

lyi haber alan mahf ellerde el1y 
lendiwine göre, İngiltere hilkhle 
U, ltalya ile münasebetlerinin ke 
dilmemesi için elinden geleni 
yapmaktadır. 

Feci bir kaza 
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Tarihten bir yaprak: \\ 
•VAKiT 

ispanya kasidesi v 
LiGiM /J 

ABONE TAHIFES1 

Al em/el:eı &temltk, 
irimle dışındı 

1 Arlık 9:ı 1 !'ı5 1\ 
~ 3 aylık 2ü0 4:.?5 -6 aylık 475 820 .. 

General Franko, Zafer geçidini 
bir türlü yapamıyor. Bu zafer ge
çidi kimbilir nasıl olacak? Binler. 
ce askerin geçeceği yolu düşünü
yor ve havsalaya sığmıya,ı 1span_ 
ya tarihinin kafamda kalan izleri 
titreşiyor. 

HARPUTLU ŞERİFİN AMERİKA HATIRALAR ı YAZAN: 
Muvakkar Ekrem Tolu 

1 yıllık 900 lGOO -J"ıırıfeden Uıılknn Bırlı 

için nyd:ı otuz kuruş dıışill 
Posla lıırlı~ıne gırıııeyen yerlt 
ayda Hlrnış beşer kuruş ııı Araplarla İspanyolların müc:ı-

deleleri, sonu gelmiyen dahil. 
harpler ve mütemaC:iyen kan ve 
kan ile yıkanan ispan}anın tari. 
hini okurken, insani hisler daima 
isyan eder. 

İspanyollar, Arap hakimiyetine 
&on vermek için harekete geçtik
leri senelerde (891) Istanbula bir 
aefir gönderilmiş ve yard m isten. 
mişti. 

-45-

l'ürlt, ecnebi bütün seyireile. 
:in candan alkışları arasında se
vimli ve gayet §rk, yepyeni ay 
yıldız formalı "Mustafa Kemal 
:ocukları'' (Not: Bu tabir aynen 
~erifindir.) Sahaya geldiler . .Ar. 
lrnlnnndnn kırmızı • beyaz çiz
';'İli yollu fnnilfüar giymiş Çek 
nillii takımı da gözüktü. 

Sefir, Eba Baka adı ile şöhret Bizimkiler: Nedim - Cafer -
bulmuş bir şairin uzun L~r kaside- \li - ~ ~ihat - İsmet - Kadri 
sini de beraber getiriyordu. Arap. - L. Mehmet - Aliiettin - Ze. 
ça yazılmış oian bu kash.uJe §Öy. ':i - Bekir - Eec1ri. Takım kap
le deniyordu: tanı Bekir. Antrenör lskoçyalı 

''Alemde her şey gelir geçer. Silli Hanter. Pnra atıldı. Biz rüz 
insan °'ağrur olmamalıdır. Bir an ""ar altınn düştlik . 
sürur, bir in kederle tekabül e- f\aha. bir gün evvel yağan yağ 
der. Ayru halde devam etmiyen nurdnn kaygın bir hale gelmiş. 

Bergeyer'de hani otlar bilhas~a 
korner köşelerinde duası eclilme. 
miş sakal gibi uzamış. Çeklerin 
ayaklıtrında yuvarlak krampon
lar .. Halbuki bizimkiler takun • 
ya misillu uzunlnma krampon. 
!arla uynuyorlar. Biraz da yaban 
cı muhitin verdiği heyecandan 
olacak .. Boyuna rlüı;ıüyorlar. Çek
ler, Slav maçlarında gördiiğü _ 

müz müsellesli oyunların:ı b:ışl:ı._ 
dılar. Kaleciden beklere. bekler
den haflara. oradan for hattının 
tekmil cenahlarını dolaşan gü. 
zcl manzaralı faknt neticeyi ç:ı. 

buk bulduramıyan, ağır bir sis
tem .. 

Hepsi de iri boylu ve pehlivan 
yapılı .. Hani şiltleri de öyle yu. 
muşak fn'an değU .. İsterlerse de. 
mir gibi dayanıyorlar .. 

bu fani alem, hiç kimseye baki o. l'ürklerin çimen sahaya y~ban. Bizimkiler ilk anların ş~km
lamaz. Her türlü silah ve darbın l 'ıhklıırı malCım. Fnkat bu l:itad lığını gidermişler. Kıılelerini as. 
kıramr6ığı siperleri zamanın inkı. 

tabı pe.rişan c:ı:r· kır.ar. Yeme~i~ı m Bugün SAKARYA sinemasında ... 
o sahıb varısı ta~ıdar mclıkı, 

Sdddadı~ kav~ ıız'.11i• _Karunun .son e k •. Z ·• n c ·• 
BUZ haı:ınelerı ~ımdı nerededır?.. -... 

• Şan ve §ereflcriyle c:hıına sığın • Alfrcd Savoir'in me§hur komedisi 
yan geçmiş kavimler ne oldu?.. GAR Y C O O P E R ve 
Mukavemet edilmez takdir emri C L A U D E T T E C O L B E R T 
g~ince hepsi mahvoldular, ne c 1 

mülkde::ı ve ne de o rr.aliklcr.den 
tarafından (Fransızca sözlü) 

SAT 1L1 K 
BEBEK 

SPENCER FRACY 
ve JOAN Grawford 

b;_yır kalmadı. Hep~i b.r ru;a, bir - ıcc::::zıırg;;aceme::11••••••••m•m-•-r:.---;. •• w••••••I 
hayal oldu .. ,, hu •un . 

iPEK 
incmnsmda 

2 J:Jüyük film 
birden 

1-BRODV.AY KUKLASI 
Kü~ük yıl:lız ŞIRLEY TEMPLE'in bugüne kadar yaptığı en 

güzel ve en eğlenceli filmi.Fransızca sözlü. 

lanlar gibi müdafaa ediyorlar. 
Türklerde nazarı dikkati çeken 
muayyen bir metod yaksa da ba. 
zı fertlerin üstat hareketleri ve 
umumiyet itibarile seri ve can
la başla U~'Taşan enerjik gayret. 
leri etraftan büyük bir sempati 
ve takdirle karşılanıyor ... 

18 inci dakikada santrfor Va. 
nekin kale direğini yıkacak şid
detteld geri gelen şütUnU gayet 
yakından yakalıyan Çek kaptanı 
soliç Çapek ilk golü kolayca at. 
tr. Yine ayni oyuncu dört daki. 
ka sonra bütün mtidafaamızı ça
lıma dizerek ikinci golü de l'\e. 
dimin plonjonuna rağmen ağla • 
rımıza taktı. Bu iki sayıdan son
ra bizimkiler epey açıldılar. 

Biz de hasım kaleyi sıkıştırı. 
yoruz. Bilhassa Alaettin - Ze. 
ki ve Bekir kombinezonu pek çok 
güzel hareketler yaparak Çeklere 
tehlikeli dakikalar yaııattılar. 
Halk bravo Türk diye te~ci edi
yor. Birinci devrenin neticesine 
iki dakika kala snğaçtk Sedla. 
~ek üncü Çek golünü de attı. 

Haftayında rüzgarı arkamıza 
alarak ve sahaya bir parça daha 
alışarak emniyetle uynuyoruz. Bi 
rinci kısımda daima üç ortayla 

____ ..:; _______ ..-;o __ J 

işleyen hücum hnttım1z bu sefer 
soldan Bedri vasıtasile güzel i
nişler yapıyor. Bekirin ta geri. 
!erden kaptı~'I topu Bedri kendi
sine mah:::ıus ccyM.n gibi süzü • 
lüşüyle hasım kııleye kadar gö
türüp ortaladı. Zekiden AlaettL 
ne ondan da tekrar ortaya ve. 
rilen topu fevkalade sıkı bir şilt
le Bekir Çek kalesinin sol üst kö
şesinden ağlara mıhladı. Vaziyet 
3-1 olunca. zaten düzelen oyu. 
numuz bii~bütün açıldı. Şimdi şu 
saniyeler fevkalde hakim oyna. 
maya bacıladık. Lfıkin talihsizli
ğe bakın ki Eekirin golünden son 
ra iki dakika olmamıştı ki Çek 
santrforu tam otuz metreden ka. 

lecimizi gafil nvlayan dehşetli 
sıkı bir şiltle sayıların adedini 
aleyhimize olarak dörde çıkardı. 
Sarfettiğimiz lrnvvct ve emeğin 
boşa gitmesiyle şevki kırılan ço. 
cu!darımızın yavaş yavaş gevşe-

dikleri görülüyor. Çekler şimdi 
en güzel oyunlarını tanzime mu. 
vaffak olmuşlar, başka bir cmnL 
yctle oynuyorlar. Sağ açık Sed
lacek yine bir fırsatını bulup 38 
inci dakikn<la kalemize beşinci 
sayıyı da hediye etti. 

(Devamı var) 

r--am----~--tz::mCIC:lr"'EJ••..:m;• --,. 
hafta SARAY Bu sinemasında 

Fevkalad~ programı için c:eanslar şu suretle tesbit edilmiştir. 

ARTiSTLER ve MODELLERi 
Fransızcc\ sözlü lüks, musiki, c!ans ve a~~ filmi: 

Saat: 1 • 3,50 • 6.45 - 9.30 ·da 

ınedılır. 

Abone knyJ1111 bıldıren m 
lup \"e telgrar ucrelini, abo 
p::ır:ısının posla \'eya lı:ınkn 1 
)'oll:ımn ucrclinl idare kcnılı 
zerir.e olır. 

1"ürkiuenin hu posta merke:ln 

l' AK/Ta abone ya:zltr. 
Adres değıştirnıe ucretl 

25 Luruşıur. 

ıı.A:-ı ccrıı::n.ımı 

Tic:ıret ilhnl::ırının santırn 
sntırı sondan ilib:ıren ılan sıı 
f,ıl .ırındıı 40; iÇ Sa) fııJııı ıhı 
kuru'>; dörduncü su) fotlu 
ıkıııcı \"e uçuncııde 2. lnrıneı 
4; başlık y:ıııı kesmece 5 lı 
dır. 

Bu) uk. çok de\·anılı, l..Jışe 

renldı ilan \"erenlere •l rı a' 
ındırmcler )'&pılır. nc .. rııi ıliınl 

rın sııntım • satırı 30 kuru~tur 

TICAHI MAHI\ ETTE oı.~11\ 1' 
Kl'Çt'K lt.A:-\1.AH 

llır defa 30, ıkı dcfım 50. ı 

dcfıı'>ı U5, diirl dcfıı~ı 75 \C 

defası 100 kuruştur. l'ç u\ 

ılıin vercnlerın hır defası hcd 
\':ıdır. Dört satırı geçen iUntJr• 
fazla sıılırları beş kuruştan h 
s:ıp edilir. 

lli:met J.:uponu geliren/t 
kürük ilan tarifesi uü:de 
in<lirilir. 
\'akıt hem doğrudan r.lo~ru 

)ıı kendi idare )crınde, hem A 
kara caddesinde \'akıt \ur 
:ıllında J\E~IAl.EUDIN fili 
11:111 Bürosu elı) le lliin k:ılı 
eder. (IJiironun teltfon11 

Şair ıdaha bir çok misaller ge
tirdiktfo sonra şöyle der: "Şc!ıir. 
ler, mamureler boşaldı. Valansiya
yı sorunuz, Mersiye felaketini 
dinlçyiniz ... Yüksek men.ıki1Ji dil. 'ı 
l~~e destan olan ülcması ile, Da
rÜiulCımlnriylc Kurtuba ne oldu?. ' 

Merkez elden gidince m .. Jha. 
kattan ümit kalır mı ki, bu mamu- ı 
reler de mevcut kalmış olsun. 

2 - OTO ' K 
LOREL - HARDY AVCILAR 

R~""""'--~·T"'t·-•---~··--·.,. ~ .. .om;caı . ,;~ emdar sınem 
iKJ FJLM 

Diln sarayında pa1işah olan bu. 
gün düşman kapı~ınc;a köle ol
muş .. Vesaire, vesaire ... 

İspanyolların Araptan kovuşta. 
n. tarihin cidden feci sayıfaların. _ 

Bu sene Fransada çevrilen en zevkli, en eğlenceli operet. 
Baş ro11erde: CLAUDE MA Y - COLETTE Dnrfeuil 

ALERME. Dikkat: BRODV AY KUKLASI, uat: 11 • 2,30. 
5.30 - 8.20 OTOMOBILU AŞIKLAR, saat: 1. 3.50- 6.40 

9.45. Tenzilatlı biletler tam saat 1 e kadar verilir. 
MM fi ,. 

dand.r. işte birkaç cümle: ''Çıplak l .. •••••111• ••••••••••••• ....... & 

ve 1 de tenzilatlı mntin::lcr. 

-m11;..a ........... ESM&IDl=m=--w --Fransız san'atma zafer kazandıran film ...• 
Fransız edebiyatına şeref veren harika ...• 

Senenin en büyük Fransız filmi... 

il 

1 - Taçlı Cnna var 
2 - ,yaralı Kartal 

FR1l:CHCL S:\Dl 
Şehznıleb:ışı (Tl ' Jl 

HERBERT MARSHALL 
Ve 

ve yiye<:ek ekmeği olmıyan kadın 1 BU G ON BARBARA ST ANVICK 
ve erkek çocuklarm:lan mürekkep MELEK 
aç ve ~usuz kafileleri sahillere s~r ı · 
mek üzere süvariler mızraklar ile SİNEMASINDA 

ŞAFAGA DÖNÜŞ 
Dünyanın en se,imli yıldızı: 

Ti~alro~undu hu 
saat 15 <le ( Cthr/11 

Gece 2 ı .30 rln 'J'AH1il1 ırn:mm 1 
\yrıc:ı Alilil SC'rç Ye Miçc 'nı;) rtr 

Fransızca 

gibi iki büyük artist taraf ndan 
sözlü olarak şahane bir surette yaratılan 

büylik aşk filmi... 
D~~l~U~'nlYlın 

Güzel Şaheseri 

sevkediyorlar<lı. Anasının elinden 
alınıp keyf için öldürülen çocuk
lar ve nasıl parçalanacağı seyredil 
mek üzere bir kayaclan atılan in
sanlar pek çoktu . ., 

lspanyolların bugün tıpkı bir. 
birlerine y~.ptıklan gibi. Onun i
çin zafer geçit resmi, her halde 

KiRiK 
(SON 

HAYAT 
PUSE) ıBUGON LALE'de .. ~ 

' 

Ayrıca: METRO JURNAL .. ve renkli SILLI F l..MER 

V/AKUTa 
abone 

00Ulfl)YZ 

parlak olacaktır. N. A. 

Aynca Paramunt dünya haberlcrı v~ Miki Mavı 
Bucün saat 11 ve 1 de tenzilatlı mntiaeler. 

' 

SENFONi Bugün saat 11 ve 1 ce tenziHitlı matineler 
.. ............. :..•ımıı ............ ııımımsı .. 

':& .. f'-." # •••• ?"""' 

~~~-~-=-~-~~~~~~~~~~ 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski 

• 

Çeviren: l2aklu Süha Geı:~io C::J 159 

M'-stantik kalkarak, Mityaya elbise. 
l::fr·.i dikkatle kendi aramak mecburi. 
yctirttle olduğunu söylc.:li. 

- Peki ceplerimin içini dışına çevi. 
ri.1iz, isterseniz. 

Za~Ilıc k bunu kendi eliyle yaptı. 
- Hayır soyunmanız lazım. 

- Soyunmak mı?.. Niçin canım? 

C .tümtle iken ceplerimi arayamaz mısı. 
n.z? 

- Olmaz Dimitri Fiyodoroviç, so. 
yunmanız mutlaka lazımdır. 

M~tya bUsbütün küskünleşerek razı 

o?du: 
- Yalnız tabii burada değil. Müsa. 

aJe edin .de şu perdenin arkasına ge. 
çip soyunayım. 

- Ehemmiyetli halini bırakmıyan 
ı.;:!t.:>la: 

- Tabii perdenin arkasında soyuna. 
ca':s·nızl 

Diye dett'b.!llmm isteğini kabul etti. 
MODDEIUMUMt MlTYAYI 

ŞAŞIRTIYOR 

f ste o zaman. Mitvanm hiç be1dcme-

diği bir sahne geçti. On .dakika önce, 
Kendisi gibi vakar ve haysiyet sahibi 
bir adamın, bir Karamazofun, böyle bir 
muameleye uğratılabileceğini asla ak
lından geçiremezdi. Kızmaktan ziyade 
içini iğrcnmelerle dolduran bir şey ... 

Redingotunu sıkarmak, ona tabii ge
liyordu. Fakat herifler, çırçrplak soyun 
masını istediler. Zavallı !delikanlı, bu 
mUnasebetsizliği mağrur bir susuşla 
karşıladı. Hakimler, zaptiyeler ve bir. 
kaç köylü de peşi sıra geliyorlardı. Eu 
gelişte bir muhafaza gayreti de vardı 
galiba. Azıcık sert bir sesle: 

- Gömleğimi de çıkaracak mıyım 
Diye sordu. Fakat hakim, cevap ver 

medi. Çünkü müddeiumumi ile birlikte 
o, redingotu, yeleği, pantalonu muaye. 
ne etmekle me~guklüler ve bu iş, onla. 
rı Adeta kendilerinden geçirmişti. Mit
ya: 

- Ne münasebetsiz herifleri.. En 
basit nezaket kaidelerine bile uvmuyor 
lart 

Diye düşündü ve hiddetle bir daha 
sordu: 

- Gömlegimi de çıkaracak mıyım? 
Nikola, Mityaya amirane görünen 

bir tavırla : 
- Birazdan sizinle de meşgul olaca. 

ğız! 

Dedi. 
Hakimler, ba~başa vermişler fısıld:ı

§ıyorlardı. Heclingotun sol eteği ile pan 
talonda büyük kan lekeleri vardı. 

N:kola şahitlerin gözleri önünde el. 
biscleı in ceplerini, astar altlannı, dikiş 
yerlerini inceden inceye yoklayarak 
saklı para olup olmadığını araştırdı. 

Dimitriye de parayı ashrın içine dik. 
mcoindcn ş:.iphe ettiklerini hal ve <.:ille 
anlattılar. 

l.:ıv:ıl!ı, kahrolara!:: 
- Beni biı asker değil, bir hırsız ye. 

rine koyuyorlar! 
Diye d:işündü. Adliyeciler, fikirleri

ni ş:ışılacak bir pervasızlıkla onun ve 
herkesin iş!tebilcceği bir tarzda söylü. 
yorlar, münakaşa ediyorlardı. Bu sıra. 

da zabıt katibi, kasket~ onlara göster. 'i 
ve: 

- Hani şu memurlann maaşlarını 

alıp lda sarhoşlukla kaybettiğini söyli. 
yen ''Gridenka., yok mu, çaldrr;ı para
yı kast:etiniıı ast~rı içine saklam·§tı. 

Orada bulduk. Yü-lük b1nknotları as
tar altına çöreklcmiş ve dikmişti: 

P •• ;-1.- müddeiumumt. bu vakavı 

unutmamışlardı. Kasketi de öteki e;Jya 
lar arasına koydular. Bir kere <laha dik 
katle arayacaklar, yoklayn::a!clardı. 

Dimitrinin kıvrılmış gömlek yenin
deki kan lekeleri göziine ili~::n Nikola, 
telfiş1a atılara1{: 

- Bu ne? .. Galiba kan J 
Diye bağırdı. 
- Evet. 
- Hangi k-.n ? .. ı:em nic:n :·eniniz 

b:ivle kıvrılmış? 
Mitya, bunun Grigoriyi td.,viyc ç:ı. 

Jışt ğı zaman bulaştığını ve İliçin evın. 
de ellerini yıkarken kıvırdığını ~l'bttı. 

- Vicdan kanaatine var-ral: icin bu 
pek ehemmiyetli bir delildir. Onu da 
çıkarınız 1 

Deilkanh kızarıp titizlendi: 

- Demek çırçıplak k:ıhc:ı~11:1 I 
- Merak etmeyin, buna bir c:ıre bu. 

1uruz. Siz ICıtfcn çoraplarınızı d:ı çı1ca

rınız. 

-- Yok cnnım ! .. Bu da mutl:ıl:ı 15-
zım mı? .. Alay etmiyorsuııu?. ya? .. 

Birdenbire ciddil::şen Nikola: 
- Alay edecek zam:ında d:: , iliz, t:ı

nırım ! 
Diye çıkışır gibi oldu. 
Mitya. şu ba-;ına gelenlerle fla"'l:ın 

bir halde yatara oturup çor:-plarını çı. 
karma~a b:ışlad•. 

- Eh, ne yapılı..,, r-.,c~m l:i mut. 
taka böyle yapmak lazım! 

nccli. Fakat işin şaşılaca'k t?rııfr c•ı 

ki zavallı adam, şimdi bu giyimli kil 
balık arasında çıplak bulununca, kcıl 
ni onların altında bir varlık gibi g 
meğe başlıyordu. Zihninden: 

- Çıplaklıkta aşağılık bir şey )' 
tur: ~ma bana bu duyguyu mutla 
onlarla aramdaki tazat veriyor 1 

Sözlerini geçirdi. Sonra: 
- Bu da fena bir ruyaya benzi}" 

Arnda sırada bö}\le münasebetsiz 
lar gördüğüm olur. 

Deli 
Ona en güç gelen nokta, çoraplar 

ç karmaktı. Çünl:ü bunlar da, çamt! 
hrı da pek te"Iliz C('lTildi. F C"'m o. r• 
larmı pek çir1:in bulur, fırlak tara•· 
rından, kıvrık tırn, klarından igrenir 

İşte bu utanç ve sıkıntrntn zori 
kabalaştı, gömleği fırlatarak söylerı 

- Alın, arayın bakalım 1 
- Şimdilik lüzu::nu yo': 1 
- Peki ama, ben böyle çıpkk nı· • 

lacağım? 

- Evet, çaresiz böyle olacak .. 'fr 
isterseniz yatak çarşafına sarınab"I' 
niz. Ben de isimle mesgul olurum. 

Hakimler, elbiselerle Ç8m1 ırlart • 
rak cıktılar. Dimitri, kC"'ndis"ni ""c;~ 

ayı~ıyan köylülerle yalnız l:a1 lı. { 
yordu. İster istemez a,·akalrını crt 
yen l:ısa r-arşaflan sarın•l•. t!il ,..,, .. C"''" 

zaman göriinmeyi.1ce, :r.'litya ·: le 
gıcırdatarak: 

(Arkmu var) 
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------~~--------------------~--------- Bir siori a·kıllının maceraları: 
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~·HiKAVE 
&1&81 harareti 

biç sönmez! 
Yazan : REŞAT ENiS 

Oeç.., ~ y:;:~.: ::rdenbire .ıwma bir çare ua-#ıalık Radyo 
umda Melahab Melahat, biraz evvel, daha apar ı ı ~ f 1 

• · tam yüz yirmi tımanımdayken bana gül renkli 

1
, prestiı ettiğimi kurdelelerle bağtanmıl bir paket Ankara Radyosu 

Mii!dJiQ;t' tekrarlamııtım. vermemit miydi?: TÜRKİYE RADYODIFOZYON 
.. ~,~ ı: o apartmıanımm ''Refik, bunlar geçen hafta ba. POSTALARI 

zaman, aanmıı. na gönderdiğin mektuplardır. Ev. Türkiye Radyo~u • Ankara Radyosu 

ld~:;ıı;~evuda kendisi- de saklamak tehlikeli ••• Babamdan DALG.\ UZUNLUGU 
1 ilanıaşk edeme. korkuyorum. Burada dursun. lyi 1639 m. 183_ K~s./120 Kw. T.A.Q. 

_ _ ,_
14 

B' ·· alırım demi•ti 19,74 m. 1519:> Kcs./20 Kw. T.A.P. 
_._... ır gun .,, :s • 31,75 m. 9.t65 Kc~./20 Kw. 

~~ıa~uğıı evin adresi. Sevinçle ellerimi çırptım ve ba- TÜRKiYE SAATlYLE 
P. yazl6ncceğimi söyle· ğırdım: 23 - 4 - 1~39 - 29.' - ~939 
ıcı ile arası iyi olduğu - Ey Refik, Melihata her gün HAFfAU KPROGRAM No. 22 

Bil~"" gelen mektupları ai- mektup yazmak hususundaki va. Pazar 23-4-939 
~eden verebilirmil... adine namus dairesinde riayet e. 1230 Program. 12.35 Müdk (Kil· 

dersen, bu hafta da mektup ha- cük orkestra - Şef: Nt:cip ,\şkın) 1 -

lıı;ı-~ektup klgı" dı {ize. IA k 1 · · b d k"k d Bucalossi • Pestalozzanın bir şarkısı ~ şına aa a yırmı eı a 1 a an, Giribiribin. 2 - Hııbinstein • Kos-
"•~best bir ceve- • "k' t 1li b • dak'k ıer asgan ı ı saa ve e e:s 1 a tümlü balo süiti. 3 - lvanov • Kaf· 

kaybedeceksin. tıte elinin altında, kas süiti. 13 ~lemleekt saat ayarı, a· 
yazılmıı hazır yedi mektup var. jans, meteoroltJji ha!Jerleri. 13.15 Mü· 
'"Geçen haftanın sevimli mektup. zik (Küçük orkestra • şer: Necip Aş· 
lan!, Bu biraz hilekarlık olacak. kın5) ·4 -MB~cce. Bir\~~ci İtalyanlksüi· 

• . ti. - aınıcr • ıyana po ası. 
Fakat, bu hafta yalnız yedi zarf 6 - Levine • Humor('ske. 7 - Sidney 
yazarak onları yine birer birer ve Jones • Gayşa opetclinden potpuri. 
sırasına riayet ederek Melahata 13.50 Türk müzi~i: Çalanlar: Cevdet 
gönderirsen ne kaybedersin? E. Çağla, Zühlü Bar~aı.o~lu, .Relik Fer· 

"Ah · ı b' bir şey anlamıyacak... san. Okuyan: Radıfe l\eydık.1- Uş· 
~~üzel meleğim: Saçlarının mın ° ıç şak peşrevi. 2 - ~ev ki beyin - Uşşak 

~~g~nnı, gözlerinin deri~ •t * şarkı - Gülzara nazar kıl. 3 - Lemi· 
n:ı!lVlüğµıi, dudaklarının ateşin H · anın yirmi yedinci pazar· nin • 1.Jşşak şarkı • Siyah ebrulerin. 
~~rlf~neyc beraber götür-, . a~~r .. d be • Melahat bana 4 - Cevdet Çağla • Keman taksimi. 
dun? illi tesı gunun en " 5 - Bayati şarkı • Kalbim yine üz· 

"" her hafta gül ren'kli kurdele ile gün. 6 - Must1fa Çavuşun - Bayati 

~~ ne;..~..,ııaki- bağlaruml bir paket getirirdi: ıarkı • Çıkalım "''dUıiklre. 7 - Tür 
~?sa ~ni'cİirfbiliii · ., _ Refikçiğim, sevimli mek.. kü • Ela gözlerine kurban olduğum. 
~pım.ıtmı.. ·~ emıf, 8 - Saz semaiııi. U.20 • U.30 Konuş· 
saati t . u d erece tuplann... Babamdan k orkuyo. ma (Kadın saati - ""cuk terbiyesine 

ti~ ~a=: :::~:~• e~- rum, sakla ••• Bir gün alırım! .• ,. dair). ly.30 Pror.ıra: J6.35 MiJJi kü· 

yet nedir bilmiyordum.mtlhm.e,,ıudı.. B'"' de her Pazartesi günü Me- ıdııe müsaklbakal!Sar~ -• K~ li Mayıs (sÇot~dın· wr • an na. en. ,,., onuşma cuk 

~abuk, çabuk... Yarın bek. Wıatın d önütünden so~ra yedı esirgeme kurumu. Kıcşi dinleytı.im) 

bir ütü ile iltilledikten 110nra bu Ttlrk miidli (l'•sıl heyeti) .. Caıa 
dudaklarım ıa H-'·'- De ı;-,. t zarflara koymayı &det edinmit- r: ıuuı.ı rman, ._re Kadri, Ha· 

san Gür, Hamdı Tukay, Basri Vfler. 
tiİiı. Okuyan: Tahsin Karaku1- 20 Memle· 

Dün, 18 Temmuzda, MeWıat k t t · Senin · • çddıran e saa ayarı, BJanııı ve meteoroloji 
ıçm haftalık paketini teslim ederken haberleri. 20.15 Türi müziği. Çalan· 

. REFiK yüzünde bir 'batkalık, Adeta bid· lar: Refik J:o'ersan, :flt:şat Erer, J:o'ahi· 

Melahat, Be oğlunun me!)hur 'det allınetltri vardı. ~e ~ersan, Ce~d~t Kozan. Okuyanlar: 
bir ita •. Y or" • ., . • Sadı Hoıses, SaCıye Tokay. 1 - Eviç 
d- dın terzısı yanı.ılda çalıpy;; ~.1.l,5-f. aevcllim .•• Bugün gali.. peşrevi. 2 - Rauf Yektaıun • Eviç 
ı.ı.~er akıam terzilianeden,,ÇIX.: !ba iifielisbı. N e var? beste - HııJkai zülfü siyahın. 3 - ı... 

t~ktan sonra beni ziyaret e ge'lıiic.; • mi var" Sen minin • Rerahııik şarkı • Lerzan e-
11 aramızda kararlaımııtı• - Ne mı va~, ne • diyor. 4 - Sel:\hattin Pınarın • Eviç 

artık beni sevmıyorsun... şarkı • Göz yaşlarınız. 5 - Cevdet 

İta Ertesi günü saat yeai buçukta Bu .azil ciddiyetle ve ıictdetle Kozan • Ut takslnıi. 6 - Eviç tilrkil • 
Prdan girerken bağırdı: t ttim. Onu kollanmın Şahane sözler kahane. 7 - Şu köylil• 

protes 0 e özlerini nün yosma kızı. 8 - Rıfat beyin • 
- Oh, sevgilim ••• Bu sabah aJ.; arasına aldım. .Ainmı, g ' Hic:ız şarkı - Niçin bülbül figan ey. 

dılırn mektubun ne ho§tu• ne se..; ağzım öptüm. ler. 9 - Udi Fahrinin - Hicaz fAJ'kı. 
'lirıdhnı... Eğer beni çıldırasıya KoUarınıdiıı 'kurtuldu: Bah~r o~sa çemenzar _olsa. 10 - Sa• 
Se'liy h .. bö le bir mek da deıtın Kayn::ıjın • l\ıhavent prkı • 
tu orsan er gun Y • aa~ _ Evet, sevmiyorsun, yahut Gönü1 nedir. 21 Neşelı plAklar • R. 
bap yazacaksın... Haydi v enelldnden as seviyorsun. Zaten 21.10 l\füzik (RivaseU cumhur baftl)o-

kayırn... Çabuk, çabuk... _ Qr miiddet tenberi bunun farkın. su - Şef! lbsan Kilnçer)~ 1 - Hubert 
• • • r,... Mektuplarınldan, mubabbe Bath • Deniz m:ırşı. 2 .- L. Garıne • 

a_a~.. • lduğu anla ılıyor. Atlılar (vals). 3 - R. \ aıner ... Meis· 
İlk aık mektubunu yunıak~2f. tiJlln sonmekt .. 0 ş ıersinger'' operasunn uvertüril. 4 -

çok kolaydır. "Güzelim", (Min}fl - Mektuplarımdan mı? • ~ı. Ra,·el • Pavane pour une l nfante 
ni bebek), (gül gibi meleğim~ _ Evet, evet ..• Tekrar edıyo- deru~te~ 5 - ;'· J.iszt - Macar rap· 
(l:ieninı ... .a-~kU .. ğüm) (çı1P :M ktuplarında eski hararet sodlsı No. 6. 2 .. Anndohı ajansı (Spor 
rası sev~;.ı.. çu ' rum: ek . 

1 
sözlerin ne kadar servisi). 22.10 Mlzik (Cazband ·pi). 

ya ıevgılim)... yok .•• Va tıy e. . hıralı dı!. 22.45 • 23 Son ajans haberelri ve ya· 
A"k m1 k u· :.. birçok ke~ lpkane, ıefkatlı, atetU. y rınki program. 

:.: me e e n... • . . ğuk soğuk yazıyorsun ... 
ıneıeri insanın emrine amadedir· ş~~ı ı. so birbirini tutmuyor. Pazartesi 24-4-939 
Fakat h h b kelimeler çok Söz erın d G_,: • ey at, u . Evveli 1aprdım, kal ım. .w- 12.30 Program. 12.35 Türk mllzl· 
~dır. Aynı kadına yazılan yedin· öder Mctahat tarafın. fi - pi. 13 Memleket saat ayarı, ajans 
c:ı ınclctubu tamamlamak o kadar ba, aynı ~ f tekrar okununca ilk ve meteoroloji haberleri. 13.15 • 14 
lcarı§ık bir iı kil... dan bet .e a k betmitlerdi. Hiç Milzik (Senfonık plakfor). 18.3-0 Prog 

. . • tcıymetlend ay bir e ram. 18,35 Mfuik ,tOpereUer ·pi.). 
,, İnsan daima kendi kendille• bir 1ey söyleme~e~ense: .'. Y 19 Konuşma .<Cocıık esirgeme kuru· 
I>un, evvelki gün, yahut daha IÖ lenıit otnıak ıçın !dedim ~: mu. Çocuklara maııal) . 19.15 Türk 

evvel bu tabirleri kullanmadım ~ Deli mi oldun sevgilını? müzilıi (Ha~k _H1rkü1eri ve oyun ha-
mı'? d' d ti Deli... vaları • Sadı 'hver) . 19.35 Türk mil-

.,, ıye sorar. Evet , e ... ziği (Karışık program). Hakkı Der-

Haziranı yirminci Pazartesi JCızdı: • ld ., Den mi? man, Eşref Kadri, Hasan Gür, Ham· 
gUn.. n ından ldönUtiln· - Deli mı 0 um· di Tokay, Basri Crıer. 22 Memleket 
d a apartımanı ektu yaz. ö leyse ıimdiye kadar sana ge.. saat ayarı, aJ:ınt ve meteoroloji hıı-

en sonra, :Melahata ııı : ğum . Y :eliğim bUtün mektuplarımı, ya. berleri. 20.15 Türk ruliziil (Kllsik 
tnak üzere masama. ~tu: u ti: be paketi de istiyorum. Şap. prokram): Aııkrmı rudyosu küme be. 
"akit 1öyle .ciü;ünmUttilDl • n la abuk giy... yeti. idare eden: l\le•ut CemiL 1 -

"Ne d ti Elimde kalem oL kam ç k t mektubu... Şap- Cemil be)in • Kıirthli bicazkir peş-
duv hsaa e "linıle sanki bili - Bet ~ .e v•lim., Ne ola. revi. 2 - Doktur Suphl ·Kürdili hi· 

gu alde sevgı. • • kanııf ••• Ne ıçın ıevgı • cazkar • Şarkı • Birlikte bir akpm. 
baı~ kalnıı! gıbiyı~ 1·•. azar· cak? Ne yapacağız? • 3 - Ruhi beyin • Kürdili hicazkAr 
Haziranın yı"rmi yedinCJ ~ k Yemin ediyorum ki, bu mek şarkı - Söyle ey mıdrıbı nazende e-

• • cıme - b • tcsi günü MeWıata sekiZill turd ptan arkadaıtanndan her angı da. 4 - Arif J>eyın • Kürdili hicaz-
tubu yazmak için masaın& 0 ~ ~ i ikimizin önünde okuyup lc1a kAr şarkı • Sende acap uşşaka ezi· 
guftl nkit da göyle diyordum· ır' cu mektubu da birincisi b- yetmi çoAaldı. 5 - Rıfat bey . Kilr-

"Ah Yarabbi, ne ancarJaf ••• '°~U: ıkaJSe, hararetli bulursa, yi· d~li hicazklt- şarkı · Bu feb ~71 
»e fena ilde ptım bUJIU I,. da 1. sev ilin olarak kalaca. dıl oldu. 6 - Rıfat bey - Kllrdıli hl· 

ıc· t ya iki JreUıoe da. ııe senın :.ıd 1 d cazkAr şarkı • Ol goncanın etrafını 
. gıda ancak on a; &?2-•• Aksi e e ve a... , almış yine güller. 7 - Arif l>eJ.: • 

le bılıni!Jtim. Şilpbesis bu -r REŞAT E NiS Kürdili'ııicaıUr şarkı. Kanlar•dG 
, vazntaktan 

yor. 8 - Arif bey - Kürdili hicaz· 
kAr şarkı - Gurup etti güneş dilny:ı 
karardı. 9 - il.uşen Kıım • Kemenı:e 
taksimi. 10 - "iadullah ağa • Hicaz. 
kdr şarkı - Hıram et gülşene. 11 -
Çorluhınun • llicazkilr şarkı - Aldı 

beni iki kaşın arası. ı~ - Kemal Ni· 
yazi Seyhunun hicazkAr saz semaisi. 
21 Konuşma. 21.15 Esham, tahvilat, 
karubiyo • nukut ve ziraat borsası 
(Ciyat). 21.25 Neşeli plAklar • R. 21. 
30 Relklor (Halil Bedi Yönetken). 21. 
45 llılüzik (Oda mfıziiU - Beethoven: 
Trio (do minör) llhl Cemal Erkin: 
Piyano. Necdet Jlemzi Atak: Keman. 
Edip Eezen: \"i)olonsel. 22.10 'Müzik 
(Küçük orkestra • s~r: Necip Aşkın) 
1 - Becce - ikinci lı:ılyan suiti. 2 -
J, Strauss • Bu nağmeler seni sarsın 
ey dünya (vals). 3 - Lindner. Bec· 
clıanale ( Şarap ilJhı Baküs şerefine 
dans). 4 - 'Micheli • İkinci kilı:ük 
suit. 5 - Munkel - Venedik hatırası . 
Serenad. 6 - Ziehrer - Aşık • Ro· 
mans. 23.10 :Mü7.ik (Cazband - Pi.). 
23..f5 • 2.& Son ajans haberleri ve ya· 
rınki program. 

Salı 25-4-939 
12.30 Program. 12.35 Türk müzi

ği • Pi. 13 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 13.15 Müzik 
(Kanşık program • Pi.). 13.45 - H 
Konuşma (Kadın saati - E.v hayatına 
ait). 15 Çocuk esirgeme kurumu. Ço· 
cuk müsameresi • llalkevinden nak· 
len. 18.30 Progr:ım. 18.35 Müzik <O· 
da müziği - pL). 19 Konuşma. 19.15 
Türk müziği O~tsıl heyeti). Çalan· 
lar: Cevdet Ça~la, Eşref Kadri, Ha· 
san Gür, Ilasri Ulcr, Hamdi Tokay. 
Okuyan: Celal Tükses. 20 Memleket 
saat ayarı, ajn.ns ve meteoroloji •ıa-

• 
santur ve dünbeJek. :10.30 Türk mQzf. 
ji. Çala::lar: Vecih·c, Reşet Erer, Ru
şen Kam, Ce\'del Kozan. Oku)an: 
!\luzafrer llkar. 1 - .\li Rıfat be) in • 
Nihavent beste - Zülfün görenlerin. 
2 - J.eminin • Nihavent şarkı • Bin 
gill çıkarırdım sana. S - Hacı Arif 
beyiq • Nihavent şarkı • Yanılma a· 
leşi aıka. 4 - Vecihe. Kanun taksi· 
mi. 5 - Rahmi beyin • Nihavent şar· 
kı • Süzüp süzilpte ey melek. 6 -
Nihavent yürük semai - Bilmezdim 
d m gamzene. 21 Konuşma (Çocuk 

eihııeme kurumu). 21.15 Esham, tah· 
vill t, kambiyo - nukut ve ziraat bor
sası 1((iyal). ::?1.25 Neşeli pllklar • R. 
21,30 Milzlk (Radyo orkestrası. Şef: 
Hasan Ferit ,\lnar): 1 - Rameao • 
MotU: Balet süiti. a) Menuet. b) Mu-
ette. c) Tambourin. 2 - t'ranz Schu· 

bert - 4 üncü (Trajik) senfoni, do 
minör. a) Adagio ruolto. Allecro vi· 
vace. b) Andante. e) Menuetto • Trio 

d) Allegro. 3 - E. Grieg • İkinci Peer 
Gynt süiti. a) lnsrid.in kederi. b) 
\rap dansı. c) Peer Gynl'ün dönüşii. 
d) Solveig'in ~ark•sı. 22.30 l\lilzik 
(:-.'eşeli pliıkbrı. 23 Müzik (Cazlıand 
Pi.). 23 . .f5 - 2.f Son aajns haberleri 
ve yarınki program. 

Çarşamba 26-4-939 
12.30 Progra·u. 12.35 Türk müzi. 

ili. Çul:ınl:ır: r.ahire Fersan, Hefik 
Fersan, Kemal iNyazi Seyhun. Oku· 
yan: Mahmul Karındaş. 1 - Osman 
heyin - Hicaz peşrevi. 2 - Sclfıhat. 
tin Pınarın - ili :az ~arkı - Sızlayan 
ı,albimi sev. 3 - lliıcı Faik be) ın • 
llıcaz şarkı • Ateşi suz:ını fırka!. 4 -
Kemal Niyazi Sel hun • Kemençe t:ık. 
o;ımi. 5 - Sadcllin K:ıynııAın • Neve· 
ser şarkı • Hicranla hr.rap oldu. 6 -
Türkü • Dağları hep kar altlı. 7 -
Saz semaisi. 13 ~lc!ııleket saut ayurı, 
ajans \e mel!<ıroır,ji haberleri. 13.15 
1.& l\lüzik (Riyaseti cumhur bando· 
su· Şef: İhs3n Kün•;er): 1 - Dome
nico - Asker marşı. 2 - Moszkovsky 
• Polonez No. 3. 3 - G. Pares • l\le
rasiın marşı. 4 - :'1assenet - Manon 
ıpcrasının l\lenucllosu. 5 - G. Ver
di - "Rigolello'' opercsınd:ın potpu· 
ri. 17 .30 tnkJlap tarihi dersleri • 
llalke\'inden naklen. 18.30 Program. 
18.35 l\lüzik (Virtüozlar. Pi.). 19 Ko
nuşma (Çocuk esirgeme kurumu): 
Kukla. 19.15 Türk mliziAi (Fasıl he· 
yeti). Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref 
J\:ıdri, Hasan Giir, aBsri üfler, Ham
·li 'fokuy. Okuyan: Tahsin Karakuş. 
:!O Memleekt saat ayan, ajans ve me· 
ıcoroloji haberl::ri. 20.15 Türk mü. 
ıiği, Çulanlar: Cc,·Jct Çağla, Refik 
Fers:ın, Ziihtü B:ınl:ıkoğlu, Kemal 
~i~afl S~lm11. t)lm:,;ınlaN Mustafa 

Arrika süiti Nu. 2. 8 - J. Strauss • 
Güzel mavı tuıı;ıJ-t. ~3 Müzik (Caz• 
lıaııd - pi.). 2:J. ı.> - ~4 Son ajauıs ha. 
!>erleri ve )aruıki program. 

Per§~mbe 27-4-939 
l:!.311 Program. 12.35 Türk mtızı. 

#i • pi. 13 .\leıu!ekel saat ayarı, ajan• 
ı c mctcroloji J,aberleri. 13J5 • 1• 
lu.tık (Karışık ı.ıruııram. pi.). 17.311 
inkılap tarihi dersleri • Halkevlndea 
ı.ıklcıı. 18.30 l'rugram. 18.35 Milzilı; 
Wır k~nserto ~ PJ). 19 Konuşma.(Ço. 
cuk esırgeme kurumu. temsil). 19.2G 
furk muzıği ffasıl hcıyeti). Çalan• 
Jar: Hakkı U.:ı nıan, E;.ref Kadri, Ha• 
san Gur, llasri Cfler, Hamdi Tokay. 
~ku)an!ar: Celal Tol.:ses ve Safiyı 
l uka). :w Memleket saat ayarı, ajana 
• c mcteroloji Jıalıerleri. 20.15 1 iırt 
ıııüziı}i. Çalanlar: \' ecihe, Refik 1''er
s.a.ı, .l"ahire 1"ersan, Kemal Niyad 
:Se)huıı. Okuyan: llua:eyyen Seı:ıar: 

1 - Mılste:ır peşrevi. 2 - .Halııni be; 
yin - Mustcar şaı-l•ı • Gtl ey saki t•• 
rabı tazcleıu.lir. 3 - Zeki AriCin • Se. 
.:ah şarkı • Aı}Iadııu üınitleriıu hi~ 
ran oldu hep. 4 - Malımut CelilettiJI 
paşanın • Huzzam şarkı • Dejildi böJ 
le. S - Jlcfık Fersaıı • Tanbur tak• 
simi. 6 - Suphi Zi) aıun - Kurdili hi. 
cazkiir şarkı - tiahçeuizde bülbill ol• 
sam. 7 - Leminin - Kürdili hicazklt 
şarkı • Nazlanclı billbiıl 8 - Osmaıı 
Nilıadın • Kıinlili hicazkAr şarkı • 
.\kşam güneşi. 9 - Kürdih hicaıkU 
saz semaisi. !O - Oyun havalan. 21 
Koııuşına (Çocuk esirgeme kurumu), 
:.ll.15 Esham, tahvil.it, kambi)'o. nu• 
kut \'e ziraat borsası (fiyat). 21.25 
:\eşeli plakbr • R. 21.30 Müzik (Şan 
resitali • Bariton Max Klein tarafın• 
..w .21.66 Müaik (Jüt; .... PJJ. ~· . 

• 12 lf8aJk (KQçllk eortestra • Sefl Ne.ı 
Çaflaynn cuyi sirişkllt:. 3 - lsmall cip Atkın): 1 - Brahms.. Macar daa 
Hakkı beyin - Ferahfeza şarkı • A- sı No. 17. 2 - Del!bes • Menba: a.. 
leşi aşkınla. 4 - 1sak \'aronun • Fc- let süiti. 3 - I.auıenschlager • Yalıt 
ralıfeza şarkı • E)rclmek itin. 5 - dızlara doğru - Fantezi.' - RiiUld 
7.ıihtü Bardıkoğlu • Santur taksimi .• Bir ebtermezo. 5 - Yöhr •Bavyera 
6 - İsmail Hakkı be~ in - Ferahfeza valsları. 6 - 1.::oıeridgo - Afrika stıı .. 
şarkı - l\lchtaı>t:ı güzel. 7 - Ferahfe· li No. 1. 7 - Tschaikovsky • Mille~ 
za saz sernaısi. 11 - Ruineli türküleri. ler süiti. 23 J\liizik (Cazband • PL) 
a) Dağlar d:ığlıır viran dağlar. b) A- 23.45 • 24 Son ajans haberleri ve )'8'"' 

lişimin kaşları kar!I. c) Köşküm var. rınki program. 
21 Konuşma. (Çı cuk esirgeme kuru· C 28 A 9 9 mu) . 21.15 Esham, tah,•iliit, kombi- uma ~· 3 
yo • nukut \"e ziraat borsası (riyal). 
21.25 Neşeli ph\kla.r • it. 21.30 Müzik 
(SuksaCon solo • Nilrnl Esensin). 21. 
50 Milzik (Xcşeli plaklar). 22 Müzik 
(Küçük orkestra· Şef: Necip Aşkın) 
1 - Micheli - Şen serenaL 2 - Mili· 
ler - Kilı:ük serenat. 3 - Gabriel • 
Hatta nihayeti razar gelır ·Marş. 4 -
Schmalslich • Ormaıula aşk. 5 -
14incke - Ven us ( Yals). 6 - Kunneke 
- Melankolik vals. 7 - Coleridge • 

'ViiıT SPôn MÖSABAKASlı 

12.30 Program. 12.35 Türk m8d• 
il · pi. 13 l\lemlcket saat ayarı, ıajaDI 
ve meteoroloji haberleri. 13.15 • 14 
l\lüzik (Karışık program • pL). 17.30 
lnkı!Ap tarihi dersleri • Halkevın:~ 
naklen. 18.30 Program. 18.35 M 
(Neıeli pJAkJar). 19 Konuşma (Ço
cuk esirgeme kurumu - Çocuk prkı• 
ları) Milsikl muallim mektebi koro 
heyeti tarafından. 19.15 Tilrk milılll 
(Fasıl heyeti). aÇJanlar: Hattı Der
man, Eşref Kadri, Hasan Gilr Ham 
lli Tokay, Basri Cfler. Okuya~: Tab
s~n Karakuş. 20 Memleket saat ayarQ 
ııJans ve meteoroloji haberleri. 20.1 
Türk müziği (Kh\sik eserler progra 

Futbol, GUreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Aras1nda 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

~-

BıRINCıYE 

Bir Bisiklet 
Ik" • Futbolc"l R 0 at (DoymrspoT} 

iskarpı· ıncıdy: .·d -Un ~.ık ve kıymetli bir saat: üç~ncüyc: - bir çift 
n; oı cuye • _ B" k . . . 

Resiml
• H f bo • ır ıap a: beşıncıye: - Bır senelik 
ı ata a nesi· altın d . nba • • . • • ' er ar. onuncuya kadar: Bırer bo-;1 gı, 4 kıııye bırer çüt ipekli çorap; 10 kişiye birer adetı 

~:r~ piyango bileti, onbeı okuyucumuza birer şişe bil 
et :: ; l5 okuyucumuza birer şişe küçük kolonyao 25 ki di;:ler. tuvalet sabunu: aynca 150 kişiye muhtelif cins be. 

• 1 ~~sabakaya~irlk Koponu : -4 9- I 
~ -.-z--- ' 

mı). Çalanlar: Vecihe, Cevdet Cal 
lu, Refik Fersan, Ruşen Kam. Okuyan 
:\luallim Nuri Halil Poyraz. 20.45 
fiırk müziQl. Okuyan: Semahat Or 
len ses: 1 - Seliihattin Pmaruı. HOP 
1.aıu şarkı • Ümidini kirpiklerin• 
J - İsmail Hakkının • Hilzzan1 ~ 
,ı - Beklerim her ıün. 3 - Hacı Arif 
.ıeyin • Hüzzam şarkı • Meftun o~ 
& - Leminin - Hıiuam şarkı • Anwl 
aki. 21 Konuşma (Haftalık spor ..,.. 
isi). 21.15 Esham, tahvilAt, kambi 

>o • nukut ,; e ziraat borsası (li1at) 
~ 1.25 Neşeli plaklar - R. 21.30 Mibilc 
Hiyaseli cumhur lilarmonik orkest 
usı) Şef: Praetorius. ı - Pfel'l'CI 
.ıaurice - Islanda balıkçısı • Pecbeut 
J'Islande (Piyerlotinin romanı ~ 
·ine senfonik parı.·a). 2 - Paul Du 
kas • Çırak sihirbaz. L'apprenti sor
cier senfonik Sclıerzo (Goethe'nia 
bir ••balad" ından müleh). 3 - Charı 

pentıer • İlıılya intibaları • lmpreı• 
sions d'ltalie: Orkestra süiti. a) Sert' 
nade. b) Çeşmede. c) Küçilk katır
larla gezinti. ç) Dal tepelerinde. d) 
~apoli. 22.30 Milzik (Opera aryalaa 
rı • pi.). 23 Müzik (Cazband - pL) 
23.45 • 24 Son ajans haberler! 'e ya 
rınkl program. 

Cumartesi 29-4-939 
13.30 Proıram. IS.il Millik CF.I 

lencell mDzl'k - pi.), 14 Memleket• 
al ayarı, ajans ve meleoroloJI habel"' 

(Lii.t/en aayfayı ~riflf.t 



ACAR - SLOVAK HUDU. 
DUNDA BtR HADlSE 

Bra. lava, 22 (A.A.) - Slo 
ya har· ye nezareti, Macar 
erlerınin S ovakya hududun 
erek Slovak aakerlerine atq 
kleri ild hudut hidiıesini Ma
konıtoloıu ne.dinde prot~to 

Metaksas'ın 
beyan ah 

8 fliıetf 

1 

itil tere 
(Bat tar•/• 1 incide) 

~yeni Türkiye rekoru) 
~ B. J. K. 86JfO 
1-.W~A.

N4111 Mor. 11. P. B. 

1W IGO ml1Jm .lııaY• ialD. llO ~ 
ıa"8teml.U ~ ..... 

FRANSA. lTALYAOAN 
KORKUYOR Mlt t 

f\e>ına, 22 (A.A.) - S etani ajtann 



den terbiyesi teşkilat kanunu 
Ankara (Hususi muhabiriıniz 6 -TqA.-ut w t-4ıat ,..;aııgı 

b dıriyor) _ Beden terbiyesi Bu reislik kadrol~cla 80 1 .... 
Ulll mlidürl •· nıerkez ve maaşlı bir reis, 70 ııra nıaaşlı 
~ l&tı ıle tMı tee)d1!tm bir tqldllt mUdUrll. 35 lln nıaae 
uml ~elerl bıklrmda bir lı bir tetkillt meınuru. 30 11L 

il ur huırtamJlbr· maqlı bir taUnı ve terbiyem 
.., Pro halinde bulunan ve B8I dürll, 45 Un JDUllı bir mtıdür J M 1depUlfJr fvnft&ftUlftt.fo: lfli • Jra&atar, Pmemaf ·-7. Vsfıa tcıhmlan 

Verllmlt oJaA bu lAyiha nıuavinl, 45 Un mallJı Ud mü· :t-

e UJZıunı mUdllrluıon tetkilatm tebaam. 80 Un mutlı bir te8i· Milli küme müsabakalarında 
)'eni bazı de fikllkler yapıl· sat mtıdOrll. 70 Un muth bir 

ktadır. Bu detlfiklllder e&. :nUhenclle, &5 Ura maatlı bir to- A rn lk a r a G ua a c Q ctbnıe: poğraf ve Ud n•ım vardır. 
Bazı dalreıerill nllllk haline 6 - Spor ,...._.ı wılildflrJfl.. 

~t, 11Qfdeıı mldllrlUkler fh· ğll: At 
daaJ \'e buı dallelerlıı kadrola- Bu mtldUrltJitbı kadrolu TO U· e şs po r u 'W 1 A. t t e l'llılll da tadil ve Wdilnden lba. ra maqlı bir mtıdtır, cscs lira ma- m 8 g u p e 1 
~ bQı1lllJnakt&Cllr. aıJı bir m~ ..=-; Ankara. 22 (Hususi) - Milli da yakalad klan bir, iki fıraattu 

enlc:len yapılan tac:lilat 1 - ~truinde 
80 

lira ma&I küme maçını yapmak Uzer~ Anka a ıstifadeyi beceremediler. Eler 
-. ~ llyilıuma ekli proje- SalJü 18, biri dahiliye ve ua raya gelen lzmir ikincısi Attfıpor bunlan gollendiraelercll netice beL 
ın--....~ ve teknik işlerlle de il 1llr ~de bıfmdaba mllte ıdübiı Llc maçını bu n ( ur.) 19 ki de bu derece farkla aleyhleri. 
~ olaca• olan umumi kAtL bJye, 1m&k ben lld tane de \!ayn ıtadında An r. ilcü ile ne olmazlardı. Ateppor yann 
._. 'bo. ltlerine yardmı etmek tl • = :....ıı mtıtehauıs vardır. yaptı. Saat 14,30 da ın ç ba adı Deminporla brplapcaktır. 
~ kaeoya yeniden iki umumi 1 

8 
Ne§riyat w ~ Havanın yağmurlu ol ma rağ-

~ •uavinlifl konmUfbU'· ,e1 .. iiı: men 10.000 kadar bir ıeyirci kut. Bugünkü maçlar 
~ baeka spor mtlaab ve Nepiyat ve propaganda n!s. lesi bulunuyordu. G çlül r ken· 
llftarl ela vuku& gelen Bıtl· Uğ~ bdrolnı" 80 Ura maatlı dilerinden beklenen oyunu göıter. Galataaaray. Vela 
re ~ t.etklk ve llalletmek tır.e • bir nll, 70 lir& 'maa~lı bir ner.J · diler. -P era • Fener 
bir 'Polo mUp.virllfi kadrolun• yat mUdtıril, 45 ura maatlı bır Birinci haftaymda 4, ıkinci~e 2 Müıabakalan Taksim 
k~e lıakemlifi ve ayna~ mer ne ri t mUdUr muııvfni, 70 lira gol atmakla 6 • O galıp ıel iler. 
terbi 1'ııiden teşldllt, talım ve 1 ya Takımda yer alan oyuncular istis· Stadyomunda yapılıyor. 
ıeıru19 llllldtlrlUkleri, ıağlık it. ma&lh bir propaganda ve aı:~· naıu gilzel oynadılar ve muvaffak Milli küme mUubakalanndan 
saflık 1Det1uJ olmak tuere bir arma mtldtırll. beheri 55 ,e da o!dular. bmirlilere gelince bll· Galatasaray • Vefa karfılatmau 
l1lal dafl'e8l reiallfi ve spor ıit. uII maqlı fngillsce, fransız tün 

0 
devamınca sahaya ya- bucln saat bette Tabfm ıtadında 

7SJdf itlerine bakmak be. ca ve almanca dillerine vakıf !1~ yun . yapılacaktır. 
:. bir Dlllcllbitıt, bundan başka nr.ıterclm-iell mUrekkeptir. bcncı oldutdan gozden kaçmıyor· Gllneıli Halda ile tarriye ec!L. 

e de 1Übek beden terbiyesi 9 - H6WP lfkri tlairui nulıg-; du. . sah . rind a ak len yqıl • beyaslılara kartı Gala. 
llatl Dıdas edilmlttlr Hev.p itleri dalresmin kl.d o. Islak çımen • ~e. e Y tasaray takımı ela yine aynı klU. 

Unıum Müd •• .: sunda: 80 lira maqlı bir reis lan 'kayıp diittUkl~r.ı i~ın topa hl biln eski Ualanndan Sallhattln, 

Mektepler futbol turnuvaSI 
Işık, Kabataşı yendi 
Vefa ile Pertevniyal berabe1e kalddar 

deniz lca urlük 70 Ura JPaqlJ bir reli muavıni, kim olamadılar. Bır m:ı haftaym. Faruk ve Yuıuf cfbi milhim ele. 
Bed teı'b = 45 lira maatlı iki kl\lem ~l (bl· manlara malik bulunmaktadır. voı.,w ...,....... 

hll"Uk hmrnı llJlb~Udflr ri merlrez dJjeri t&lf& tgfn) 5.~ JUğüııUn kadro u da Ankara be Lilc maçındanberi tehrimbde J Mektepliler .,...,,.., f*tbol ı bataf lltelerf aramcla, Narl liod 
~ ka.,,_ :: lira :naat1ı bir mtldllr, 40 'lln den terbiyesi müdürl ğU kadro· hiç bir mtisabaka yapmamıı ol· tumuvauna dlln Ta1m1m Mldmda un hakemlill ile yapıldı. 

ll:ler bdroea• maqlı bir ayniyat muhallbi var· sunun aynidir. makla beraber son iltihakından u bir ııeylrei &nhde devam ecU1. Ba mll•büaya tarafep tam 
1 bllroeu, 1-Tet· dır. Wf1ti· Vilayet Beden Terb·yesi sonra çok kuvvetli bir manzara di. tık mOaabüa Vefa De Pertn· lan ıu fÜUde çıktılar: 

. • . 're Uft, 3 - HUkut 10 - M~t ndld~ İir M .. d .. l .. .., .. arzeden sarı • kmnmlılar kart•· niyal araamda idi. IŞIK: Adnan _ .... ..._ 
; ~ ı, 4 -:- Feder" yonJar Bu tUbeJtıln kMlrol~ 70 ~~ U ur ugul . b sında enerjik bir takım olan Ve· Oyun mütevazin bir tekilde ce. mi _ Aytekin, Rifat, Ytm11 _ 

r....--
1 

- Te0 1 at \ 'C .. • • maqlı bir mUdflr, 40 1 maa 1 zmır e. mü abakad ne revan etti. Günün ilk sa sını 14 

Bet t&ne9l 70 on 
u, ıe tanHl 4& '" 
DMide40Un Um 
usere • mtldtlr. •es ı 

Ku mektepUJerl arumda1d ..,. 
eybol maçlarına da dGa l....W 
eninde deftm edilmiftlr. 111111.; 
b1ar IOllunda: fıtaabal .. L 

eli BotulP lileainl, Çt•'- ... 
ulu; Ş1fll Terakki de tıddll a..-

IOllDl ...tJOp ...... 
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Pirinç unu 
Mercimenlc unu 
Bezelye unu 
Yulaf unu 
Patates unu 

En 
RA(J 

Pa1zla 
ET Bulan 

Pudranın Yeni 
Renkleri 

MEŞHUR BiR 
GÜZELLiK 

MÜTEHASSISI 

Bu kıymetli tavsiye
lerde bulunuyor : 

- Şapka Te roplnrıta ohlu/:ıu ıtihi - Purlra renklerinin modası da 
daima değişir. Bunun için Toknlon müesse~esinin' güzellik mille'" 
hııssısı, yeni ,.c cazip renkleri hemen bnynnların enzarı istifn1le.o 

sine orzeyler 
• Peche - ilkbahar tQvııletlerile ren ve bilhnssa suare tuvnletlerilc 

ııhenktar olan ''e bilhassa sarışın· ahrnkt:ır bir pudrndır. 

1 p Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bay• 
çocuk gıdalariylc yavrunuzun sıhhatini 

tehlikeye koyarsınız. 

Allahın yaratl~ğı gibi saf ve 
tabii hubul>atlan Y!J ı1mıs 

1 HASAN OZLU U 

Pirinç nişantası 

Komflör (Mısır hülasası 
Bakla unu 

l:ırl:ı snçlnrı kestnne renginde olan • Uose ()ere - Sıcak tenli es· 
fara yakış.'ln "Sertııli yumuşaklığı,. mcrler için son moılıı pudr:ıdır. } 
tesirini yapan ımdrndır. • Bütün bu renklerle sair bir ~ ... ...,.-..;-...~~....,-~---~-.'. 

Fasulye unu 
Nohut unu 
Arpa vesair hubuat 
un lan 

Bu mükemmel ve eşsiz müstahzarat tabii ih
tiyacımızın hakiki karşılığıdır. 

Tarih tesisi: 1915 M. Nuri Çapa Beşiktaş 

1O-14. M~ıs. 
BRESLAU S Si 

ve Zirai Makineler -
BiltUn ecnebi şimen<llferlert bile Ucre ıen.ncıe 
tenzilat, Almanyada % 60 tafsilat ve tarifna
meler bütün seyahat acentalarından istenebilir. 

BRESLAU SERG1Sl, Şarki ve Cenubi §arki Avrupanın müs
tahselatı ziraiyc·vc mevaddı iptidaiyesi için hususi Alman ser
gisidir. 

• Ocrc - Esmer tenler için ı:n· çok renkler "Krema köpüklü,, 
yet sevimli ve "Mat,, bir tesir meşhur TOKALON />UDRtlSIXl.\' 
yapan ve hugün Pariste pek fazla bütün serisini,, teşkil ederler. 
raAlıel bulan pudradır. Bütün bu renkler , tene güzel 

• Racht!I nor6 - Zııyıf tiplere ,.e nazik bir "Finim:ıt., vermek 
harif Ye m:ıhreın bir parlaklık ''e· için Jıass:ıt~n tctebbü edilmiştir •• 

Pudranızı nasıl intihap etmeli ? 
Bu meşhur mütehassıs diyor ki: 

Adi pııılrıılar, cildin tahil ~n/.tlıırını 
mas<.>ederek kurutur ,.e sertleşti· 
rir. Ye buruşukların serian hu· 
sulünü teshil eder. Bu halin önüne 
geçmek için pudrnnızdıı "Krema 

Ca%İp renklerin bfitün 

köpü~ii .. bulunmalıdır. nu kıymet
li cevher hu~usl bir usul dairesinde 
7°01."alon pudrıısında mevcuttur.Bu 
pudra ise cildinl7.i kurutmaz v~ 
sertleştirrne7.. Dil:lkls kadife gllıi 
yumuşatır ve tatlılaştırır. 

serisini tecrübe ediniz. 

RV s 1 s T ~ M KURU SiSTEMLE 
YapıtanKELEBEKMarka 

i i an BRESLAU SERGİSİ devamınca, teklifleriyle beraber ziraat 
için bütün makinalar ve tesisatı, aynı zamanda esnaf, küçük 
ve orta san'atkarlar kin makine alat ve edevatı g-österilir. 

12 Kontr- plak ı ar 
Çarpılma, çatlama, kabar- Kazazede Sadıkza:le vapurundan tahlis edilerek İstanbul' 
ma ve saire gibi hiç bir a· getirilen yüklerden avaryah olanların takdiri 1ayıneti için kanUlll 

.. ~. 

·~stawıbul Beled~vesi IJaoları 
,_ 

nza göstermez. icaplar yapılmıştır. Bu yükleri alakalılann tescllümünc arzettıgi, 
Kontr • Plaklar bu gibi arı- mizi itan eder ve 26 Nisan 939 Çarşamba akşamına kadar usuli1 
ı:alara kar§ı garanti ile satı· .dairesinde konuşmentoları getirilerek tesellüm edilmediği taıc;. 

1ı dirde gereken ardiye ücretinin hesap ve istifa cldilecegyini ve bun· r. 
Kızıl, Kayın, Karaağaç'tan dan böyle yüke terettüp edecek avarya tzayüdü ve saircnin he! 
mamul kontr • plaklar stok türlü mes'uliyet ve avakibi yük eshabına raci ve bundan Banka· 
olarak her zaman mevcut. , mızın tamamen gayrı mes'ul olacağını hamule sahiplerinin ıttılll 

..................................... 

Beyoglu kaymakam ve B. Ş. Müdürlüğünpcn 

tur. 
Hahcıoğlu Abdüsselam sokağında. 23 No. lu harap ev duva.. 

rmın bir hafta zarfında hcdmen veya tamiren mahzurunun izale
si için mal sahibi adresi bulunamadığından ihtarname makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. (2733) 

HER YERDE SATIŞ YERLERİ VARDIR. 
-Yazıhane adresi: Sirkeci Mühürd.ıır.ıtıdc hıın No. 5 · -

J 

I nazarına arzederiz. 

._ 

KIRALIK OD"ALAR~--
Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır Yazıhane, 
Atelye, Muayenehane yapılmağa elverişli kiralık ucuz odalar 

Gat1:etem~z Ddareslne müracaat -
1 iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLOGONDEN 1 

Cinsi 

Asit sutrik 
,, Tartarik 

Tanen alkol 
Asit sUlfürü 
Terden füzü var 
Fosfat amonyak 
Jelatin 
Rondel kükürt 
Şarap mayası 

''5 kalem,, 

l\likdarı 

950 kilo 
650 ,, 
400 ,, 

1000 ,, 
100 ,, 

150 " 
450 Kg. 
530 .. 
463 litre 

Muhammen B. 
Lira Kr. 
1140.-

643.50 
1380.-
420.-
150.-
225.-
675.-
193.-
914.-

% 7 ,5 Teminatı 
Lira I<r. 

85.50 
48.23 

10:3.50 
31.50 
11.25 
16.87 
50.62 
14.48 
70.80 

Eksiltme şekli gün ve saati 

Açık Eks. 3.V-939 14.30 
,, ,, 

" 
,, 

Pazarlık 

,. .. " 

" 
" 
" 
•• 
" 

14.30 
15 
15.30 
15.45 
1G 

A~ık t:ks. ., lG.30 
,, ,, 4·V -939 14 

" .. .. 14..30 

I - Yukarda cins ve mikdnrı yazılı cem'an!) kalem şarap mayası ve eczası mubayaa oluna -
cnktır. 

Il - Alım ~ekilleri muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme giln ve saatleri hi
zalarında gösterilmiştir. 

m - Eksiltme J{abataşta Levazım Şubesi MüdUriyctindeki Alım Ifomisyonunda yapılacak. 
tir. . 

IV - Şartnameler her gün !ÖzU geren şubeden parasız alına bilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,15 güvenme pa.ralariyle bir-

iikte mez~ftr komisyona gelmcle rt (2587) 

·---------• Bakar mağazalarının 
Sattığı kostüm ve parde! 

süler, emsalsiz bir biçimdir 

SAGLAM 
ŞIK 

ucuz 
Halihazırda piyasamızın en 
zengin çeşitleri, her yerden 
ucuz fiat ve müsait şartlarla 

satılmaktadır. 

t lan 
DETihl{, AH~A \'UTKÖY, 
l·a· HVÇEŞ~m llAl.Kll'\A 

ıs Ağu tos 93& cıım:ırlcsi ııünü Or· 
tııkör Kuruçeşnıc orasında \'Ukuhu· 
lan tr:ım \'UY motosiklet kazası neli· 
cesindc feci şekilde yıırolannrak sekiz 
ayılıuı beri yutmaktarıın. TrıınıYnY 
şirl.eli nlc~hine d:ıva açncağımdıın 
hiııti e nnınfl:ı orada hulunanlıırın 
iııs:ıniyel ıınnıınn ıı):ı!J11.lnki nılrcse 

miirnc:ıat ederek lıakik:ılc lıi7.nıel et· 
melerini: m:ığdur \'azh elle) im ,lı:ınıı 
yıınlım eılt•cekleri i<;in şimdiden le· 
şekkurlerimi sunnrnn. - neuoiJlu As· 
malınıescit mahallesi Tt:fleba~ı Kıi· 
çıik me:urlık sokak 26 sayılı evde 
maijdıır Adil Delin. (K.t. 06) 

~AHIHt: Mil\1 tıs 
Neşriyat Müdürü: U. Ahmet Stııtnnlı 
~asıldığı yer; \'AKIT Matbaası 

Türk Hava Ku~umu 
~7 nen ırertop 

Büyük Piyangosu 
Birinci ke§İde: 11 Mayıs 939 dadır. Bi!iülC il'' 

ramiye: 40 bin liradır. Bundan ba§ka: 15 biıt 
12 hin, 1 O bin liralık ik ramiyelerle (20 l>in ve tO 
hin) liralık iki adet mükafat vardır. 

Yeni tertipten bir bilet alar ak iştirak etmeyi ihmal etnıe)·l· 
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş <> 
Iursunuz.. 

lstanbul Asliye 3 Uncu Hukuk Mahkemesinden: 
036/326 
Beyoğlu Hruıni soknk 83 No. lu ha· 

nede muldın Joli t:ırnfındnn Galatn 
His:ırdilıl sol.ok 29 No. lu hanede 
mukim lılelımel ı:ınin aleyhine 
93tjl326 • 'o. ile :ıçtığı gaiplik d:ıvu
sının sı~ nlıen icra kılınan mulıakc· 

ıııesi sonunda: l\lclıınct Eminin lslıılı 
suretiyle nfat ctııği h:ıkkındrıki id· 
dia, ş1hitlerin ş:ılı:ıdalırlc sabit \'C 

her nlj!rnıl:lrııı ~nip olnn kimsenin 
ôHi olduj:luııu lnhtı hiikme nlııınııısı
nı tnlcıı cdel'egi konunu rnedcniniıı 
42 ııci mtıddcsi nhkiıınınılan lıulun-

muş olduğundan olvcçhile murtl
lcyh l\lehınet Eminin 14 sene e..,,e 
mnğruken \'Uku bulan 'cfnlı kel rı> 
tinin tesciline dair 12 • 2 • 938 tnr 
hinde .., erill'n hükmü h::ıvi 938/21 
sayılı iliımın JI. U. l\l. Kıınunuııll 
141 inci m:ıddesinc tevfikan H:ınC 
tel.ıliiti tensip kılınmış ve bir suret 
de mahkeme di\'anhıınesine talik e' 

dilmiş oldu~unclan t:ırilıi ildndarı 
ti lı:ıren on heş f:iin zıırfında tem) ıı 
da\'n edilebileceği tebliğ maknını11 

kaiıu olm::ık üzere ilan olunur. 
(2S!:l:i5 

1939 RESİMLİ HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bd 
haftah't mecmua Türkiyenin yegAne rakipsiz gaz~tesidit 

Müvezzilerden ısrarla isteyiniz r 


