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Macarlar bir Slovak 

şehrini aldılar 
Bratislava, 23 (A.A.) - Maca. 

ristan ile Slovakya arasında ger
ginlik yeniden artmıştır. 

Macar kıtaatı, Uç kiloınetre ide. 
rinlikteki bitaraf hudut nuntaka
sına giderek Blatnerevisteyi i§gal 

ctmi§l erdir. 

u 

PAZARTESİ 2-11'1SA • 1030 l} l.3L: 22 "' SA'l"'I: 70:ın 
lD.4.RE E\ f: Ankııra Cad. ISTANDCJ.• Telgrııf: \AKIT• Po:!lta kutusu: .ı6•Tclefon: 2!4!3(l"a:ı)-2•1370(/dıırt'J - - . 

-Ciyano - Markoviç mülakatı bitti 

'

("Amerika h~lkı ;es.aj~ 
müzahir 

Nevyork, 23 (A.A.) - Ameı· i 
ıtnn cfknrıumumiyesi enstitilsü • 
nün neşrettiği bir istatistiğe gö~ 
re, Amerika halkının yüzde 73 ü 
Ruzveltın mesaJında teldif ettiği 
enternasyonal konferanslara mü- ı 
z..ı.hirdir. 

• - - - -- --- - - -- - -- - - - - -
ugosıavva ka , ... olarak 

ver sistemine iltihak ediyor 
Mayıs sonlarına 
Belgratta bir 

doğru Macaristanla - Yugoslavya arasında 
ademi tecavüz paktı imza edilecek 

Yugoslavya - --:w 

Devletlerde yapı
lacak .an ot 
Yazan: Sadri Erlerr. 

9 
}fitler, J~uzn•ltln me njmn 

... s ntsnıuln. 'ercccrrı cc,·np için 
Şlnı·• e ullleıı fanlh'ctc baslıım•"t ır. ll . , • 

nber 'erlldil'ô·inc .... öre hu fn -
nıı "" ~ ' )et, hlml<'ri nuzyclt t nrnfm-
(].an nyılnn de, letlcrdcn ynptln 
('n,Ic b. ır nnkctlc tnmnmtırnncak· 
tır. 

IIitlerln bHrlc hir a nket n.;
tnn 1 zeki lıir. hnr<'kct olntnkl n. 
bern1 bl s >er dii ııl n yukuntmı 11c r . 
nntını ileri, ne de bir snntlnı 

g ı·ı nlnbm 
S r. 

tU n<Iece bir zel-fl oyumı olnrıık 

"'. t 7 br .f'rıett'k naııramuıı iz.ah ccliııor - 'l\i1efık nıc7dcp1iler 
ulr a (' • )' ~ . 

Milletler ce111iye1in-

ı den cekilecekmiş 
, Prens Pol Romaya 

l gidiyor 
Vcncdlk, 23 (A.A.) - Yugos.. 

' ı ıavyo. hariciye nazırı Markovlç 

Cumhur reisimiz 
19 Mayıs stadyomunda 

............ -- . .._..... ...... 
:
::' i Ankara, 23 (Hususi) -: ::' 
• Cumhurreisimiz İnönü, refa-
~ katlerinde Başvekil Refik 

bugUn öğleden sonra Belgrada 
Jönmek Uzere buradan ayrıl • 

mıştır. 

Vcnedik, 23 (A.A.) - Yugos 
lav naibi Pol mayısın ikinci ya· 
rısıuda resmen Romayı ziyaret 

edece ktlr. 
Yugoslavya ile ltah a ara m 

dald bağların kun-etllliğlnl te · 
barUz ettirmek için tertip olu • 

(Devamı S ~cüdc) 

Japon la 
340 muharebede 

22.000 ölü 
verdiler 

Çunking, 23 (A.A.) - Çekiai 
Ajansı bildiriyor: 

Tsangçeng şehrini istirdnt eden 
Çin kıtaatı Kanton Kevlon demir. 
yolu üzerindeki Şihtan istikame. 
tinde düşmanı takip etmektedir. 
Çiı. kıtaatrnın şehre girmesine te 
kaddüm eden Ü) gün zarfında Ja. 
ponlar bin kadar ölil bırakmış· 
lardrr. 

1 
Ploın. i tnı·ilıino geçer. 1nslll1 

ııra öyle unilcr sonılnlıillr ki 

~na :ııe C\'ct, ne de Jınyır demek lllkflıu , nt«hr. Tal;.c;im ltnhiycsi Çocıık Esirgcm C Iforı"rzw t -rC'/ınclan giydfrilcn '150 çocııJc Cllm7ıııriyct abidesine 
. Esı j Yuıınıı 7.Ckfı"ı b una ço'k çcle;·l~ l:ol<lu7•tan soııra (l'u:ısr G ıncıılt1 > 

e Saydam, Dahiliye Vekili l!'a_ i 
i ik Öztrak, Hariciye Vekili ; 
i Şükrii Sara!:oğlu olduğu hal. i 
i de bugün 19 Mayıs Stndyo. i 
i munu şereflendirmişlcr ve i 
i Ankara Dcmlı'sporla İzmir ! 
: Ateşspor .-arasındaki futbol : 
i rnilsabakasını SCjTCUnİ§ler- E 

~ di~ i 
i Milli Şef müsabakayı so. j 
: nunıı. kadar takip buyurmuş. : 

•
i:: lardır. lnönü geliş ve gidiş. ~ 

Çinliler tarafından Tscngçeng 
ve Puahsien şehirlerinin geri alın 
ması son on beş gün zarfında 
Kvantung vilayetinde Çinlilerin 
elde ettikleri iki parlak muvaff a. 
kiyeti teşkil etmcktedk. ~el lıfıınunclcr 1ınzırlnnı1:,.t.ıı·. 

l\Ic elit, ••nnbnnn dnynk ntınnk.. 
tnn \llZgcçtJn mi?,, gthl bir sn· 
nlo evet tlcmck kadıu·, hayır 
rlcınfık do güçtür. 

lUtıer tnı·ntındnn ıullnrı :ı.lk
l'od.ilcn deYletlcrc sorulncnk su · 
QJ. "T u u. • clıcUtt en korı·ul or 111 ::. 

nuz?,, dan ibnl'ct olncnktJr. 
lllçbir mü t.nldl dC\ Jet böyle 

bir sunıe i tlkllilini tcrJ·ctnıc • 
dikçe C\"Ct diyo CC\llP ,crcnlCL· 
lsukım m<'fhuınu tchdlcle nııı • 
ru... · .. ·· !c .. knlnıanınk için bır uru · 

İngiliz kabinesi 1 Harp takdirindev 
Bu hafta askeri mükellefiyet hak- Amertıkadbn~nlalacagı 

d k t'" b. k k e ır er 
kın a B 1 lr arar Verece Vaşington, 23 (A.A.) _ HazL 

ne mütehassısları Reisicumhur 
Ruzvelte bir harp takdirinde alın 
ması lazım gelen mali tedbirler 
hakkındaki raporlarını vermiş .. 

(Yazısı 11 incide) lerdir. Bu raporlarda iki vaziyet 

f ngilterenin Berlin elçisi dün ansızın 
Almanyaya hareket etti 

---------::--:~---::=::::----:---- derpiş edilmektedir: 

Amiral Şer Bilbaoda 1 - Harp birdenbire patlarsa 
piyasanın kendisini toplayabil • 

te alkışlanmışlardır. · i . . . . ··-·············································: 
Romanyadaki Macarlar 

muhllra verdiler 
(Yazısı 11 incide) 

Çin istatistiklerine göre; Japon. 
larm 1 Nisandan 15 Nisana ka.dar 
yapılan 340 muharebede verdik· 
leri telefat yekunu 22 bine yük
selmektedir. 

Galatasaray Vefayı 4·1 yendi 
Ateş Demirspora 5-1 mağlup oldu 

. Bahçe Prayı 2 - 7 kazandı 
dıtknrlıklnl'dtın jbnrcttır. nu -
illin için J litlcrlıı um•Jctlct-{)Cll r _____ __.....,,...------.---_,-_._,_--._...----~....-."""" mesi için borsalar bir mUddet i . 

çJn kapatılacaktır. 
n!ncnğı cc\'np sıuıccc: 

"- Hnl ır!,. olnl':tl>tll'. 
1 Ji'tı kAt 

lJ rıyır demek ıwınr< 11 
.. 

• • J d e tn nnlnr tnrHı l crinln lzlı'ı·ın . 
tn~n·lnr \C onıt ı,;ö)lc<l iJ. tı• rl ~oz 
ı 'l'n cı·()cıı fnzln H imnt <"dcl'lcr. .. • 
ntıııütıcrhı , nit ı crJn Jı iiJdiJJl" ll~·. 
l .. r. ' t ıırn .. ııt-
tı~iı <Jnlmn suLlc hnrn -

cln tcznddnn ileri gclıncl•tccll r. 
Bl'n<'c bu ''hn~<Jr,, unıtlnt· b h' 

"tı ı•cttc n .: li<'tl<"rin tcbll kcdcn 
ttznk olcluklurını gö tcrecck Lıir 
'OSlka. <ler. ildir. çünkü, kısn zn· 

c dC' lllnnI:ırın tnrlW :rıılnıL bnzı • 
1"tl<'rln j tUdtıllcrinc , .O()n et .· 
1 ı leıi ile knrnk ı crJcnnıclllJ.Ş 

( n l't'(1'1U 3 iirıdidl!); \l 

-LOndra, 23 {Husust) - ıs nl sanda yola çıkan Almnn donan 
masınctan Amiral Şer kruvazö rU bugün Rllbaoyn yarmış, tcza 
bUrnUa J.arşılnnmıştır. Diğ~,gemilerd" bugllnlcr<lı:> 1sııanyol 
lfnınnlRrınıı ınıınıqıılfıt ndN'A.k!JPrrllr. 

2 - Vaziyet tedricen vahim
leşliği takdirde: Hükfımet ''ida. 
reimaslahat,, tedbirleri alacaktır. 

Üçler mukavelesi, Paris, Lon. 
dra ve Vaşington arasında nltır 
nakliyatı yapıldığı müddetçe me 
riyette kalacaktır. 

Amerika hükumeti Londra ve 
Paris hükiımetlerine ait eshnmı 
n czkur hUkiımetlerlc anlo.şarak 
Ncvyorka naldedilecektir. 

Bu hususta mali mahfilde be. 
yan olunduğuna göre, Amerika 
hazinesi, Fransa ve lngilterenin 
hariçteki matliıplarını elde etme.'' 
ll'rini kolaylaştırıı<'akhr 

Galata.saray - l'c/a ma çrndan bit' göriirlii§ ı 

(Tn.fsilfıt spor sayfalanmı.zdarur.) 



~ 
1 , 

Kaçakçılrk kanu
nu değiştiriliyor 
Hazırlanan proje millet 

meclisine verildi Bir küçük çocuk 
Kuyuya Düşerek 

Boğuldu 
Dllu BakırkuyUn<le kUçlili: bir 

bazı maddelerini değiştiren ve bu yavru Ustu açık olan bir kuyu. 
kanunun bazı maddelerini kaldıran ya dllşerek reci surette ölınUş -
bir proje hazırlıyarak Kamutayn tllr. 

HükUmct kaçakçılığın men ve 
takibine dair 1918 sayılı kanunun 

vermiştir. llddlse kurl.ıanı BakırköyUn-
Arama sırasında kaçakçılık su- de Niyazlbey sokağında 22 ııu_ 

çunun işlendiğini gösteren veya uı araua oturan slltçU Rıza Cen
bu suçun ispatına yarıyacak olan gızin oğlu döJ·t yaşında Hıra -
evrak bulunursa sahibinin buzu. / himdJr. Za.vallı ço~uk dun lıah· 
riylc bir zarfa konarak mühürlene çede 0~ nuı l{en blı den bire ku -
cck, aramayı yapan kimselerce ah ~ U) a dUşınUş Ye gelen itfaiye -

k '-· 1. 1 .1 ııin bUtUn gayretlerine ı·ağmen nara zauıt varatı;asının as ı ı c 
b. l"k hk"k t 1 .1 çok derin olun Jcuyudnıı an -ır ı te ta ı a yapan ara ven e. 
cektir. cal{ ctısedl çıkarılabilmiştir. 

Kaçakçılık tahkikatını yapan- Hileli Terazi 
lar tarafından sahibinin hu.ıuriylc Kullanıyordu 
bu zarf en kısa zamanda aç ılacak Be~ıkt ıştıL Zlnclrllkuyuda 
ve tetkik edilecektir. Susun işlen. ~I ) hane; sokağında 1 numara-
diğini gösterenlerle suçun Lbatı. ılo. otumu se.}.}'ar satıcı Tuhsin 
na yarıyanlar ayrılarak tahkıkat unıaı te. 1 pazarmda hileli te -

Kızıltoprakta iki amele 
toprak altında kaldı 

DUn Kızıltoı>raktıı bir toprak gitmi~ler \ ' C çalışmağa başla -
çökUntUsU olmuş, iki amele yı- mışlardır. 

!ulan toprakların altında kala- Fakat bircknblre ocakta bir 
rak muhtelif yerlerinden ağır inhlclnın olmuş ve iki amele 
ı;urette yaralanmışlardır. çöken topralclarm altında kal -

Kazazedeler, Kızıltopraklu 

Kayışdağı caddesinde l 02 nu · 
maracla oturan !!G ynşmda lla. 
J1l oğlu Mevlfıt ile ayııı ~·erde 

oturan Osmnn oğlu Abdullah -
dır. 

1Id amele hergllnkll gibi dUn 
ıle Göztepede Jillscylıı isınincle 

bfrlnlıı ta..,oc,ığındakl i~ll'rine 

mışlardır. Etrn ftan yetişenler 

iki amele.}I gllçlllkle kurtaı·mış 
lar ve Haydnrpaşa Nllmunc has 
tanesine kaldırmışlardır. 

1\1ev1Qt bilhassa sol kolundan 
ve Abdullah cin sol böğrllnden 

ağır yaralıdır. OC'ıık sahipleri -
nin ihtiyatsızlığı hakkında tah 
kikata başlanmıştır. 

T akd,re layı { 
hiınınet 

~r 

Tayyarenin nıi iiyeii 
nasıl an~aşıhr '! .• 
Bugün ta.}.rareciliğln ha) tı· 

nıızda işgal eylemekte oldµ~tl 

me,·!{iiu ehemmiyeti her gUıı dıı 
ha fnzld artmaktadır. Buuın 
ınemlekf'tlcriıı sC'nınlarmdn her 

İstanbul lı8 n<'I ilkolrnluııda gUıı yii .. !crt•c tayynrc ucmal{tn· 
kurulun çocukları koruma he - dır. r:uyyarcler bayrak talana. 
yetiniu takdire değer himmet · dıl:l'l•·.ndan milliyetlerini hC'r ~ 
!erle çalıştığını uğrendlk. kc>s anlıramaz. Halbuki bunuıı 

Bu heyetin başlcanı Ha~· !ıluh herlr"s tp,.afır. dan muhakkak 
nıııt, btiytiJ{ bir gayret ve emC'l< 
le Kazlıçeşme \C Zeytinburnu 
sanayi mUessesclerlnfn yardı -
nıını temin etmiş \"e bu çocuk • 

surPlte hflinı.·€rl elzemdir. BU 
ynzınıdP. m rw ut tı\y)•areleriu 

mllılyctlerinfn ne suretle lşard 
e lildı ini okı.ı:rncularımızn izah 

hıra her gliıı sıcalc yem(•k ye - cckce~Iz. 

dirmel{ imkanını bulmuştur. Tflyyarclerin milliyetleri U • 
zerlerindeki hnrflerden anlnşı1-

Çocuk Bayramı mUnaselıetlle maıftadır. 
bn yartlımlnrdan başka, altmış Bu hnrflerln beynelmilel ma 

beş yanuya cllıisC', faııilli ve a.. hlye,ttc olan cetveli aşağıdadır. 
yakka.bı verdlrerC'k ölrnUzlcrin Türkiye TC, Alman D, lran 
yUzlc>rıı~I gUldUrınUştilr. Gercl{ EP, 'J."'ransa lı"', lngllterc o, 1tnl 
bu işe Bnayalc olnn Bay Malı • l J J A lkn • ya , aponya , mer •• 
mudu, gerel.sC' lwruıııa hcHti • ChiJl CC. Canada CF, Cuba CL 
ıti bu muvaffakıyetlerinden do· . . c~ı F CN p t ki CS 

., C') a •• , • as • , or e z • , 

Kahvede müşterilere sataşan 
adam hapse mahkum oldu kr ı razi il sebze ~ntarl:eu yaknlan-

gıt ariylc birlikte cumhuriyet KU,..Ukpazardn oturan Yakup şılnşmış ve sarhoşun tecavUzll-mu .. ddeı·u umı·ı · · k 1. mı~ , hakkında takibata başlan ,. 
m ıgıne ve as er ı c d bi Ik' 1 r d v G 

1 

layı takdire Hlyılr gürllr ve baş- P t: k" u t 1 k en Uru or cc ız m s em e ·o , · 
ka semtlere de gllzel bir örnek CX 1 EC ı lAnd" 

ı;uny , spanya , r u ,. 
. . ını t ır. Suı,;lu dUu geç , al>ıt ad_ ismin e rl e\ ve ı gece rn a- ne e ugramıştır. uru tüye ye· 

aıt olan evrak da en yakın ajlı t ıı dil i tl ,., tUtsUlcdlktcn sonra mahalle tişen ııolisler Yakubu "akalı -
olarak gösteririz. 

Et. Estonya ES, Macaristan HA 
. .. • , ı ı \ e\ e ES w e m ş r. ,, ,, 

~mırc gonderılccektir. Zabıt mua.ı · · kahvesine gelmiş' e kapıdan 1 - yarak karakola gl>tUrmllşler ve 
mclcsinc karşı alakalılarca ecza Pamuklar Tutuştu çeri girerek bUtUn kahvede o- dUn de adliyeye teslim etmişler 

İsviçre HB, Ekuatör HC, Hnytt 
HH, Domlnik Ht, Kolombla HK 

Üniversitelilerin Si~·nm HS, Norveç IN, Arjantin muhakl!mclcri usulü kanununda 
1 

L .. ngadn K.ırakol solcağında 1 turanlara Jcllfretrueğe, sayıp dfr. 

yazılı sebep ve usul dairesinde va. 11 ııuıunrada Sadık Hak\'Crdi • sövmcğe başlamıştır. Şemset _ Yapılan duruşma neticesin • 
zifcli merciler nezdinde itiraz olu. uin pamuk fubrikasındu maki - tin isminde l.ıir müşteri Yaku -, de Yakup, 7 gUn hapse muhlcfım 
nabilccektir. ne dalı·eslnde bulunan pamuk· bu knh.,·eden dışarı çıkarmak edilmiştir. 

lar tutuşmuş, yetişen itfaiye istemişse de blnbir kUfUrle kar 
Ancak arama sonunda gümrük- yalnız pamuklar yandığı halde 

Gezisi ıv, LUkserıburg TX, Lltunyn IY 

İstanbul Cnlversitcsl talelıl•le Bulgnı·istun Ik. Peru OB, Pin -
riııdcn GOO klşlllk bir .kafile laudiyn OH~ Çclrnslovakya OK. 
23 nisan bayrnmı mllnasebet!le Belçika. 00. Danimarka OY, Fe 
Bursaya, yine 150 klşilllc bir lemenk PH. Küraso PJ, Fele -

bavul, çanta ve bunlara benzer muştur. 
C§ya kaplarında gizli tertipler yap Attan Düştü 

ten kaçırma maksadiyle sandık, ateşi söndUrmeğe muvaffak ol-

tınlmış yerlerden veya iıstünJc 
veya bagajlarında bulundurduğu Beyoğlunda Sakızağacında 

otuJ'an 1 G yaşmda lbrnhlm, Dl_ 
killtnştn kiraladığı atla Mecidi-

cıyalann gizli yerlerin.den veya 
yastık, yorgan ve şiltelerin için. 

ye köyünde gezerken hayyanın den ,.ıkarılan ve yahut avakkap. 
;ı J Url{mesi ile dUşuıUş, başından 

larma yerleştirilmiş, vücutlarına 
\'0 lrnllarmdan tehlll•ell suret • 

aarılmı§ ve sıkıştırılmış olarak te yaralanarak Deyoğlu hasta _ 
bulunan resim veya inhisara tabi nesille kaldırılmıştır. 
cıya müsadere edilmekle beraber 
bunu yapan yolcular hakkında ay- F eualıK GelCli 
rıca ecza hükümleri tatbik oluna. Köprll iskelelerinde Jıamııl -
caktır. Iık eden llUseyln oğlu Zeynel,• 

dUn Uzcrlne uil'dcnbtrc fenalık 
Hakikate aykırı b.cy~nn:mc ver gelerek yere clUşmU'} Ye lcendi-

mcklc veya hcrhangı bır hıle veya slnl n) ııtmal>. mUnıkUn olruadı -
suiistimal ile muamelesi yaptırıla. , ğından imdat otomobilıle Cer -
rak eksik resim ve vergi verilmek rnhpaşa. hastan sine kaldırıl -
ve yahut vergi ve resimleri veril- 1 mıştır. 
mcksizin verilmiş ve muamelesi y ..., t y 1 d 

1 
ogur çuyu ara a ı 

yaptırılnuş resim ve vergiye t~bi 
olduğu halde muafiyete tabi malı Cihangir caddesinde yuğurt 

gibi gösterilmek suretiyle memle. satan Hnsaıı oğlu :.Mustafa 'l'ez
kctc eşya soktukları anlaşılanlar gel, lıu ch·ardakl ){işli apartma 

h kk d b. ld .. 1 k d nı kapıcısı Ali oğlu ~hıstnfa Tu_ a m a ır yı an uç yı a a ar 
h · il kt" ruııc tarafından varalanm ıştır. apıs cezası ver ece ır. · 

Suçlu yakalanmış, tahkikata 
Bundan başka vergi ve resimle. 

ri vcrilmiycn eşyanın o yerdeki 
resimlenmiş piyasa değerinin iki 
misli ve eksik vergi ve resim ve
rilerek geçirme hallerin.de bu ek. 
sikliğin beş misli para cezasına 
hükmolunacaktır. Bu hareketlere 

başlanmıştır. 

Taşla Yaralandı 

Beyoğlunda Hava sokağında 
oturan Naci Punca isminde 12 

ynşlnmıda bir toc:uk aynı so -
ka,ktn oturan HA.diye ismindeki 

i~tirak eden memurlar hakkında kızı tuşla başından yaralamış -
verilecek ceza bir kat arttırılacak- t 

ır. 

tır. Kaçakçılık suçları hakkında Yaralı tednvl altına alınmış, 
Türk ceza kanunundaki zaman 

kUçlll\: cnrih yakalanmıştır. 
müruru hükümleri cereyan ede-

Şehir meselelerinden 
-.. ,,_.,, ...... ~ .......... 

Sokak levhaları sağ
lam yapılmalıdır! 

Belediye kırılmış ve okunamaz bir hale gelmiş sokak levha. 
h.aı&••ıa~ ••~11..-•••••••" • •• •!t.- ••• -·-·._.. ~r-- .a..-
kında yeni levhalar yerlerine konacak. 

Bu münasebetle bir noktaya işaret cl;Jclim: 
Sokak levhaları ile bütün meskenlerin kapılarındaki numa

ralı levhalar emaycdcndir. Emaye ise biraz sert bir cisimle vurul. 
duğu zaman çabukça bozulmaktadır. Bu yüzden Sokak levhaları 
çocukların birer nişangahı haline gelmi!tir. Birkaç çocuk bir ara. 
ya geldi mi ellerindeki küçük taşları: 

- A yx mı vurayım, B yi mi vurayım? diyerek atmakta 
ve bu ahşl~r tekerrür ettikçe de levhalardaki harfler teker teker 
kaybolmaktadır. 

İstanbulun hemen birçok yerinde sokak levhalarının silik 
birer bakır lcvha.<lan ibaret kaldığını her gün görüyoruz. Sokak 
levhaları halka hizmet için yapıldığına göre bunların daima sağ
lam kalması matH\ptur. 

Bu l}izmcti yerine getirmek ve belediyeyi de sık sık mas. 
raf etmekten kurtarmak için levhaların emayeden başka bir 
şeyle yapılması daha doğru olur zannındayız. Meseli üzerindeki 
yaz lar kabartma dökme ldemir pekala olabilir. Bu takdirde ka. 
baı1ma kısımların üzeri ile diğer tarafları ayrı ayrı renklerde 
boyanır. 

Alakadarlar bunu nazarı dikkate alırlarsa hem halka, hem 
de belediyeye hizmet etmiş olurlar. 

Fırtına Çıkması 
Muhtemel 

Y. R. 

kafile de Edirneye bir gezi ter_ menk mUstenılekclerl PK, Bre
tip etmişlerdir. Talebeler sır _ zllya PP, Felemenk GUyan PZ. 
kecl rıhtımından kallrnn Sus va Pnnaruı. RX. lsveç SE, Lehistan 
purile Bursayn hareket etmiş • 
lerdir. aVpur akşam saat 23 

de tekrar lstnnbula dönmUşlUr. 

-o-

SP, Mısır SU. Yunanistan SX, 
tzırı.nda 'fF, Kasta Rika. Tf, A· 
vustraJy:ı. VH, Tcrn6v VO, Hin_ 
distnn VT, Snir İngiliz mUstem-
1ckelerl VP, YQ, VR, Meksika 

Pazarlıksız Satış Kanu - XA veya XB. Çin XT, Efsnnls -
nuna Riayet Etmiyenler tun YA, Ir~k Yl, Hebrld Y .:r. 

Lltvanya. YL, Dançig YM, Nlka· 
Pnzarhkeız satıı:; knııııntına 0 ".N 1~ YR s 1 

. · rag a .. , .. omnn:ra , a -
rı • tmhrp_n_.Lo..>·l.n.. ..n~G:n.v.aJ.n. _ ~~ 

• 
1 eŞY8)'1te 1 ~ ·ııpışt ır - n czüoln 'YV, Arnavııtlul< ZA· 

ı mıyaıılnr, son gUnlcrcle şlddetJe :tela:nda ZK. Ccnnbf Afrika z~. 
takip cdilınoktedlrler. Öğrendi·ı-----,.,....--,-------

~im1ze güre, alaka.dar ınnknın- Sustalı Çakılarını Çeken 
tar, lıu taklı>lcrinc nlfıkn ile de- Oyuncular 
vnm eclecckler, lrnnuna riayet 

Erenköyde oturan Nurl oğlu 
etmlyenler, cezalandırıla.cnklnr Mehmet ile Ömer oğlu Mehmet 
dır. 

! lldısat Yekt\leti kontol dail'e
si memurlarının devamlı takip· 
!erinden scınra lıllhassn pazar -
lığın en {.:>k kendini gösterdiği 
:\lalımutpnJtı. gibi pazar yerleri 
<le kaııuna riayete lıaşlaınışlar
clı. B•ı gl',1 yerlerdeki satıcılar, 
kadır.hırla pazarlık yapmayı, 

kanunun menetmiş olmasına 

rağmen devanı ettirmektedir_ 
1er. AH\kadar memurların bu 
kurnazlığı da keşfederek kadın 
memurların yardımlle harekete 
geçmeleri, şimdiye lrndaı· ka -
nuna riayet etmlyenlerl tamn
ıulle slndirmi~ı J,ulunınalctadır. 

Öğrendiğiınize t;!.\re, son haf 

tn içinde dilk: !\.nlurındnki eş -

bill'irdo oynarlarken kavga et -
mişler ve ikisi de sustalı çakı
larını çekerek biribirlerlnl muh 
telif yerleriııdcn ağır surette 
yaralamışlardır. 

o 
Ayaklarından Ağır 
Surette Yaralandı 
Şamandırada bağlı Amerl -

kan vapurundan eşya yükleyen 
Deııizbankın 515 numaralı mav 
nasında reis Ahmet oğlu Meh -
met Abidin, fıçılardan birinin 
vinçten k urtu1arak ayaklarına 

düşmesi ile ağır surette yara -
lanmış, lınstan~ye kaldırılmış • 
tır. 

Çarpıştılar Smai müesseselerin 
vergi muafiyeti 

Devlet Meteoroloji istasyonu ! a) a et.ket. yarnc;tıı mayan bir-

cektir. Projenin yalnız müsadere. 
yi emrettiği ve başka bir ceza ta. 
yin etmediği yerlerı-Je müsadere 
edilecek gümrük resmine tabi eş· 
ya ancak vakarun işlendiği sırada 
mus~re edilebilecektir. 

Deniz Ticaret MUdUrlUğUne ve Maliye Vekaleti yeniden iktısa- çol.: mliesscseırır Jı;ıkkmcla zahıt 
Bir Sandal Battı blitlin Umanlara dUn göndel'di - di faydaları kabul olunan müesse- tutulr.ıuştt.r. nunl H· nrasıncla 

2071 numaralı Yatman De -
mirin idaresindeki 84 numaralı 
tramyay arabası Taksimde Se· 
!im Parlatanın otomobııtne carp 

IJUn Haliçte bir cleııiz kazası ği ha\'a raporundn Ege \'e Ak - sclerin resim ve vergi muafiyetle. ParI~ tuhnfiyesi, Bnhçekapıda 
olmuştur: denizde şiddetli bir fırtına ~ık. ri hakkında yeni bir karar ittihaz ,.c Beyoğlundaki C:cnclcr tuhn. 
Knsımpnşa iskelesine kayıtlı nınsı muhtemel olduğunu bil . etmiştir. Bu karar ile tahin, he!. fiyelerl. hazır elbiseci, manlfa

Yakup Hecep Uzunof;uuuun dirmlştir. Vaziyet gemi kaptan va, un, ~::-çır, elektrik, makarna, turacı Xisim, tuhafiyeci Allah -
3087 numaarh sandalına Ciball Jarma .de lıab"r yerllmlştlr. kimyevi ve tıbbi müstahzcrat fab- verdi, Bllbabo, l\lotola, Eskinazl 

m1ş hnsnrn uğratmıştır. 

Gümrük ve inhiaar idarelerine tutun deposunun motörU carp - istikraz yapan rikasr, yalnız imalata tahsis ettik. Beğen, Coşkun, Nlrso, Modelin, snc levha çıkarmak uzere mnv-
"·eya bunların bulunmadığı yer. mı ..• ye parçalayarak batırmış_ b I d' I . . leri binalar, bina vergisinden, as. Mayer ,.e R"yl;:~r nıllesseselerl naya gireı·lrnn nnbarn clUşmUş 

Anhara Düşen lıçi 
Unkap:ını:ıcla Ayazma cadde

~lnrle oturan 54 yaşlarında. ha _ 
mal Mehmet Emin oğlu Osman 

!erde mal memurlarına teslim olu tır. Sandalda bulunan dört yol- e e 1ye erımız gari vergi dahil olmak üzere ka- \"ar(lır. Bı>yh.~r mUesscsesincle yUzUnden ağırca. yaralanarak 
nan veya bu idarelerce ele gcçiri- cu clrnftan yetişenler tarafın - Dahiliye Vekaleti, yeniden se. 

1 
. UstUsle il{: defa zabıt tutulmuş Cerrahpaşa hastanesine kaldı -

zanç vergisinden, belediye ere aıt 
len karak C!:ya, 8lct ve taşıma va- dan baygın bir halde denizden kiz belediyenin muhtelif imar i... . k 

1 
.. olduğundan lıeledlye encllınenl· rılmıştır. 

:s :s :ı ın§aat, buhar azan arı, motor ve 
sıtaları, müsaderesi kararı katilcş·lçıkarılmışlnrdır. Deniz Tican~t ]eri için Belediyeler bankasından nin bu nıUessP.SC hakkında bir ===::;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::=:;:::;;;:;;;:;;;=r 

k inbiklerin ruhsatiye resimlerinden tikten sonra bunlara düşen her MUdUrlUC:U hddise talık! atına istikraz akdetmelcrinc müsaade karar Yct·eeektir. ::::E p · S l 
- muaf tutulmaktadır. _ azartesı i a ı türlü vergi ve resimleri müşteri. bcışlamı~tır. etmi§tir. Bu müsaade üzerine Kt- Pazarlıksız satış kannnuncln _ j 

sine ait olmak şartiyle ve mezat Hastaneye Götürülürken zılhisar belediyesi imar planı için --o-- eşrnya etiket yapıştırmayanlar :::.:: :!4 :-\ıSt\N 1125 NiSAN 

usuliyle satılacaktır. Öldü ! s .. ooo •. ~ile belediyesi elektrik tc. Duba Ü zerinden Düs_tü hnkkındn şu kayıt vardır: "Dl-ı < 4 Rebiiıl'cv. 5 Rcblül'c,·. 
O d Tu b t 40 000 Ç kk l b 1 rincı·sı·ndo h""". liı·all.'ıı ı..o lı"rnva 1-- 168 Kıısım 169 Kasım Fertlerin yurlda sokması, yurd Dllıı sabah saat 1 a r e- sısa ı ıçın . , ana a e e e- , ,, .• _ ., 

içinde kullanması veya yurddan den geçmekte olan 4 5 yaşların - diyesi clcktri1c tesisatı için 100 AtatUrk köprUsU inşan tında kaclar para cezası nhnır. Ceza -, Vakıtler Vasa. jEunl ıı Vasa. Ezan 
1 ç~karması yasak olan eşya, hususi da. iyi giyinmiş bir şahıs birden bin, Of belediyesi mezbaha inşaa- ~rılışnn amelelerden Mustafa yı mucip harelceUerln telcerrU _ __1 __ 

kanunlarında nereye verileceği bire dUşmUş, gelen lnıdo.t oto - tı için 2370, Sandıklı belediyesi clnba tizcriııclen aldığı tahtnlo.rı rU halinde pnrn eczası ile bera-1 GOneş ~es ıo ıo 1'107 1008 

hakkında sarahat varsa oraya, moblll ile hastaneye kaldırılır- elektrik için 9320, Uçhisar beledi. nşı.ğr indirirken birdenbire mu ber ticarethanenin bir haftaya/ 0 A•• 1212 515 12 ı ! 8 H 
böyle bir sarahat bulunmıyan hal- ken yolda. ölmUştUr. ycsi su tesisatı idn 10.000, Bar. vnzeneslni 'kaybederelt denize kadar Jrnpatılmasınn karar ve- lktne1ı u;o1 904 1601 noa 

~ 1 Ak•am 1858 1200 181>9 1200 lsd.e aJikaJı nya münasebetli dev Belediye doktoru ôltiınU şUp- tın belediyesi elektrik tesisatı için dllşmfiştur. Etraftan yetişenler rillr Ye dUklcAna halk tarnfm ·ı vata• 
2088 141 2039 1 0 let daire ve müesseselerine ve in. heli g6rcrek cesedi morga kal - 12.000, Bayramiç belediyesi de c- Mustafayı bnygın hfr halde gllç elan görlllecek şckilc'lc yafta ya- imsak 3 lfi 

8
9 a M s ıı; 

hisara t!bi eşya inhisar idaresine dırtmıştır. Meçhul şahsın hllYi - lcktrik için 4500 lira istikraz ak. itikle duhalann altındau cılrnr -
1 
pıştırılır rn gazete ile ilan edi -! ..... ___________ _ 

verilecektir. · yetl de tesbit edilememiştir. J detmcktedir, mışlardır lir.,, 



ingittarada 

op fa 
planı an 

bir casusluk 

a - MAXIT M NlSAN .. 

Bulgar gazeteleri 
Son Haberler. 
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ftra!tartıın müteessir eden 

Taz'yet futbolcularımız üzerinde 
bilakis bir teşvik yerine geçmiş 
olmalı hticum hattımız birdenbi. 
re yine parlayıverdi. 

\\ 

v 
LIGIMA 

V AKiT 
ABO~E 1'A nıı-·ı:st 

Mrmltl.:tt lltmlfktf 
idndı dış.~<ltı 

A)lık 9:, 155 l\r. 
3 n) lık 260 425 • 
• n\ lık '4i5 820 ., Alnettinin üstüste Uç dört 

Çek oyuncusunu çalıma dizdiği, 
Zekinin içler olduğu kadar açık. 

ları da kullanan Ustat idaresi, Be 
kirin harikulade dinamizmi eon 
dakikalarda bizi yine ümitlen. 
diriyordu. Alfı'dan aldığı pası 
on sekiz içinde soluna oturtma. 
ya. hazırlanan Zekiye Çeklerin 
sağ beki yandan blr tırpanla yük 
lendi. Hakem haklı olarak penal
tıyı verdi. Bekirin iki eliyle pan. 
tolonunu yukarı çekerek topa 
k~tuğu değil. yürüdüğil ve bir 
de topun ağlara yapışık durduğu 
ayni eaniyede görilldü. Türkler 
4kinci sayılarını da yapmışlardı. 
Üç dakika sonra bu tarihi ma.~ 
da 5-2 Çeklerin galebesile niha. 
yet bulmu$tu. 

HARPUTLU ŞERİFİN AMERİKA HATIRALAR ı 
YAZAN: 

M11ftkkar Ekrem Talü l ı ,.,ıııtc too ıuno • 
l'arifeden Halkan nlrllli 

kin n.yd;a otus k\H'Uş du:şülilf• 
l'~Uı bırl liae •ırmereca >eritti 
11)lla )-ehatf ~ lturut znıo
ınethlw. 

Bizden en iyi oynayanlar kale
ci Nedim, lbek Ali, torlardan Ze. 
ki ve Bedri. Fakat Avrupa nıU. 
nekkltlerinln de hayranlı#mı ~e
ken iki :tutbolcunıuz Bekir 'Ve A. 
llettin çok yUksek btr futbol oy. 
namışlardı. 

Şerif bu maç lhakkmdaki inti. 
balarmr akrabam Ziyaya aynen 
eöyle hikaye ediyor: 

''Mister Ziya.. Ay yıldızlı 
•'Mustafa IKcmal çocukları,. nın, 
vatan kardeşlerimin yabancı bir 
diyarda sevimli ve centilmen hal 
Ieri, tavırlan ile ne kadar iftihar 
duydum tarif edemem. Futbol 
denilen top oyunundan anlamadı .. 
ğrmı evvelce söylemiştim. Llkin 
er meydanı olan harplerde Tür. 
kUn top ve kılıç oyunundaki ma
haretini kahramanlığım iyi bili. 
rlm. Ne yalan &öyleyim, ben bi. 
zlmkilerl hep o gözle seyrettim. 
Ondan bu kadar fazla. heyecan 
duydum. Helo içlerinde Nedim ia
mindc bir delikanlı vardı kl ka. 
lesini aslanlar gibi korumaya sa-

lan çocuğu beğendim, takdir et
tim. Yanımdaki bir iki ecnebi ile 
de ingilizce görü§Üp fikirlerini 
almıttım. Onlar ben.im pek anla. 
madığım sanat bakımından AIA
ettin ve Bekiri beğeniyorlar. fa. 
kat gayret ve cesaret bakunm. 
dan bana iıüra.k ederek kaleci. 
miz Nedimi fevkalade takdir edi. 
yorlardı,, (Not Nedim, Türk fut. 
bolünUn hakikaten en mUmtu 
ve yüksek kıymette bir rilknU idi. 
Milli futbol tarihimiz kendisini 
her zaman t&kdirle övecektir. 
Şimdi Fenerbahçe ldübünün u
mumi kaptanlığına pek isabetli 
düşünülerek getirilmiştir. Yeni 
vazüeııinde yeni muvaffakıyetler 
temenni ederiz.) 

Parlste daha bir iki yil.zme, gU. 
reş gibi mUnbakalar seyrettik • 
ten sonra. avdet zamanının son 
günlerinden birinde, bir akşam 
da alaparlzyen bir llem yapmak 
sevdasına kapılan bir iki sivri a. 
kıllr Amerikalrya. uyan Şerif Ve 

eşinin burunlaı-mdan fitil fitil ge. 
len meraklı bir sergüzeştlerini 
anlatmadan önce, olimpiyatların 
sürprizli ve müstesna galipleri 
Uruguaylılar hakkında biraz ko
nuşalım_ 

BUtün rakiplerini farklı neti. 
celerle mağlUp edip, hem öyle 
bir mağlup ediş ki, tesadüfi ve 
talih eseri olarak değil, teknik 
ve taktik tefevvuk ve hi.kimiyet. 
!erle birer silindir gibi ezerek 
şampiyonluğu kazanan yirmi 
genç - dokuzu ihtiyat-, Cenu. 
bi Amerikanın bir buçuk milyon 
nilfuslu küçük bir eyaleti olan 
Uruguayın baş §ehri olan Mon-

tün dUnyanm en nıUkcmmel fut_ ----- -· 
bolü oynanmaktadır. 

Evvelce bir.de olduğu gibi, tu. 
haftır, Uruguayda da futbol bu 
kadar ileri olduğu halde diğer 
civar vilayetlerde bile fazla te. 
rakki edememiştir. Mont.evideo
nun ki.milen sportmen bir halkı 
ve muhiti vardır. Haftalık şam. 
piyona maçlarında asgri elli bin 
seyirci toplanır. Futbol Uruguay. 
lmrn milli oyunudur. 

Çocuklar emziği bırakır bırak. 
maz sokaklara top peşine dökü. 
lürler. Sonraları mekteplerde de 
resmen müsaade edilmişir. Ayrı
ca her resmi ve hususi müessc. 
senin bir kaç futbol takımı var. 
dır. İlk mekteplerin bile federe 
edilmiş teşekkülleri ve resmi tur. 
nuvalan faaliyet halindedir. 

Böylece sekiz ya§ından itiba. 

j 

ren - tahsil mecburiyeti sekiz- Final mrı::ajfcl'i!je./,inrJ,c11 sonra .• 
den başlar - on bir yaşına ka. Sk4To1ı - 'fı.1 asa:;: - Zibckl;i k"1t. 

ıs yaşındaki bir genç olan Pct. 
rone oynatılmıgtır. ı 

Diğer çok enteresan ve o nis. 
bette tuhaf bir antrenman ne\·i. 
lerini de söylerken kcnaimi gül
meden alamıyorum. 

Uruguayda bazı hususi antren 
nıan sahaları yapılmış. Geniş bir 
arazi. Etrafı tenis kortlarındn 01-
duju gibi yüksek tel duvarlarla 
ç.,pçevre Gevrllmiş. Futbolcutar 
bunun içine giriyorlar. Buraya 
ka:Iar ala .. Fakat bu futbolcu • 
far aral::ı.rın:ı meşin bir top y~ri. 
n° bir horoz alıyorlar!.. Sakın 

horoz dövilRtürccekler zannetme
yin!. lştc iyi cins bir Denizli ho. 
ırozunun bu kaaar kalabalık için. 
de öteye beriye ko§uşmaları, sıç. 
r::ımalarr, ani zikzakları, aksi is
tikametlere kaçışları, futbolcuya 
lüzumu olan idman şekillerini mil 
kemmelen temin eden orijinal bi. 
rer idman vesilesi.. dar olan nıinimini cenuplular ~yorUır. 

- zira, Brezilya, Arjantin ve ŞL Milli takım elemanlarının yaş. 
lide de böyledir - milli sporla. ramlaştırılmış olarak tatbik edi. larına. gelince, e.ıı gençleri orı ıse. 
rına ilk ayak alıştırmalarına cid. lir. Futbolcunun saha antrcruna. kiz yaşındaki Petrone idi. En 
di bir bakımlı ola-rak başlamış o- nı arasında aıtnı11 metrelik sürat yaşlıları .Romano. Otu.ıunda. Bcı 
turlar. denemelerine çok ehemmiyet ve. futbolcunun sol eli de ~iııden 

İşte soğrafi bakımdan, uzaklı. rümiştir. Futbolde nefes kadar kesiktir. Bu futbolcwıwı çok me. 
ğı ve ufaklığı dolayısiyle bir çok. süratin de ne kadar ehemmiyet- nklı hayatını yakında Va.kıt ıü· 1 
lanmızca meçhul olan bu kavim, 1i rol oynadığını evvela Urugu. tunlar.mda. okuyucularımu.a hi .. 
futbolde cidden liyık olduğu mer ay anlamıştır. Bundan başka bi. kiye etmek isteriz. Zira dünya 
tebeyi hak etmiş bir varlıktır. lmum atletizm lıareke\lerinin lil. üzerinde en çok beynelmilel <>l-

Ahene b3 Jını blldırea 
•• .-. 1dınıf u<'relınl, abl-'l•I 
perauttta 1'0Ma v~ya baaka t 
)...U.IM krehn' .idare hed1 • 
an.. ehr. 

Ti~nltı hu l>Oıt. tnt1*~rhtll 

l'M\IT"o •N>11r 11t1:ılıf'. 
Acircs del'f1l1"19• OC:ml 

2S lunaştur. 

tl.A.~ CCRETLEftt . 
Tıc:aret Ulntanaıa uftllm • 

.sahn ıSOndaa Ulbarell nan ur 
falanaaa 40; lç SA)falanla il 
kunq; dördüncil sayfada 1. 
Udncl " Gcuadld• 2; blrtactllt 
c; başlık yanı l.'l:smece 6 lira· 
dır. 

Uüyük, çok de,·::ımh, ldJşeli. 
l"cn\;1i tl!ln 'lictenlere ayrı a)rı 
lnd\rmdcr f11ı>ıltr. 'ftesmt Bftnl•· 
'1n santlnı .. aatın 30 lronJ4lur. 

T1CA1H M:t.Hf\'F.1TE OUll\'Al" 
KCCCK lLA:. 'LAR 

ftir defa -30, lk, defa~t M, O~ 
dcr:ısı li5, tlört defuı 75 'e o• 
defası l to tuMJ'$tur. ıt' ç aylıl 
Jlaa '°erenlerin bir defası .bed:I' 
,·ııc.lır. Dört .s::ıtırı ac,ca IUınlarırı 
r:ızl:ı satırları be~ 'Luruş\ıın he
Sal' ~d ıll'r. 

Jli:met kııponu oeıtrenlert 

tilçllk iMn tıırlf~sl 11tJ:ile ıs 

'""irili,.. 
\'a'k•t hem dolnıden dolru· 
)'a tendi idare yerinde. hem •n
k:ıra caddesinde \'akıt Yurdll 
AJ1tnda KDIALEDDt~ lRr.N 
llüu Dürosu eliyle nan k:ıbııl 
edeT. (Blronan telefonu: 20333) 

Olimpiyat birinciliğini kaza. zumunu iyi takdir eden Uruguay muş futbolcu budur. Oynadığı 
nan bu yirmi futbol iistadı sekiz gençliği, milli sporları olan fut- .milli maçların adedi 104 tW. Yü.& 
muhtelif klüp elemanlarıdır. Ta- hollerinde, bu hareketlerin birer dört kere beynelmilel. işte lair 
kmıa en çok <>yuncu veren Nas. "'li.zımı gayrimüfarik,, olduğunu rekor ki ne Çek kalecisi PlaDiç. 
yona.! klüptür. Kaleci, santrhaf, da kabul etmişlerdir. ka ne İtalya ıantr fora Meuu., 
sağiç, solaçtk Nasyonallidir. Bu Forvet hattının gözbebeği olan ne Avusturya beki Blum klramL ••••••••••-'il 
takım Uruguayda ~n çok birin. ve şimdi ltalyada antrenörlük et- mışlardır. Takımm kaptanı aaf 
cilik kazanmış bir teşekküldür. mckte olan m~hur Petrone on bek Nosui 24 y8§1nda idi. Ta-
Uruguay1ı futbolcular mun bir saniye ile yüz metre sa.mili.. RomHıo.'\dan..-.ıu...en. .QQk 

vatırken gö3ler1ınln öallnde Ça.. tevideohıdurlal"_ Nll.~~ ..&On oon 111 • Qtı. ır~UNU"Su.<" - vnu ıtır. .')d .. ıunu• VIie-"\WIIın mner &an oyuncu santr J 
na.kkaleyi koruyan Mehmetçik den fazla olmryan bu şehirde .sa- lan sağ bekleri ve takım kaptanı 1.60 atlayan bir çevikliğe sahip. hu ~bek i'dır ki 29 y~ idi ı 
canlanıyordu. Ben en çok bu as. do Cenup Amerikasmın de.ğil bil. Nassazi 1,70 ancak gelir. Nazan ti. Kaleci Mazali ise. bütün Ce- ve 51 defa. milli formayı taşımış. 

1 - Taçlı Canavar 
2 - Yaralı Kartal 

dikkati çekecek kadar adeli bir nubi Amerika milletleri arasında tı. Fransada en iyi teslr birakaullı••••••••••ll!'.: 
vücude maliktirler. Atletik kabi. 400 :ma.ııiah pmpiyon ve rekort. eleman ise sağ haf ve yegiııe zen. leri de--ldftma göre bu bt
liyetleri de fevkalidedir. Kol ve meni idi. ci futbolcu Anclrade olmUitur. • n yuı . i11'1-
göğils kuvvetleri bacakları ka • Drecesi o tarihte 57. Aynca Memleketinde dans kralı olan ve nlnıllde kıymet ne yazık ln' 
dar işlenmiştir. İsveç ve Alman bas'ketbol milll takımı azamndan fevkalade tango oynayan Anclra... dl memleketinde büyük bir '!ef• 
.. mnastiğinin bir halitası günlük da bulunuyordu. Fra.nsada mu. de Parislilerj ince tekniğiyle hay. let ve mahrumiyet içerisinde Y'' 
.. ulbol idmanları içine girmiştir. vaffakıyetten muvaffakıyete ko.. ran etmi~ ideal bir cenah haf o- §amaktadır. 

1 Darpareley, barfiks, halkalar, şan takımm on bir oyuncusu da yuncusu idi. Son Avrupa. gazete. 

Bugün SAKARV A 
Sekizinci 

(Devamı var) 

sinemasında. 

SATILIK 
BEBEK 

)llt~r Paran lalmU Alınnn bh;lkle~l "Klf kOfll)an,, nın 
90nunda Jtalyan AstolfJyc mağ lt\f' olmnştnr. Satilakt l'nser 
Puan, solda.ld AstoıtldJr. 

trapez her Uruguay futbolcusu. yüz metreyi on iki saniyeden ev
nun meşgul olduğu birer alettir. vel alan yaman atletlerdi. Onlar 
Futbol klüplerJ, içtimai hayatın i<;in form kıvamı ve ayan yUs 
modern icaplarını kavramış ve metrelerde aldıktan derecelerle 
tatbik eden mükemmel birer ölçUlür. Harpten sonra Uruguay 
gençlik vasıta ve yuvalarıdır. Her futbolüniln en harika yıldızı sa. 
ak§am büyük ve muntazam lo. yılan Bianti yüz metreyi antren. 
kallcrinde muhtelif jimnastik, vo manlarda on ikiden faı.laya .ko~. 
leybol, basketbol, pingpong, boks, tu diye Fransaya gönderilen mil
güreş, halat müsabakaları proğ- li takıma almmamış ve yerine 

Alfred Savoir'.in meıbar komedisi 
G A R Y C O O P E R 'Ve 

C LAU D E T TE CO LBERT 
tarafından (Fransızca söıltı) 

SPENCER FRACY 
ve JOAN Grawford 

-= -· e 

·- . ,,.~ 

Karamazof Karde ler 
Yazan: Dostoyavski 

- Beni aşağılık bir serseri yerine 
koyuyorlar! Müddeiumumi de mutlaka 
beni çıplak görmeğe tahammül edeme. 
diği için defoldu. 

Diye homurdanıyordu. 
O, sanıyordu, ki eşyalarını yo1dadık. 

tan sonra, ona geri verecekler. Bu yüz 
ldendir ki, Nikolanın, arkasında yaban. 
cı elbiseler taşıyan bir herifle girdiğini 
görünce. büyük bir tecavüze uğramış 
gibi sıçradı. Hakim, kendinden mem
nun bir tavırla: 

- f ~te, size bir kat elbise... Bunu 
do .. tu:ıuz Kalganov göt"..derdi. İyi ki 
yanmda bir de temiz gömlek varmış. 
Hadi geyin. Çoraplarmm alauyacağız. 
Onllr size kalıyor. 

Dccli. 
Delik:ınlı, ken:linden geçmiı bir hal

de bağırdı: 
Ben elalemin elbiselerini istemem. 

Kendi urbalarımı verin bana! 
- Olamazı 
- Cı:. um bu ne rezalettir? 
Nihayet güçbeli ona bunun kanuni 

bir lüzum olduğunu anlatabildiler; 
- Kanla lelcelcnen bu elbise ve e~

yalar, suçun delillerindendir. Muhake. 
me esnasmı:!a hakimlerin kanaatleri üs. 
tünde müessir bir rol oynarlar. Bu yüz- . 
den onları size veremeyiz. 

Mitya, boynunu b"Jktü. Geyinmeğe 

başladı. Kalganovun elbisesi, kendinin. 
kinden daha iyi idi. Ama, pek dar ge
liyordu. Şöyle homurdandı: 

- Size 4eli1 hazırlamak için, benim 
maskara olmaklığrm mı llmırl1r? 
Mübalağa ettiğini, pantalon biraz 

uzuns.: da, redingotun pek uygun gel. 
diğini söyledi1er. Halbuki omuzlar 
müthiş surette sıkıyordu. 

Mitya: 
- Allah cezasını versin! Uiklemek 

imkanı yok! Hiç olmazsa Kalganova 
bu elbiseyi benim istemediğimi söyle. 
mek lUtfunda bulununuz. Kim böyle 
maskara olmak hevesine dü~er? .. 

Nikola: 
- Kalganova bu hususta lazım ge. 

Jen fCylcr anlatılmıştır. Kendisi pek 

-·· 7 - s - FP ıe..- WIW!f !il 7 mr 
üzülüyor... Ama elbiseleri için değil. 
Başıruza gelenlerden ötürü müteeıair
.dir. 
Cevabını verdi. 
- Vız gelir bana onun tee11ürü ! ... 

Şimdi ne olaca1<? Burada mı kalaca. 
ğım? Ba§ka bir yere mi gitmek lizım
gelecek? 

Dedi. öteki odaya g~mesinl söyle. 
diler. Kimsenin yüzüne bakmadan, küı 
kün küskün çıktı. Bu yabancı urba i. 
çinde kendisini alçalmış hissediyordu. 
Kapıdan batını uzatan '"Trlfon., için 
bile: 

- Maskarabğımı görmeğe geldi, ke-
rata 1 • 

Demişti. Bir kabusun ağırlığ1 altın. 

da ayakları burkularak otut'du. Ken. 
dinden gecmiı gibiydi. 

Müddeiumumiye dönerek: 
- ~imdi de belki beni kırbaçJatatak 

sınız ... Zaten yapma.dığınız bir o kaklı. 
Dedi. Nefretinden Nikoladan tarafa 

yüzünü çevirmeyor, rihninden: 
- Çoraplarımı ne büyük bir dikkat

le muayene etti mel'un... Hem herkes 
ne kadar kirli olduklarını görsün diye 
tutup tersine de çevirdi. 

Sözlerini geçiriyordu. 
Haklın, sanlci Mityanm sorduğuna 

«vap veriyormuş gibi: 
- Şim:ii artık phitleri dinlememiz 

Uum! 

Dedi. Müddeiumumi de 
etti: 

onu tasdik ni sağ bulamazdınız. O nkit abdl 

- Evet, hemen dinliyebiliriı:t 
Nikola, bu kere doğrudan doğruya 

su;luya hitap etti: 
- Dimitri Karamazof, tahkikatın 

fezlekesini yaparken, elimizden geldiği 
kadar lehinize hareket ctmeğe çabıtık. 
Fakat üzerinizıdc bulunan paraların 

kaynağını söylememekte ısrar edişiniz 

vaziyetini.zi. .• 
Mitya, hakimin parmağını süaliyen 

yüzüklerden birini göstererek, ansızın 
bir rüyadan uyanıyormuı gibi sordu: 

- Yüzüğünüz, neden yapılmı~tır? 
Bu hiç beklenmez sual karıısında ha. 

kim afalladı: 
- Yüzüğüm mü? 
Dedi. Mitya, inatçı bir çocuk mera. 

kiyle direndi: 
- Evet. şu kocamanı. hani damarlı 

bir taıı var ... Hah1 O işte .. 
Nikola gülümsiycrek: 
- San yakut, <teı:ii; bakacak mısınız? 

Ç1karayım mı? 

Delikanlı, kızğın bir sesle: 
- Hayır! hayır! diye bağırdı ... iste

mez, çikarmayın ! ... Efendiler, beni ba. 
yağının bayağısı yerine koydunuz ... E. 
ğer sand·ğınız gibi babamı öldürmüş ol 
saydnn, hileye mi sapardım?.. Dolap 
çevirmeye mi kalkardım!.. Sonra unut
mayınız, ki eğer elimden böyle uğursuz 
ve alçakça bir cinayet çıksa idi, siı:, be. 

beldemeğe liUum gönn~im. Gün dol 
madan Snce, belki de daha o daldkad• 
ftn:li:ne byardım. Bu mel'\ın gec:edl 
ben yirmi yaş ihtiyarladım. Yirmi eerı"' 
de bu aqam öğt'endikleriml öğTeMnteS 
dim. 

Eğer gerçekten bir baba lcatili olsa)" 
dım, böyle oturabilir, böyle konuıabi
lir. yüzlerinize böyle bakabilir mi ii.:litıı7 
Grigoriyc karşı i~lediğim suç bile, beııi 
bütün gece sarsmı~. kendimden geçir• 
mişti. Hem o hadise bir kaza netice"' 
sinde olmuşken. .. Zannetmeyiniz, ki bCJ 
çektiklerim c:eza korkusundandı ! .. JI.., 
yır. vicdan sıkıntw ile dövünüp durtı~ 
yordum. Siz. köstebekler gibi köraüniil: 
N ~ hadiseyi, ne bidiaenin etrafında~ 
hakikati görebiliyorsunuz. İçiniz çiiril• 
müş. İnanma kabiliyetinizi kaybetnıit
siniz. Artık. bu halinizi görüp anladı~· 
tan sonra, kendimi kurtarmak bahuıııl 
da olsa hiç bir delil serdine çalışmıy•· 
cafım. Buna katlanmaktansa, zindand' 
çürümeği terc:ih ederim. 

Yalnıı: şunu: biliniz, ki bahçe bpıtı" 
nı kim açtı ise, babamı öldürilp soyal' 
hırsız katil odut'. Kimdir bu adam! bit 
mem. Kimse-len de 'üpbem yok. Bildİ• 
ğim §CY şu, ki bu i~i yapan Dimitri IU"' 
ramazor değildir. lşte ıize söyliyebil'"• 
ceğim bu... Artık hiç bir şey aonrıar · 

nu bana. .. 
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Esir pazarlarının 
kaldırılması 

Yazan ; Reşat Ekrem ------------·-· ... - ............. -...--.... -----
Esir pazarının kaldırılma. ı - Anndoluda bolhık - A· 

lıaJ.inın beş vakit nıımnzlarını cemantJa l•ılmııları itin bir 
Olnlrnamc _ l\Junzznm bir siinnet <liiğünü - Tunuslu Ma.h· 

Şehir röpor~ajla.n 

lllut blni tyad tstanbulda .•• 
------~ ................ ·-·····--····..,_.....-.. ---......-
Gecenıerde Hicri 1261 ve olan Tunus valileri ile yakından 

1262 · 1 d aJAk."dar olmakta Jdl. O sı· Yllları veknyll ıç n en şa· .. 
~anı dikkat, meraklı, tuhaf ve rada ı-~ransa hUkümeti Tunus 
c \alisine bir vapur hediye etmiş· 
azı.ıı bulduğum bazılarını VA· 

Tuliiat ti atrosun
da bir oyun 

l<I'l"takl tarih konuşmalarıma ti. .Fakat bu semi Gulet lima· 
.... dan rrecerkon kuma saplan· 

Yazan: Muzaffer Acar 
...,evzu olarak almıştım. Buglin nrn .,, Elinde bir çıngırak, yaka ba. 
lıı mış ve kurtarılamıyarak bat- w k 1 d d w 

crı 1263 veknylindcn bahse- gır açı , saç ar arına agın, ca-
deceğım. n11ştı. . madanlı yeleğinin dışında kalan 

Yerine bir ycnisınin gönderi· .. 1 •. . k 11 (h 
kk

. gom egının o arı avanın a. 
ESlR PAZARININ ıeceği 1.JildirHmlşti .• ~'e~e Ur yaz olmasına rağmen) sıvalı bir 
KAµDIIULMASI oınkamında 'funus va.llsi de Tu· delikanlı mahalle mahalle dolnşı-

liicrı 1263 vılına kadar, cşyn ııus ckftbirinden Ma.hınut bini yor, her kö~ başında çıngırağı 
Ve :nıaı gibi, köle ve cariye adı !yadı Parlse göndermı.ştf. ~ara· çalarak: 
altında bir takım zavallı insan· !ık Fransa kralına bır suıkast - Bu akşam, .... tiyatrosunda, 
lar, l{apalrcnrşı civarında esir yapılmış, fakat kral kurtulmuş· biltün takım bir arada, kahkaha. 

llazar1 denilen yerde nlıDJP sa· tu. lar gecesi. Komiki şehir DUmbül 
tılırdr. Her gUn esir pazarında Mahmut bini lyad, kralın lü, Şevki Şakrak, Ahmet Güldü
lllezat usuıu ile böyle insan sa· kurtulması nıtinasebetiyle fika- rür, üç komik bir arada .. düetto. 
tıeı Yapılırdı. Esirci esnafının raya dağıtılmak üzere Pariste lar, kantolar, görillınemiş numa. 
ornııa bir takım odaları vardı. l\fadlen kilisesi başpapnzına 40 ralar .. Bu akşam •••• tiyatrosun.. 

nu odalarda lrlll ufaklı, beyaz, bin kuruş iane göndermişti. da .. 
lllyah ve habeş köle ve cariye· Mahmut bini tyad Tunusa Diye feryadı basıyor, sonra e. 
ler bulunurdu. Köle ve cariye döndükten sonra, halk, kendisi- !indeki Hanları kapılara bırakı
llhp satmak isteyenler bu esir· ne karşı btiyUk bir husumet yor .. Arkasın~~ da m~.aı.~e Ç?
cı esnafına başvururlardı. gösterdi. canını ve malını em· cuklar~dka~·~u;ekkep küçuk bır 

İstanbul halkının bir kısmı, niyette ,görmiycn Mahmut bU· merakı ı esı .. 
h 

1 
menkul eşyasını Bu seyyar tulfıat tiyatroları -

er gUn eslr pazarına giderler, tün rua. miı "'ı·e k Tunustan "ık· nm çığırtganmın dolaşması, o ge 
'tiyatro seyreder gibi, esir satı- ve allcsııı n ara ııı • • . k r::ık verleşti U· ceki muazzam galn. müsameresı. 
şı seyrederlerdi. 1263 Muhar· tı Parısc aça " · . . • · t1 d ' . ı> 1 t turdu. Bir nı ılan etmesı, bazı sem er e mu. 
tcıntnde AbdUlmccit Babıft.Ji ... ·c zun mtiddet ar s e 0 • f h Ik · · h k. ıt ı • dl dl Sonra ayyen bır sını a ıçın a ı-
g t • Esir pazarındaki bu ~ıent çok ırat ır'e akar e n · . . 
köle Ye cariye satışının insani· Fransa himayesinde tstanbula katen. bir ~a?ise .!:kil e~~rtl Bır 
Yoto nyk1rı bir hareket olduğu· geldi. çok .k~m~ erı~ ~o e Y~ ı :ı:~· 
nu söyliyerek esir pazarının he· Jcıtanbula gelip, yerleşip de yanı an oc.u I arı var ı~.. u. 

m en kaldırılmasını emretti. MU;IUman olduğu halde bir ya- samereye blırb.salma~k.al_a ~ l~n :ı-
A.'NADOLUDA B LL u , uı.: •tın. tı:vt.u;ıı .,ı ........ ı. rafüt VP.tı a a ı e ıçın a a. 
O .&a.._ -----~.,.. - 9'-... .-.,.~• 

Yıl Avrupa. a blr ıotnx 01- Mahmut oldu. Geçenlerde ben de bu tiyatro-
du. Bizden pek çok zahire ih· 
;acatı oldu. Memlekete milyon· 
~rca Para girdi. Anadolu çift· 

t sı Pek çok servete malik oldu. 
Zabtrenln Avrupaya sevki, 

Zahire fiyatlarını arttırmıştı. 
lstanbulun ekmekçi esnafına 
llllrt ambarlarda mevcut zabl· 
reden ve eski fiyat uzerlnden za· 
hlre dağıtıldı. 

.i\.lt>...LlYE NAMAZ TENB1Hl 

Mahmut, Sultanahmet cıva- !arın birine gittim .• Tuliiat tiyat. 
rında kdrgir olarak bUyUk bir rosu deyince aklınıza hemen Şeh. 
ıconak satın aldı. Sonra Çamlı· zadebaşmda sıraya dizilmiş ti. 
en civarında bUyUk bUyUk bina· yatrolar gelmesin .. Hnyrr .. Hat. 
ıar muntazam bağlar, bahçeler ta Şehir Tiyatrosu komedi kıs-

~tJrttı. uımı dn. kastetmiyorum .. Yalnız. 
ya zamanını zevk ve sefa içinde ca demin bahsettiğim seyyar 

l 1 ayet dil· kwnpanyalardnn birinin verdiği 
geçlrdi. Elllden az a g 

1 1 
. oyuna gittiğimi söylemek istiyo. 

ber ırıtır ve kıymetli car ye erı 
• rum .. 

\·ardı. 
1298 

de Müsamerenin verildiği salonun 
Tunuslu Mahmut muntazam bir sahnesi, elektrik 

çnınlıcada üldU. Varislerine he· tertibatı yoktu .. Bir çok yerler. 
sapsız bir servet ve mUlk bırak· de olduğu gibi sahne pazar yer. 
tr. Jstanbuldn bazı hayrat ve hn- !erinde kullanılan tene ir bozmn
scı:ıat yapmıştı. r Si tezg3hlar Üzerine de kurul. 

tutturdu. Bu sefer de geçenlerde 
İstanbula gelen 220 kiloluk MaL 
mazcli andıran mustatilli menşur 
şeklinde bir kadıncağız, bıngıl 

bıngıl kollarını kaldırarak, sür
meden kömürlük penceresine dön 
müş gözlerini sUzcrek: 

- Biilbül de olsam, kona da 
bilsem dallara.. şarkısına başla.. 
dr. Arkadan birisi dayanamamış 
olacak: 
- Dal namına bir eey kalmazdı. 

Diye bastırdı nii.rayr .• 
Şarkı bitti, perde yine ayni 

merasimle indi .. 
Bundan sonra bir erkek (Her. 

halde kumpanyanın müdilrü o_ 
lacak) perdenin önüne çıkarak, 

me~hur muganniye bayan .... nm, 
halası öldilğündcn bu akşam rek. 
lam hilafına gelemediğini bildir
di.. Salonda ayak temposile bir. 
likte: 

- İsteriz.. isteriz.. isteriz de 
isteriz .. vaveylası koptu .. 

Bu gibi hadiselere alışık olan 
mızıkacılar blitün kuvvetlerile 
yeni bir havaya başlıyarak sa. 
!ondaki gürültüyü bastırdılar .. 
Derhal perde açıldı .. Adem Baba. 
mızla Ha vvanın cennetten kovul. 

• 
ırt sahneye geldi •• 

Her hnldc cambaz~ık yapacak
lar. Sağa yürüyorlar, olmuyor, 
sola gidiyorlar, olmuyor .. Anla • 
şılan mızıka yanlış hava çalıyor. 
Nihayet erkek iğildi çalgıcılara 
bir §CY söyledi. Mızıka durdu .. Sa 
!ondan bir ses: 

- Haydi bando, bozum havası 
çal.. 

Yeniden bir hava başladı, doğ. 
rusu cambazlar hiç te fena olmı. 
yan hareketler yaptılar. Çırılçıp. 
lak olmalarına rağmen numara
larını beğendirdiler. 

; - ;\ • .:.::.:-:- 24 NiSAN 1939 

(Radyo ve Tiyatro 1 
Ankara Radyosu 

TORKlYE RADYODlFOZYON 
POSTALARI 

Türkiye Radyosu - Ankara Rad)·osu 
DALGA UZU. 'LUGU 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw. T.A.Q. 
1!),74 m. 15195 Kcs./20 Kw. T.A.P . 
31,75 m. 9465 Kc.~./21) Kw. 

TÜRKiYE SAATlYl.E 
23 - 4 • 1939 - 29 • 4 - 1939 

llAFTAt.l KPHOGRAM No. 22 

Pazartesi 24-4-939 
12.30 Progrnın. :l2.35 Türk müzi· 

Ai - pl. 13 Memleket snot ny:ırı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 13.15 - l4 
~lü:ı:ık (Senfonık ııl:ıklar). 18.30 Prog 
rnnı. 18.35 Mii:dk (Operetler • pi.). 
19 J<onuşmn (Çotuk esirgeme :kunı· 
mu • Çocukhırn maıınl). 19.15 Türl. 
ıniizllU (Halk liirl·üleri ve oyun ha· 
''nları • Sadi Yaver). 19.35 Türk mil
ziği (Karışık prosrnm). Hakkı Der· 
man, Eşref Kadri, Hasan Gilr, ilam· 
di Tokay, Basri Crıer. 22 Memleket 

:.ı.~.4.ı - ~.t ~on DJJn~ lı P. ber/pn \C )1.1· 

rınki program. 

Salı 25-4-939 
12.30 Pro,;rnm. 12.35 Tıirk müzi

~i · J>l. 13 Memleket saııt ayarı, ajans 
,.e meteoroloji lınbcrlcri. 13.15 lıhizik 
( Karışık program - Pl.). 13.45 - 14 
Konuşma (Kadın su:ıtı • Ev hayatına 
nı t). 15 Çocuk esirgeme kurumu. Ço· 
cuk müsamere ,j • Halkevinden n:ık· 
len. 18.30 Program. lS.35 Müzik (0· 
da müziği - pl.). 10 l\onuşmn. 19.15 
Türk müziiıi (t-"asıl lıeyctl). Çalan
lar: Cevdet Çasla, J;;şref Kadri, Ha• 
san Gür, Dasri '( rıcr, Hamdi Tokay. 
Okuyan: Celili Tokse . 20 Memleket 
sa:ıl ayarı, oj:ıns ve meteoroloji ha-

berlerl. 20.15 Tilrk müziği (Halk o· 
)Ull harnl:ırı). 4 tantıur, cura, lavta. 
santur ,.e dünlıelek. :W.30 Türk müıi· 
~ i. Çalanlar: \'ecihc, neşet Erer, Ru· 
şen Kom, Cevdet Kozan. Okuyan: 
• ıuzaffcr llkar. 1 - Ali Hıfnt beyin -
~ılı:ı ven t beste • Zelfun görenlerin. 
2 - J.cminin • Nihavent şarkı - Bin 

saat ayarı, aj:ıns ve meteoroloji ha· gül çıkarırdım sana. 3 - Hacı Arif 
berleri. 20.15 Türk müzifli (K!Asık beyin • Nlhnvent şarkı • Yanılma a
prokram): Ankara r:ıd)osu küme he. leşi aşka. 4 - Veeıhe - Kanun tnksi· 
)eti. ldnrc eden: Mesut Cemil. l - mı. 5 - Jtohmi be);n - Niha\·cnt şar
Cemil beyın • htirüıli hicazkar peş- kı - Suzüp süzilp~e ey melek. 6 -
rcvi. 2 - Doktor ~uplıi - Kürdili lıi· .. ·aııa,ent yüriık scnınl - Bilmezdim 
cnzkfır • Şarkı • llirlil.te lıir akşam. uzüm snmzene. 21 Konuşma (Çocuk 
3 - Hulu beyin - Kürdili hicaıkCır esirgeme kurumu). 21.15 Esham, talı~ 
şarkı - Soyle ey mıdrıbı nazende c· ,·ılat, kambiyo - nulıml \•e ziraat bor
da. 4 - Arif ncyın • Kürdili hicaz· ası (riyal). ::?1.25 Neşeli pll'ıklar - R. 
kar şnrkı • Sende ac:ap uşşaka czı· 21,30 Müzik (Radyo orkestrası - Şef 
yctmı çoğaldı. 5 - lhfut bey - Kür· Jlns:ın Ferit Aln:ır): 1 - Rameau 
dıli hicazkar şarkı - Bu şeb rcca:rı Mottl: Balet süiti. rı) Menuet. b) Mu 
dıl oldu. (i - Hıfal bey • Kürdili hl· setle. c) Tnmbourin. 2-Franz Schu• 
cnzkôr şarkı • Ol goncanın etrafını bert - 4 üncü (Trajik) senfoni, do 
nlmış yine ı;ullcr. 1 - Arif bey · minör. a) Ada~io nıolto • Allegro vl• 
Kurdılı hıcaıl. ir şnrkı. Konlar döku. 'l: ace. b) And!lnte. c) Menuetto - Trio 

o . ir • _ l\ürd"li hicaz:.. d) Allegro. 3 - E. Grieg - !kinci Peer. 
k4r '°ıırltı Gurup -erıı gıtnq d0n,)o G.>nt silfll. a) Jngrid'In kederi. b) 

kurardı. 9 - Ruşen J\am • I"eınence .\rnp dnnsı. el Pccr Gynt'ün dönüşü 
.ıksiıni. 10 - '-i:ıdıılluh nRn • Hicaz. d) Solvclg'in ')Drkısı. 22.30 Müzik 
k.ır şorkı - Hır:ım el sülşene. 11 - ( ~eşeli pltıkl:ır). 23 Müzik (Cnzband 
Çorlulunun • Hicazk~ır şnrkı _ Aldı Pi.). 23.45 • 24 Son najns haberleri 
beni iki kaşın arası. 12 - Kemal Ni \·e yarınki program. 
)nzı Seylıunun hic:ızlrnr saz semaisi. ERTUÖRUT .. SADi TEK 
~1 Konuşma. 2J.l5 Esham, tahviıtll, v Sehıadebnşı Turd 
kanılıiyo • nukut ve ziraat borsası tiyatrosunda 'bu sece 
Cfi):ıl}. 21.25 Neşelı plllklar. n. 21. NE UMDUK 
30 Hclklor (Holıl Bedi Yönetken). 21. NB CIKTl 
45 .Milzik (Odıı mlı:i{;i • lleetlıo\·en. lli.ı) ü \ od,·il 3 perde. Atllfı Sere vd 
Trio (do minör) Uhi Cemal Erkin: Mice varyete grupları 
Piyano. Necdet Heııızl Atak: Keman . 
Edip Eczen: \'i)olon'>cl. 22.10 Müzik 
(Kücilk orkesırn • Sd: Necip Aşkın) 
1 - Beccc - ikinci ltalyan sultl. 2 -
J. Strauss • ılu ııoğnıcler seni sarsın 
ey dünya (v:ıls). 3 - Lindner • Bec· 
ch:ınale ( Şnrap ilJhı Baküs şercfinl' 

:KADJKOY SÜREYYA sinemasında 
nu akşam DOMBOLLO ISMAIL gecesi 
Zekiye Handan konseri. Semllın, MI" 

ş<'l ,.c Macar vnryclelcrl. 
AŞIKLAR 

:Mus1uman ahalinin beş vakit 
nanıaııarını evlerinin yahut da 
claıro ve dUkkitnlarının civarın· 
ela bulunan cami ve nıescıtıerde 
ceı:naaua kılmaları, bir ırndei 
Gn.bane ile herkese il!n °1 un· 
du. 

SUNNET DOC 0!\0 

ırnı,AT EKRh~I mamıştı. Hayır burası orta hal. 

------------ li bir salondu: 
Maarif Vekili Gitti üstü oluklu saçla kapalı olma. 

d beri şehrimi - sına rağmen yağmurlu havalar. 

Bir kaç knntodan sonra, şarkı. 
lı, nuzıknh bir düetto. Ve bunu 
miiteakiben de bir fasıl imita 
s~?n, yani taklit ve nihayet bu: 
yuk eser .. 

(Devamı 10 tmcuda) 

dans). 4 - Micheli - ikinci kilcük 
sult. 5 - lunkel - Venedik h:ıtırası · 
Screnad. li - Zlehrcr - Aşık - Ho 
m:ıns. 23.10 ll07.ik (C:ızhand • Pi.) 

Dün ve Yarın 
ercüme külliyatı 

Satış yeri: 
AbdUlmeclt 1263 senesi şev· 

\"alinde Haydarpaşa. sabrasın· 
da Şehzadelerine parlnl'- bir sun· 
ıır.t dUğunu yaptırttı. lstanbul 
Ve civarında sUnnet çağları gel 
:tn• 0) den • ş fakir ve zengin ( 70 
fnzıa MUslUman çocukları da 
Şehzadelerle beraber sunnet 
0 ·lildt. Bu çocuklar ıcın HnY
dar . k vntnk 

Paşa sahrasına blı ~o " 
}{tıru1muş, ımdişah tarafından 
da ·e he ll· 

ı:ocukınra esvaplar " 
Yel er dağıtılmıştı. 

h ıektCll 
uundnn başl;:a bUtUn ıı U 

l:Octıkları da sUnnet dUğUnU nı 
n· s 1 eğlence • <:betı~ le yapılaca c 
lere davet olunmuşlardı. u u ecııc· 

Uğunun onuncu gUn ' iki 
lıt elçiler ela, et oıundu. on b 
tU gUn c n suren dtiğUnde ııcr d . 
11.öb 0 eteri c 

et toplar atıldı. ec .ı de 
clu • denlzue 
1 Un sahrasmdn 'e il erin· 
lo~azfçlne do~ru saıınr z U 
1 ~ .sut n 
( e <!U\ ı flşeltler ntıJdı. Jer 
nrn~ lnr, snhllhaııeier ,.e e' 

<lorıatıld'ı 
· den He-

!) hzauelerl suunet o ccr-
kıtıba ı lsmnil Efendi il~ ·ıd·-
ı ttı~ 1 

b Şakir Efendi teı-Cl e 
ler 

. ı:r-:1 
'l'UNUSLU MAHMUT D ı. 

Dlrknc gUn en elerl etrafın· da içeride şemsiye açmadan otu
zin kUltUr nıUesscs :Mnarl! Vckl rufamıyan, koca bir semtte hem 
da tetkiklt!r yapn;ucel, dUn ak- tiyatro hem sinema diye kullanı. 
il DaY Hasan Ali u tur. lan, ardiye bozması bir salon .. 
şnm Ankarnyıı dönm ş Bir köşeye şöyle bir sahne ya. 

-o- pılmış önüne de gülkurusu renk. 

Yakalanan kaçakçılar te mesalikotondan bir perde çc • 

d 
.. ..k kilmiş. Bir saattenbcri akın eden 

· · gumru Geçen bir hafta ıçın e halk salonu doldurmuş .. 
muhafaza teşkilatı, k k Ben de şöyle bir kö~eyc çckil-

Cenup hududunda: 8 açal ~ıl, dim, beklemeğe başladım .. 
.. ..k kaçak ma ı ı e K f . 

151 kilo gumru umpanyanm anfarı tıyntro. 

3 at. k"l nun knpısı önünde son feryatla. 
htanbulda: 7 kaçakçı, ıo 1 0 nnı da bitirdikten sonra sand:ıl. 

"mrük eşyası, . . . ynlarile birlikte içeri girdiler, 
gu Karsta: 3 kaçakçı. 43 kılo ınhı- sahnenin ön tarafına yerleştiler. 

. kaçağı. Perde kabardr, ileriye doğru i. 
sa~ge mm takasında: Kara ~ular_ı. tildi, arkada kara bir hayal ve 

da avlanan iki yabancı ıle hır sonra bir el uzandı: :Mızıkacıla. 
mız . f b" k~ -b l 'k 

1 
ele gcçirmış ır. ra ır agıt verdi. 

a 
1 

ç Mızıka eski bir fokstrotun unu. 

-eu··kreş üzerinde tulmuş nağmelerini feryada ba~ 
larken perde açıldı, yarı çıplnl 

Bombardımandan bir hatuncağız, garip garip ayal: 

Korunma Tecrübeleri ;;::a~~r:~~~a~~l~e~~~~::kb~~ 
Yapıldı rak: 

:Bükreş. (Hususi) -: Bükreş -: La kukaraça .. 

h 
. u··zerinde 2 saat suren hava Dıyc hem söylemeg· e, hem o,,._ 

Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasında 

SPOR 
Yıldızını 

,, 

1 

' 

VAKiT KITAPEVI 
1-J O kitaplık birinci seri 
Numara 
l Safo 
2 Aile ~mberl 
3 Ticaret, Banka, 

Borsa 

Kunu 
100 
100 
75 

4 Devlet ve !htilal 75 
5 Sosyalizm 75 
6 J. Rasin külliyatı I 75 
7 lşçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta Hişuur 60 
9 lsf ahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı n 75 

795 
Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 

tur. Hepsini alanlara % 20 
iskonto yapılır. 236 kuruşu 
peşin alındıktan sonra kalan 

4 lirası ayda birer lira öden. 
mck üzere dört taksite bağla
nır. 

Şc rı h" ·r· . .J .. bel • yapıldı. Şe ır zı ırı namag~ a bacladı . tecru erı :.- . V'".-..-..-..-..-..-..-.....,. 
k anlık içinde kaldı, havada.:1 ge· Salonda şiddetli alk~lar, sah. z.w..:VlJL...\W.<.J• .. 

7
.JL..\.L..4.. ._.. 

·ark tehlikeleri önlemek uzerc nede reveranslar, parmak ucun. 1 VAIKUTa 

1YAD 

ıeaceııan bu tecrut>eıer diğer büyükjdan yollanan pusc1cr arasında I' Usabakaya ıştirak Koponu : -~@-1 , a lbOiile 
Y P. ..zerinde de tekrarlana- perde kapandı.. .. ' 

rzusun· şehırJer u M ...._,___ - _ ! 00u~n n.,. 
l'urıuau ı gal ctınek a kil ktır ızıka derhal yeni bir hava --- --- ._ _ u u \:::::1 c-.ı-. 

Prnnsa, yarı ınustn ca • ~-llllllııllll_ltllll ____ ~lll-M!~--••-11ııı•-._ ... 
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Milli Hô.kimiget ve çocuk bayramı 
dün büyük tezahüratla kutlandı 

QjJ!'!ıll!lll':!I .:::...::t;_.L.: ~)inanı --.•ilf 

KURUKAFALARIN ESR ARI 
lngilizceden Çeviren: H. MÜNİR 

Dün 23 nisan ulusal egemenlik 
ve çocuk haftasının ilk günüydü. 
Bu münasebetle yurdun her ya . 
nında tören yapılmış bayram coı:
kun bir sevinçle kutlanmıştır. 

Şehrimizdeki Wrene sabah sa. 
at 1 den itibaren bütün ilk okul
larda başlanmıştır. Pazar olma. 

sına rağmen bütün okul talebe 
ııi alanlarda yapılacak törene iş. 
tirak etmek, ayni zamanda bir 
toplantı yapmak üzere okullarm. 
da.n gelmişlerdi. 

Öğretmenler evvela talebeye 
bugünün ehemmiyeti hakkında 
birer söylev vermişlerwr. Söy -
!evlerden sonra öğretmenler sı • 
nrf dolaşarak çocukların bayram. 
Iannı ve daha sonra bütün tale. 
be aralarında bayram tebrikleri 
yapmışlardır. 

Şehrimiz.in meydanlarında ya. 
pılacak tören vilayetin progra • 
miyle tesbit edilmiş olduğundar 
okullardaki merasimden sonra sa 
at 10 da bütün talebeler bulun _ 

• duklan semtlere göre Taksim, 

Beyazıt, Fatih, Üsküdar ve mili. 
hakat kazalarındaki meydanlar . 
da kendilerine hazırlanan mevki 
leri işgal etmişlerdir. 

Beyazıt Meydanında 
Beyazıt meydanındaki tôrenc 

saat 10 da İstiklal Marşiyle baş· 
lanmıştır. Buradaki toplantıda 
Eminönü, Kumkapı, Beyazıt na. 
hiyelerindeki ilk okul talebesi ha 
zır bulunmuşlardır. İstiklal Mar. 
ımdan ~onra töreni vali namına 
muavin Hüdai Karataban açmıı:: 

ve bUtUn çocukların bayramını 
ıiutlamıştır. Bundan sonra çocuk 
ı;.ra yardım birliği namına dok . 
tor Zühtü, Çocuk Esirgeme Ku. 
rumu namma İbrahim Zati, Kı . 
zılay gençlik teşkilatı namına 
Cioktor Salih Ahmet birer söylev 
vermi3lerdir, 

Söylevle~e; ulusal eiemenlik 
bayrammm tarUıl bakımdan ö -
nemi ve Çocuk haftası olarak a
lmruası, Çocuk bayramı, bu bay. 
ramın çocuk mevzuu etrafında. 
ki değeri tebarüz ettirilmiştir. 

Bundan ııonra Eminönü halkevi
nin programı başlamıştır. Kü -
çüklerden Semiramis, Nevin, Ra. 
sim Eğemen '23 Nisan hakkında 
tiirler okumuşlar ve söylevler 
vermişlerdir. En son olarak ta 
Eminönü halkevi gösterit kolu 
tarafmdan "lstiklai,, piyesi tem. 
eil edilmiştir. 

Saat tam on birde yine hep 
birden biltUn talebenin iştirakile 
htikltl Marşı söylenerek toplan. 
bya son verilmiştir. istiklal Mar 
ıı söylendiği saatte bütün gemi
ler düdüklerini çalmak suretile 
ifürak e~lerdir. 

Fatih Parkmdaki 
Merasim 

t 
'J y ı/lu ll11ll.cvi R.ci3i ET~rem Tu r J.ilçül.lctc 

1r ı1ç1iklm- 1ıı1tvt·e1rn?a rmı kıdla :naya g idiyoı·Uı 

JJağcılı1. lllübünde ııeı'ilen ba loya iştirak cifen yaı•rular 

'11,, adlı piyesi bilyUk bir muvaf_!•-------- -17-
·akıyetle temsil etti. - Kendine gel budala. Öyle farkediliyordu. İlerde bir yazı 

Bugün Fatih halkevinde 18 den biI'denbire atılmak olmaz. içerdc sası göze çarpmaktaydı. Le 
~O ye kadar bir çocuk balosu ve- herkes vaziyet almıt seni bekli· derhal masaya doğru yürüdü. 
·ilecek yarın yine Fatih halkevin yordur. Dikkat eti sanın kenarlarını alt tarafı 
Je gürbüz çocuk müsabakası ya. Bundan Sll<'ra Leroy elindeki yokladı, sonra ehemmiyetli 
pılacaktır. elektrik lilmbasıru iri yarı adamın şey bulduğunu gösteren bir ta 

Taksim Meydanında ka~bolduğu i'ti:C:ımete tuttu. Ve la: 
o kap·yı Smit'e göst~rerek: - Yakaladım, dedi. Bura 

Taksim meydanında yapılan -- Şimdi &en git, evvela kapı. düğmeye basarak yabancıları 
merasim de saat 11 de başla • nın halkasını tıkırdat! dedi. zağa dütürecektiniz ha! 
mıştır. 10, 11, 12, 13, 29, 45 ve Smit o tarafa doğru yürürken Lcroy parmağının üstünde 
17 nci ilkmekteplerle diğer hu. kendisi hemen yanı batındaki bir tuğu düğmeye tazyik edince, 
Jusi mekteplerin talebeleri sa diğer kapıyı açarak içeriye baktı. ta:la görünen güzel halının al 
Jt 10 da Beyoğlu 29 ncu ilk l~, .. ~:;i karanlıktı. Besbelli bir di- dan bir kapak a§iıldığını göste 
mektebinde toplanmışlar ve bu ğer kapı daha vardı. Netekim lam bir hareket oldu ve halı .daha 
radan mııalltrnlerfle birlikte ha- basını tuttuğu zaman içcrden bir çukura girdi. Lcroy aynı dügm 
relrnt ed~rek 10,H do Cumhuri kapı daha göründü. Bu esnada tekrar basarak kapağı kapadı. 
Jet Abldosinlıı etrafında dizil - Smit'in bulunduğu kapının halka. sonra Solo Smit'c hitaben: 
.uişlercJır. Bu sırada Beyoğlu sı tıkırdadı. Odanın içinden o ta. 
.rnymakamı ile Parti, Halkevi, rafa -doğru bir koıutma oldu. Bu. 
.;ocuk Es:rseme, ilk mektep co nu ~ırsat bilen Lcroy ken~i önün
·uklarma yardım \'C Kızıl . K uekı kapıya hızla yüklendı. Kapı. 
.-uınu ba h.anları d ~) ,u nm kilidi söküldü ve Leroy i§ieri 

;. a merasını;> e dald 
ı·lne gelmişlerdir. Beyoğlu em- ı. 
ııl.rct a::ııiri ile nah! UdU U İçcr..lekilcr, gayet iyi tahmin 

ye nı r tt'W• .b. b" .. le dah Jd 
1 

c ıgı gı ı, ırbırıne merbut oda-
a en·e en me\'l ancJn yer 1 b" • 

.-thuışlardır. . arın ırın<len ötekine geçmitti. 
Fakat bu oda tamamen boı kal. 

Meı·asime tam saat ıı de ça. mamıştr. lzban:lut gibi bir diğer 
lınan toru ile haşlanmış ve bab herif, karıısında duruyordu. Heri. 
riye bandosunun iştiraklle bU _ fin elinde kocaman bir sopa var. 
tiın melı.tepUJer rn halk İstik • dı. Leroy içeriye girince sopayı 
hll marşını Mylemişlerdir. Ar _ kaldırdı. Fakat Leroy bir elinde 
kasından merasimle bayrak ı;e- elektrik lambasını tutarken, diğer 

kilmiş ve belediye Jle Parti ve eliyle de tabancasına yapıımııtı. 
diğer birçok teşekküller Abide • Karıısındaki izbandut gibi herifin 
ye celenk;er koymuşlardır. Bun sopa kaldıran bileğine vurduğu 

<lan sonra Beyoğlu Halkevl re- gibi sopa yere düttü. Ve adam, 
isi Ekronı Nur :!\Illll HAkimlyet bileğine yapıtarak iki büklüm in
bayranıı münasebetile bir nu • lemeğe batladı. 

tuk söylemiş, tunu Çocuk Esir- Aynı zamanda Solo Smit bu 
geme Kurumu reisinin çocuk ıatkınlık arasında öbür odadan 
ouyramı l:akkındakl söylevi ta- girerek, içerdekileri tabancasının 

kip etwiştlr. Son olarak 12 ncl tehdidi altına almıttı. Dört kiti el
ilk mekttpten kU<;Uk bir tale • ler yu'lcan bekliyorlardı. 
benin bayram hakkındaki duy- Lcroy etrafına bakındı. Yan ta. 
,, --- ..... ""'....... - ___..,,. ......... "''' -YQ•~·· ----

halının ortasında bir çöküırtlük 

- Sen bunlan böylece tutm 
ta devam et. Ben evi bir dola 
yım. 

Leroy sUratle odadan ıdııarı 
tı. Ve diğer katları, arı gibi 
Iaımaya başladı. Maksadı, ke 
lerinden ve aşağıda tabanca al 
da tutulan dört kişiden başka 
se olup olmadığını öğrenmek 

Kimseyi görmedi. Tekrar a 
ğıki odaya döndü. 

Bu oda, daha doğrusu\ içe 
miş iki oda, büyük evin en g .. 
odasıydı. Besbelli Ermeninin 
dürülmesinden sonra, başsız 
lan hizmetçi ve uıaklar, evin i 
de keyif etmekteydiler. 

Leroy onlara sual sormağa 
ladı. 

Fakat öğrendiği §eyler, Str 

kinin söylediklerin<len fazla 
§ey değildi. öldürülen Ermeni 
gizli servetinin nereden geldi 
bilmediklerine yemin ediyorlar 
Hele Luiz Serbinin kaybolma• 
dan hiç haberleri yoktu. Bu i• 
hayatlarında ilk defa itittikle · 

Şiılidt 
Bunlardan başka Şişli Halkevln 
de de merasim olmuştur. Sabah 
saat 11 de civardaki bUtUn ilk 
mektep talebeleri Hatkevl önUn 
de toplanmışlardır. lstlklU mar 
şile başlryan merasimde Halk 
evi reisi tarafından bir nutuk 
söylenmiş ve talebeler tarafın -
dan şiirler okunmuştur. Mera -
sim bittikten sonra Beyoğlu ve 

Çoeu k Esirgem 

Şişti Halkevlerl fakir talebelere 
elb!seler tevzi etmişlerdir. Be -
yoğJu Halkevl köycUll1k şube -
sinden bir heyet de Kllyos köy
lerine bir gezinti yaparak köy 
çocuklarına giyecek ve 'yiyecek 
eşyalar dağıtmış ve hastalara 
i!Açlar götUrmUştUr. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
.Jivanyolundakl merkezinde de 
:;aat 15 de kUçUklere bUyttk bir 
ay ziyafeti verllmlttlr. Ziyafet 

çok neşeli olmut ve 7arının btt
ytıldert blrkao aalit etıeuUf • 

Kurumu 

terdir. Yutarıcfatl retlm - rlls. Osmanlı imparatorlu 
ç.1 stnt•UI• blrlltı. eooak nQs latatUd rak&mtar, rraflkler 1 öaemll menuu uautm111 

?ttıttıphaneatnln dOnltbactl acd•t ılıe çocuk Jlelqıeme Kunımu ihmal etmlttlr. 
yıldOntlmtl Jtutıu..-r. ••• • Dua J•ptılı ~ lalsmetlerl Halbuki cocü unutula 
iardp bqta -•..0"'41 Balk• - aDlatU rakamlaHlr. blr teJ' .dellldlr Blr 11lua11a U 
vln(e bir oocak ,.am •remi Çocuk m.lrpme Kurumu 915 lemeel, J'llbelmeal an~ m 
aoıbluf. sece de lltlt Halt.•~ ta Jdmda n• alarak llunbDq 'Cut alfuawı artmuı lle m 
rafından Tablmdetl Datcıht leminde• ele anlaplacall 8Rre, kb olabWr. 
kltlbtlnde bir tonk b&loeu Te • paklan konaM ltlal tbıerbıe Bqtla ThtlJe Dtlfua 
rllmlttlr. almıt bula11ma~dır. Jbcle otu-~ oocuklar 

y larımıs seç aaate 11a4ar Ku'hiaJ, Jlk olarak .. hrlalscle kil etmette4tr. itte lakı 
anu o•llf1D&'1& bqlamıt Te 1Jtlt1lll Ti .... l b ı 

Janıetmltler T• haftatarmın l'aaJ'• unu &D &llUf ve 
lk cUnQnU ne .. lctıı4e bltlrmlt- T~r:•7• illetine. tetklt&t yap- umgelen önemi Ttrmlftlr. 

terdir. m :.r-tıa faJ'dalan her Çocuk lllelrseme Kuruma 
tarafta ~il~ edll411l fota u cuklara JUbeltme Ye fakir 
lercle ilde kamun •• kOJ kolla JObul olaalara yardım • 

Aile bayatmın atıçHUderim Jday. 1 ...... 1t 1 •• ODJana btlJ1l7tlP memlekete 
apan. gQrilltQler ve fntinl1lf ar rr 1'•P •-.- • umıtwl'· clalı Mrer IDaaD olmuuaa 
tasmda kut ICSi JeYki1e sinirleri Çoc-ulc irilı'ıeme Kurumu An 
vatqtıran px:uktur. tua htlktt(et me'rked olcluk tır.:_ ~~ -'1lll 

,,.,,., ,,.,,,. tu aonra Karam ora,a aulet ıık o.ul uraJuta4a ""' 
• • • mre. hdbı•t mer~acı. dall._ gıCIMa ooca~ ~-k 

.-ult nteıte Cİdlİ*aİtli htla- eli>• Jd~ aobul..., 
8\nkRe Mu-.. 1..-, JllVJ1I. m.-ı 
ann~coeuk~~ırnttrr· • 
~µr.\tıldihlrDra-rlplii lnkillptn&Dcelıl~M •:cıe~Sll,._• 
ye ohibaı. <Ç1t. ~)' ae.1: -6liınat -- "4''idWD mt11• ·-...ıl*ı .. ·;.-.•:~~ ... .--w 

~~~:M;..W•~. 



Öykü 
23 Nnsan haftasonda: 

ramı 
.,, 

ocuk ba Okulda müsamere 
Okulda 23 Niıoan ha) ramının 
akmlaşması dolayıslle bir haf
ndanberl bUyUk bir çalışma gö

.,, carpıyordu. 
Sınıflar renk ,renk kAğıtlar· 

la, clcek ,.e detne dallarlyle sUs· 
lontyordu. 

KUcUk Ka) a da, kendi smıf· 
larınnı çok g!.lzcl sUslcnmesl i· 
r.ln kUçUk kafasını yoruyor, ye· 
nl bir şey bulmağa çalışıyordu. 

Ulusun haklarını koruyan ka 
nutay da 23 Nisanda acılmış
tı. BugUn onun yıldönUmU aynı 
zamanda cocuk haftasının ilk 
gUnU ldf. 

Kaya, öğretmenin anlattığı 

eski devirlerdeki haksızlık dolu 
padişahların nasıl fena bir su 
rette idare ettiklerini bti} lUk 
b1r alAka lle dinledi.. 

23 Nisan gUnU gelmişti. O· 

l 
lrnlda o gUn, bir mUsamere ve· 
ı·ilecektl. MUsamorede beşinci 

sınıf öğretmeuler1nden Cengiz 
bir söylev Yerecek, zeybek oy-
nanacak, okul şarkıları söyle

McekU. 
KUcUk Kaya da zeybek Olu-

nuna girmişti. 
Müsamere saati yaklaştığı 

vakit bUtUn konuklar oı···ıun 

bayraklarla \'O çiçeklerle sus · 
lenmiş salonunda toplandılnr. 

ilk önce tstlklAl marşı sö) len· lUı.ıı edilen \!umhuriyetlmfz, h 
dl. Elaha sonra b<'şinci smıf öğ· kikatle 1920 de· 3 Nisanda Ka 
rcnfcilerindcn Cengiz kUrsU} c mu tayın acılnıa iyle kurul mu., 

geldi ve çok ~!kışlanan bir söy- tur. 
lcvHırdi. Ceııgfzsözlerlııeşö)· Sayın konuk!<>rıuı; 
le başladı: Türk cumt urı~ etine parlak 

"Sc\·glll dinleyicilerim, lık. ışık, r ıık H ren. l Ureklerı 
.. 23 Nisan T'lrkfyenln kurul- mlzi ı;urur 'e onurla kabartan 

duğu gllntlilr. Tiirkl\n kcnrll C\ dl er ııhıFinl l.ı:ıl ı amlnrımız gibi 
ğcmenıtğinl, ı~~ndi eline aldığı 1 bu bn) rnın ela bi\~ Uk şefimizin 

gUndUr. Bugün \tatllrkUn Tllrl 
dUnyn mı l flll d n yam tarak 

\'O yaparak 1'1lrk ct;emculiğini 

hUtUn dünyaya blldlrdlgi gUnUtı 
1& uncu yıl iönUmUdUr. TUrl, 

de\ riminin en göz kamaştıran 

lconusu cumhuriyet idaresinin 

kurulması vo iltın olunması de· 
ğll midir? Fahat hepimiz billyo· 
ruz kf, 29 Blrlncıteşrln 1923 de 

" rldir. ! -.anbul htıkflmoti 
: 'r paçavrasını imzaya çağırı· 
lırk n, o, blltun diişmanların bu 
ı ·r nç 'e çirkin hareketlerin 
k r~ı 23 Nisan 1S20 de ilk birin 
i TUrklye Kamt!tayını açmı 

ur 
Hundan sonra Türk 

kurtuluş l olunun çalışmaya ba 
lnmış 'e Türn.e yUkseklikl r v 
y nlliklerle dolu hir istikbal ka 
pısı açılmış, 'flırk varlığını ve 
llrlllğinl bUtlln acuna g ister 

mi tir. 
23 N\snn 1.J nı z ınnnda de' 

ı lm cocuğunun tin hn) rnmıdır 
Bu bcyranıa na ıl erdik, bu 

~·ınlı günlere nnc.-ıl kovu tuk 
her TUrk, lıer Türk çocuğu ta 
ribtc, tarihin gÖzlerini kamaştı· 
ran bu şanlı gUnlerln tarihçe i 
nl knlblnc işlemiştir. 

Kaya da o gUn okulda (Ok 

ğlenmlştl -
Bug ü nün ç o cukl a r ı 

.l{ootık FUsun annesiyle, ba· 
asıy1 r· e cok mesut zammı geçi· 

lır, her bayramda babasının al· 
l~ı 

kapadr, •'zararı yok nnneclğlm. 1 cukları elleri acıyıncaya kaClaı 
. almı"·alım" dedi. alkışladı. Her taraf kırmızı H. 

biç bır şey ~ 

U Sında bUtUn bu beyazdı. Tıpkı gUzel bayrağın o gece r ya . 
1 i t krar gBrdU. Bir· rengı gibi... Kendi kendine FU-

gUzel şey er e 
kaç gUn sonra bayram gelmişti, sun dUşUnUyor, babasının geccıı 
.. ocukJar temiz elbiseleriyle do· sene aldığı minimini ipekli bay· 

tUzeı bebekleri nrnbaları 
da • 

el 81nda dizarek onlarla oynar-

l"'aşıyorlnr. ,Aı;.nelerlyle beraber rağı bebek evinin penceresine 

t bir co asmadığı lı;ln UzUlUyordu. Bu-
g eziyorlar, kırlarda. am · 

ı. li'u u sun tam altı sene böyle g 
ı~1 
f ' SUzeı eğlenerelc yaşanı1ştı, 
t:~at gUnUn birinde habnsı bas· 1 d glln bayram değil miydi? Bay· 

cuk bayramı yaıııyor ar ı. 
:Minimini Fttsun evde dUşUne- ramda kırmızı bayrağı en yUk· 

1 illldı, nnlll•ı:ıl gfizlerindo yaş· 
arıa Fusu.ı•J tc t ııı ('eliyor, za· h t ıı gek yerlere koym:ı.k lAzırudı. E· 

rel< oturuyor, babasını a ır • 

l 
Babası burada olsa) dı, \ c gider gitmez onu öpüp ıe-

yorı u. :ır.ı 1 , ccek , e yerine koyacaktı. 
ona elbet mavi gözlU bebce; a a· 

rı Yok çocu um elbet iyi o· 
r d o 
' 1Yordu 
li nıer e 'rnb ıı ın ı ·ı oıma· 

ııu b • • . 
ı 

111 
·ı diler, r ırnt o hıç de 
tlunmliYOrdu. r-.;ıuayet 

b r g n b, b·ısmı bu butUn kaY· 
I, sp, ıli urıı::c iylo beraber 

Uru.1orıar bab~ ını konuşu· o ı . .. 
"I r ar, onu d .. ıma Jıatırlayorlar· 

ı. 

ller sent.;ıkl gibi bu sene de 
ocuıt bayramı g<.>li)ordu. Bar· 
anıa Yakın ttr gl\n nnnesile Fil· 
un sokağa tıli.mı5ı, bUtlln gUzel 
ıuı.ıHı.nıarı gezmişler, fakat o· 

rarn fı;ln bir şey aıanıanıış· 
tdı ÇUnku, annesinin elindeki 

rı ar ile anc~k 'a ayabUIYOrlar· 
J 1 .; • 

caktı. O da bugUn bUtUn çocuk· 
"·I onu kucağına alacak; 

ıar gıu i 
l be r·lıe etıenecekt · 

berkeı:ı e · • 
Ö do,,.ru ı· .,pı ~alındı. FU 
ğleyo o 

sun her zaınankl gibi kapı3 ı aç· 
x- koştu ){ onışu ıarıom oğ· 

maoa için 
Adnan or.ı.: un bayram 

ıu n a gelıı1iş•ı. Annesi de ra-
alın ğ d J'u J<"Usunun yU· 
zı oluyor u. . 

lıld urı1U Anrıcslnın yll· 
ztınu g • 

tü 
ı\dunıılll bHnbf'r gez 

zUnll öp • 
ıoeğe çıktı. 

F"'[ls11ıı1.-·ın dnhıı. bU· 
Adnan • 

h e• in 'cıl unu bili)"Oı' 
J UktU. er ı . . ·I i ı;-usuna 

de e;;.ıe:ıccekleı n 
ı ere b 

ı:ıntatıyorJu binecek· 
c·aıdl otoı.n<ıbıl!cre 

o sun cam"'k(ı.nlnrdn neler. .,ı . er kırlarda 
ı "' . ıu k rıara g• • • ' 

r Sörm "Jl. 1ı i ınıı.'1 göz Jer, ı ... uzcl 'emekleri yl-
b k . , klU hnzırianan ~ • bUtun 

e ler beyaı ) Un gocu öx-•cd<..n ;;onra 
kov ' ı ıer vecekler, 0 c e~len· 
"' ., Unlar, gUzel boynlı ııs •er , . iç"n bayrum ' "' 

ıı .. ,lı1hnını lskcınlC'leri, kar~ ola· çocukJar • n .. o,•uk sara) ma 
ıı arı k roınel cc hazırlara ı. • b r ... ırccek· 
• • lavaboları i ıc nı U ·c d şlarl} 1 ·> • ~ 
9 da taşları ıuıcuk. çekik gözlll L rka a aki biltl\r. cı;ıencelerlc 

Jnııon beb~klcrl, nıinlmlni piyda· ı~~· :~:d kadar vaınt geçirecek· 
olar k şeY vur ı. aıı ş 

• emanlar, ııcr ve terdi . 
F U un bı:ınlurırı hC'Pstne se 1 : F~ı:1uo bunu çı·l~ beğendi. Şım 
t b bi vır nı ~ bl eşeli konu· akınış, f:ık: t ç U Ji 0 da Adnıın gi 0 

andak\ kCLnda gördUğ ){ 1 .... ..ı.ıkl yenıelt o 
bı came ti Bu ı:uyordu. k 

r bebek kadar e' mcıniŞ . dar gUz'"Idl ki. fakat, çocu 
rı ·i göz· ka - ı yoktu 

• l>enıbe yUztı eçık nıa' U rayında neıe-, ne er , 
1 rı:vıe tam bir' çoculc gibi gts~ ~~tUn arkadıı .ı .. ıylc beraber 
1 lın eren kUc' .. K b.r bebekti· 1: J;Iı r. lçtil• r ı;U ,dUler. eğlen· 

nd kl mavi ~o<'uk entarisi) ıe ~ ~ bu e ,e ccıcrln içinde en 
ki dılcr, • nadığı ti-

adıı.r güzel du~ul ordu ... u:rdi çocukı .. rın oy 

•rıyatro ~ittikten sonra bUyUk 
bir sepetten nerkes blr kAğıt 
ceklyor, tallhlno çıkan hediyeyi 
ıdıp gidi.) ordu. 

Adnan onu da kurdelelerle 
s:ısıcnınlş sepete götUrdU, FU· 
sun f'lleri titrey.:?tek bir kAğıt 
almıştı. Acaba no çıkacaktı? 
"12 nuınRra, bir kU~Uk H\stlk 

bebek!'' 
Sepete bakan bir hanım ona 

camekanda ı•OrdtlğO minimini 
çocuğu uzatı.)ordu, FUsunun so· 
vincinden gözleri yaşararak te· 
şckkUr etti. U('mck babası al 
masa da ona be bel .. 'erecek in 

sanlar vardı. 
Artık belıegiııı g ğ Unde 

karak Adnanla beraber l UrU • 
mcğc haşladı. 

Çocuk saraymm kapısından 
çıkarken krımı~.ı beyaz bayrak· 
ıara bir defa daha baktı, ne gU· 
ze1 dnlgalanıyor~ardı. Ortaln· 
rındn elektrlldC'rlc.) azılmış JHll' 

lak blr J azı 'ardı. rusun oku 
yamıyordu, faknt Adnan hemeıı 
onu okuclu: "Cuınburlyet çocuk· 

larının sara.) ı" dt: ordu. 

Fllsun da lıu i) ilik yapan sa· 
ra.) ın hir ~o<'u' ı olıluğuna se,ın 
mişti Baba ı olma a da mcnıle· 
lrntte ona bal~acnk babalar 'ar· 
dı. O akşam nnncsı) le .gene ba· 
başını konw·tulnr, ır.ınimınt be· 

I<'akat FUsun bunu aıınasını g t r o o1mu•tu. perde açıldığı 
:ı.ııeııne söyııycmezdl, annesi· ya ınan kırDlııı çiçe'clcr1c Uslen beğl annc>~i l1 k11.1 kaclnr &Fıv· 

bir e • alnınadığı için ne za bir bayrağın pnrıaı~ ay yıl· mıştl 
d r u )Ul":lTUnU bllifOrdU·J mlŞ l}RtPrf'n hı>YM'. l'lhh•Pll co· 

z "' b ·ıere dııın' rı 
ini b ltl n ll?."1 şc> -

( A nnı' ~fıt'-Allıınnclan) 



Fen rbahçe Perayıı 2-7 • n 
Fikret ve Rebi! ile takviye edilmiş olan Sarı18.oivertli takım, 
ikinci devrenin ilk on beşinci dakikasında dört gol çıkardı 

Mü::.abaka o~dukça sert ve zev siz oynandı 
' BayrMn turnuvasında bir gol Culnfl, Ynsllyndb, J~nmblno 

tnrklıı. Perayı mağltip etmiş o- Tnlcn. 
lan Fenerliler, dUn sabah Tak· l'ernnın başladığı ilk devre_ 
sim stadyomundn bu maçın re- nin ilk dakikaları karşılıklı se
' anşmı yaptılar. t l hUcumlnrla geçti, iki taraf da 

"O'ı; btne varan bir seyirci lcUt-I bariz bir UstUnlUk kurmak iın
Jesi önUnde Şazi Tezcanın h:ı .

1 
\\Cinını bulamadılar. Bu arada 

kem ligi ile oynanan dün kil O) u- Peı n UstUste lltl tehlikeli iniş 
na J.'enerbnhç< liler, eski Güne·. ) aptı ve 18 UstUndekl fırsntı;ılı· 
li Rebllyi aralarına o.laı ak şıı ğı ile şöhret J.nzanmış olan 
şekildeki kudrola.rlle ı tıı ak et- Bnmblno bu iki hücumu da iki 
tiler: güzel şütle tnmnmladıysn da 

Jlüsamcttln - Yn~r, I~ebip - top - her Jki seferinde de_ dire
)lcşnt, Ali Jhzn, ıuzuffer _ • 'n- ğe çarparak geri döndü. lşte bu 
ci, Bnsı1, Esut, 'Plkıet, Hclıii. ılk dukllrnlardalti şanssızlılrlar, 

Pcra takımı ise Stelyo 't' Pc:rnnın oyunun neticesinde blı 
Arlur gibi iki mUlıim oyuncu - hezimete uğrnmusınu sebep ol • 

-
ilt 

Pera.:ı ':'-".:: yenr•ı Fener ta1:ınıı 

sundnn ınalırı.mı olnrak merkez du. n lrnn'1Jr.lnl t lklı> "t · re. HUsnmı da r;~çtt y-0 takımı • 
ınUhacime ın kuit eJPman Sarı~ lılılar bir ~ru._,,.U,_d.:-d=-e"""'t-p=-a----ı-m-e.......,· ,...e-0....,1.-ı • ..,,n~.......,ı r:-:n,...e-ı---e___,g-.c'.'"":cç....-:ır,,...,.,.1 ..,,..g .,-ıı r,.,o!'<ı~n__,....,_.,,,.,>"l 

Vnsilyo.dlsl ikame etmek meebu ba ukınlnrını le,·aıı ettirdiyse - topu lıu mUstesnn futbolcu lrö - I<'E. 'ERİN UUNC:l GOJ,ü 
ri~·etlnde kalmıştı. ler de yine netke nlnmadılar. 

Çafatinos - Clvele'k, Hristo. - FE iF,UlX lLK GOJJ'C 
Çit;odç, Eilyen, Tnto - Me hıcLi, 23 ncU dakikada renerden 

Hususi müsabakalar 
Muzatrer Cıktı. Ali Uızn snğ. 

Esnt, merkez ıııua\ ine geçti. Ya 
ar da santrfor me\ kil ni nldı. 

Bu değiı;:.Il:liğin nknbinde Yaşa-

şeyi bulan bir şUtle Pern ağın -
rmn tnlctı. 

rı-~ı:A:\lN BJ~H:\Bl;m,tJ\ 8.\ -
YJSI 

3ô ncu dahl!;:ıdn, muavin hat· 
tından pas nlnn Bnınblno, Yn -
şarı ç<ı!: l:olny atlattıktan son -

Bu bornberlikteu Uç daklkn 
sonrn Feneı lllcı· bir korner ka· 
znndılar, Nncinin lcnle önUne 
dUşUrdUğll topu Çafatinos yum. 
rukln uznklnştırmak isterken 
kendi kaleı::inc soktu. İlk deYrc 

böyle 2 - ı Fener lehine bitti. 

1 

1 KiNCİ lJEVHE 
llı:int'I Jıaftnrrııdn sarı ll\('1 -

,ert ttılttmındn bir dcğlşlkliH 

yapıhnrştı. l•'nzıl l'in~ncı ,n ko • 
ııulmuş, Jlr lıli ile Fllı:rct yeri ı·l-

tıl de 1ştlrnılşler, Busı·l ise tn . 
kıma alınmamıştı. 

FENERİN SON om.u 
Oyun bundan soııra. nihayete 

kadar Pcraıııtırın htıkhııh·ell ol 
lınrla geçli. Ji.,nlttıt kunclmane· 
vl!·cJetl lJoıulrııı enrt si) ahlılıtr 
mUtenClillt gol fıı:antı ltncıtdılar 
Dlllınssn hllcum h ltına sctrrıl k 

Bu lmmım fil, ı;c) reh saatin- 1 k t 1 't"U ll "'ııkl o nn e.p an nrı ı;; fOll ' u • 
lle reneı·Jller dllzgUn hlr oyun 

kn knleclyle kıu şı kareı> a k a 1 • k 
oyıııyartlk dbı t ol ntııı maçın dı ~· hnldc lopu 19 ,.rı atamadı· 0 
notlceRlnl ~mili ettiler. 
FENERiN ÜSTUSTE YAPJJ~AN 23 neli dal"llrnflnld hlı· ~ .. ner • 

DÖRT GOLÜ kınıncln ise Nacl tnl tmının eoll s 
Devrenin iJdnct <lnldkıı.sntdtı euyrsını da ırnsllcttı. ıac da b Y ' 

locc 7 - 2 glhl lılr farkla pcr 
a!Prhlne bitli. 

Gnlfp Fcnerllleı· hiç qc unıtt; 
dilen oyunu oynrırıımadıl ~ 
U a na r lltı•ı.tı' 

d.e UJertıt, bJlhn sn Yn nrın 11r· 
tık tnkmıclnn çel.ilme znın 111 

Pcrnlılrtr altı golle mnğlüp geldiği dUn bir kere dnbıı ı;O • 

nı.zf)·ote rllirmclerine rağmen rlıldU. 8~ 

hUcumlarma devam ettiler n Hücum haltında Nncl ve Ya· 
nitekim 15 nci dakikada bir !,>e şar muvaffak olamadı; Rebtl 
nnltıyı knzn.,.!ılar. Meslnazl hu yeni Jdllbllndekl yerini yadır • 
nu gole tahvil etti. gamnlcla bP.raber. eski gUnlcr· t Halıcıoğlu 

KaragUmrUğU mağlap etti 
Dün Karo.gümrük stadında 

!:Ialıcıoğlu ~:e Karagtimrilk 
klüplerinin birinci takımları hu
susi bir müsabaka. yapmışlardır. 
Baştan sooo kadar hakim bir o. 
yun oynayan Halıcıoğlulular ra. 
kiplerinin :> :;.ptığı iki sayıya mu. 
kabil yedi gol atarak maçı ka • 
zanmışlardır. llk devre 4-0 Ha-

deki gibi • pelc pnrlnk bir mu· 

Bisi k 1 et ya rışlilrı sona erdi ~::.:~:~,.:~"::~~:~~:.~.~..,_:··J,; 1 
lıip hernıutat kusursuzdular. 

Haraıambo, istanbul birincisi oldu Pcrayagclince;lıüyükşaııs· 
sızlı k la rı yüziintleıı yenllın cdl k• 

ikinciliği Torkum, üçüncülüğü de Yani kazandı ::~:~'.,~::~·a':::::~·~.,, '~:·:.~~:: ı 
li·~c ihtiyaç oluuğunu dn kar ' 

lıcıoğlu lehine bitmişti. 1 
Bir nıotosiklet arışı tertip ecı·ıi Jctmeknıecburiyelındc~ız.ı:tl 

d k.k d tb h. b. · · b' j ·r · · d ı.!!1 · · ~·<.'n Talea ve Yasll'.nıllls ~ıbl 1 

Halkevleri turnuvası 
Sekiz hafta.danberi devam et. de dokuzuncu seri yar:şmı lstan

mekte olan seri bisiklet yarı§ları. bulda yapmaları yarışlara fazla 

a ı .a a ra ım ırıncı, ır te. nı netıcesın e v..J gemız sen bi. " • · 
kerlek farkı ile Şilkrü ikinci, Mit. siklet yar şma iştirak ederek dcre-ı •lem:>ıılarln kurulacak bir 
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hat Ü!rÜncü olmuşlardır. ce alan ilk on tanesinin puvanları illr biraz iyi futbol oynıynn Jı(lr Halk.evleri arasında yapılan nın sonuncusu dün sabah Topka- bir ehemmiyet kesbettirmiştir. 
futbol turnuvasına dün Bakırkö. pı ile Silivri yolu arasında gidip Tam dokuzda Topkapı sahasının 
yünde ba.~landı. Bakırköy halke. eelrr.e olmak üıc:rc ıso kilometre. önünden hep bir arada hareket 
vinin tertip ettiği bu turnuvaya 1 uk bir "tlesafe dahilin:le yapılmış. eden İstanbul ve Kocaeli bisiklet. 
Patih, Şi~li, Şehremini ve Ba. tır. çileri, bir iki kilometre katetme. 

Yarı§lardan sonra yapılan tas- nı a:ağ ya yazıyoruz: t:ıkım karşısında yenilmese 
mahkumdur. 

kırköy lıalkevleri dahil olmuş- Kocaeli bölgesi bisikletçilerinin den Haralambo ile Torakum arka. 
)ardır, , da§larından ayrılmış ve yarışın so 

İlk maç dün Şehremini ile Fa. nuna kadar da 1stanbu1lu koşucu. 
tih arasında oldu. !ar daima önde gitmişler ve yarışı 

Her iki takımda birinci sınıf da öylece bitirmişlerdir. 
oyuncuların bulunması maçın Bu arada Kocaeli bölgesin.den 
bilhassa. zevkli olmasına sebep Mithatin zinciri kırıldığından Naz 
oldu. minin bisikletini almış \'e kendisi 

1 - Süleymaniycdcn Haralamb:> 
2 - Fcncryılmazdan Torkum 
3 - Süleymnniyeden Yani 
4 - Feneryılmazdan Anast.."ll 

5 - ,, ,, Niyazi 
6 - ,, ,, Halil 
7- ,, ,, Ali 
8 - Süleymnniyeden Abdullah 
9 - ,, Cevat 

10 - Feneryılmazdan Tanaı 

9 Puva.., 
ıs .. 
~o 

" 32 
" 34 
" 35 ,, 

36 
" 37 Jf 

37 
" 38 ,, 

Eşref Mutlunun idaresinde ta. 1 de yarııtan çıkmışt r . 
krmlnr sahaya şu ~ekilde çıktı. 
lar: 

Şehr~m1ni H.E.: Etem - Mü. 
nir, Mehmet - Adil, Şeref, Hü- ' 
seyiıı - Yunus, Fethi, Haydar. 

İki grup halinde yarı§a devam 
eden İstanbul ve İzmitli koşucu. 
lar Çocuk bayramı dolayısiyle köy 
ve kasabalarda merasim yapan ço
cuk1arın alkışları ve teşci avazele. 
ri arasında Silivri 'kasabasının bi. 

Su hesaba nazaran 9 puvanla 1 
Süİeymaniyeden Haralambo 1939 si günü, idare edilecek olan bu ya
seri bisiklet yarışları İstanbul bi-

1 
rış n birincisine yüz, ikincisine 

rincisi, Feneryılmazdan Torkum yetmiş beş ve üçüncüsüne elli lira. 

Tahsin, Ömer. \taıı'> ·l ~ ... > ı7ıi1101m Tlaralambo 
Fatih H.E: Saim_ Cevat. Fa. ve il.ıııci Toıkıwı 

ruk - Ec:ıref, Seyfi, Enis - Hik. 
met, Mükerrem, Ne:vznt, Kemal. 

Fatihliler 10 kişi olmalarına 

rağmen çok iyi oynadıkları ilk 
devreae Enisin ortasmunn Mü. 
kerrcm \'nsıtnsiyle ilk ve s n gol 
lcrıni y.ıparak birinci de\Teyi 
1-0 galip bıtirdıler. 

ikin i devrC' ba lar ba ıarr' · 
Şc !\remini hnlke\·i Fethi vasıtr 1 
ııiylC' bcraber1ik go!Onll yıınl""a<T, 
muvrıff:ı1< oldu ve de\·re i' i tara- """! 
fm da karşılık1ı hücumları aı a. I {{cy•acll mmta1:mmufhı t't'! c1f1ıı1:: 
ındn 1-1 berabere bitti. yarı}·ııı birincisi lbralı iııı 

raz ilerisindeki 7 5 inci kilometre 
ye ka..lar gidip oradnn dönmüşler 
.. e aynı hızla yollarına devam eJe 
, e': yarışı tamamlamışlard r. 

Baştan sona kadar heyecanla 
levam eden bu son yarışta bisik
let federasyonu asba~kanı Cavit 
ı'av da hazır bulunmuştur. 

ua 18 puvanla İstanbul ikincisi oL 
muşlardır. 

Bisiklet federasyonu tarafından 
bu iki kıymetli koşucuya birer ku. 
pa verilecektir. 

Motosiklet 
90 kilometrelik bir yarış 

tertip ed ıliyor 
21 5 1939 tarihinde Çorlu ile 

Neticede Süleymaniyeden Ha. 
ralambo beş sant bir dakikada bi. Küçükçekmece arasında 90 kilo-

rinci, Fcncryılmaz.1an Torkum ya metroluk bir motosiklet yarışı ter. 
rım saat farkla ikinci gelmişlcr· ı •ip e:iilecektir. 
·~ir. Bisiklet frderasyon tarafından, 

! Kocaeli takınunda da 5 saat 56 l stanbul - I<;dirnc yarı§ının er te. 

l<nlccl Ç'afatinosun ikimi haf 
ta:ında llcğiştlrllnıcsi ele takı • 
mın nnlrcnörU için affecl!Jnıcı 
bir gaftır. 

o. ~ı. n. 

lık kıymettnr birer hediye verile' 

cektir. 

Uzun ~amandanberi şehrimizd 
motosiklet yanşı yapılmadığında 
bu \toşunun ~ok alaka uyandırac 
ğı ve o nisbettc de heyecanlı ola! 
cağı şüphesizdir. 



ii?ıkil mim 1Cilnıe rniisa'ba7casmda; Ca1.afosaray mı!hacimlc1i Ve/ a rniidafaasım zor1ar7arkcn 

Ankara ve lstanbulda dü,n yapılan milli küme müsabakaları 

Galatasaray Vefayı 4 - l kazandı 
Sarıkırmızı takım, • evvelki haf talara nisbetle dalıa 
anlaşmış olmakla beraber· beklenilen oyunu çıkaranıadı 

.'. Demirspor Ateşi _5 -1 mağlôp etti 
r Milli küme maçlarından Gala. Hücum hattında; Necdet bir 1 zaran faik idiler. Muavin hattı -ı OYUN 

r. lasar.ay - Vefa karşılaşması dün hayli aksadı, Süleyman faal fa. nın silikliğine rağmen, iyi bir gü. Müsabakay~ Galatasaraylılar 
ış ~~~~~~. stadnıda yapıldı. Güneş kat neticesizdi. Salahattin çok nünde ol~~ Osma?,l~. Far~.k - b~şl.adılar ve ılk hücuı;ı favulle 
l· . ubunun kapanmasından sonra akından marke edilmesine rağ. Adnan mudafaası onunde hucum bıttı. Bundan sonra \ efanın sı. 
• :ıyasaya dağılan oyuncularla ta- ~en Buduri ile beraber akıncıla. hattı pek iyi çalıştı, SalahattL kı akınlarını gördük ve ilk mü. 

~.mlarmı takviye eden bu ı'kı· kl·u· n ı'yı'sı· idi Sola"ıkta Sera- nin gerek Buduri ve gerekse Sü- him fırsatı yeşil beyazlılar yaka. 
ı. ~un d" k.. rm e . "' r u~. ~ maçı taraftarları için f' d cidden güzel bir oyun leymaniye anlaşması mükemmel. !adılar fakat Sulhi, allı metre -
~k muhı~di. Bu yüzden dün ım e di. Yukarıda da yazdığım gibi den topu avuta attı. Vefalıların 

; 1 ~t altı_ b~ne varan bir seyirci çı~;:~· takımına gelince: Kaleci Necdet daha canlı ve isabetli bir biribirini kovalryan akınları 10 
ca abalıgı ıle dolmuştu. d b.lh v oyun oynayarak Serafim kadar uncu dakikaya kadar sürdü. Bun 

·{I; Saat be · Azat iyi, müdafaa a ı assa a. :'Inı lk şı on geçe taraftarla hı"t mu"kemmeldi. Muavin hattı iş görebilseydi netice bambaşka dan sonra Galatasaraylılar ağır 
n a ışları ar d - ~ . •ıkan t k 

1 
asın a sahaya Hakkının iltihakından sonra da- olurdu. basmaga başladılar ve ılk çeyrek 

ıt • a ım ar malüm meras· ~en son h ım. ha iyi çalıştı, Hakkı bir muha -
r ""-.:- _ ra akem .Refik o 
~~"'-"d t.ııa.&-..-.•s~m~an:.J..c~i~m~d:e~n~z~i~a~d~eiYtrh~aftn!h~a~tt~ın·d~a~m·u~-~iiiiilil!iiiiMJl~~~~~~~~~~1""7I a &.resi al 

r· ~ld. ç.a şu Şekildeki kadrolarile di. 8 6 
4 
3 
3 

1 
1 
3 

Cetv 
A . 

24 
12 
13 
11 

y. 

10 
5 
6 
3 

1 ıler: 

• rı ırı'Latasaray: Osnum - Fa -
~ t ' Adnal'! - Musa, Bedii, Yu-

• ~:-Necdet, Sülcyma1tJ Sala. 
•1 ~ın, Bıtduri, Sera/im. 
1 cfa: Azat - Vahit Karabet, 
·- s f ' 
t 

e er, Lı1tfi, Şükrü - Muhte. 
r· enı H ..,_' akkı, Gazi, Sulhi, Meh . 
• ••oı;t. 

• tn M'.üsabakanın taf silfitına giriş. · 
e 1. eden evvel zaman zaman zevk· 

ı oı ' 
'\le b~ bu maça iki takımın da 

• ,, .... ılhassa Galatasarayın hiç te 

nasında gösterdi. 
Akıncılardan hemen hepsi çok 

çalıştılar. Fakat rakiplerinin boş 
luklarını bir türlü keşfedemedi -
Ier ve didinmeleri de mütemadi. 
yen boşa gitti. Takım oyunu iti. 
bariyle sarı kırmızılılar maçın 
her dakikasında rakiplerine na-

...,.,.Uldu~ 
k· .'t.. .. gu kadar muvaffak oldu. J 

gu gorı 
ı. S u Inedi • a . ~ 

k' leci ~ ktrrnızılılar arasında k~ ~ ' 
• OYUn sınan son günlerin en ıyı ~ 

i· ruk kunu ?Ynadı. Müdafaada !.a.. 
1 

le v afasıyle mükemmel ayagıy. 
b t asattı. Dünkü oyunda Gala- • 
ıı asaray rnuavin hattı hemen he. 

et ~en Yok gibi idi. Ortada Bedii -
• e tıın h . er topu kapışında rakıp o. 
~cuıara takdim edişi, yan mu. 
.avınıer d 6 ·n at h .e e sirayet etti. rvJ.uavı 

A. GUcü 
Fenerbahçe 
Beşiktaş 

Demir S. 
Ateş 

Vefa 
Doğan 

G. Saray 

5 
6 
4 
7 
5 
5 
3 

1 
2 

1 

1 
1 

1 

5 
3 
4 
2 

6 
11 

6 
5 

21 
11 
22 
7 

Karı§ı7c takımlar maçında l(a stmpaşa lcalcsi s1kışırkcn .• 

Karoşılk tall:gomeaır UftkD 
-------------------------------------,----------

P. 
21 
13 
12 
11 
10 

9 
6 
5 

saatten sonra saha hakimiyetini 
tesis etliler. 14 üncü dakikada 
Salahattinle i\'ecdetin arka arka. 
ya altıkları iki şüt direkten ge • 
ri geldi. 
GALATASARAYIN İLK GOLÜ 

30 uncu dakikada: Vefalı Lftt. 
fi 18 çizgisi dışında topu elle kes. 
ti, lıentbol atışında Budurinin bı
raktığı boşluktan Salahattin ilk 
golii kaydetmiş oldu. 

VEFANIN BERABERLİK 
GOLÜ 

'.l'J1.raftarları tarafından uzun 
uzun alq?anan bu golfht eevfn. 
ci uzun sürmedi. İki dakika son. 
ra ayni şekilde bir frikik te Ga. 
latasaray aleyhine oldu bu defa 
da Hakkı köşeyi bulan bir vu -

Yazının <kıvamı ve An7•ara 
'maçınm ta/ siZGtı 11 inci sayfa. 
mtzcladır. 

Kasım paşa l<alecisiııin bir 
kurtarı§t 

Eyubun yeni idare heyeti 
Eyiıp klübünün geçenlerde 

toplanan umumi heyeti yeni ida. 
recilcrini şu şekilde seçmiştir: 

Fahri reis: Ankara mebusu 
Yahya Galip, reis: Doktor Hil • 
mi, umumi katip: Emekli bin. 
başı Sxtkı, muhasebeci ve vezne. 
dar: Adnan, yu\'a müdürü: Ce
mal Kılıç, umumi kaptan; Feri. 
dun Kılıç . 

Galatagençler -Bozkurt • :r at~ı eğer güzel bir oyun çıka. -
eı .;bılseydi dünkü maçın neticesi 

efa için daha fena olurdu. Şişli - Süleymaniye muhlelili 
K asımpaşa - Galatasporu 4· - 1 yendi 

ilk oyun Galata Gençlerle Boz. 
kurt takımı arasında idi.Mütevazin 
cereyan eden bu maçın :ık devre. 

sini Galata Gençler bir golle galip 
olarak bitirdilerse de Bozkurt ta. 

d T rbiycsi Umum Müdür 
Be en e k a 

fü<Tü tarafından konulan up 
i hı lik usuliyle karşılaş~akta o. 
ç k takımlar musabaka-

lan karışı Vefa milli 
sına Galatasaray - .. T k · ı dun a küme maçından evve . . . 
sim stadında devam edıl~2: 

Adnan Akının hakemJıgı altın. 
1 bu müsabakaya ta· 

da yapı an . 
lnmlar şu şekilde çıktılar. 

Ş . z· s··ı--1aniye mu1ıtcliti: 
ı§ ı . u "''·''" . M 

Armenal• - Alber, Ruhı.- ar. 
tawı:n, /brahim, Ar~cvır - A: 

· Hıraç Suldur, Nubar, Dı. 
ı 1op. ' 
1 ··an ' Galata.spor • Kastnıpaşa kart· 

~ . /Nak _ Rii.yW, Ihsan - Mu. 
şıgf. 

1
1

• ~Cafer Ali - Ni110, Sotiri, 
ze er. • 

-a l stefanidis, Murtaza) ~ctro. . 
Sem/imi durdıtrrruz.9 DUnkU Şişli - Suleymanıyc 

çalışıyor 

muhteliti karşısında iyi teşkil e- sat kaçıran Şişli - Süleymaniye 
dilmemiş olan Galataspor - Ka. ! kapşığı ikinci bir akında Hıra. 
sımpaşa karışığı ilk dakikadan çın fevkalade bir şütüyle dördün. 
itibaren bocalamağa başladı. Ni. cü gollerini de kaydetmiş oldu • 
tekim üstüste yapılan sıkı hücum lar. 
ları Kasımpaşa - Galataspor mil Vaziyeti garantileyen Şişlililer 
dafaası büyük bir müşkülatla yavaşlarken rakip takım sağdan 
karşılamağa çabalıyordu. Niha - güzel hücumlara giriştiler ve 
yet sağdan inen Şişlililer Agopun bunların birinde de Şişli müda. 
sıkı bir şütüyle ilk golü attılar. faasının hatalı bir şarjı yüzün _ 
Bunu biraz sonra Nubarın kale. den bir de penaltı kazandılar. 

cinin elinden kaçırdığı topa ye . Murtaza bu ceza vuruşundan ta. 
tişerek yaptığı ikinci sayı ta- kımının yegane golünü yaptı. 
kip etti. Bundan sonraki müddet, karşı 

hk devrenin son dakikaların. lıklı akınlarla geçti ise de Şişli 
da da Suldurun çektiği bir frikik - Süleymaniye karışığınm ha -
te üçüncü defa Galataspor - Ka. kimiyeti ellerinde tuttukları gö _ 
sımp:ı.şa kalesinin ağlarını bul- riilmekte idise de iki taraf ta bir 
du. çok fırsatlar kaçırarak vaziyeli 

Ik~nci ~evre başl~rı~da ?·aptık l deği~tiremedikl~rinden müs::ıba _ 
ları ılk hucumda muhım bır fır - ka bıre karşı dort golle Şişli _ 

Süleymaniye karışığmm galibi _ kımı da ikinci kısımda bir sayı 
yctile nihayetlenmiş oldu. çıkarmağa muvaffak olduğundan 

En. ER. mas birer golle beraberlikle bitti. 

i 

• 

ıl.ııl;a;aıla yapılan 7.-ı::1ar ffra.rnu7 et uo7cy7Jo1 maç1arrnıfa Rcc7cn Tt::r. 
bıyr:sı tal.:nnı, Tarih Fakiillu~i11i bıı hafta da nıağlf'tp dmi.şiir. 
Yıdı:rtrtdaki rcsmimizde bıt 1rı.açt an bir enstantane göriilmel\tc<lir. 



ıo - V AKIT 24 NiSAN 1939 

Si y 
rtistin çok meraklı bir hayatı var 

leşhur sinc>nıa yıldızı Olga 
C:ı:- J{O\ nnııı hayatı bir filmdir. 
Ç~nlü çocuhlu,undan bugUne 
lrnıfar bllllln hayatı tczntlnrJı:ı. 

doludur. A~ır aşrtlar altında 

gC'çeıı birçok S('nelcri ve nıul,acl· 
deı atın glll ıı Ye nr.ıaynn çcşlt

lllı:lC'ri arnsında, b~t gUzel kn.!ın 
son senelerini muntazam hayat 
şartları lçiııe koyabllmlştlr. 

Bir kadının hiç lıir vakit ar;:u
lanıayncn ·~ı macernhır Olgnnın 

başından gctmlştlr. llnstahk, 
kısknnçhlc, tallsizlilc \"C mUŞ• 
kllJl'ltlar •.• 

Belki de bu mUşkUHı.tlar yU· 
zllndcn Olga l'Uhan çok yülrse
lip incelmiştir. Genç, elf:stiJd, 
Ye çok hassas olan kallı!, ralı rırı 

meydana getirmek .duygulnri)'lc 
cırpmmaktadır. 

DugUne kadar yUzo yalmı 

film çeviren gUzel artist bu flJı:ı 
lerde dalma başrol almak itin 
fsrar ve inat etmemiştir. Onun 
hedefi her zaman iyi oynıynbll
mck olmuştur. J{UçUk, bUyllk 
her ne turlU rol olursa oıs.un U· 
zer!ne aldığı vazifeyi Usttiu, nıu-

latmalctndır. 

Hus çnrmın yazlı!• mallldi.nc· 
si ola.o Sr.rı;ku Selu'ya babnsfylc 
blı likte giden JcUçUl{ Olzu, lıu· 
rn l l Jimnnzc girmiş ve otu· 
muştur. 

le lıaşb~şn yalnız J,alnııştır. Kcn mic; \C l•'ogülöcl Klı.şnıH'sl filınio· 
di alleslyle dargın oldu~uııdnrı de b!r rol Yermiştir. 
lıayatnıı kendi knaznm::ı~• mcc 
bu riyctl ile :rnrı;;ı lr.ı;m ıştır. 

lştc bu rolden sonradır, ki Ol· 
~a uraJı ~ ı yeri hulnıu;-tur. \'ri;:· 

mez sC'nelc rcle Ol·~anm c;:elttiği :MUte;-ıddit sessiz filmlcrd(' 

·, 

On altı yaşına geldiği vnlrlt; 
01~.ının hnrııtında; bir gece; 
btl~ Uk lıir değişiklik olmuştur. 

::ı1ına.il Cdrof isminde ve amca· 
sının hafiJi olan yakışıklı bir 
el il kanlı ile bir şalrnluşnın; lın· 
fir bir öpllşmc bu değişil liğc 

S"'h"i> olmuştur. Bir bayır ce· 
mi~cti m nfnatinc vcrll<'n lıtr 

mü .ı m re c.:ınasınd:ı uerde :un
ların.la b'-'kle en iki genç gayri 
ihtiyari bir caz!lıc ile blriblrine 
~ n ,ını.ı mış vo dudaklarını do· 

'l'am iki yalrn..,ını hir nraya tile bU~ U'r bir film C\"i olaıı 

:;ctlrme~e çnl17tı-• l bir sırnda Dekln - hioslrnp'lcı iti. scnclil' 
Rus ibtiltlli lwpmu.tur. lhtHul bir mulrnvelc lm::nhynrak l r 

tıtc~ılcrJ arasında gözgözU ı;ör· ı başlamıştır. 

Gıkmtılnr tılrlrnc filme mcv1.u o· nızlfe almış ve ı 9::!4 sencsinc1r- I 
ıacal;: dcrcc:cdc çol;tur. Ailcsly· ilk defa olarak bUylil• bir Dcı·· 
le lnı lrnrışık seneler içlnd~ lıa Uıı tiyatrosunun snlıncslndc r;u 
rfşmıştır. Aradan az bir ınUdtlct rilnınU ;tur. Ol~n nnncsiylc luz
gc(;miş, bu defa <ln l.ınlıncı lıns· lrnrdeşl Atl:tyı da Bcrline GCtiı 

tnlo.nnrnı: iSlınUştar. ıniıtir. Onların Clırabsı) hf\Hı. o· 

Artı!{ bUtUu nllcnin Hıtiyncı 

OJganm ,muzlnrmı:ı yUl:lcıımiş, 

bu vnz!:~::.tc Olı;a 'o.ryctclertlc 

rlur. ll>i -:.·ıı cvvC'I Eelcil•alı zcw 
n;iıı bir fabrih:Ltörlc evlenmiştir. 
11.:ı.Ji :Hızırda 1:nluclcn·dn bir J:G • 
?;:ll, 13erlinclc I~nyzerclnm I:ı bır 

o~ nama(; o. hn .. ı. Lıı~tır. Arti .. tiu lrnndurmu tur. C\'İ vurclır. Ayı·ıca ltoc:ısı da 
o zamandan kalına du''"'Ulr..rl:ı nu dolmndurmn Olgayn çok J u nr:~ı.s !c: bir C\" y::pıııı tır. 

p:ı rnlı~a mal olmuştur. bur;Un cln.imn svylcdi_:ı şu c~mlc Bu enle bir <le nte lye in .n e· 

n ıb:ı. rnnı rıznsı olmadan anı· mc'.?hurdur: dllml ir. Aı:.ıa, r:ıın ctclyc i t'r· 

C'a nın hafidi llc Çar köyünden •·nn nıUşkUI nnlnnla Jrnlhlml ,-;il, lıur:.sı Ol<;~:ıın ç "t t Hli " ı 
k mış, b:-sl:n bir köyün küçük ve karakterimi hilc.;ı ta ,iylc ve mr. ~ul ohlu.'.',u hq l:c:itı·. · r. 
bir l.tli~ sinde mütevazınııe lıir törplllcdlın . Anl:ı.clım, ltl iradt' t('}ycsidir. 

bitenler 

i 

Amerika Cumhurreisi Ruzvclt, 1 Sergiyi ziyaret edenler bir o' 
bu ayın otuzuncu günü Ncvyork mobilin nasıl yapıldığım, oto~ 
dünya sergisini açıyor. §imdiye bil 14ttiklcrin na ıl meyda 
kadar yapılan hazırlıl;lnrd::ın nnla. get:rildiğini, radyo v;: dil-iş rtV 
ıldığına göre, Ncvyork sergisi, kinclcriylc, kançlarya ve be5 
§İm~iye kadar aç lan dünya serı::i- m:ıldn:lerinin, traktör, kan1} 
lerinin en b~yült ve en mi!l.emır.e- t:ıyynrc, lokomotif ve vapurl• 
li ol<ıcal:tır. n .. :ı:ı eli ve r.:ıokinclerle nasıl 

Serginin açıJ·:ın.::o büti.in c:c~. p ldı;,..nı görecel.lerdir. 
y::ı '::.n r,clcn z.yarct;ilerlc b;rliktc ' I:rd:clt ve !:adın elbiseleri, uı 

• 

ftnlynn nıoto iklet~lst PJcr Tıu•nfi yııknı·lln r<':;mlnt g~rclU~Oniiz gnrip motosiklrti il<' s:ı 
tc \nı-;nti :!00 kilometre• siiı·'atlc ko-;mnğ:ı ıını,·llffnk olınu~ \C hiiylc<'C)cni hir t'<'~oı·kırını.•1 
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Romanyada <İ Kısa harici haberler A 1 'LT b l • 
gı iz kabinesi Macarlar *Berlin,23(A.A.)-Almnn nı<.ara n~ '!r e.~kl 

D h ft k " k 11 f' f h k i"'tihbarat bilrosu Memel arazi _ A. Güneş Klübü ı ma~ uzer~ b~r atı§ mus:ı a ası 
l:JU a a as eri mu e e ıye a - B'ır muhtıra vererel< muh- . d k" lül . . •W• • }"" • tcrtıp etmıetır. sın " ·oy crın ısyan cttıgını ve ... ongresı . gUnl i . 

k 1 · 1 • d b 1 d 1 b' ı k' · · 1 ı f 1 Cumartesı ve pazar er ~a 
I~ 1 n da kat'"ı bı'r karar verece feJİ 1ste ~ 0f 6 U Un U ar dır {~.çld"ı~:lndı~w~s >er er taral ınd. Ankara, (Vakıt) - Ekseriyet pılncıı.k olan müsabakalar Anka· 
• an o uru ugune ve yara an ı. ol d w d 18 · d topla · · I3lil res n 3 ( A A ) Rom n n w . . ma ıgın an nısan a • ra garı yanınd:ı.kı atış polı ıonun 

1 ., 8 1· iç' . du··n ansızın ' .. , .. . . • . rnna daır do!nşan şayıaları tek- r.amıyan Ankara Güneş klübü, 1 1 k ı daki o-
ngı terenin er ın e iSi yadaki :Macar ckalliycll rl hll · "ip etmektedir. 25 nı· l .. .. t h ' r edil lda ve Snrıkış a ar as n p 

h k tt. 1 .. .. .. . . san sa ı gununc e ı • ligonda yapılacaktır. Almanyaya are et e 1 kfımctc bir muhtıra \{'rC'rC"k n- Buro butun memlekette süku. mif}tir. M'. bak 1 at.ör müsa-
b'r t 1 .. 1.. .. dilw .... b . . usa a ara am 

I -:ın ı a, 23 (AA) __ ingilte. fili, İtalya ile Almnnyanın ı şnğıdakl nıetalibattn hulun mu ne ıu mm sur gunu ildırı - · KlübUn Yenişehirdeki binasın·. bıklardan b:ı.şka. birçok ta.nınmı§ 
. . l UYYCt- yor d t l k 1 k r ~ n Bc:-lin b:.i) ük elçisi olup 19 taraftan az:ısının en az • larJır: · . a op annen o an ongrc, yenı kimseler de davet edilmi§tlr . 

... rttanb~ri Lond. rada buknan lerl yani Romanya ,·e Yunanla· * Gdynıa, 23 (A.A.) - Nev • idare heyetini intihap edecek, es G.. B" . ·ı·kl . 
t ek Macarların ekseriyet teşkil york sergisine gidecek olnn res- kı' ı'dare he'-'etı'nı·n hesap rapor. ure• ırı.ncı ı .. e .. rı . .. ~ va .. i.1.:wi b c::ı 1a ancak Mayıs tan llıerlnde tesl r icra C' m ' J ~ 

' 'lh gitm;:i mukarrer buluna:ı 1 diğer taraftan en kuvvctUst ya cltilcleri mmtalrnlarda Macar 1 mi Polonya heyeti dün sabah bu. la.rının okunmasından sonra ye· Anltara. (Valtıt) - Türkıyc 
ı·e ... ~rwcn birdenb:re bugün B~r ni TUrkiyeyo karşı doğrudan lisanının ı,ullnnıl~a ı, l\Iacnr • raya gelmiştir. Heyet aksam "Ba ni mürakipleri seçecektir. greko • romen güreşi birincilik 
1 .. gitm~k üzere vapura binmiş. ı doll-ruya hare~ete geçmel~ sure· lnrm cemiyet teşkıl <.'dC>bilmt>le. targ,, transatlantiği ile Amerika. Bundan başka kongrede. klü - müsabakaları mayısta yapılac?k 
t.r. til: Balkan antantıııı inhlldlc ri :Macar çiftcllerlnin sllfth kul- ya hareket etmiştir. bün istikbalde alacağı vaziyet ur. Ajanlık. bu miisabak~lara .1ş.. 

ı> kt olclukla lanmalarr. * Sanayi nazırı Roman ve mü. de görüşülerek bir karara bngw • tirak <'decek An.kara gurcşçıle· 
arıs, 23 (A.A.) - Dün akşam ··ğratmıya çalışma a ' ·, ------------- .. bö.1 b. '" ı •· Mknliı.t nazır muavini "Bobkovs- lanacnktır. rini tesbit etmek uzere gc l· 

n,. •edilen bir kararname, 2iraat rını bcvan etmoktedlr er. · · b hafta ğ 
• ili lh ki,, nin riyasetinde hareket eden rinciliklerını u yapma a 

n:ızırını harp halinde gerek Fran· Siyasi Fransız maha! 1 m • Du" n ve yarın Atış Müsabakaları k • ti 
i d k heyet Polonya milli bayramına arar vermış r. 

sa .a gerek, deniz a-ıın topraklar. ··e-. ı· rı hu tc<;t>l1 bllslerin n e a a 1 öğ~l d 
d :o ' 11\. tesadüf eden 3 mayısta Polonya Ankara, (Vakıt) - Bölge atı· Milsabaka ara yarın e en 

a halkın iac::esine memur etmek. hkü.n olduğu mUtn 'a.. f 11 k" 11' f A k JI Ik · al nun 
:o mcte ma ercume u ıya f pavvonunun ku"'şat rcsmı"nı' yapa. cıJık a3·anhg~ı, mayısta yapılacak sonra n ·ara a evı S O • 

t,dir. sınctadırla:-. :lira nomany.a ve ,, Ml caktır. bölge birinciliklerine hazırlık oL da başlanacaktır. A. Cc 
Zirai ve gıdai seferberlik işleri- Yunanistan FrP.nsıı ve 1ngtlte - . • 

ni idare etmek üzere bir •'umumi renin kaU garunUJerlle emniyet 51 • 60 o~ kıtnplılc 6 ncı sen * Hayfa, 23 (A.A.) - Filistin 
iaşe servisi,, tesis edilecektir. nıtında huııınMakta oldukların- 51 Leneıt I ı.oo makamatı, kaçak muhacirlerin 
MUHTELİF MERKEZLER. dan bu fkl me.nleket Uzerlnde 52 Para 25 girmesine mô.ni olmak için şid • 

DEK! MANEVRALAR tesir ıcrası çok mU~l-'Ul olacak - 53 Sezar 40 detli tedbirler almıştır. 
Paris, 23 (A.A.) _ Siyasi ma. tır ve Anlrnra He yr.1 ııınakta 54 ilmi Felsefe 40 * Asuncion, 23 (A.A.) - Pa _ 

ham Almanyanın muhtelif mcm- olan terakkinin dere-' sı Alman 55 Karıncaların hayatı 75 raguay ve Bolivya dün petrol ih-
leketıerden istemekte olduğu "iyi ynnın TUrkiyede muvaffak ol· 56 Demosten 35 racatı hakkında ibir anlaşma im. 
koınşu şahadetnameleri,, nin bil- ması ihtimalini f.l'l betmekte - 51 Çiçeron 40 z:ı. etmişlerdir. 
hassa İngiltere ile Fransanın bey. 58 Hipnotizma 1.00 * Varşova, 23 (A.A.) - Ame. 
net ·ı · 'hd tlir. ~c·n•TRt t "h · kA · · d lllt el bir emniyet birliğt l a- ıNGlLTEREDE :\11'• ' arı 1 rika hü :umetının aveti üzerine, 
sına matuf olan mesaisini müşkü. ASKERLtK 59 insan 50 ticaret nazırı B. Aoman ile mü. 
15ta maruz bırakmayı istihdaf et. ., 3 (A \ ·, -· l\'I ha. 60 Yeni kadın 40 nakaiat nazır muavini B. Bob -Londra. M .. • • 

tTıckte olduğunu beyan ve fakat ber alan s~yast ı.ıı:.n: ııcrde sBy- kovski, Gdynia'dan Batory vapu_ 
Alman manevrasının akamete lcnJiğlııe gbre, kn!>lne gelecek 545 ruyla Nevyorka hareket etmiş -
mahkfım bulunduğunu ilave et· f nda arlık içtinabı Bu serinin fiyatı 5.45 kuruştur. lerdir. lki nazır Nevyorkta iki 
rn k d' hnfla zal' 1 

• 1 ı " d ·rmi is· 1 k d k. t' t• · 1' e te ır. Bu mahafilin mütalea- k bil oımıyan askeri ınUkellefı- Hepsini a an ara yuz e yı meme et arasın a ·ı ıcnrc ın ın 
• '4 s~na göre Alman teşebbüsleri, Sov •at meselesi hnkkmcln bir ka - konto yapılır. Kalan 436 kuruşun kişafı hakkında müzakerelerde 
ki' Yctlerin iltizam ettikleri seki•:le ) e ek mecburlvetinde kn· 1.36 kuruş peşin alınarak müte · bulunacaklardır. 
11 ~lmanyaya karşı ademi iti~adı is- rnr verm · kisi ayda birer lira ödenmek üze· * Varşova, 23 (A.A.) - Es -

1 ; tı.lzam eden taahhütler vasıtasile Iacaktır. ı P re üç taksite bağlanır. tonya ordusunun başkumandanı 
h k Söylendiğine göre, c Un,, a - --------

k,ı ır ollektif müdafaa sisteminin . len "Yan Sittart Lord ----- general Laidouer ile refikası dün 
del ~c~ekkül etmesine mani oJmağı rı&tcn ge l b • ~ müteveffa mareşal Pilsudski'nin ıstıhdaf etmektedir. "IIalifnks,. a Jınllhazırdnk a - ,----111!"'-.-..-
r F ndn tngilterenin hı\ -

6
. . ki refikasını ziyaret etmişlerdir. Ge 

e~ ilvaki Almanyaya karşı itimat lv:laks·kaerşrıisınıU;;:clleflycti tatbik 1 ıyıme mera 1 neral tamamile hususi mahiyette 
<t' beyanında bulunulma"ı b" 1 b' ~ olarak Polonyada ikamet müd -

1 sisteme girmekle gay;ı kaob~ıleı'teJ~ırf mesinl Fransız cflctırı umu B 1 
etme bir hay ayan ara detini uzatacak ve Varşovadan 

o. lac.akttr. Maamafih Fransa ı'le ""l'-'esinin gittikçe artan . . ... " B ı ıştır cumartesi değil pazartesi günü 
Ingıltere daha şimdiden kü~ük retle karşıladığınr s Y em . . 

i. e e in i 'ş miyecekleri vl! pundnn maada saHı.htyettar bir avr lacaktır. 
C rışsc er bı.le maruz 'lftDilft • ı e • ., 1 l'k t k'l"-t b" l'ğ" · r tin asl{crt vasıtaları arttırı ma - rnsız patron çıknrılır. av genç ı eş ı ı:ı. ı ır ı mın 

1 
tehlikeyi daha ziyade arttıracak dıkca Avrupncla yeni garanti Dip/om Te.r:l bugiln yaptığı senelik kongre • 

olan herhanrri bir taahhüdü onlar. blk imkA.n ol. SEZEN sinde kabul edilen k r:ır sure -
dan istemiy~rek Rusyadan Avru. palttlarınm tat. · '~: 1 YAVUZ tinde, gençler Yugosı ı toprak. 

Ankarada lzmirliler Milll Küme maçları 
5 -1 yenildi 

Ankara. 23 (Hususi) - lzmir 
Ateşspor futbol takımı ikinci mü 
sabakasmı bugün Ankarnnm De
mirspor takımı ile yaptı. İzmirli. 
ler birinci haftaymda 2-1 vazi. 
yette iken ikinci devrede 3 gol 
yemek surctile 5-1 mağlup oldu. 
lar, Jzmirliler çok enerjik fakat 
açık oynuyorlardı. Gollerin bu 
kadar fazla olmasının sebebi ka· 
filenin ikinci reisi olarak Anka. 
raya gelen eski kalecilerden Sa. 
minin kaleci durmasıdır. f:ami 
bir gün evvel Ankaragiicüne kar. 
şı oynayan asıl kalecinin gol ye· 
mesine kızmış. onun yerine ken. 
disi durmayı kabul etmiştir. lz.. 
mir takımı iki günde bire knrşı 
11 gol yiyerek dönmiiştür . 

61 - 67 • 7 kitap 

61 Vikontun ölümü 30 
62 Lcneit II. 1. 
63 Liza ı. 

( Baştaraf ı 9 uncuda) 
ruşla takımları berabere vaziye. 
te getirdi ve devre de böylece 
sona erdi. 

1KlNC1 HAFTAYM 
Vefanın başladığı bu kısımda 

Galatasaraylrlar derhal açık bir 
hakimiyet tesis ettiler ve ... 

GALATASARAYIN 
iKiNC! GOLU 

4 üncü dakikada: Salahattinden 
uzun bir pas alan Sernfim, gUzel 
bir sürü§ten sonra Vahidi atlata
rak takımının ikinci golünü attı. 

GALATASARAYIN 
UÇUNCO GOLU 

12 ci dakikada orta.dan yapılan 
bir Galatasaray hücumunda Bu. 
durinin şutü direkten geri döner
ken Süleyman yetişti ve üçüncU 
golü de yaptı. 

Bundan sonra Lutfi sağ. Ha'lckı 
da merkez muavine geçerek mü· 
dafaayı kuvvetlendirdiler ise de 
oyun yine ~§il • beyaz sahasında 
cereyan ediyor.du. 

GALATASARAYJN 
DöRDNCU GOLU 

64 
Panın nizamını müdafaa hususun· madığını bfldirmtŞ . t rdu Pııris K::ıtlın Terzilik Akudeını· !arını ve haklarını kanlarının 
da k .A'-'nı mahfiller lhtlyn ° · ı sinden. Beyoğlu P~rmakkupı 113 

1 endilerile mesai birligw inde bu- J cudunun •ki nlisllne ib • 1 ... k 1• 1 son damlasına kadar müdafaa e- Evlilik 20 

28 inci dakikada: Vefalı Muh. 
teşemin kaçırdığı muhakkak bir 
fırsattan sonra Necdet Seferden 
kaptığı topu biraz sürdükten son· 
ra Galatasarayın dördüncü golUnU 
de kaydetti. 

l 1 Gayret :ıpartınanı. ur ·o or,·ı 
ıınrnasını istemek suretile Alman su ıne'' u t la üc;tündc decekleri beyan olunmakta ve Yu 65 Gizli Pamuk harbi 50 

rnane · f ı r Ii\~r için girişilen gönUll op • "'Oslavlar di~er devletlerin feci 
ar vrasının önüne ges;mış ır e . ma faali'•etlnln beklenen neti • ,., -

• ltalya B J d ·e Buda - J d 1 akıbetinden ders almaya davet o. 
of n nm, e gra ' ceıerl vermediğini kay ey e - , --'\ lunmaktadır. 

1 eştcde Ye .Almanyanın .Ankara 1 Çocuk Hekimi ' 1 
rıtl ~ a ı:arretınekte olıluklnrı mesa. mektedlr. on. AIUU-:T AKKO\TNI.U ti- 1{ohenhag, 23 (A.A.) - fyi 

•:ve Selln('e siyasi Fransız mahn - T:ıksim _ Tollmhaııe Palas No. 4 malumat alan mahafilde beyan 
~ - - d 1 d h g olunduğuna göre anayasanın de. 

Fransa Nafıa Nazırı Varşova a ""'';;:,·,t•':. :.:::_: _ !::~~~::·~ı~:~k:.:~.r.-~~·~ş~~ 

66 Bizans tarihi 1. 
67 Senyolbeos Avrupa 60 

460 

münhasıran Danimarkalıları a • 
lakadar ettiğini beyan ederek iş
tirak eylememeyi knrarlaştır • 
mıştır. 

bir nutuk söyledi 
ı.a Harp zamanında Fransanın bur~da 

[euGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURU~, 

ıeıl bu 1 un aca ğ ı n ı söy!:::~.:}m:!.~!.~.Y 
N Varşova, 23 (A.A.) - Fransız m k' Fransız sefiri Bay 

afıa nazırı Bay Anatolc de Mon· Piasec l vfe :lan karşılanmıştır. 
z:c ·ı . . Noel tara ını 1 e bırhkte Fransız Nafıa ne. 

nazırının ziyareti mü-
zarcti şimendiferler ve :münaka. Fransız 
l t tTıÜdürü Bay "Claudon,, Fran· nasebetiyle Varşova is~asyonu 
sı d Leh bayraklarıle mü. 

z - Leh şimendifer ş_irkcti a • Fransız ve . . 
m· · 1 b' surette donatılmış ıdı. 
ınıstratörü Bay Dautzy ve nazı- kemme ır l" 

rı.1 kalemi mahsusundan iki zat ''De Monzie,, nin istasyona 
g ı Bay . .h . 

e ınişlcrdir. .. lAtı esnasında bır ı tıram 
muvasa a .. ·r t . :e . elam resmını ı a e mış 

ay Monzie Varşova istasyo. müfrezesı s 
nunda münakalat nazırı Bay UI. ve ınuzika Fransız milli marşım 
rych, nazırlardan B. Arciszevslci, s;alnuştır. 
haricfye nazırının bir mümessili. 23 (A.A.) - Buraya 
::::::--..._ varşova, 
-..;;:::::::::; • 1 • olan Fransa nafia nazırı 
rıt sular akan geniş bir yerınde ge mtş . . seyahatinin hitamı 
oyu . nın 1 d .. Monzıenın ı.· 

n Verecektir. Sahnenın ya • ~ . 1 rilen ziyafette ıJır 
dl b' · ·ı iş doıayısıy e ve 
. ır göl de me.} dıına geurı m - .. ı· Fransız nazırı de-

tır. nutuk ı;oy ıyen 

n ··ıden fışkt-nstan sonra bu go 
raıı 1 ı :kız· sufar arasınC:a yarı çıp a c 
lar su . l rprızler yapaca ctır. 

c a"ık eceleri kabare ve barlar 'S 

ol c k . enler a uyku uyumak ıstemıy 
s bahtara k dar buralarda boş va. 
k.t g . . . 

CÇtrebılecektır. 

. Buttin bunların arasında dindar 
kını el . . k' l' ve ı'badet .. er ıçın de ı ıse . . 
~ erı ri inşa edilmiştir. Her ıs~yen 
:· ldi dınine göre buralarda ıl»· 
lO~ tini yapacaktır 

m:ştır ki: 

1 aya ne tavsiyelerde _ Po ony 

k ne ıde tahrikat yapmak 
bulunma 

• 1 dim Fransa ile Polonya 
is;tn geme . 

d anlaşmaz! k çıkarmak 
ayrasını a 1 . . 'kıv.lar çalışırlarsa ça ışsın· 
ıçın ne lh 

h r ne olursa olsun, su za 
ıar ve e .. 

d Jdugwu gıbı harp zama. 
rnanın a 0 

d Fran!Bnın burada bulun 
nında a . b d e yarın da yıne ura a 
duğunu v • . . 1 

~ ını söylemciC ı~ın ge . 
bulunacag 

dim. 

--. -
-

-

·K CAGINIZ · EVİN·TEMELİOİR 
-·~· -
T. C. 

ZiRAAT BANKASI 

Maç ıda böylece alacakaranlıkta 
bir mü.ddet daha devam ettikten 
sonra 4 • 1 gibi kati bir netice ile 
Galatasarayın galibiyetiyle niha
yetlendi. 

O.M.KUTNAK 

Mıntaka kupası maçları 
Mıntaka tarafından konulan ku. 

pa için yapılmakta olan lı1c maçla· 
rına da dün sabah Şeref atadmdı 
devam cdil:li. 

Demirspor - Beylerbeyi 
B. kümesi maçlarının bu hafta· 

ki en heyecanlı oyunu, şimdilik 

kümenin başında giden Beylerbe. 

yi ile rakiplerini büyük gol farki
le yenen Demirspor arasında oy. 
nandı. 

Demirspordan Mustafa gl.Uıel 

bir inişle nihayetlendirdiği ııkı 

bir şiltle Demirsporun ilk golünü 
ikinci devrenin sonuncu dakika. 
sında Beylerbeyliler de korner atı 
§ın:lan buna mukabele etmişler

dir. ikinci devrede Rıdvan Demir. 
sporun galibiyet golünü çok gü· 
zel bir kafa vuruşiyle yapmış, Bey 
lerbeyinin çok sert ve çetin oyun. 
!arına mukabil teknik ve süratle 
oynayan Demlrsporun bu oyunun. 
da da ~alibiyetini temin etmiştir. 

lstunbul IJortlti11rıi frro Mcmıırl11-
ğ11mlurı: 

38/0>792 
Bır borçtan dol.1~ ı p:ırnya çevril

mesine korar ,·erilen C\' rş) osınıı mu 
te:ıllik molııl;> aların 2G- 4- 939 tarı. 
hine mil adif çarşamlıa guniı ~not Hi 
<lo ı: e yine )"Üzde 75 şl bulmodıı.;ı 

takdirde ikincı orıtıtm:ısı ol:tn 28 
4-939 tarihine ınUsadif cuma günıı 
saat 16 da Be)oslunda Kumbaracı 
yakuşunda 31 No. lu dü"kônda )'U • 

lnırda tayin rdilrn gi!n ,.e !lnntt.- •· 
tılacağından iı>leklllerin ınnh il n 
hazır lıtılunacak nırnıur.ı ınü. il ı ıt 
l:ırı Iliın olunur. 
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ili il il il il 

_.;ar.isin en son model
1

j 
kadm şapkaları Beyoğlunda 1 
BAK ER 
Mağazalarının yeni 

Kadın Şapkaları 
Daires inde teşhir edilmek. 

tedir. Geliniz; intihap 
ediniz. 

Dün ve Yarın 
i r ercüme külliyat 

Satış yeri : 
VAKiT KITAPEVI 

1-1 O kitaplık birinci seri 
Numara 
l Sa!o 
2 Aile Çemberi 
3 Ticaret, Banka, 

Borsa 

Kurm 
100 
100 
75 

4 Devlet ve İhtilal 75 
5 Sosyalizm 75 1 

1 6 J. Rasin külliyatı I 75 

Devlet Demiryolları ve · _Limanları 
· · işletme Umum idaresi ilanları 

ı - Devlet Demiryollnrmın istasyon ve gar işlerinde çallf 
tırılmak ve yetiştirilmek üzere aşağıdaki şartlan haiz olanlardaJI 
yüz ınem11r alınacaktır. 

2 - Şartlar şunlardır: 

A - Türk olmak 
B - Faal hizmetlerde <:alı~masma m!ni eıhht bir arızası ol. 

madığı idarenin sıhhat kurulunca tasdik olunmak. 

C - Yaşı otuzdan yukarı olmamak 
Ç - Aııkerliğini yapmış olmak 
D - Liseden mezun olmak veyahut lise derecesinde t~ 

gördüğUnü Maariften tasdik ettirmek 
E - İyi huy sahibi olduğunu ·ve hiç bir şekilde mahk\ıınfyetı 

olmadığını tevsik etmek, bft 
F - Bu ilanda yazılı §artla n kabul ettiklerini mübeyyin 

taahhütııame ve noterden musaddak kefaletname vermek 

3 - tstiyenlerin istidalarını ve yukarıdaki şartları haiz el 
duklarmı gösterir vesikaları An kara, Af yon, İzmir, Adana, ].fj 
latya, Balıkesir, Haydarpaşa, Sirkeci, Kayseri ve Erzurum lşl.et" 
me Müdürlüklerine ve i\1udanya. Trabzon İşletme amirliklcrııı' 
t evd i edeceklerdir. 

. 4 - Sıhhi muayenelerinin yapılması için istidalarmdaki ad 
retlerini vazıhan yazacaklardır. 

~ - F azla tafsilat için İşletme merkezlerindeki garlarda a.!1 
b f;ulunan ilanl:ırı okumaları ve müracaatlarını ona göre yaprxı~ 
lan ilan olunur. (1364) (2566) 

*** 
7 İşçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta Iaşuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı D 75 
1 ~luhammen bedel ve muvakkat teminat miktarları aşağıd• 

yaz.ılı 1 ve 2 No lı listeler muhteviyatı susta çelikleri ve fre 
bava sevk boruları ile sürşoför boruları S)'TI ayrı ihale edıl 
mek il7.ere 2-6-1939 tarihinde cuma günü saat 15,30 da kap• 
lı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

. 

795 
Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 

tur. Hepsini alanlara % 20 
iskonto yapılır. 236 kuruşu 
peşin alındıktan sonra kalan 
4 lirası ayda birer lira öden. 
mek Uzere dört taksite bağla
nır. 

KIRALIK ODALAR 
Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır Yazıhane, 1 or; .. ~h~.~~:.~!i~ .~J~~~~~2. 
Atelye, Muayenehane yapılmağa elveri şl i kiralı k ucuz odalar lnrı 17 den sonra Ulcli Tayyare 

~azetemlz Bdaresınıeıı.. mnn ıra,.a~.n. 1 .\p.Daire2;No. 17dchnstıılarını 
...... ~ •••••••••••••••••• ilimi' •••• ~ •••• ~ •• ~ •• ~ ..... ı knlml eder. (Ttltfon: 2= 

Vapurların haftahk hareket tarifesi 
2 ı Nisandan 1 Mayısa kadar muhtelif kltalara 

kalkacak vapurlann isimleri, kalkış gün ve 
saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Cumhuriyet), Perşembe 12 de 
(Aksu), Pazar 1!; da (Güneysu). Galata rıhtımınklan. 

Barbn hattına - Salt 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (tll.. 
gen). Sirkeci rıhtımından. 

l zmit hatbn~ - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Top. 
hane nhtımmdan. 

Mudanya hattına - Her gün 8.45 ide (Marakaz) sistemi vapur
lardan biri. Cumartesi ayrıca 13.30 da (Trak). Tophane 
nhtımından. 

Karabiga hatbna - Salı ve Cuma 19 lda (Bursa). Tophane 
nhtımmdan. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çar§amba ve Cuma 8. 15 de 
(Trak). Ayrıca Çarpmba 20 de (Ülgen) ve Cumartesi 
20 de (Antalya). Tophane rıhtımından. 

hnroz hattına - Pazar saat 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımın. 

dan. 
Ayv9Jık hattına - Çar~mba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de. 

(Mersin). Sirlieci rıhtımından. 
lmıir sür'at hattına - Pazar 11 de ( An'kara). Galata rıhtımından 
Mersin hatbsn - Salı 10 da (Çanakkale), Cuma 10 da (Etrüsk). 

Sirkeci nhtımmdan. 
Not: Yapur seferleri hakkında her türlü mal(ımnt :ış:ıllıda trle· 

B n numıırnl:ırı y:ızılı acentelerdt'n öllrcnllir. Karııköy Acenteliği 
- Karaköy, Köprübaşı T • .C23G2, Gnlata Accntell~i - C.al:ıt:ı, De· 
niz Ticnreli Md. fiinnsı nJtındn T. 40133, Sirkeci \centclilll - Sir
kl'rl. Yolc-11 c;:ılnnıı T. 22i ıo 

. . .... ' 

Türk Hava Kurumu 
27 ncı TertDp 

Büyük Piyangosu 
Birinci keşide : 11 Ma yıs 939 dadır. Büyiik ik

ramiye : 40 bin liradır. Bundan başka : 15 bin, 
12 bin, 10 bin liralık ikramiyelerle (20 bin ve 10 
bin) liralık iki adet mü kafat vardır. 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyi
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arnsına , girmi~ o. 
llll'8Uil us.. 

SAHİBİ: ASrn US Neşriyat MndOrQ: R. Ahmet Stveng(l 
Rasıldığı yer: V AK.l'l' Matbaaın 

lile Eksiltma ilanı 

uCf urlüğünaen; 
Eskişehir merkezinde i~a edilecek beş dershaneli ilk okulun 

(30.000) lira keşif bedelli birinci kısım inşaatı 17-4-939 tari • 
hinden 4-5-939 tarihine müsadif pcr§embe günü saat 14,30 zn 
kndar kapalı z:ırf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme vila· 
yet dniresinde toplanacak da.ımi eııcümende yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (2250) 1i radır. 

Bu işe ait evrak, proje, keşif cetvelleri hususi fenni eartna • ı 
me fiat bordrosu cle:ttrik keşif ve §arlnamesi eksiltme ~ar1.na • 
rncsi mukr.vele projesinden ibaret olup 150 kuru.5 mukabilinde 
Nafıa ~lüdürlüğünclen alabilirler. Istekli:erin bu gibi işleri yap · 
mış olduklarına da:r lbruz edecekleri vesaika istinaden iha!e ta • 
rihinden en az sekiz gün evvel vi !ayete müracaatla alacakları eh -
liyetname bir mühendis veya mimarın işin mesuliyeti fcnniyesini 
deruhte ettiğine dair noterden m usadd:ık teahhilt senedi ve tica
ret odasından senesi içinde alınmış vesikayı 24!JO sayılı lmnu • 
mm tarifi dahilinde teklif mektuplarına eklemeleri şarttır. 

Teklif mektupları 4-5-939 tarihine müsadif pe~emQe gü. 
nü saat 13,30 zn k:ıdar makbuz mukabilinde daimi encümen reis· 
liğine tevdi edilecektir. posta ile gönderilecek me!ttupların mü • 
hür mumu ile mühürlü ve iadeli tcahhUtlii olmam lazımrlır. Pos· 
tada. vaki olacak gecikme kabul edilmez. (2353) 

Mahallesi 
Pangaltı 

Cumhu:-iyct 
Bozkurt 
Şişli 

Mecidiye 
Feriköy 

Halaskar gazi 
Paşa mahallesi 
Meşrutiyet 

Adresleri buluna mıyan mükelleflere 
ait tahrir neticelerini ihtiva. eden 

cetvellerin asılacağı yer 
Halaskar gazi caddesi 
Ecki Çaylak sokağı Dörtyola.ğzı 
Ergenckon caddesi 

Abidei Hürriyet caddesi 
Büyükdcre caddesi 
J{urtuluş ve Baruthane caddcsınin 

Taksim mahallinde 
Rumeli caddesi Dörtyol ağzı 
B:ı.yram yerine 
Baytar Ahmet erendi sokak dört 

yol ağzı 

Talik tarih i 
2·i/4/939 

" 
" ,, 

" ,, 

" 
" ,, 

Duatcpc Ertienekon caddesi ,, 
Beyo~lu kaza.sının Şişli nahiyesinin yukarıda yazılı mahall~. 

tı içinde tahrir edilip sahipleri adreslerinin öğrenilmemesine b i
naen dof;TUdan doğruya tebliğ edilemiyen tahrir neticeler ini ih. 
tiva eden birer varakanın hizalarında yazılı mahallere asılarak b u 
gün ilan olunduğu, 2!l01 sayılı arazi tahrir kanununun 8 inci mad 
desi mucibince ilun tarihinden itibaren bir ay içinde vaki tahri. 
re itiraz edebilecekleri alakadarlara tebliğ olunur. (B) (2794) 

1939 RESİMLİ HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakip•iı: gazetesidir 

Müvezzilerden ısrarla isteyiniz 1 

Bu işe girmek isteyenlerin listeleri hizasında yazılı ınU' 

vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifl 
rini ayni giln saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine ,·crmcle 
IA.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesiıı 
den, Haydarpaşada. tesellüm ve sevk ~efliğinden dağıtılacaktır 

(2530) 

Liste Muhammen bedel Muvakkat terninB 

1 
2 

No. Malzeme 
Susta çelikleri (91,5 ton) 
Fren hava sevk ve sürşof 
boruları • 
(5900 adet fren, 150 adet 
sUrşof borusu.) 

Lira K. Lira J{. 
12900,00 967,50 

3500,00 

y ntın yapı t :> metrclllt _ldSmUr olf1 
analı i~aatı :Kapalı zarf usulile ve vahidi fiyat Uzerinacfı 

~k:siltmeye konmuştur. 

1-Bu inşaatın muhammen bedeli 24980 liradrr. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname ve sair evrakı Devlet pe 
;rniryollarının Ankara, Sirkeci ve Afyon veznelerinden 125 kurtl 
mukabilinde alabilirler. 

3- Eksiltme S-5-939 pazartesi ;;ünü saat 15 de D. D. yo 
ları Yol dairesinde toplanacak merkez 1 inci komisyonc1 y:ıp;lıı 
ca!<tır. 

4 - Eksıltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplll' 
rı ile birlikte aı;ağıua yazı~ı teminat ve vesaiki aynı gUn saat H t 

kadar komisyon reisliğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

A - ~400 sayılı kanun ahkamına uyr.-un 1872 liralık muvn~ 
kat teminat, 

B - Eu kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Eu gibi i;lleri başarmış olduğunu mübeyyin vesikalnf 

(1417) (2652) 

* * * 
.Muhamcn bedcllcrile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki gJ 

rup malzeme ve eşya her gurup ayn ayrı ihale edilmek üzer' 
28 - 4 - 1939 Cuma günli saat (10,30) on buçukta Haydarpaşa•" 
Gar binası dahilindeki komisyon tarafındc.n açrk eksiltme \1suJilt 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her guruba ait hizalarında yazıl 
muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vcsaikle bit' 
likte eksiltme günü !:aatine kadar komisyona müracaatları H1zıı11 

Öır. 

Bu iıe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dagıtıl 
makta:iır. 

1 - 30 adet Ray delme makinesi, 12 ad:t el ray des~ere m:t 
kinesi, 30 adet rayları birbirinden uza~:laştırma~a veyahut yal:la; 
tırmağa mahsus ilet, muhammen bedeli 4200 lira olup muvakkS 
teminatı 315 liradır. 

2 - 1 adet 250 • 300 Kg. lık demir baskül, 2 adet 2000 :K~ 
lık demir baskül, muhammen bedeli 97 5 lira olup muvakkat terıt1 

natı 73 lira 13 kuruıtur. (23361 

VAK 1 T 
~<l. Yazan ,.e Türkçeye çe,·ircnin ndı 

1 Kader (\'ollerden) Asım Us 
Olimplyııd oyunları \'ild:ın Aşir 2 

3 

" s 
6 
1 

Kıler:ıns Terrn'! esrarı (G:ılopin'clen) G. V. 
Yugo~IR\")"a seyahat notları Asım Us 
Şıırk Ekspresinde cinayet (Christie'den) V. G. 
Etrüsk \'ıııosu (Prosper Mcirmc'dcn) Jlay<lnr Rifot 
Her memleketle blrkac gün (MuhteliC miicllificrdcn) 

S:ıyıftı Kr~ 

208 1!'> 
120 ıo 

304 2 1 

ı ı2 ıo 
3GO 

G.C 

Ahmet Ekrem 352 
8 
9 

Son kon an (Fon l.üknerde"den) Fethi Kardeş 3i6 
Karka<ı hikllyelerl (J\aıhc?.'tcn ı l\'iy:ı:zl Ahml'I 120 

10 . Son Ehli,:ılip mııh:ırehl'kri ( Kollins'len) Ahıl'cl Ekrem 2ih 
11 J."ıılhol koidelcri Niiıhl'I Ahh:ı, 40 


