
'Arjantinde Göbels'in eski 
katibi tevkif edildi 

Bııcnos:ıircs, ı (A.A.) - Zabıta, 
P:ı t:ıgonyndaki nazi t:ıhrlktilı lıaL:kın
da imzasız bir vesika ,·ücud:ı ıetir
rniş ol:ın eski Almnn nnzilerinden ve 
U. Glılıbles'in s:ıhık katibi Hcnri Jur· 
gcsl lc\'kir etmiştir. 

l'Amerikadak! Alwan ban~ 
kasma haciz kondu ı 

Xevyo;k, 1 (A.A.) - • .\merib .. 
•ıncsi, Heirlıb:ınk'ın federal Jtt-rcı' c 
B:ıııc'd:ıl.i ıne,·duatınd:ın lıir kmnı

n:ı, ır:ıt H'rgisinin tcdbc cdilıucmiş 
olm:ıs111:ı lıinacn, lı:ıciz konulma~ını 

emret~işlir. 

Bu ''eı;iknl:ırı almıı; olan Jlefsicum
hıır n. Ortiz, bu,nlnrı z:ıbıt:ı:r:ı teni. 
rtmi~lir. 

ı·~\ZAH. 2 NlS.AX 1030 YIL: 22 °" SAl'l: 7623 

Hc5111l ııınh:ıfil, hu Jı:ıre'ketin Al 
nı:ıny:ı) :ı karşı hasına ne bir lı:ırc

kr.ı olmııc!ıl!ın ı lır\ an l'lmektcıli rlrr. ------

TR ÖST 
Yazan: Asım US 

Bir müddettenberi zücaciye i~. 
ri ile alakalı olan küçük tüccar 
ükumete §ikayette bulunuyorlar
• "Bir iki büyük finna memle
tte yapılan ve hariçten getirilen 

··ciciye mamulatı üzerinde tröst 
rdular; bu tröıt hem küçük ti. 
ret sahiplerinin İf yapmıllanna 

kan hıralanıyor; h em de halkm 
rarını mucip oluyor.,, diyorlar-

ikt11at Vekaleti sanayi tetkik 
eyeti reisi Şevket Süreyyanın bu 
efa alakadarlar arasında tetkik 
ttiği hu mesele yalnız zücaciye 
lcri için değil, memlekette dev_ 
t himayesi ile teeuüs etmiı olan 
iğer büyük sanayi müeueıeleri 
in de dikkate alınacak mühim bir 
evzu teıkil eder. Zira ıdevletin 

• .jüyü~ fedakar Irklar ile kurulması· 
ııa yardım ettiği bu sanayi müeı

seleri yanlıı bir ıabı ıiatemi yÜ-
- nden birkaç büyük sermaye aa
İplerinin elinde bir imtiyazlı ti. 
ret mahiyeti almaktadır. 

ı Misal olarak iıte zücaciye iıi 

1 ey dan dadır: Devlet himayesi ile 
mlckette tee11üı etmiı bir fahri 

z var. Bu fabrikaya bir, ya
t iki büyiik aermayeli aclam mü.. 
caat ediyor: "Biz falırikuım iN-

. n bir senelik iatih..ıita. aabn 
)cağız. Paruı için !İmdiden ı..n

a garantiıi vereceğiz. Y alnrz bi
e küçük aatıılara ;niabetle fiyabn
an ıu kadar hzla ikram edilıin.n 

iyor. Ve fabrika aadece kmcli 
enfaatini düıü-rek llöyle t.ir 
~ memnuniyetle kabuJ elli. 
or. Bu ıuretle yerli zücaciye eı· 
aıın1 münhaıının kendi ellerine 
tan büyük s.ennaye sahipleri ha. 
· Çten girecek zücaciye eıyaamı da 
İne iobiaarlanna almak yolunu 
uluyor. Vakıa bu türlü bir aab f 
·atemi neticesinde yerli zücaciye 
hrikası iıinde emniyet temin et· 

) oluyor; fakat D*Dleketin ~ 
ı ticaret eıyaıı aynı zaman 

li bir inhisar altına ıirmiı l>ulu
U)'oı-. Bu inhiıardan da balkın ıi.. 
e, <:anı cinsinden olan eıyayı 'cle
erinden çok yükıek fiya.~ ile 
lınağa mecbur olması sibı bir ne.. 
• ce ~ıkıyor ! 

Bir büyük sermayedar adam 
ksıı da hük\amete müracat et· 

- Ben ıuraya bir f,.brika ku· 
cağım. Devlet beni sümr\ik reı
i ile ıu tarzda himaye etsin. Ben· 
en baıka kimıeye de bu c:İIN bir 
brika yapmak müsaadesi verme-

n.,, 
Demiı olsa böyle bir imtiyaz ve· 

~ "lebilir mi? Hayır. Fakat böyle 
air imtiyazı devlet kendi üzerine 

ahilir- yahut milli bir müesaeae
e ver:ıiı bulunabilir. lıte evvelce 
evletten bu tarzda bir imtiyaz 
lamıyan büyük ıe~yeli adam 
:.ı defa fabrikaya rnuracat e tse: 

ı r. - Fabrikanın çıkaracağı bütün 
n· Harı bana ıatmız. Size bir ıe
a• ~lik istihsalabnızın bedelini ı•-
e nti edeyim.,, klif" 

Dess ve fabrika da bu ~e 1 

• ~ul etse netice fabrika imtıyazı.. 
ıve ı alaımıyan bir a<lamrn ıatıı yolu 
el e o imtiyazı ele geçirmeıinden 

ika bir teY midir? 
Eaef ile ~tiraf etmek Jaznndır 

i •ı.t himayesi ile tetekkül et
i~ oLuı birtakım milli fabrikala

( Devamı 3 üncüde) 

104.nE E\'I: Anknrıı <::ııl. ISTr\~m·ı.• Trlıtrnr: \'AKIT• Po'.'lt:ı kııııı~ıı: 4r,•;rır.fon : 214130'n:ıl 24:\iOlldnrtl 

Dün söy ı ediklerı nutu k larında 

er d 1 ini 
·· sterııleke is di er 
"Almanya lngiltere ile ·:BiiY·ü-kMiil~iM~~ü; 

Fransaya, itaatle Yarın altıncı 
mükellef değildi .. ,, ı _devı·esi açılıyor 

ılk toplantı fevkalade mahiyette 
milli tezahürlere sahne olacak 

MUSOLINI: 

Kimse bizi 
durduram•

yacak ... 
Berlin, 1 (Hususi)- Hitlcr, lıu sn

b!ıh Wilhelmh:ıvene ,·:ırmış \'e Sch:ır
nhorst kruv:ızörü He .Admir:ıl Grııf 
Şpee zırhlısından ntılıın 21 pnre top 
ile k:ırşılımmıştır. 

Yeni "Admiral Yon Tirpilz" zırh
lısı denize indirildikten sonr:ı Jlillcr, 
Jim:ınının yeıti tesis:ıtı gezmiş ve bu 

l.,oııdrada Mii1ıim mcsc1cler göril
§ccck o1an Lehistan 1Iariciyo 

nazırı Bek 

mı müte:ıkıp Schnnhorst kru,·:ızörü
ne giderek or:ıd:ı }Jcledi:re reisini kn
lıul etmiştir. 

Denize indirilen Amiral TirP'itz 

Nafıa Vekilinin Ankaraya hareketinden evel 

Elektrik f abrikasmda yeni ka
zanların temeli atıldı 

Tesisata 
lira 

bir milyon yüz 

sarfediliyor 
bin 

Nafta Vekili p1ôm tetkik ediyor (Ya~ ! "1ı<Me) 

HI TLER: 

Almanya taar
ruz fikrinde 

değildir 
zırhlısı m~mnrck 2ırlılısının 

dır. 

l.!u zırlılının boyu 24 ı, genişliği de 
3G metredir. 35 bin tonilatoluk olan 
bu geminin su ~ckeri 7 metre 90 san· 
liındir. ikiz tnrrllcr içine konulııııı5 
8 tıme 38 l!k, t" l:ıne de 15 s:ıntiın· 

( Deııamı 3 üncüde) 

Ali Çetinkt:ıya temele ilk harcı 
k-0yuyor 

Fransa -Suriye 
Müzakerelere tek -
rar başlanacak «Cenup kutbu Almanyası » Şam, 1 (A.A.) - Bugün bütün 

mağazalar 20 saat süren grevden 
Roma • Berlin mihveri Cenubi Amerikadan bir sonra tekrar açılmıştır. 

takım a razi istila etmeyi düşünüyormuı Suriye muhalefet partisi Şah-
Filadelfiya, l (A.A.) - Roma •

1 

ait olan Malabrico limanının bir bandarın riyasetinde yaptığı bir 
Bedin mihverinin cenubi Ameri- Alman bahri üssü olduğunu ilave toplantı neticesinde derhal parla
kadan birtakım araziyi feth ve is- etmiş, Almanyanın bu limanın im· mentonun fcshile Suriye ile Fran
tili etmek tasavvurunda bulundu. tiyazmı 1914 senesinde almış ol- sa arasında yeni bir muahede ak. 
ğundan bahseden Amerika ittiha~ı duğunu ve halihazırda Alman di için hemen müzakerelere giri- ' 
demokrasileri komitesi B. Davıd harp gemileri ile vapurlarının bu şilmesini ve Şahbandarın riyase_ 
Efron, bu husustaki endişcle~i. si- limanda serbestçe seyrisefer et_ tinde bir heyetin Parise gönderil 
yasi ve ahlaki ülUm akademısın- mekte ol:luklanm ilave etmiıtir. mesini istemiştir. 

de izah ve tasrih etmiştir. İtalyadan bahseden B. Ebron, Cemil Marıdamın dün Fransı~ 
B. David Efron, birtakım bari- İtalyanın Peruda bir bombardıman fevkôlade komiserine yaptığı ziya

talar göstermiştir. Bu hari.taların tayyare fabrikası olduğunu ve Pe- ret üzerine Suriye milli bloku ile 
üzerinde Brezilya, Arjantin Peru- rudaki banka muamelatının yüzde Fransız makamatı arasında müza
nun bazı kısımlarına "Antartica 50 sini kontrol etmekte bulundu_ kerelerin hemen başlıyabilecec: 
Germanica,. (Cenup Kutpu Alman ğunu söylemiştir. 1 ümit edilmektedir. 
yası) diye işaretler konulmuştur. 
Bundan sonra Brezilya arazisinde 
tayyarelerin yere inmelerine mah
sus 39 sahanın bir listesini oku
muştur. Bu sahalar, Lufthanzanın 
bir şubesi olan Sondor sendikası· 
nın 'kontrolü altında bulunmakta-

dır. 
B. Efron, Panama'ya birkaç sa. 

at m~safede bulunan ve Peru'ya 

Başvekil Türk Hava Kurumunda 
Ankara, 1 (A.A.) - Başvekil 

Refik Saydam, bugün saat on bes 
buçukta 'fiirk hava kurumuna gi
derek Türkkuşu öğretmen okulu 
ile tesisat ve liiburatuvarlarını, 

Etimeıut tayyare meydanını, Ak-

köprüdeki tayyare planör atelye. 
sini tetkik etmiş ve Türk hava ku
rumunun müstakbel mesaisi hak. 
kında başltan Erzurum mebusu 
Şükrü Koçak'a direktif vermiştir. 

Büyük Millet Meclisi, verdiği karara göre, Nisanın yann'ki 
üçüncü günü, altıncı ~evrenin ilk toplanışını yapacaktır. Mec
lis nizamnamesi icabınca devrenin ilk toplantısının birinci cel
sesinde daimi reis seçilinceye kadar banın en yaşlısı muvakka. 
ten heyeti umumiyeye riyaset eder. 

Yeni Meclisin en yaşlı azası Niğde mebusu Ebübekir Ha
zımdır. Eğer Ebübe'kir bulunamıyacak olursa en yaşlı aza sıfa
tile Meclisi Bilecik mebusu General Doktor Besim Ömer Akalın 
açacaktır. Doktor da bulunamadığı takdirde yaı sırası Süleyman 
Sırrı Geaik (Trabzon) ile Kemaleddin Alabak (Kocaeli), Muı. 
tafa Fehmi Gerçeker (Bursa) indir ı 

(Devamı 7 ncide) 

Etrüsk vapurunun neleri eksik? 
.. Bunlarm tamamlanmasmı mDtıahhid icabuf etti 

Diğer vapurların eksiği olmadıiiı ve 
suratlerinin düşmediği tesbit edilmiştir 

Ankara, l (A.A.) - 1ktısatı lfklerdcn ibaret olup mukavele 
VckAletlnden tebliğ edilmiştir: mucibince yerine getirilmesi 

Almanyaya slpnrlş edlllp tcs- mUteahhit tarafından kabul e
lim alınmış olan gemilerde bir dilmiştir. 
heyet marifetiyle yaptırılan tel· 2 - Bu gemiye konulmuş o· 
klkler hUldsn olarak şu neUcc· lan kazanlnr kullanış, bakım ve 
lerl Yermiştir: kifayet noktnların(lan işimize 

1 - "Etriisk" ,·apunı: elrnrişll .görUlmediğl ve kJfayet 
1 - Geminin esas bUnyeslnc sl~lllt sebebiyle surat ve azami 

taallük ctnıiyen ve mukavele ve kömUr sarfiyatı hususlarında 
şartnameye aykırı olan bazı tnahhUt edilen hadler temin o
rer'l noksanlar tcsbit edilmiştir. JunınaC!ıı;ı anlaşılmıştır. Bun· 
B,ınlar noksan bir telsiz cihazı dan sonra sipariş edilec~k bU
\'e bir nkostlk yangın ihbar ter· yUk gcmilcrinılzdc bu şekilde 
libatı, baş ırgad:ıı takviyesi, kı· kazan kııllanılmaması karara 
en bir ikinci ırgat ilı\vcsi, Loı:n alındığı gibi görUien kifayetsiz· 
nğ'ızlarının ıslahı, kı~a ikincil liğ-i bertaraf etmek lcin gerek 
blr telcmotor \·az'ı, bir UçUncU "EtrUsk" ve gerek eşlerine u
mcvadı mUştcile kompartımanı çUncU bir kazan na.vesi temin o
llrtvesi gibi ikmal, lslah, tadil lunmuştur. 
\'eya tcpdll suretiyle giderilme-! 3 - MUvnzcne ve istiap kud· 
si mümkUn olan maddi eksik· t (Devamı 6 ncıda) 

Vefa - Ateşi 3 - 1 yendi 
Ankaradaki maçta, G. S., Ankara

gücüne 4 - 1 mağlup oldu 
Karışık takımlar maçı yarıda kaldı 

Dü111dl ınaçta Vefaya 3 - 1 mağl'(ıp ola" lzmirin ~te.' taktmı 
.(Yazısı 7 Del~) 



% - VAKiT 2 NiSAN 1939 

------........ -
Neşr. f k 8 . Lise Talebemiz ıya ongr Si İkinci ynzılı imtlban en 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel alıııtıeı·lcri,rle bnzala;rıp ç 

Nisan ayı için:le Ankarada toplana yaz tarifeleri Nafıa Vekilinin An karaya hareketinden evel Mektep doktorları lise talcbeı;I meğer ör,~etnıc 
cak yeni bir kongreyi açacaktır. 111 ııdcn kul'ttılnyım derken g 

Maarif Vekilinin açacağı bu kon. Dünden İtibaren Tatbik E 1 ektrı'k fabrı'kası nda yen,. ka- Talebe lle Daha Yakın- tccl denilen (Münkir Z\~ekfr) 
&ere mana ve mahiyet itibariyle Edilmeğe Başlandı dan Alakadar Olacaklar1 JM!nçcsine uüşınemış mi? ı 1 
çok ehemmiyetlidir. Kongre etra· Dcnizbankın Karadeniz yaz ta .Maarif Vekaletinin son verdi· il yaşında ı;i>rüneıı, rastgele, 

fında ıimdiye kadar hiç de ta ta- rifeleri dilnden itibaren ba~la - zan 1 arın temel ı' atı 1d1 ği bir karara göre, lise ve orta genç orguyn çckHlyor, Gr 
fatlı reklamlar yapılmadı. Hatta mıştır. okullarda talebenin sağlık duru • Garhonun hnl tercüme in 
bu itin ehemmiyetini tebarüz cL Bundan sonra· pazar, Mlı ve mile meşgul olan doktorların bu \•nteı·lo muharebesini kaza 
tiren neıriyata bile tesadüf edil- perşembe gilnleri saat 12 de Ka- Tesisata bir milyon yüz bin vazifelerinde daha fazla meşgul MusoUnl'nln tarihine kadar 
medi. radenize birer vapur kalkacak1 olabilmeleri için mesai zamanla-ı ''"I> isteyen bir liste ile knr~ 

"Neıriyat kongresi,, memleke. bunlardan yalnız salı günleri ha 1 İ r a f d • 1 • rmm tesbitinc karar verilmiştir. şıyornıuş. 
tin zümresini alakalandıracak bir reket edenler Zonguldağa uğra- Sar e 1 IYQ r Buna sebep de okul doktorlan Gnzetcııin bu yoklamaya b 
manzaraya maliktir. mıyacaktır. f nm günün ancak yarım veya bir cttljl hüküm Jlso talcbc-.i 

Bir yanda.n ünuniliJde mücadele Dönüş seferlerinde de en son saat gibi kısa bir zamanını okula yüzünii qartmaktan çok uz 
nin ilk §artı neşriyatı yurdun her iskeleden kalkacak vapurlar es· ayırmalarıdır. Konuştuk.lan talcbenJn he 
tarafına kolayca sevketmektir. Di· ki tarifeden bir gün evvel hare - Yeni kararla doktorlar talc • hcpı.i Grcta Gaı·boyu biliyor 
ier taraftan bu neıriyatı kaliteli ket edeceklerdir. benin sıhhi vaziyetile daha ya - mcsclA Musollnlyi tannnnyor 
bir hale koymak, fikir ve kültür Bartın hattı yaz tarifesi 4 ni- kır.dan meşgul olmak imkanını Gazctccln1n lise talebesi il 
.e...iyesini yükseltmenin tek ıartı- sandan itibaren tatbika başlana bulacaklardır. 1 rinden böyle bir imtihan dol 
dır. Şu halde kültürün en sathi caktır. O tarihten sonra latan - --o-- sı goçlrmcslne bakıp dR "bu 
kısmiyle alakalı olan vatancfaıla bul dan her sah saat 18 de Barlı- Des p ,·nan 1 n k af,· ı ,· yapmamalı idiler" demfyecc 
ihtisasın derinliklenne kadar yük. na bir vapur kalkacak ve cuma 

rakat \'nnlıklnn nctlcc)i kab 
selmit vatandata .kadar herkes bu günü sabah 10 da dönecektir. k 1 d 

Ya a an 1 de kendilerini de, kcııdJ oku 
kongrede kendine göre bir hisse --o- cularmı da ihtiyatlı buhınd 
alacaJıtır. Bug"day fı"yafları Hadiseyi Ancak nıakistcriz: 

Neıriyat kongresinin metgul o-
laca;.. meselelerin pı-ncn-Amı fazla Fı·yat Yu··kseklı·gın"'" ı·n Gazetelerde Öğrendiğini Şu ve bu .ı;oalo cevap istem 

•· ·-··-·· ._...._.a~·~~ .. ıı ~ - .~ 5·· ı-· uretindckl Inıtlhanlarm k 
miktarda yüklüdür. Önüne Geçilmeğe :it - oy uyor ll7etleri ölçmcdckl muvaff 

Kanll'enin hallini demiyclim de Çalııılıyor Elektrik f abrikasuı ın kıtru7acnğı yer Üç gün evvel Beyoğlunda dos yetini şöyle bir yana koral 
mevzuu bahsedilmesini, elkirıu. p· as d k" b v d k ti .. tu Despinayı sokak ortssında bir gazete ü·~ miin i"lnde kar 

• d"I · • E dal ıy a a 1 ug ay ı ıgınm Şehrimizde bulunan Nafıa Ve· Silahtar fabrikasımn bulundug .. u 1 " .. - " ""' 
mumıyeye arze ı meaıru ay 1 d 1 yıs·ı r t .. k krv· · bıçaklayarak öldüren §Oför Mah- e talebe i ile temas edl"bll L.J..L... ı ı d"" " J ı ·· ve 0 a 1 e ıya yu se ıgının kili Ali Çetinkaya dün öğleden ev- arazi killi ramurdan mütetekkil ol · 
.,... uugu z:nese e er u~une ere mu önüne geçilmesi için alakadarlar ~ mut nihayet evvelkı akşam ele t\·, on üt, )"iiz iit! Bu yiiz üç 
aeYftl'len -~el~rce _ııgal e~ek ucuz fiyatla buğday satması için vel Silahtarağ-d. elektrik fabrikası· duğundan üzerine kurulacak bina.. geçirilmiş ve dün sabah hemen lehe hangi sınıf tıılcbosl? O 
dreced_e mühımdır. Ali.ka. .1ı munev- Toprak Mahsullen' Ofı"aı·ne emır· nı ziyaret etmiş, fabrikaya ilave lann tehlikeli bir surette çökme- dl' ye t 1. d'l rek .. ., a ıye es ım e ı e .. orgu ııllerl hnngi ırufın bilmesi 
~erlenn bu mes~elen hare~ tez ha vermişlerdir. Ofis yarmdan iti _ edilecek iki büyük kazan tesisatı· meleri için ancak santimetre mu. hakimliğince de tevkif olunmuş- znn? 
Jın·de· alarak. tetkik e_tmelcn ve tez haren pı"yasaya tamamen h•k"ım nın temel atma merasımini yap. rabbaına 0,600 kilorram tahmil tur 

u. k • B • · Cumhuriyet liselerinde g lennı bırer es. e_r halınde meyldana. olacak ve buğday fı'yatlannı ek- mııtır. cbne caı:ıdir. u sebepten ınp Katil Mahmut müddeiumumi - ) 
V ı.· n.d v 1 L~ r· ·ı d · • ' yıl sonundaki talebe (20.000 

Jco_ yınalar. , fıkır. haya .. tnnıza ye_nı mek fı'yatlannm bugu""nku·· nı"sbe· cıul, yanı a a i ut ı Kır cdı ecek kazan aıreai ıçin 1000 Jiktc vcrdigwi ifadesinde kabahati 
d Id w h Jd d f b bba th ' ı yakındı; bu yıl mutllka 23 

llir çepıı vennenın nunwneJenn- tine tekabül edecek derecede in- .akr o u~u . a. e saat 10 a a - metre . mifura ıbesa ınc;a hve 4 ölen Despinaya atarak işi bir ka llir. Üç talebenin haline ba 
den biri olncakhr. dı'recektır' . ıı aya gıtmı§tır. metre ırt aında tona.rme usu- za şeklinde göstermegw e "alıamı'"-

E k 'k · · k.1 :. "' il 23.000 talebeyi mahJdlm 
K,_.,,._de me· ........ , baholacak Ortaokul Ve Lı·selerde le tn ışlerı umum müdürü si te ı de bir temel yapmak mec- tır. k! B" 

1 
bl i tlhanda 

--· - ·-· Kadri M usluog-ıu ile muavini Su- ı buriyeti hasıl olmu,,tur. itin müı- me oy e r m 
L-

1
.:
1-d d'" ·· cl · · T 1 b k 1 " - Despina ile evvelce beraber ...-eleler .muuun a uıunc enmı a e e feş ·, a"" f 1 ruri Devrimer ve fabrika müdürü il taciliyeti ve temel sikletinin aııa· teci kazanmaz, kaybeder. Bu ---'· · · A cak oturuyordum. sonra benıden ka -

Qn, ayn YLUIRIK ıstcrım. n Behçet Ali Çctinkayayı kapıdıı ri hadde indirilmesi &'Özör.ünde 'çarak Salih admda birisinin ya· lyle istatistiklerin mlllctlcr 
ltanlann arasmda derhal tabak. 1 k karıılamııl:u:idır. :tutularak temel betonunda Siman rasmda bir silllh gibi kullanı.1 • 
lmk etmiy~..L fakat üzerinde '1ü yap 1 a ca nına gitti. Ben bu vaziyet karşı- 1 ird ' 

........., Bay Ali Çetinkaya derhal in~a- fondü kullanılacaktrr. sında kendisinden kurtulduğum ğı bu < e'' e .•• 
fÜDÜlmesi dahi faydalı bulunacak Ayrıca Gençlik İçin Bir at yerine yürümü§, kazanların ya- Kuvvetli demirlerle arnıe olan için sevinmeğe başlamıştım. Fa - • • • , 

:;:•sel~~ 7dı~al~~=i ~:::. de Mecmua Çıkarılıyor pılacağı yerde harita ve krokiler iıte beton temelin maliyeti takri. kat l5 gün evvel tekrar geldi. Yeni Neşriyatın Diliıı: 
1 muı •1 ce den tt 8 1 Manrit Veklleti muhtelif tah- üzerinde mühendislerden izahat al hen 60.000 liradır. Beraber oturmamız isin yalvar- Talebe Pek iyi Anlar• 

• an şey er e mcvcu ur. un an . .. . t B d b" k b o·· ı· ·L-·ı • la 
d hal, "lk hami d kat" tt eıl muesseselerınde okuyan ~o - ımıt ır. un an sonra ır ur an un ırmaaına Jna uı yapı n dı. Her akşa.rn sarhoş oluyordu. Dünkü 1KDA l'dakt •· " 

er: 1 
• c e . ı sure e cukların gerek kültilr, gerekse kesilerek t.!melatma merasimine iki kazanın da bütün maııraflan ile v· k · d k"" k"T'k 

h il k L tt a a gccesı e eve or ·u u nc«ri-:atın dili" bas.lık !ıkrll 
• etme vır zarure ı.r. muhtelif ihtiyaçlarnıı knMııla - haşl_anmıı v~ Ali Çcı •:ık;:ya hazır· bcrllber fiyatı 600.000 lira tutmak ıa· J{ b 1 d G .. "itil ..... ' 

-~ . ge ı. avgaya aşa ı. uru - şöyle denlllyor: 
Meselei memlekette bir teni mak üzere okullarda talebe teşek J.ınan yere ''Şehre hayırlı olsun,, tad!r. Tulumbalar, kömür nakil yü bastırmak için kendisini dı - "Eğer mekteplerde talebe b 

iti vardır ki, bir türlü halledileme külleri yapmıya karar vermiş ve diyerek ilk hatcı kJymuştur. Mc- tesisatı, elektrik techizatı, kontrol şarı çıkardım. Sokak ~ma gel- nıus nesın -mesallat sn:tm)•e 
miıtir. hazzrlıkla.ra başlamıştır. raaim bittikten ~c.m.ı hazırlanan ve ölçü aletleri için de 440.000 ı; d.i8U..;,. ,aTlUIJl b" nbıre koy -

Tevzi iti halledilmedikçe ne ka- üniversite talebesi için nizam- büfeye gidilmiıtir. ra aarfedilecektir. Bütün bu teıL nundan bir brçak çekerek üze - " bir Uclemenin yüz ölçUsU dilC 
r.. v k·ı· · f ı ı k. · . . w mesiyle diplctmesinin çarpa dar idealistçe, ne kadar in:ınni his- namesi hazırlanan Üniversite Bu .sırada Naua e ı ının em· sata sar o unaca < paranın ye unu rıme saldırdı. Ellerını tutmaga ltU ,, di öğ e 

lel'le hareket edilirse edilsin, dün. gençlik teşkilfitı bu tahsil çağın- rilc yeni yapılacak inşaat hakkın. 1 milyon 100 bin liradır. çalıştım. İkimiz birden yere düş- nın yarısına eş der k ye b r 
0 ,..nın en mukl'eldir iJim adamlan daki talebenin biltün ihtiyaçları· da ıazetecilere şu izahat verilmi~- iki kazan komple olarak kıt tilk Sonra ben otobllııe atlayıp mekte devanı 0 co se ug 

fikirlerini söylesinler, güzel eser- nı karşılamıya çalışacaktır. tir: mevsimi girme<!~ hizmete batlı- gittlm. Faknt sabahleyin gaT.ete- b11:ıııacak kitaplardan yenı 1 · ı · k ··1d·· v .. ·- ıt.ıı;_ tişecek olanlar biç bir şey an ler l>asılum; neye yarar? Orta okullarda ve liselerdeki '' - Mefsuh elektrik ıirketi yacak ve bu suretle şehrin ihliya. erı o uyunca o ugunu u 6 ... n • ., 
talebeler için de yapılacak teşki- 1938 Temmuzunda satın alındığı cını büyük bir emniyet ile kartı· dim. Korktum, kaçtım. Yere dilıJ mıyacaklardır. . . 

Sadece tabiin vitrininde güneşe lata ait maddeler yakında tesbit zaman Silahdar fabrikasının takati lamak mümkün olacaktır. me esnasında kazara ölmü§ ola- ı~ıkranın nıuharrıı·ı ltaliba 
karıı rözlerini yunuıp uyuklama.. edilecektir. tiiıi>in bakımından takriben 70.000 Bu kabil mühim İn§lltın ıirket caktır.,, demiştir. kiler anlamıyacakc demek 1 

,.. mahkWn _lmldıkta~. sow:ı.ra.. • Gençliğin olduğu kadar mem· kilovat olma.sına mukabil mevcut zn.manmda yapbnlması istenildiği yor. Çiinkü yeni yetişenler b 
, Memleketuı ~er ko~ıne ~n Ieket halkının da kültürünü yük- lcuıın takati ancak 40.000 kilovat zaman, §irket tarafından tarifenin İnhisarlar Umum lan pek iyi n.nhyor. 

Wr surette neınyatı gondcrmedı- seltmek vazil'esini üzerine alan idi. Bu miktann """lnız 25.000 kL arttınlnası, imtiyazın uzablması 
iimiz müddetç~ ~e ki~~· ~-·de Maarif Vekaleti ayrıca Vülgari· lovatlık kısmı m~em bir tesisat gibi taleplerle karıtlanırdı. Şimdi Müdürlüğü F edi Von Ştanıer 
cılmyucu~n Jıkayctlenmn omme zasyon adlr bilgi mecmuaları da olup mütebaki 15.000 kilovatı kendimizin malı olan bu teıiıatı Ankara, (Telefonla) - 1nhi· Konseri 
---yız. tm w k . t' 1 k k" . 1 dan ı.:ıaha ~kk 1 •- -•· Konservatuvar munlllmlerl •-r-- neşre ege arar vermış ır. 19 3 senesinden alma es ı lıpte on ar u mu enwne oıar .. sarlar umum mUdUrlUğUne tU· ; 

Bence b~ seneki konzı:e ~dece Bu mecmuada muhtelif bilgi - alçak tazyikli 8 kiiçük kazandaıı ve dalıa külfetsizce yapmıı olaca- tun işleri reisi Adnan Taşpınnr den Fedi Von Ştanser .ıl Niıı 
lıııa ~cleyı halle~. ~a ler herkesin nıılıyabileceği sade mütetekkildi. htanbul ıehrinin ğız.,, tayin edilmiş ve tayin yüksek salı gecesi saat 21 de Fran~ 
malik olursa kcndımızı bahtıyar bir lisanla yazılacaktır. elektrik ihtiyacı her gün arbnakta Fabrikadaki bütün merasim bit· tasdike iktiran etmiştir. tiyatrosunda konservatuvar 
lıilelim. Memleket kültürtinü yükselt - olup 1938 aenesinde izami ini ta· tikten sonra fabrika müdürü Ne. kestrasının iştirakiyle bir pit' 

SADRI ERTEM mek noktasından bu mecmuala - kat 33600 kilovatı bulaıut ve önü cip Nafıa Vekilinin emrile Vali h--o-1 Öl no resitali nrecektlr. 
rın mühim roller oynıyacağı mu müzdeki senelerde ıüratle artaca. Lfıtfi Kırdara fabrikayı gezdirmi§ Şüp e i Bir üm Reprcno\'arrnda Mozart, 

Şehir Meclisi Y ann hakkak görUJmektcdir. iı tahmin edildiğinden mevcut ka- ve Sil§htarağadan avdet edilmi§- Sirkecide Gaziantep otelinde pen, Lest, Paganlnl gibi beyn 
~oplanıyor Maarif Vekfüeti mecmuanın zan tesisatıruıa hatta bugün bile tir. oturan İzmirli Hllsnu adında mllcl sanatkArların eserle 

V ll B 1 di • Reisi Doktor şeklini ve içine konacak yazıları emniyet bakımından kafi gelmedi- Ali Çetinkaya Dün öğleden son. birisi, dUn sabah otel garsonu vardır. 
a ve e e ~e te b"t tm k ·· kmd ·· tarafındnn odasında ölli olarak .:....-~~---::-:=---:---::;'1 

L"'tfl Kırdar dUn sabah beledi- .8 1 c e uzere ya a mu - ii görülmüt, 8J'lacak ihtiyacı kar- ra da Metrohanına giderek meg· T hd• . D t mı·? 
u h bi t 1 kt bulunmuştur. e ıt mı, ave • 

ye dalmt encUmeninin toplantı· ım r op ııntı yapaca ır. !ılamak için 25000 kilovat takatin- gul olmuş, akşam trenile Ankara. Vnkn polise haber verilmiş, Çatalcanın Onayimce ~öyü ~ 
sına riyaset etmiştir. Maliye Vekili de ;~ni bir kazan dairesinin a_cilen ya hareket etmiştir. belediye doktoru cesedi muaye- tibi Tahir, karısı Hacer ııle ka. 

lda.rel hususiye varidat ve üç ı;UndUr şobrimizdc bulu· teaısı kararla§brılmı§tır. Ye:nı ku. Haber aldığımıza göre Satye ne etmiştir. Doktor ölUmU şllp· ga etmig ve kadın lstanbula a 
m asraf bU~"eleri bitirilmiş ve nan Maliye Vekili Fuad Ağralı rulacak kazan dairesine en modem şirketinin Beyazıt ve Taksimdeki . . k ı~tır 

~ • b h · d · · lı:ok heli bulmuş, cesedi morga kal- nesının yanına açm .,. • ·' basılmıştır. Meclisin yarınki top dUn akşamki ekspresle Anknra· tesısatla mücehhez ve e erı sa- binaları hakkın a ıstım 11 muame- Tahir de arkasmdan !sta.nbv 
lnntısmda dağıtılacaktır. ya gitmiştir. atta 62 ton yüksek tazyikten ve leleri tekemmül etmiştir. İstimlak dı~:;ışt~r. \'aka etrafında tah· l:ı gelmiş, Kocamustafapapd' 

Bt'lcdlye ve vilayet bUtçe lerl 16 Yaıtındaki Sarho• yüksek hararetli buhar veren iki işi için VekSietten emir beklen. bir ev.tutarak karısını takib' 
1 ~ ~ kazan kunılması tensip eidilmiıtir. mckt~ir. klkata başlamıştır. 

de birkaç gUn içinde tnmnm a- 16 yaşında Nail adında bir ço- __ _ - --------------------- ===========::==:::=== başlamıştır. 
nacaktır. cuk dün akşam kendisini bilmi - tın liraya tahvil etmiş \'e Metro Nihayet, evvelki giln kansı 

yecck derecede sarhoş olmU§. son T r a m a y 1• ş ç 1• ı e r ·1 n 1• n hanının mahzenindeki kasasını mektup yazarak 
----~---.. ra Sllivrikapıda Mehmedin kah- kilitlemişti. "Hacer, 
~ Pazar vesine giderek, bir gün evvel ken Şirket Nafıa Vekaleti tarafın Eğer eve geinıer.sen, ben 

2 NiSAN 
12 serer 

disini döveceğini söyliyen Meh - 17000 ait 1n1 dan satın alınınca kasa açılmış, 1 Fatih mahkemesi katibi gibi Y 
medin üstunc atılmıştır. fakat altınların yerinde olmadığı pacağtm, bilmiş ol.,. diye kendi 

Kahvedekiler Naili dışarı çt - görUlmüştü. Şirket sorulan sual' sini tehdit etmiştir. 
---= =l=4G~K=as=ım=:;ıo-==-c'=:"-=•1 karmışlar, fakat sarhoş çocuk Mesuller ya kında ceza mah üzerine altınları Merkez Ba.nka·ı Hacerin şikayeti üurlne 
Valotler V:ısa 1 Ezan.1 Vasa jE.zı.n! tekrar içeri dalmış ve bu sefer - sma yatırdığını söylemiş, fakat lanan Tahir, birinci 8lllh 

------ çektiği tabancasını Aliye doğ - kemeSİne fesi im edilecek Gümrük Muhafaza Müdilrlüğü mahkemesine verilmiş: 
aDn•• 5 43 11 10 ti 42 ıı 08 nıltmuştur. Tabanca ateı a]ma - ve müddeiumumilikçe yapılan - Ne yapalım, ~ocuğum yU 
VA•• 12 18 5 '\ 12 18 li '2 dan, Nail yakalanmıt Uçilncü F.ski Tramvay Şirketi hakkın· Mallım olduğu üzere bu 17 bin 

1 
tahkikat sonunda bunların mem züstil kaldı. Eve g~lmesi . ~~ 

lkınc1ı !5M 919 ıus 9 J9 jsuıh ceza mahkemeetne verllml' da müddeiumumilikçe, memur altın memur ve işçilerin taavün leket haricine götilrüldüğü a.n - yazdım, fakat tebdıt etmeov. 
AIE••ırn 18 8" 1200 JSM 1200 ttr Vl' ;a ... iJerin 17 bin altını etrafın- sımdıgıw nda biriken paralarıdır. Jaaılmıı:tır. demiştir. Tahir ikametgiht 01~ 
Vataı !007 1 S'i 2008 11'8 1 . -ıır:. "" "' r. 
'""••" 4 01 9 29 4 49 0 2; Nail çocuk mahkeme taratın • da yapılan tahkikat ikmal edil· Para kıymet1cri sarsıntı geçir- Tramvay Şirketi mes'ullerinin duğundan serbest brrakılmış •• 

ı dan ~gün müddetle hapts ceza • miş, e\'Tak beşinci asliye ceza diğf sıralarda şirket. taavün 1 yakında asliye ceza mahkemesin 1
1 rakı müddeiumumiliğe veril 

.._ _________ ...... _ ..... _ _.... sına çarptmlmrştır. mahkemesine verilmi~tir. snndığmdaki parayı 17 bin al - de duru~asma başlanacaktır. tir. 
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~ . Günlerin peşinden: 

' g~esı Sigortalar 
Fikret Adil' den Sadri Ertem' e lktısat Vekaleti tirketler ile 

Baki Son Haberler 
zizim Sadri Ertem, 
vveli Kütahya mebusu olarak 

"hap edilmi§ olu§undan dolayı 
rik ederim. Bu habere ne kadar 

- Affedersiniz, teeaaiırümden halk araıınd~ki münasebetleri tan· 
ağlamıyorum, bilmem neden, gôz· I ~ ~derken lutlen ıis~rla ıirket. 
lerim yanıyor. 1 1erını de. unutmasa. Zıra menkul Hitlerin nutku 

nun olduğumu anlatanıam. 

in kaıdar sevimli, maIUmatlı, 
İ, liyakatli bir mebuse sahip ol
ları için Kütahya! tara gıpta 
or ve adeta oralı olı:ıı&dıııma 

tecssir oluyorum. 
onra.. sana bu meptubu yaz
iızere masama oturmuştum. 

pı çalındı ve Abidin Din o gel-

Sözleriyle vaziyetini tasrih et- leıyayı sızorta ederken mesela ha- Ba ,taralı ı ıncıdt 
ti, kürsüden, yerini, isminin Naki lılan, filin veya falan mobiJyeleri ıi tik fo?>l ı nıiicrhhcz lır. Dır de hu' .ı 
Tezel olduğunu öğrendiğim birlıortadan hariç bırakıyorum prtı. nıuılula.ı h:ıtar\a ı ,ıırdır. 
gence bırakarak çekildi. nı bu tirketler kabul e<!iyorlar dft \eni zıl'lılıııın ılt•nizc ıııılirilrıll'sı 

Bu geni" de, oldukça kötü birımukaveleye ona ıöre kayıt koyu· mera~iıııiııde hir nuııık Ö)lı)cıı A· 
:r 1 M tıııı:ıl Von Tıolh:ı, deınlşlır kı: 

eda ile, iki şiir okudu. ~ . . yor ar. üşter~ ıa!ri menkul ~i. "Bu ırı:ıı;rur geını, Alın:ın31uıııı ~c 
Kapının C:ibinde oldugum ıçın gortalarında bır buıanın temelın- rcfrni duıı,p3u )a3:ıc.ık 'C ıııiıs:nı 

pek iyi duyamadım, bir piyes oy· den yukarıdaki kirair ve t:ıı aksa- ı h:ıkl ıı .ı ıııalık ııııllcllcr caıııiasınııı 
nanacağını söyledi. Latife olsun lmını sigorta harici yapmak iste- bır ı ulmu olan Alınan mılletıııııı fa 

d i e sordum: yince lktısat Vekaletinin kabul :ılı)elıııe <lıısın.ın munıaıı.ı:ıt cdt·ı c, 
Y onun ııı ıl,u\cnıctlııı kırnı.:ul,tır." 

Baki' d . ' ettiği mukaveleye mugayirdir di. 
- en mı. . llıller, oğlt·ılcıı sonrıı sdırın rulırl 

Haydi, dedi, kalk, Eminönü Sualimi ciddiye alan ve bana ıs- ye reddodiyorlar! Jıeııı,clırı.sı ıl in edılmış , c rı ı ıı ıc 
evine gidelim, bu akşam ''Ba- tihkar ile bakan birisi cevap ver- Şa)'cl günün birinde yanıın çı- şek:..Jllcrının kaı şıı.ıııı.l:ı lıır ııutııL: 

G · di: karsa yarxnıyacak olan bu aksama 03 Icınişllr. 
ecesı,, var. IIJ • 

1 r 'Gecenin,. kaçta başhyacağını _Hayır, Henri Lavedan'dan kıymet koyarak ıiıorta bedelinden 11.LH N XUl'KU 
rt iyorduk. Vakıt <la 9 a gelmi•- bir tercUme piyesi. tenzilat yapıyorlar! Ilıtlcr c\\el.i,. ıılhuıı akdiııdcıılıcrı 

"' H llbtık" "kt Vekil •• k •cerc3an cılcıı lı.ıdı:.clerııı hır t:ırılı-
Buna rağmen yetişiriz ümidile - Peki "Baki Gecesi?,, ~ 1 1 ısat etının a- çcsini 3:ıpnıış \e Alııııııı ııııllellnın 

1 tık. Otobüse atladık. - Bitti Bayım 1 bul ettiği mukavele alJcium umu. 1 nasıl cskı ıJOşnıaıılarıııdıııı zuluıo ııoı 
ecenin bu saatinde Beyoğ· Abidin ile birbirimize bakıt· miyeıine göre istenildiii takdirde duğünil \l: e ır \'11:.:ı)ctınc ıJu iırul-

dan :tıtanbul tarafına giden 0 • tık. Sonra gözlerimiz Nurulalh bilakis kirgir aksamın ıigorta ha- dııgıınil .so)l~miştir. 
· Ataca, Sabahattin Rahmi ve Ah· nci bırakılmasını ve yancın vuku. llıller, harp t'ı;n:ısıııda )u!Irnılt·r· 

üsler, imıyane bir teşbih ile, d ak bede ce Almanın, sılalı darbesi ııltıııda de 
da arabasından daha ağır işli. met Hamdiye döndü. Hep birden un a bu lamın line muka. Qil, Alman) 3) ı dah11 fazla züJıne rııa· 

lar, her sokak batında korne kalktık, ve kaçtık. bil tenzilat yapdmamaın icabe- ru;.: kılmak ıııııksadı)le ıhdu~ edılen 
rak müşteri dileniyorlar. Bu ''Baki Gecesi,, bu k~:farc·kmış, der. .llJlukıının tesııi~lc m.ıll\oldugııııu 
pten bir hayli yolculuktan ve meğer oraya toplanan halk HASAN KUMÇAYI h:ıtııl.ıtmış 'e dcınıştir kı: 

j · Henri Lavedan'm tercüme piyesi l/urp tslrlui tcıhliyc edilnıcmi§lır. 
ra Türbeye geldik. ndık. f Elimi:dcn nııislcmlcl:clrrimi: alımlı. 

"B.ebı.eıı·,, n"ın asfalt dönec:ece. kin gelip salonu, hem de sa saf .. ·---·--·----.. 
il il "' :r l'abancı ıııcnıltkctlucle ııtuımi: vur. 

i biliyorsun. Daha döıenip bit· doldurmU!J. Yunanistan 'm Milli su mıhuclere ulildi. 'J harel filomll: 
di. Ancak, Türbeden Halk Par· Bu münasebetle, Nasrettin Ho· d ·ı urrck ı.urmr:lı/,/u, oercJ, sCldccc ccb· 
nin önüne kadar olan yer ya- canın meıhur helva hikayesini ha- Bayramı olayısı 8 reıı :aplcdilıli. Butıdan baıka Almatı• 

ki tlrıadlm. Hanı. ya gece yarısı bak. • • 1 11a ~imıliyr J.uc/ur dıwyuclıı cm~cıli uır 
1§. Buradan, kula arımız a- 1 f 1 •• 0 0 

1 kala .,.idip "Un var mı?", "Şeker Sme nOnU 1 e rulmcc/ik bir tar:du mali bakınıdu11 
sealerimizde, burnumuz a 0 • soyıılılıı . 11/ıııcıııyaıla bunıııı ııcliı:c 

nız İs tan bula mahsus ve bahar var mı?•• diye sorup müsbet cevap K ı y • si nele Jıusıl ulun ~cfıılcl miıllıiş ol 
an ılık bir havayı ciğerlerimi. j aldıktan sonra "Ne diye helva yap r a 0rg1 mııştıır. 

çekerek, dudaklarımızda Bedri, mazsın?,. <lemit··· ara S I n da Hıtler, Alman) nııın 30 ikincık:ıııuıı 
iyetin.· 1933 de lJaşlı;)aıı kalkınmasını uıılat. 

Bu da öyle. Halkevi diye mü- k d ı· k. har yoldadır, yoldadır.. ıı hın soıır:ı cmış ır ·ı; 
kcmmel bir teşekkül var. Konfe. Çekilen telgraflar i 'Tanrı lıu Alınan ınılletınl, lngiliı 

ısraı, Halkevine geldik. Yu· r:ıns salonu var, beş para isteme- ı lerc H)a Fnıı ızlıır:ı U;)gun dııştn 
çıktık. Hayret! ..• Salon ağzı. den söz söyliyecek kimseler var, Ankara, 1 (Hususi) - Yuna- kanuna rın;) et elmrğe merlmr olın:ıı. 

ına dolu. Demek Baki gecesi neden lıu işi organize edemiyorlar nifıtnnın milli bayramı münnse· ıçın ;) ar:ıtııı:ıınıştır. Alınan) n onla. 
kadar rağbet görmüş! Ne iyi. bilmem? Ya Nurullah Ataç gelme- bciile Reisicumhur lsmct İnönü rn ııa.ılla nıukl'lle( dcğıldır. Alnı ın· 
· · Ab.d" n· kka 3n hi:ı::ı:ut kendi ilıti)ıı~l.11111.ı gore la 
ıyı. ı ın ın~n~~ aya • seydi, iş sadece Ahmet Hamdiye ile Yunan Kralı arasında aşağl- .,ı;)acaı.ıır. Hugun biz, diğer dc\lel· 
rı fazla gıcırldadıgı ıçın salona mi kalacaktı? daki telgraflar teati edilmiştir. 1;) erın '~) :ı oıılaı ın de' ld adaııılaı ı-
eğe cesaret edemedik. Kori- ı Majeste 11..'inci Yorgi nan lütuf , e~ a katırına llllıi bulunıııı-

da bekledik. !çerden, Ahmet Garip bir adetimiz var. Her şe- Helenler Kralı .)oruz. Eğer lıııgıiu lıir lııııılız dt•\-
di Tanpınar'ın sesi geliyordu. yi düşünüyoruz. Şunu yapalım, Alina let adamı, lıutun meseleler lnı~ıısıııı· 

! Şöyle göz ucuyla, kapı aralığın- bun~ yapalım ~iyoru~. Gi.ızel. Fa· Yunan milli bayramı mesut d:ı kcndisi~le göriişıııeıniı liızumıın:ı, 
baktım. Gözilme, hemen ka- k~t ış, }'.apmaga -~~~ınc~.' ortada veatlıeltilı majeBteleri1ıc en. hartı- im ıııesclcleriıı :ı(·ık gimişııırlcrlc h.ıl 

m yanında, Nurullah Atal" ile kımse ae. y.o.k. D.u.şunmuş oimak· retzı· tebn·k1-ı·m• ve gerek .'laı.~ lcuilıııesi icap ctıiiiınc 'e Lıu sıırct 
"' ıçı • ~ ,..., .. Je lJulün me eleleriıı halline lmkün 

ahaddin Eyüboğlu ıliıti. Tam la, kendı~zı 0 ıtı bapr~ıt far- saadet'lerile dost ve ımitte/ik asil bulunduğuna knll ise, kendlı;ıne JU 

esnada, Ahmet Hamdi, alkIJlar zederek üs~ ~rafı~ı, cskı Acem Yunt.1t1 millefinit1 n/alH it~ cenbt ~rmell):lın: 1·aru on bef n~ 
smda :KürsOOen indi ve gelip §ahlarını mlerıne benzeterek dak"i samimi tenwmnftefimi me - bunu' apııı k f11 satuı.ı ıııalık bulunıı-
rullah Ataçtan, Biki'nin meş- kapıp koyuveriyo uz. serrctle ar::ederim. 3orduııuz. J"akal lrnııun -)Un:ı kanı 
r mersiyesini okumasını rica lşte böyle, azizim Sadri. iSMET JNôNV olduk kı, eğer milletler cemi)clının 

uzun nutııkl:ırda lıizıın me elelerı· 
i. Fırsattan istifade ederek içe. Bu mektubu sana posta ile gön. Ekselans Reisicumhur mlzle ıııeşııul olmıısını l.ıeklenıekte 
girdik. Nunıllah da..:küraliye çık· derecektim. Fakat gazeteye gel· Ankara devam etseydi:.. iç ye dış polıtıknd:ı 
"~irö"'nin bu pheserini § he. ılim. Arıtadaıtar diln akşam "Bi. Ekselanslarının güzel temcn - mu\ ııHukı) etsizlıkteıı mm aH:ıkı) el· 
e layık bir güzellikle okudu. ki Oeee,, .11ine gittiğimi ö&renince nilerinden ziyadesile mütehassis sizliğe uAra~acııktık. Belki de ebedı-
onra, kürsüye Zahir Sıtlc:ı Gü· yazmamı söylediler. olarak kendilerine aamimiyetle yete k:ıılar bekli)ecektak ... 
Ii geldi. önce Bikt'nin ''Saf, Ben de mektubumu affına güve· teşekkür eder ve bilmukabele "Hugiın dünyada ınılleLlrı in, fazi 

· · k h ıetsız olmak üzere ikıye a) rılabılcl'c ,, redifli gazelinı, sonra, müsa- nere em senin, hem de benim .. Aı.si saadetlerile dost ve mütte-
9CM• li sık 11k iddia edılı,or. Fa~ilelli 

mizi rica ederek, ve en sevdiği gazetemiz olan ''Vkıt vasıtasıle fik asil Tilrk milletinin refahını milletlerin bu,lıcıı mnmessılleıı on-
dını ileri alirerek bir baıka ga- gönldermeğe karar verdim. dilerim. Iıırr:ı lngilizkr ve Frıınsızl:ıı dır. ı·a-

"ni okudu. Bu esnada gözleri Baki. ..• Yazık oldu Blkt Efen. ikinci Yorgi zilctsiz milletler ıle bılhassa Alınun-
ruyordu. Ağlıyor zannetmesin diye. Bundan başka Bqvekilimiz ıar ve ltn).)ıınl:ırdır. Hıı gilıi terrık· 

ldiye; FiKRET ADIL ve Hariciye Vekilimizle Yunan Jerde hıılunın:ık l.ıı:ı:ce bir. lıeşerın Işı 
. . . . dcf.ııhllr. Hü)le doğıu hır fıırkı un 

A . k ı aksamı, yazı ve hesap makineleri Başvekılı ve Harıcıye Nazırı Me rıık ı:ııırı l llJJllla~.l nıukledırdlr. Bır - m e rı an h . 1 kt "kl" t b "t k" , taksaa da biribirlerine tebrik ve in<' ili~ d vlet adaını 11elıp bana "fan· er nevı e e rı ı e n ma ıne .. . .. . 
. . teşekkur telgrafları göndermiş - rı faııletli nıılelllerı, kendılerınc dun an laşm as ve cıhazları, demırden dosya ldolapılerdir. )anın dorlle bıriııı ,·eıe~ek mOküfat-

1 ve klasörleri gibi bazı Amerikan luru!ırııı:ık "e dıiicrle~ııu de dııınıı· 
. 1 d . h n . b nın lıtr turlu ııiınetlerıııden mıılıı uıu 
1 mza an 1 ispesiyaJite}ertne mu te 1 ntS et. v d elnıe!, Slll eti) le hiıkntUllÜ \ el'l!llŞltr" 

terde gümrük resmi tenzilatı hah- ay ma n dı)elıılir. Ancıık şunu ı.Ö)lı)e)iın 
•-•~·~ara, 1 (A.A.) - Türkiye 

1 
t r ki, Jnııillere üç ) lız sene nıuıJdetle 

erika ticaret anlaşması bu - şo unmuş u • çok az raziletlı hır ınillcı olaıuk hı· 
Hariciye Vekaletinde, Hari
Vekili Şükrü Saracoğlu ve 

umi katip Numan Menıemen • 
vlu ile Amerika büyük elçisi 

c Murray, Amerika sefareti 
katibi Kelley taraflarından 

edilmiştir. 

laşma, 5 mayıs 1939 tarihin 
meriyete girecektir. 

za olunan anlaıma hükümle
nazaran Amerikaya ihraç olu 
k tlitlin, hah ve kilim, pala. 

t ve meyankökü hilliaaları, ta
ve kuru incir, tazesi çekirdek
olan kuru üzüm, kabuksuz fın
' kabuklu ve kabuksuz fıstık, 
aş tohumu, lüle taşı ve kuı-
i gibi memleketimiz mamulit 
mahsulatının Amerikada tabi 
kları gümrük resimleri muh. 
nisbetlerde tenzil olunmuş· 

nlaıma ile binek otomobilleri, 

9e karösörileri, binek oto. 
billerinin abamı, radyo ahize 
zlarx ve bunların müteferrik 

ile Arkada§ı reket etınıştir. Aııc:ık IJuıündiır ki 

Tröst lldama mahkuA m 1ht13ar Jngıltere birdenbire fıızi)c(· 
lerıni lıalırlıım:ığa l.ıaşlııııııştır. 

Baştaraf ı l incide 

rm sabtlarmda bu hal bugün fii. 

len mevcuttur. Sorulacak oluna 
bu fabrikalar, dediiirniz gibi, ken-

dilerini haklı ıöaterecek ıebepler 
bulabilirler; fazla olarak biz top. 
tan aatıı fiyatlan için rnuıu._vele 
ile kayıt koyuyoruz, diyebilirler. 
Fakat tatbikatta memleket iktısa· 

diyabna h&kiın olan perakende sa

btbr. Perakende satıılan kontrol 
etmek imkanı olmadığı için bu tür. 
lü kayıtlann da ameli sahada hiç 
bir kıymet ve ehemmiyeti yoktur. 

Versailles, 1 (A.A.) - Altı ci. 
nayetin faili olan Alman Eugen 
Weidmann (Vaydman) ile cürüm 
ortağı Roger Million, cinayet mah 
kemesinin son celsesinde idama 
mahkum edilmişlerdir. 

Jüri, evvela ikı cinayet için es· 
babı muhaffefe kabul etmişse de 
müteakiben mahkeme reisi ile gö· 
rüştükten sonra bu kararını geri 
almıştır. 

Bu hadise üzerine müdafaa ve. 
killeri Henri Geraud ve Moro Giaf 
feri, muhakemenin talikini iııtemit 
lerdir. Fakat mahkeme, kararm'da 

Onun için devletten himaye ıö- ısrar etmiştir. 
ren milli n.brikalardaki hu türlü Halk, mahkumların idamı lehin
sakat aabt autenaine nihayet ver. de nümayişler yapmııtır. Bunun 
meliclir; üvletin dojrudan doiru· üzerine B. Geraud, halka dönerek 
ya büyük...,...,. aahiplerine v•· "Yamyamlar!,, diye bafrrmqtır. 
medi.ii 1air imtiyaz ve inhisarı Veidmann, karan hiçbir hare. 

umumi menfaate muıayir o1anlkette bulunmaksızın dinlemiı, Mil 
fabrika menfaati için bot gönne. lion iıe masumiyetinden bahıet· 

melidir. ASIM US mittir. 

O ?:ım:ınlar müsteııılcl.:e Alman) ıı· 
nın faziletsizlik sayılm:ıılığım Ö) li· 
yen llıtlcr, ııns;)c;ınal sos).ılizm ikli· 
dar:ı !,eldik ten sonra Alınnıı) nıım hu 
işi mi.ı:uıı.crelerle halletmek isledıAi· 
ııi, fakat Luna hu~ uk de\ !etlerin razı 
olın:ıd ı~ıııı 1:&) det mı~ 'e ılenıi~ıir 
kı: 

l'jJer lıugünkil Alman) adan, bazı 
de\ tellerin Alman~ R) a ta:ırru;.: rd~ 
cck derecede Jrnn·cllenıncsine mıı. 
sııııılckiirlık bekli) orlnrs:ı, muı lcfik 
de\ tel ndomları aldoııı) orl:ır. Bugiin 
kii Almanya harpten eV\ elki Alınan· 
ya değildir. EAer bir de\'lel, bü.) tık 
devletlerin hesabına nteşlen kestane
) i çıkııı mnk için maşalık ) aınn:ık he 
\esine düşerse, çok diU:ıt elsin, par 
ınaklarını ) akmasın. 

Rizlm Çek milletine cidden J.:inl
miz yoktur. A'iırl.ıı l'n lıernlıer ~ oşa· 
ılık. I:ğer Çek de' leli Al mani ırıı ıu· 
lum ctmemiJ ''e sani~ en Alınan) a;) 11 

kar,ı ınüstakbel bir taarruza Alet ol
mamış olSA;)dı, müstakil bir Çek de\"· 
leline Jıiç bir iliı :ızımıı olın:ızdı. Bi· 
nnl'ııoleyh hti) le h:ır<'kel rlınckle hu 
devlet yapmak hakkını ka)belmıJ. 
Ben de, tarihin ve coirort vaziyetin 

lckr •• r lıirleşliı C(0t•ği şc) i ı•ıı m.ıkııl ı 
"rrnsiııtcr ılahılınıle hiı ll'slıı tlıııı 
(ek llllllt'li, Cıızıll'lli ınıllc•llcı ;il l'zılı 
81 ııııllı·lleııl~ıı dıılıa gı ııış Jıır lıııırı 
\Cllcıı rııiıslrfit ol.w.ıklır. Bu surcth 
'ullı d.n:ısın.ı lıu\ ıık lıır hımıcllc hıı· 
lıındııı:iııııı lrnııa.ılıııcle\ 1111 H· lıurıuı 
ı~lndıı ki \e lıu k.ınatledır ki, fımi
nıuzdcki p:ıı lı koııııresıne "sulh 1..oıı· 
aırc~ı" adını \ermeğı k:ıı.ırl.ıştııdıııı 
Zir:ı Alııı ın.)a dlger ııııllellt•rc t.ıaı 
ıuz etmek fıkrıııdc ıhı:: !dır. Bıııııı 

l"lrılığııııız, ekoııoınık nıun:.ısl'IJl'llcı ı 
iııliış.ır eııırmc,ıır. Uıınıı \Uf ııı . 
lıııkkıı•ıız \:trı.lır \t: hu hll'mstıı ili 

lı. vı ıırıo. ne de lı.' rupa lıarıcı de\ lct 
:ııJaııılarıııd.ııı ders ulııı. ğı kalıul ede
nıcın. Alııııııı)a uir lchdıl \r):t ılıata 
\l).ı~eı ııe ıııiı~auılt· cimi;) et•eklır. 

1111/.ıı Jırr ~ryc/r11 tınırJ 11u:arıilıba· 

t' al11111.nsı lıı.ııııgr/eıı ~ti/, u:mimı: 

c l ıırıırııı-ılır.' 
1:-.;c.ıı.n nı \AHDiM ımımsr 

11 .\l.\A i\I. \ılZIH.T Al.ı\C\K? 

llıllcr l.ıııııdan :soıır.ı, lrıgıltcre llc 
\Uktıle l ·•PlıAı ılt·ııl:ı: uııl 1'111,1-;ıııdakı 
ın ıksnıJ.ı Jııgıllcreııiıı rııt)el ctıııcdı 
gıııı .so)lcıniş 'C "llerh:ıııgı lıır ııııllcl 
~ıl.ıhlıınıııııda Liziıııle 3:u ış elım k .,.,. 
Ü) uı·sa lrn l aı ış.ı her an lıa:.:ırız" dc
ınıştir. 

llıtlcr ozıı Heı lııı· Hoııı:ı ııııll\ u ı 
ne gctırerck ş:o) le deııı ışlir: 

Dostlaı ııııız da :ı) nen bizim J:İlıı 
ıızıınki'ır lııılıınu) or ve hilha sa <'il ı
kı dostlıık lıuğlarh le lıirlbirıııııu 
bn{ilı lı11lundui\ıım11:ı: 'c her lı.ılde "' 
lıer ısliklı:ılde heralıer .) uri13 cl'c k ol 
duguıııuı. ıle\ !et <le lıo\ le ılıı~ıınu) or. 
Beılin • Hoıııa ıııill\eıi ılıııı~.ıılu ıııe\
cııtl:ırın en tnlıii~iılir. Bıı nııll\ er :ıdn 
lele ıııııslenit ve a~ nı ide:ıle hi:w11 ı 
edtıı hır ı>i)ast ani ısııı:ıılır. th le z:ııı· 
:ıerlı)oı ııın ki uıirı)ıı pek ):ıkıncla fa
'Jİıil lt.ıl) a ile nas~oııııl sos):ılhl Al 
m.ın~ ı .ır:ı'iınıla lllC\Clll fıkır \C l..a
nıı:ıl lıırlıi;inııı ıleıııo',r:ıl bu.) uk lhı· 
1ıın\a\ı .Sı:ılın'ııı lıolo;c,ik Hıı,,a, 

IJ:ıı.:lı) :ın ııııııı.ıselıctleı den d.ıh:ı de 
rııı cıldıığuııu t:ıkdir edeeeJ..tir. 

Honıa, 1 (A.A.) - ?ılıısolıııi, ~.ıpolı 

cilaı unla hır lı.l\O mcrkezıııın ın~ııııl 
ışlerıııı :ıçın15, soııı :ı l':ıpoue')c gıde 

relı; kısa lıır ııulıık .so)lenıiştır. Mll'iO· 

liııi, lı:ızı 111111 lalı;alaı ın i l:ıhı luı.u· 

ınuııda kıs:ıl·a !srnr clliktcıı :.anı .ı ı. 
ı.ıl) 111111 musleııılekc ll'm.ı\ ullt·rııır 

lcnın'I t•lııı iş 'e kul.ılı:ılık ııılı•lt•ı den 
hnlı!i.Ct.lcrek, &ılın k:ırı @Clılledı İ lıık· 

dirdo ~eni bir s:ılııı ar.un nııı tabii 
oldu1}uııu .so) leııı;şıır. 

Halk, ııııtkuıı l.ıu lıımunı: "'fıınus, 
fuııu~. aıenişlenıe" scslcrı:> le karşıl:ı-
11ıı1tıı·. 

l\fmolinl, netice olnrıık demiştir 

ki: 
"'Kı"n se bi:l durduranııyaccı/\lır. 

Hoı aıla lıı ı-

ı ıııı ııı n ım ııını le\llı etıu 

Kont <.ı.ıııo ıle HOi u nıııştur. 
Sı;) ,m ı ı Iı cllC'nle ızlıar edılen 

.an.ı:ıle 14111 c, Jn(:ıll ı e tarafından 

l'oloın.ı;).ı \cıılc ı H r.ııı ııııu Lıazı 

url.ı A\rıırıa '.: Auup.111111 ccnııbn 
~ ırl,ısıııılckı ılc\ lctlcre te~rııilı h Iın· 

le lı.ıh.ı hııl.ı)ıııcııııııı ne gılJı hır 
lar:ı:ı Jı.11ekll ıllıh z l'ı.lrcdtını 1 ond· 
ı ı.ı hükunıl'lı ıılııııı ık uızu.,ııııdadır. 

l~l.II.fl.Hl. 1.1.HISI \i\A 
(ıl :\il :\IJ \ J HE< J K ? 

\":ır~o' a, t ( :\. \ ) ll ızı ecnebi 
ııı:ılıafıl, B Bt:t· 'ııı lııgıl erc~e ;)apa• 
l'aljı se;).ıh:ılın :ırırcsıncle Poı t mout• 
lıu z13 ııı et clıııc ınt' hususi bır elıeru
mı) et ıır~ ıııcl..tcdırler. Bu zı;)aret, 

ıııgıll ı ı.:ıı ı hcnıız ııllı h:ılıııde ılı;en 

fıloıııııı k. dı o lıııı kı edılecck han 
gr.ıııılcı ını l'ohın~ il;) .ı 'cı ınelı; nı~e

lındc oldıığu surctıııdc lHr şa) iıının 

oı l ı) .ı ~ ıl.ııı 'iına elıebi3 el 'ermİJ
Iir. 

1.0:'.'\l>R:\l>:\ 1'\I: hOr\l Şl"L:\C:\K'! 
\ ıı şu\~. 1 ( \.i\.) H. Çcmberlay· 

ııin b )an ılı lınkkıııdn ıııııl:ılealar lÜ• 

ı ult n Polon) a sı) :ı~t mııh:ı(ılı, bu be· 
).ınalın lnsıllcıe hııkuıuetının ilk dc
r.ı olaı ak A \1 upııııııı şıırkı ıle garbı 

ıç ı mu~ ' ı .sıılh g:ıraııtılcrı prcnı.ı· 
ıııııı J.. ılıııl \c tcslııu clnıış oldu~u 

rı .ı ıııı ıleı ı ııı mcktcdırlcr. 

ı:. l'cck'ııı I.ondrıı) ı za3aretı, dün 
·" ıııı k:ıııı rasında B. Çemberi yıı ıı 
IJ:ılısclııı o flngu enıni) el mesele ı 

lı.ık ıııda 1 ııg lleı e hukümeti ile lB· 
ıııl ı~ak ı tışaı el rın hırinci merhale 
sıııi lt•şkıl cd('( l'klır. 

~ıı cılıcti de lı:ıtıı 1.ıtın:ık muufık· 
ıır ki, ı:. lkck, J.oııdr:ıyn lııından l.ıır 
ay l'\\tl ~aııı Çcko~lo\llk)a 'tckayı• 
ııı ılcıı c\\ el da\ el cdilınıştı. 

J.oııdra goı uşıııcleı ındc, emni) et 
ıne~t·lesı ııılen lı.ışk:ı dığer birçok me
ı.elr.ler \ e lıu me) anda mustemleke 
'e \ ıılıudı meseleJeri de meuuubabls 
ol:ıcaktır. 

(Deoomı 6 ncıda) 

Görüp Düşündükçe 
-= ~2-1._, ,_,, - _, ~~~ 

Otobüsleri de devlet işletmeli 
''Terkoa,. un Devlete geçeceği günlerde, nlerinde t.u lllJ'U 

kullananlar, ıomurtmuılar, 
- Eyvah! Demitlerdi; timdi hem suıuz lralac:afız; .._ ... 

çıkAnımıyacağız. 

Terk~ kumpanyası, hir dnlet daireıi oldu. Suı.r ........,., 
borular deiitti, tazyik makinelerinin kuv,·eti arttı. Y ........ 
artık, o cinayeti andıran, keıilmeler yok. 

Elektrik §İrketinin satın alınacafı haberi de, ı...... Wtpk 
muhitlerde böyle karşdanmıfb. Alındı ve eskisind• daha .-ı 
idare ediliyor. Buna, yalnız bi" kazanç iti sibi ditüa.......&Jiz. 
Arkasında devlet rü,dünün göfsü kabartan müjdesi var. 

Rıhtım, telefon, ıimendifer, tramvay, §U, bu ltütün hize ıe. 
çen Jal.nc:ı kumpanyalann iı verimi, hız, doiruluk, güJeryÜzlÜ• 
lük bRkımlarrnıı:lan eıkiıine üstii.ndür. Hele baıa&1iyet noktaım• 
dan 'ötekilerin hiç duymacbkları bir incelikle ayrılmaktadır. 

Haklı bir hataya dokunduiunuz gün, bütün idare nwJcine
ainin tetkik ilweleri o haıta merkez etrafında dönüyor. Ebldik 
varsa, tamamlanıyor, bozukluk görülüyorsa, onanlıyOI'. 

Sonra, bir mektupla size hem te19kkür ediliyor, hem müjde 
veriliyor. 

Halle hizmetlerinin, devlet eliyle idareai en dofrıı siıt .... 
dir. Buıün bunlardan yalnrz otobüsler, buıuıi ellerdedir sanıran. 

Arada •ırada Wediycnin bu işa üstüne .ı.catı. bütçesine fG 
kadar para koyduiu yazıbyor. F11kat her nedense bir tiirlü a&· 
den i,e seçildiiini söremİyoruz. 

Halbuki son sünlerin en can ııkıcı arızalannclan biti oto. 

büslerdir, denilse yanlıf olmaz. 
Kontrol ıiddetlendikçe, cezayı yalnız araba ıahİpleri delil. 

halk da birlikte çekiyor. Yolsuzluiu y{izünden plüası sökülen, 
ıuçunclan ötürü garaj zindanınıı çekilen otobüsler gerçi, sahip· 
lerini zarara sokuyor, ama bu def" cLt duraklarda balkın ayakla. 
nna beklemekten icara ıu iniyor. Halbuki bizim llu i,lerde hiç 
kah.hatimiz JOk. Hanıi •uçumuzun cezasını çekiyoruz? 

Otobüsleri belediye işletirse, elbetlfo kanuna uymryan teJlet' 
yapnuyacak, arahalan hapse cirmiyec:ek ve halle ela tebepsis 79'" 
re vaktinden, rahabndaa otm.,acak. Şa ite Wraa n...ı ....... 
bari. 

HAKKI SUHA GEZCIN 



•-VAKiT 2 NiSAN 1939 

Tarihten bir eprak : 
-awz-' .. , 

Yeni bir Kolomb 
lazım 

\\ ıız pmpiyonunu mağlnp ed1n 
butmlarmı artmı§tl. Maçl 
çoklaşmasiyle muvaffakıyetle · 
de çoğalıyordu. Sırtımın yere gel 
diği vaki değildi. 

On ay sonra yine vatanıma 

döndüm. Güreş merakım, bu ka• 
Hqatta ea1dmeyen bir t•Y dar uzun ve yorucu yolculuklar. 

yoktur, fakat eıklllflyle kıyme- y AZAN 1 dan sonra tekrar aeyahate çık .. 
Unl taybetmlyen şey çok. Bun· HARPUTLU ŞERİFİN AMERİKA HATIRALAR 1 ......... Ellr.a Tali mama vesile oluyordu. Ancak iki 
lar sadece elmas, lncl, altın gibi aylık bir istirahat ve sıla devre. 
madenler aanırız. Hayır .. Öyle - 27 - nearetinde idman ettirildim. Ba. daha U8talqmJlbm. İlk ~~ımı. rimuhitlerde babp dalgaların a. ıinden sonra Amerika yolunu bir 
flklrler v~.rdır, Jd zaman onları na orada çalifırkeıı Avrupada belki ititmiflliinis vardıf, Tom nama gömWUp gitmiftl. Ne di. clalıa tuttum. Karşıma çıkarılan 
eıkltemeı. hldlıeler, tarihler Derken Avrupada rUreee fula yaptığım alatranp gUreften bUs Zingin namında bir Amerikalı ile yordum?.. Ha! .• lete bundan son. Hintli Ahmet Bukayia'i de mağ. 
tekırrUr ettlk<:e kıymetini kat rağbet varrnıı, çok para kazam- bütün bafka bir MrbMt rUref, y&pllllf ve yedi dakikada kuan. ra Amerikada fevkalldeliklerim l(ip edince çok ehemmiyet ver _ 
kat artırır. lıyormuş diye duydum. lfte bu Amerikan gilrefi afrettiler. Ame. mam Userine bana hemen ''İkinci ballar. Birinci rakibimin seri dikleri bir rakiple beni kapışbr-

Baı;a oanları dUşUndUren bir hulya ile TUrkiyeden aynla.rak rikaya muvualatımda hemen, eti· Yuauf,, ilnvanmı veriverdiler. mağlQbiyetinf mtitealdp Kana - mak istediler. Bunun adı Meh • 
)'UI oldu. Viktor Hllgonun önce Pariae yollandım. Evveli. rq tutacağımı zannediyordum. Pek ll! biliraiııia ki benden ev. dada Yaııg Rocoy ile k&J'fılqtmı. met Gama idi. Zamanın en iyi 
.. lledealyet tarihine bir bakış•· çok z.ahmet çektim. Liunmr, l. Ne geııer! .• Beni burada da dört vel "Koca Yusuf., buralarda bil. tiki maçımız da aekiz ve dört da. bir pehlivanı sayıyorlardı. Li.kin 
bqlıklı bir yazııı. detlerini bilmediğim yabancı dL ay bir jimnaldı kalafata çekme- yUk muvaffakeyetler ıa-termit kikad& Uat0ste iallp gebniftim. (Devamı oor) 

Fikir ,u: Asyada dofan ve yarlarda yeglne arkadapm kuv- ıinler mi? Llkin ili kadar aöy _ büyllk nam bıralnnJttr. Allah Oradan tekrar Amerlkaya avdet piiiİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij 
dUnranın dört bir bucağına ya· vetim ve imanımdı. Bir de bura • leyim ki hayabmda en ziyade rahmet eylesin, yattıfı yer cen- ederek Şikagoda Fred Bil, Ari -l 
)'ılan, medeniyet sokak devlet· larda geçen alafranga kolpoları maharet ga.terdifim bu ruret net olaun! Zavallı pehlivan bir ku, Golter ile çarpıttım. Kin • Arlardan'-i hummalı bir 
lerln bir clln yerlerinde yeller ben hiç bilmiyordum. Bu tubede oldu. gUrı anavatana dönmekte iken .ey Stide mtithif gilretçi Odpan faaliyetle hazırlanan 

uU.b6rl,tun,K~de~bl~~~~~~~n~ ii~~timika~ive~aiW~ran~p~dian~~çoik~~~iiba~~~~~~ya~~~~i~~i&~hi.iw~~V~~~~li~iyini~~midiaik~ii~~-I alm btıkt\metler ve buıun izleri madan alaturka bilgimle tutuş • 

bil• zail olan BA.bll, sas, Perse· mai• bafladım. Yendim ve yenil- B T A K s 1 M s· d 
poı•- ılbl cihan payitahtları blr dim. Ll_ kin_bu ilk devre beni iyi. ugün ınemasın a 

.. i i itti. En mtihim takım ıehlrler ıerplştlrdl. Ha- d~n yıye .Pli rm B T k • y • D • • ı d Pek yalanda kapılarmı lıtan-
Lane 

-"'-alar ... aratan Asya medeni· bı.r organızu.yonda ııruile eıki ay e 1 n en 1 un ya ar a 
;;lnln ;ahnesi değişti, sıra Af- dünya e~pıyonu Danimarkalı bulun yüksek halkına açac:ak-

rl ... a ... a gelmişti. Kartacalılar Petenenı .<bu ~l biaim ci. 1939 . ...... : .. : .. KACERAT "'D SUPER Filmini ıörünüz. tır. 
• # h K Ah ede -~- ~ Seçtiği 4 milıteına filmler-

babaları Finikelilerin eserini ::ıı:;y~ ~bl'~ İn· Bac. Rolde ·. Buster Grabbe den hanciıi ile küpt yapa-
tkmal ettiler. Birçok krallıklar ~iliz ~idlen'i, Rnci Zib'i, J'ran. y catma karar veremiyen mil. 
teeatı• etti. Onlar da denl~ler llZ Vervey'i, Alm&n llüller'i, Rua 15 SAFHA • 30 KISIM TEKMiLi BiRDEN düriyet halktan yardım is-
atta7or, durmadan llerliyor ar· Romanof'u mağlflp ettim. Şimdi IUVETEN: EltLER JURNAL Bqiia IMt 11w1.30 ela Wlailatb matineler. tiyor .. 

h~~K~kan~~~~qp~~~da~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~!•! Fl~~ı 
71.7& çıktılar. Aklieniz ki.fi ce - tanınmaya bql~qtı. Artık Ho. ~ 1 1. Şa'ag""'a oo··nuş 
mes oldu. landa, Belçika, Ruaya, İngiltere, l ı 

Peru Ti Mekslkada öyle ha- lWya memleketlerinde mekik B u G o N Senen .• n e n bu .. y u .. k f •· ı m •. n •. n (Danielle Darieu:x) 
rabeler Tardır, kl insan burada dokumaya baeladım. Ve bemen M E L E K 1 2 K • f A 1 
mahTolan medeniyetler karşı- her hafta bir bilyilk eeJıirde gtl. Fransızca so·· zıu·· nu·· shası 1 • e ŞI ay 1 
ıında hayretler içinde kalıyor. refiyordum. SİNEMASINDA (Errol FIJJ'DD -

Ç'1n'ktl bir gUn aristokrui, Sekiz ay içinde otuza ya.km Olivia de Ha.m.nd) 

domolı:rul, o!lsarşl TO kramlt mU..Jıaka yap!nn. KlSyilme dö • il a ua a v ua D k v a o s 3 p • ki 
'blrlblrlerlyle çarpıştı. Roma, nUp hem bir ada yapmak hem del I (•TinoaRrosıs11• _ Miış.!_,e~~!) 
ınupanın me,aleıini Atinalı· topladığım paraları götilrilp bi - , , _. ru.na 

lamı ellnden kapmaya ç~lıştı, ru tarla, davar falan almak ni. (ş.talar lnaiJiacHir.) 4 u v ı ı 
Kartacayı taıylka başladı. yetiyle Avrupadan Rom&nyaya Şut 11n1,30 da teuilAth matineler • çan a S ar 

Anupa T• Afrika blrlblri U· hareket ettiın. Beni anayurdum • 
t bu Al (Ginıer Roeen • Fred Aa-serlae çökmefe bqladı. şte - d& krallar gibi karpladılar. • 

7uı: cıram başlamı,ıı. Fakat 6- tı ay kadar zam.an ceçmieti ld r .. ~ taire.J 

ntımUzdekl aktörler kim?·· bu aefer Amerika~ bir davet STAD •ıLAA HLARI Güsellilc •• Gençlik ŞalaeMl'i <' _ J _ _.. f;ff' , Bunlardan en çok rey alan bu 
.AttGrler mfT. O günlerin ku- karpemda kalclım. Bu daveti ıu.. Wıtia r•aıwı ..._ ~"'9Nmı ,. 1 ~.terefi bzanaca~ 

bul etmelde beraber ,,_..ftlsat8r- Son -"•'den btillıde ediniz. sJNEMAS A 1 LQtfen reylerinizi mUdüriye-
uıaadanları.. --·- 1 •- b"ldi d 

Bugün, dOnya yUzllnde çarpı- larm Yif&rlyle lkf ay 'kıdu Lon. ( O L 1 M P YA t ) te ı rmenizi ric:a e eriz. 

f&D kuvvetler daha çotal!iı•tır. draya gidip buauat antrenörler .. ••ili•••••••••••••-•••••••••••••••• 
Kunet daha fazla artmıştır. 

Tehlike daha bUyUktUr. 
Htııo töyle diyordu: 

• 
B U G ÜN 2 Büyük Filin birden 

Burin, l"i _ nn gormeleri ıu.a.eıen Fibn 

''Loter bir J.leml tahrip eder· 
k•D Kolomb bir dlterlnln T&ı'ı 
eıuı ne metıuldU .. " 

Fakllt bugUn bir diler &ilmin 

1 PEK 
SiNEMASINDA 1- Sahte Kont GENÇ KIZLAR 

. "Biyük Val~ in unutul~ aiiiil J'llh 
LUISE RAINER'in MEL VYN DOUGLU 

ve ROBERT YOUNG Yas'ı eıuını 7apan bulunmu· Battan ü.ayeı. 11a-.. fnkallde ....... '"•ılwle dola Wi)'iik film. 
7or. - • A. Baş Rolde : FER NA N D E L ile beraher yarattddan bu Fnmızca ıözlü Film 

lamdar sineması 
iKi FiLM 2 -KAÇAKÇILAR SA R AV sinemasında 

Wi:rik Wr maftffalö,.tle ıösterilmektedir. Atk - Şıtbk - SeTit
IMllİD teblikel..L llbetea FOKS JURNAL - Bay ve Baran 
Lelwua'ün Loadnyı zi1aretleri • Prenses Fevziyenin lran 
....... ile izdiftç meraaimi-

1 - Kadınlar Saltanab Amerika hilk\llneti zabıtaumn GANGSTER •e KAÇAKÇILAR LA. mUtbit mücadeleli. 

TARAKANOVA 
2-Tarzanın intikamı 

Fevkallde HEYECANLI büyük film. Seanslar: SAHTE KONT: 1.50 - 4,30 - 7.15 
•e 9,50 KAÇAKÇILAR : 12,41 - 3.25 - & - 1.45 de. buıUn tenzil&th biletler tam saat 

12,30 a kadar verilir. 
Buıün saat 11 •• 1.30 da temilatlı matineler 

111 •••••• ···-····· ....... ... saz && a A: ~ , LZ&LI !& 2 ı -· 
·~ - w-

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyev•ki · . 

_) ç...,.. ...... !illa C..• 
.... ./ 
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Polonythlan C)nilne kattı ve Jmlann 
toplandıp odanın solundaki bqka bir 
yere ıltUrdil. Buruı eıyalar, sandık
larla dolu idi. tki karyoladan birinde 
,..aktan 'bir dai yilkıeliyor, köfede1d 
Jd1çUk maaada bir mum yanıyordu. Gi. 
rinc:e, Jlityanm brpmda durdular. 
tJdai de bir tuuia dilfmemek endite
liyle tetik davranıyorlardı. KüçUiU: 

- Size naul bir hi.ımette bulunabi
Jlrb? 

Diye tordu. 
- Dolamba~h yoldan citmiyecetun. 

teklifim tU. Grupnbyı bırakıp defol· 
mü prtiyle Uç bin ruble veriyorum. 

- Uç bin ruble mi? 
- Evet. 
Polonyalılar bu ef et llzerine birbiri-

ne baJattılar. 
- Ama, pdl, lsemen cldeceniaiz, 

bhyor musunuz? Şu kap!an çıkacak. 
-. Sana panlU.OnO, yahut pelerlnlııi 
beD ıettreeellm. Bir araba c1a 1sanr1a· 

., llHIML .. Allahawrladık... Uluttar 
otlan, nud tpnize ıeliyor mu? 

Panilerln yilsU brarh olarak ıordu· 
lar: 

- Rubleler bani? 
- Bet yüzü petin ... İki bba bet yU.ıU 

de ,amı kasabada. Yemin ederim ki, 
cehennemin dibinde bile olaaım bu pı
ra lise •erilecektir. 

Paniler, tekrar bakqtılar. Bu defa 
lrilçiliUn yilzü brarmq, düpnan bir 
renk baflamııtı. 

Jlitya, itin bosulacatnu sezerek: 
- Yedi y(is .•• Yedi yUz ruble pefin 1 

inanmıyor musun bana?.. Y ann ıelir 
nıtilnU alımnu. Yanuncla Uç bin ruble 
yok. 

Her kelimede biru daha itimadını 
kaybediyor, IHİ biru daha alçalıyor· 
du. 

XUçilk Paninin yüzünde fiddetli bir 
lzıetinefls atefi parladı. Alayh bir eda 
De 10rdu: 

- BGtUn iıtediklerinls bundan nu 
tbaret? ••• 

Soma tlblnerek tlldlrft ftl 

- Ne ataiıbk teY ! 

Dedi. Arkadqı da onun sil>i yaptı. 
Partiyi aybettijinl anlayan DimiL 

ri· 
:_ Tüldlrüyonunuı:... ÇUııkU Gruti-

nikadan daha çofunu koparacapw 
saıuyonunuı:. Ahmak kerataalr 1 

ltilçilk Pani iltakoz cibi Jmararak 
homutclanclı : 

- Bu bize bllyük bir teca'rilzdUr. 
Haysiyetleri ıon derece kınhmt bir 

Jıalde odadan ~r. Mltya utançtan 
yilzil alev aln arkalanndan yUrilyor, 
heriflerin Grufinikaya fiWyet etmele
rinden çekiniyordu. JCorktutuna da ut
radı. Bir alqör mlibal&pıiyle ıenç ka
dının önüne dikildi ve : 

- Bu adamın teklifi beni hayretfen 
hayrete difilrdU. 

Dedi. ll"akat Gnqinika çok ainirlen
miıti. Birdenbire fiddetle ıilldndi ve : 

- ööaf!.... Diye haykırdı, ıu Lehçe 
ile de amma bq ainttınu ha!. .. Ruaça 
söylesenize .... Eskiden pek&la konutu
yordunuz.... Yokta bet ıenede unuttu
nm mu ditimW? .•• 

- Pani Afripina ..• 
- Benim adım Alripina delil. Al-

raCenadır •• Eier dinletmek iıtiyonan 
Ruıça tiyle. 

- Alrafena, buraya mulyl unutma· 
ıa ve affetmel• ıe1mlftim ... 

- Naııt? .. Nuıt! .. Affetmele mi tel 
dlnb? .. Xlmt n ntcln afftdece1nnlaelnlz 

bakayım? .• · 

- Evet. .• Fakat &ııklannw ıcsrtınce 
ppkldım... Bunlardan biri, iıte f\l L 

dam çekilip citmem prtiyle bana üç 
bin ~le te'klif etti ... Ben de ytisilne til 
kürdüm. 

- Ne? .. Para mı teklif etti ... Ben sa 
tıbk mat mıyım ki? .. Sabi mi Jlitya? •• 

Mitya Polonyalıya: 
- Panil Pani! Diye haykırdı.. Gru

tinika maıumdur. Ben, hiç bir zaman 
onun &tıla olmadım. Yalan ıöylilyo~u-
nuz .•• 

-Sen beni müdafaaya kalkıtma.· 
Ben, eler temia kaldımaa, ne Kozmamn 
korkuıundan, ne de fuiletimden dolayı 
kalmadım. Bu mahrumiyete katlaaıpm, 
ıırf bu herüi alçak bir mahlfik ıibi ez
mek içindi. Parayı reddetiii doiru mu 
Mitya? .. 

- Hayır, redetmedi. .• Yalnız Uç bin 
rublenin hepsini P•tin istedi. Ben de 
ancak yedi yil.ı ruble verebiliyordum. 
Uıt tarafını yarm kasabaya dCSnUıte öde 
yec:ektim. 

- Evet öyle ... ~ oldufanu 11-
renmif. Benimle evlenmeye kallafm&ll 
da htp bu yüzden ..• kör kCSr pannap 
ıösiinet.. 

- Airafena, ben bayafı bir adam 
delil. bir Polonyalı tövalyeyim... Ben 
ı.\lta,a evlenmek için ıelmlttim. Fakat 
brrakttltm ıibi bulamadım ıiıl. .. tnatçı 
Te anu olmupunuz .• 

- ·Defol 2eldilin yere ıit... Ben, ne 

budala imitim ki, bet ıene ıztırap çek
tim. .• Fakat .wınetmeyin ki bu ıztırap 
onun içindi? .• Hayır ben._ bu ıztırapla 
yl5reiimdeld kini besliyor.dum. Ber·m 
lplam sana hiç benzemez. O, bir şahin
di; ıenin ıslak bir tavuktan kalır yerin 
yok. Buldufum, bıraktığımın babası ha 
line ıetmit ... 

Zavalh kadın ıCSylerken heyecandan 
ayaia kalkmrıtı. Son cUmle ile berııdber 
koltuğuna dilttU ve yilzUnü elleriyle ka 
padı. Tam bu ıırada karşı odadan oy
nak bir oyun havaıırun fıkır fıkır nağ. 
meleri dökUlmeğe baıladı. 

VrublesYlri: 
- Bu ne kepazelik?.. Otelci, kov ıu 

haya11zlanl 

Giirültilyü ipterek kapıdan gözetti· 
yen Trifon içeriye pr.di ve ters bir ıeı· 
le sordu: 

- Ne bağırıp duruyorsun bayle? 

- Ne ha,.ancı ıual bu! 

- Hayvan mı? .. Sen 13yte bakaltııı 
demin JcAttlarla oyn~yordunuz? Ben 
una yepyeni bir deste vermlıtim. No 
yaptın onlan? .. Hileli kiğıt kullanıyor-
ıun ha!... Bu hareketin ıeııi Sibirya)'9 
ıilrdiirebWr. Çünkü ha kalp para ba•· 
mqıın, ha oywida hile yapmııun. Hep. 
si bir .• 

(Devamı t10r) 



1-VAXn 

~ - Bir ai11ri akıllının maceralanı 

AbdUlmecit devt!n!I~ 
--'--1-'~ 

Tanzimat Paşaları 
YaDD: Asım Us 
-20- . . 

ketin mevcudiyetini kur • · '~-... 

Sadrazamla eeyhiali.m ııuzur • = mtım)dln olmadıjmı d~ =~~====~~===-=~==~~=~~~~~~:::::= 
da memuriyetleri icra oıunduk eL tUnilyoriardL Ayni zaman~ içü. 

tan ' ""' .. esmen a.bıAllJe g. mal ve iktJl&dl bir iDılullp ihüya. R d 1 • 
:::..~~==.:.:::~ -~~ J!etlt !:.~ a vo ve ıv aıı o Uzerie el bu.arak yemin e. e biltnn pryetıerıııe raimen 
'Viikela ve sair devlet rıcallnin ifleriDl tanzlme çare bulamL 

• • A &da ada bulunacak ye Okf ar&Y muhitinde Ankara radJ'.OSU 1 Löhr - Büyük vals. 3 - Kari Blume maisi. 13 Memleket uat ayan. a• seveli. 3 - Necmi • Smlnü ~ • meclisı vil or yn1 suretle ye mıatn'· Bil 
1 

t il beraber tilr. - Göl kıyılarında. Kjaer - Serenat. jans, meteoroloji baberlerL 13.'5 • Sana candan sözlerim var. 4 - Y. 
ulema tarafın.dana em&- iJıp&t ve tezYina e d gU 5 - Czernik - Güzel sanallar t6re- 14 Müzik (Riyaselicumhur bandosu. Asım - SuzinAk prka - Ayn dtlflltal nıin etmeleri ve sudur ile ul Ul ttırlil muraflarlD gUn .en bll. TORKIYE RADYODIFCZYON ni - Uvertür. 6 - Amadel - Saz çalan Şef: Ihsan Künçer) : 1 - o. Guillon sevıllimden. 5 - Halk tilrkllJQ - 1.-
nm da şeyhial&m bUZUl'UJldr. ye. artman devlet bar;ineaıni • _ . POSTAi.ARi Aşık suitinden ·Aşk rüyası. 7 - Brus • ?tlarş. 2 - Johann Strauss - Viya. dimY daldan ovaya. 1- Kemal 1-
tnin etmeleri usul tutulınuttu. ne tılar& ujratmJtbr· Za· Turkiue Rad11oıu • Ankara Raduoıu selmans • Felemenk raksı. 8 - Heu- na kanı (vals). 3 - Ouber - Tacın el- yazi Seyhun Kemençe tablml-. 7 -

. Umera ve aske. yU.k aıkm 4Ukçe Baltacı ve Ka. D.\LG.\ UZU~LUCU: berıer ·Şarkta. 23 Müzik (Cazbant - masları operasının uvertürü. 4 - S. 1"ab:. Şetaraban prkı • Baclel Wllal Ulem~ ile~ tlerde valiler• ruret görill tstanbulda bulunan 1639 m. 183 Kcs./120 Kw. T.A.Q. Pi.). 23.45 • 24 Son ajans haberleri Joneı - Geisba operetinden potpuri. içilsin. 8 - Şemsettin Ziya• E7 J•n-
ri zabıtanın. y~erhıde me manto gibi kaç ecnebi ban. 19,74 m. 15195 Kcs./20 Kw. T.A.P. ve )'al'ınki pro,1ram. 18.30 roıram. 18.35 Müzik (Balo mü. ca açıl. 9 - Şetaraban prkı - BarU 
mutasarnflanD ye göN ufak tefek bir d l&IT8f 31,70 m. 9465 Kcs./20 Kw. SALI - 4/4/1939 zili - Pi.). 19 Konuşma. 19.15 Türk demdir. 10 - Tamburi Cemil· Şeta-
lnuriyetlerlnln icaplanD& terden ve tebaa arum alatlkraz TÜRKiYE SAATİYLE 12.30 Proıram. 12.35 Türk mllzl· müzlll Fasıl heyeti): Celll Tokses raban - Saz semaisi. 21 Jlemleke& ... 
huauat ibareler vardi. verileD _,snlerden 2 4 - 939 - 8 - 4 • 939 ıı . Pi. 13 Memleket saat ayan, ajans ve arkadaşları. 20 Ajans, meteorolo- at ayarı. 21 Konuşma (lllah ...uı-llemııu hediyeler fUD)ardl: )il ~ giclllerek devletin borcu HAJo"TALIK PROGRAM • No. 19 ve meteoroloji hab~rlerl. 13.15 itil· !i haberi.eri, zir~~t borsası (fiyat) .. 21.15 Esham, tahvilAt, kambl)ro - aa-

h altm. ve gOmUttell ya. 'JO una diytıD artmlmlltD'· PAZAR_ 21411939 zik (Operet ve netelı uvertürler - Pi) 20.15 Türk müzıtı: alanlar: Vecihe, kut borsası (riyal). 21.25 Netell pllk 
cev e~t. buk ta· mtltema t ~ öltl • _ . 13.45 • H Konuşma (Kadın saati - Pahire 1''ersan, Refik Fersan. Oku- lar • R. 21.30 Müzik (Şan realtaıl: 
lUbme kıymetli eeya, çu -·ıllll, OnUD için Reil D Ali _ l2.30 Proıram. 12·~5 Muzik (l\ü· Ev hayatına ait). 18.30 Pr01ram. 18. yanlar: Mustafa Callar ve Semahat Soprano Aıiıe Duru tarafıllQD) 1 -
lamı, ki1rk, pi, JrumıtJar, a-ba mtınclen llOJll'& yerine ': da çuk orkestra • ~!=. Necıp. Atkın) 1 -:- 35 Müzik (Oda mllzili - PU. 19 Ko- Özden ses. 1 - Hüzzaıu peşrevi. 2 - Scbubert • Ninni. 2 - Schubert "" 
Cla.riye, at, beygir, sair bU,WC r PaPJllll bU defakl llçtln sa • Yar!i~ Uhl • Grızınce hır daha ıit- nuşma (Türkiye postası). 19.15 Türk Elem efendi • Hüzzam farkı • Etki Gül ile çocuk. S - Smetau • Sd). 
.l'a.nJar tUrlil zahirelert aJüre. ıetincSe en ziyade ıııalf mrluklar· ~elıyım. Vals. 2 - Valter -. Rü1a • müzili (Fasıl heyeli): Tahsin Kara· çeşmim hasretinle. 3 - Udi Hasanın mıf nfpnh kıs • operasında ....... 
den • lan kuru yemltleı"ı o4aD.. IJ)alılıJtbr· Artık devletçe Keman, solo ve orkest~a fçın. 3 - kuş ve arkadaşları. 20 Ajans, meleo- • ?tlüstear prkı - Gitti yar elden. 4 - 41ın aryası. ' - llaasenet • lılaa• 

sayı elan • aımmuma lUzum Hanschmann • Andalusıa ... ls~an)ol roloJl haberleri ,ziraat borsası (fıyal) ~evki beyin· Hüzzam şarkı· Küpde operasının: 1 inci perde U'JUI• 1-~ömUr. .-ter fUD- ciddi tedbır ~a.lsı. 4 - Ganglberıer - Küçük fillt 20.15 Türk müzlli. Çalanlar: Ruşen laliim. 5 - Vecihe • Kanun taksimi. Puccini. "'La Boheme" operasındu: 
Memnu olmıyan hedi.J- tUr. )ıa8Il olmuıtur· lduUinde ma. ıçın konse~ parçası. l3 Memleket ... ı:\ılm, Cevdet Kozan. Zühtü Bardak· 6 - Hüzzam türkü • Sanada yaptı- Mlml'nln aryusı. 8 - Kauenet • 

la.rdı: 'Oztlın, ıkavun. k&l'PUS. ve .1U PJl&.deftetrUl kavrt•uJık. at ~>arı, aJan~ ~e me.~e~rolojl haber- ollu. Okuyanlar: ?tlahınut Karındaş, rayam ~aciycm. 7 - Udi Ahmedin • Mui cöılerlnl aç! •• (Melocll). 21.11 
lll yemifler, çiçek, gUH>eeeklf il noktadan glS en 3~- ler-. ~3.~Ş Muzık (~uçük orkestra • Safiye Tokay: 1 - Küçük Osman be· Acemkilrdi şarkı ·Bir vefasız yare .. Müzik Bir aoUst. PL). 22 JIOIJk (.Ki-
bu kabilden olan sair tatıdar, yo. ve 8UfJ.ttlDlaDerliı t.ehllkest. Şer: Necıp Aşkın) ~evam 5 - Tho~- . yin • Nel a peşrevi. 2 - Rahmi be- 8 - Mustafa Çavuşun - Nikriz ıarkı • çük orkestra • Şer: Necip Afkaa): 
~.~ allt, JmsU. av, b&· larlll ettJll için bir glln heye. sen • Dua. ~ - Maınzer - Dllliln ter yin • llcyaU şarkısı - Gül hazin siln- Elmas ıenin yüzllnli ıören. t - Şev- 1 - Auoni • Melodi. 2 - Holuer • h~"' tereyaiı~ Jmtlar··· Di -~ Jçtmıamda bu meseleyi reni. ~ - JSlema~n • ~al~ 7 Boston. l.ıül perişan. 3 - Rakımın • Uşşa\; ki beyın • Hicaz şıırkı • Kış ıeldJ Saksunya köylil danslar:a. S - Sch-

k, tavuk ve u oJmJ. tf vllkıına du Bu ınrada 8 - Koester • Hınd nınnısı. 9 - J. şarkı • Bana biç yakıımı~or. 4 - lirak. 10 - Saz semaisi. 21 Memleket midt - inciler - vals. 4 - Gobhardt 
Bununla beraber memD -'- :mD•keNP. koy ' mek UR- Str~uss - Vı~~na o~na.a~larını~ efsa: Lemi beyin. Isfahan 1&rkı - Narı 11f- saat a)arı. 21 Konuıma. ~1.2a Esham, • Romans • Vholoıısel ve orkeatra 

Yan hediyelerin çok olmUI J'~ -- .-ra ;eflne geç nesı. 13.50 1urk m~zılı. Oku~an~ar. kınla kül oldum. 5 - Rahmi beyin - tahvilat, kambi)o - nukut borsası (fı· için. 5 - Beelhoven - Skoçya baq. 
caiz görillmemiftl. )le~ &il- ..-~ olan klğıt ~rala. Semaat Ozdenses. Çalanlar: Vecıhe, Isfahan şarkı. Etme beyhude fegao. yal). 21.25 Neşeli plaklar· Rr. 21.30 Jarı. 6 - GaDllbel'ler. Aft çanlAn • 
cak az miktan yaim bel olrb- F kJYJD8t1 piyasada dlittilkçe Cevdet Kozan, Ruşen Kam. 1 - lle· 6 _Cemil beyin. MUbaYJer saz ae- i'eınsıl (DeııaJ d~nıine - Komedi). Şarkı. 7 - Gounod. Ave Maria. ı -
11 kavun ve hrınız ve ta~ ::...- iptida altm.1& bap.bat yati peş~eYi. 2 -d Lemd'id·IU~şak 3fllr· maisi. 7 _ Züblll B•dakollıı. San· \:azan: .Kemal Tüze.o. ~2 Müzik <1Kıi- Recktenvald - Griznıde. PotpurJSo. U 

• ~ .--.- tte olan bu kiğıtlar yil7.de kı • .senı arzu e er ıM e erını. . . - tur taksimi. 8 _ Asım beyin - Hl· çük orkestra: Şef: !\ecıp ~şkın): - Müzik (Cazband - PL). 21.~ • 2' a 
kuzunun, tatlı altlJI ve 'Yfl" lu1JDe kaanma tedavili etme _ Lemı - Uşşak şarkı· Gunler. geçı)or. caz şarkı • Her zahmı ciler suze. 9 Waller Noack • Romanlık uvertür. ajans haberleri Ye yarınlq Pl'OIN& 
lurahileriıılıı bel. Jflt e1llJI •laıeD no ' - Şükrli ·Uşşak şarkı· Ge~U mu· _ Le>li hanım. Hicaz şarka. Zem 2 - Azzoni • Sabah şarkısı. 3 - J. CUMA - 1/4/1939 
ınurta mlktarmm. nlU fe baflamıfb. . babbet demi. 5 - S. Pınar - Beyatı d d~madı• JO _ .Halli. tüı:kil· Strauss • c.;anlaş • .ı - ı-·ranı Abt • J2.30 Proıram. 12.35 Tilrk mGd· 
geçmemem pıt eclJhnfftl. Jdl • Bu hal olduğu gıbi devam e. şarkı - Delisi~ deli ıön!'lm. 6 - ~f- ::v _•Karanfil olacaksın. 21 Memle- ormanlarda, ve ninni. 5 - Schneider ıı . Pi. 13 Memleket uat ayan. IJ...-

Bu kararlar ~ 111 ]Mir d.enıe bir m\lddet tonra klğrt pa.. fak farkı - Gırdim yatın babçesıne. k t an 21 KGBUfma (Hukuk _ Tirol dallarının halk prkı ve dans ve meteoroloji haberleri. 13.li • 1' 
kiımıer vardı: JlaDf'd _. ta ra kıymetinin ılfıra dtleecefine 7 - Uşşak saz semats!· U.20 • 14.30 n:ı ~~Y: k~rumu). 21.15 Esham, !arından potpuri. ti - Main zer • S~- 1lüzik (Karışık proıram - PL). 17.IO 
klnı 1 1-~ ~ umumiyetle kanaat JA.sıl olmuş- Konu,ma (Kadın saatı • Çocuk ter- hvıiJlt. ~n hiY<>m-M1 b,0rsası ı· t«;P,.l 7 T P.Elıa~~. • p~cr perı· Konuşma (İnkılAp tarihi denllrl • 
abbaoluna oda'9t eitfll --:ı tu M ltılett~C!-'~anlaJ ~r.ain•Mtairılır li.ai 2rograın. _ı . r. ~): :'ıt1l-~eşcti:Plltıar ~ !'H. 21. si • Fılınintlcn • ncşcföhn ınrkısı. Halkcvinden naklen). 18.30.ıP~. 

P armı JılO b1r hed~ • em -AliWlw (Faıar çay.ı ... pl.). 18.la Ko- l . r~ ı • ŞeC: l :"'1' J..l'UJKlld.. hPaiıi'• m~9dileri • 18.Ji Millik (Nefdl mOlik - PIJ. 11 ıda.l?etli olan .tJar ~ er.; 6J devlet.. aJefhiAıi Jalı8kete geç. nQJma (Çocuk saati). 18.45 AfQzil WÜI~ r1~::rf· 1 W~ Cherubln • tJOlpuri. 23 Müzik (Cazband • Pl.). Konupna. 19.15 Tirk mflJiJl (F~ 
l• sötOrmt~,. ... 1Are ve pU:il ilet için bu hali bir fll'88.t telü:. (Şeıı ~'4a ~llfıtl • 1bralW.- O•r. :w:e !;!* ~~ Journ~ operasıbdtiıı u- 23.45. 2' Son alana haberleri Ye ıa· be,..u:>-. aÇlaDlar: u.tkı Dertaan..,.. 
kek tarafmdaD ~yine baj1e ~ ~ lllı ~ha! Alet '6C.kierl>. ı• ıl TGrk mllaltJ ~ - ... ,r,.~I.@ bov a • 'l aci ~ıa~ p~ ret Kadri. Haaan Gilr, Hamdi TobY. 
tarafmda ~ Ye. ~ ............ k Bpl ~#iM' ieo!Lnl a ilHlflr, .. bJ). ti: lfaei ~ Basri Üfler. Okaıaın CeW Tobil. 

.. • JJaftf hediyeler . zırlandılrlan aıı1qWyorda. HQı. *fJarı. 2Ô Ajans, me eo o ı &LU~ tenuto ~ Vivace. AnetnUo. Presto • 12.30 Prosraın. 12.31 Türk mqd 20 AJaııs. meteoroloji JaaW m• n~ -.gır ve .. -ıntoı. iına.111 ve mü· ecnebi sefaretleri bunu leri. 20.U Tür.kmüzl•l. Çalanlar: Re- Assai meao presto. Alkro con brio. 12.30 PJ:'Oll'UD. 12..3& Türk miW· racat bonuı. (tJ1aO. 20.15. Tllifun• 
rilmiyecek, 1:.-:;bl nikihta bu. t1 hali s3 l kte bil kin.mi. pt Erer, Vecıhe, ltu~en Kam, Cev· 3 _ L. Van Beet,Jıoven • "CorJolan" ji. PL 13 .Memleket saat ayarı~ ajpı zJli: Çalanlar: Vecihe, Ep'eİ Kadri, 
ezzin :ve bek!ıi6 a• tat olHIArS açıkÇ& '1 eme n e çe det Kozan. Oku>aoJar: Müaeyyen Se· iriL 22 JO...JIQıilt (SollsUer - ve mcr&eoroıoji haberleri. 13.10» • U Kemal lNyazl Eeyhun, CeYdet ~ 
}tmmHı mepılt mu -ea p .. ,ortardL Devleti lfliatan ktirtar- oar, Haluk Recaı.: l - Omıan bey • UTert 21 M6iik ·(Caaband _ PIJ. 2u~ Mllaık (Karııık proaram • PL). 11.SU Okuyanlar: Necmi Ban Ahıska W 
tıcret ımıwmmda lktlb JQ. mak için A1i Pqa aleni aurettıe Xlhaveııt pqrevL 2 - il. )iuretlia • Pl~C So .:fanı haberleri n ya· Proıram. 13.35 KIWk (Romans, baİk Radife Ney.dık. 1 - NihaYent ...,._ 

w afre ~· mubut bir Jdare teaiainden blf. Nllıavent ıarkı - Senıls e1 tuh. 3 - • D ıarkıları vo saire - PL). 19 KonUf· yJ. 2 - hmail Hallı. NibaftDt JI. 
re akçe~ ...... ..._ ...x.-tıyordu. Ralunl bey - Nlhuent prkı •Saçla- rıokl ~ l/4/l93t ıua (Ziraat saati) , 19.15 Türk miW· rllk semai. Jo'eryadile yad •JlerfANI. 
klh ve ~ stW ..,ıerlJl ka çare •-- Qzakerat DL rtna ballanalı. ' - $Dkril Osman • CA~ 3Cl PJ'Oll'IUlle 12.S5 Tllrk milıl· ıı Fasıl heyeti): Çalanlar: H•kkı Der 3 - Hacı Arif beyin • NJbayeat fll"' 
bir vt nipD ..,,., ım..t 1ı&ba Cereyan eden ~elA dahil Sminlk prkı • MOptelbl dert olan. il· ~olar: Vecihe, CeYdet Calla, waıı, J::jrel Kadri, Hasan Gür, Huri kı • Şarap iç amteminde. 4 -il mutat~..__.._._. p km- tlcemnde Mecll8l ya 6 - Ahmet Rasim - Suzinlk prkı • R fik F r Okuyalı: Radife Ney- Ofler, Raıudi Tokay. Okuyanlar: tah mi beyin • Nihavent fU'.kı • 
ve ana• pmw--evJenmele. olan memleket ricali &ci1 bir te4- Bir nete ~arat hasta tcipilL 7 - lıla- ~· l-:._ ~t pefl'ITL 2 - Refik sin Karakus,.Snfiye Tokay. 20 Allllllo ııilzDp de ey melek.1- Fahire 
ıarmm W ~ onlarm bir almmı- tehllkenfn. kati oL laur prkı • lilll kanaJaD. a - Şerif ~ ' -Rast prb • Yakdı cihanı meteoroloji haberleri, ziraat borsası san • Taksim. ı - Nillaffat flrla: • 
rinde verilecek ,eyler te.. cluimld& mtıtWUc blddar ve btı !çll. Mahur prkı ·Alamam dotnısu ter;n S _Udi lbrahlm. Rast far- (fı)alJ. 20.15 Türk mıizilı: Çalanlar: Söyle nedir baial aıu.a. 7 -Qffaa•• 
dalma itlerine yanyacak ve clllQncelerlnl bir mısblt& ile Ab. desti emele. 9 - Haluk türkllsil • : e. ~evmediklerimle ıönlll avutma. Zithtü Bardakollu, Cevdet Calla, Et- şarkı • Baluııayor ~n,ü alpla. a -

ınuyacak surette olml'lll&, ide anettiler. AbdWmed Demirciler d•mir d61er. lO - Mu- 4 
1
_ Leminin • Rast şarkı - Sazın ıi· rd Kadri, Kemal Niyazi Seyhun. O- Refik Fersan • Htlaeyal tar1u • aiı.. 

lef. 
0 

odaJarmlD ve bele gelin c1Dlmec Ylkefl ma.b..tumı otu. bayyer tllrkll • Kır otıanı~ d;;ar~i bl ıinem dahi. 5 - r.evdet alla - Tak kuyanlar: Sadi Hoşsu, Melek Tokf6 bakacı birleterek. t - SidetUıa 
gelin . tezylninde bUriln • Meclial ela f eden tL 21 Memleket aaat ayarı. 2 ~- ılın. o _ İbrahim efendi - Mahur şar- l - Tatyoı • Suzinak pefl'evi. 2 - nak • Muhayyer prkı • Batan 
mıhalleruıin il '-•.:;.lam& ~ du. VUkell anam c;!..n-aı-..... pllklar • R. 2l.IO Müz~ ~ Kil • kı • ~ olsun. 7 - Mahur saz se- Zeki Aril • Suzinak prkı - Şevdlm kaaa benziyor. 10 - J1.at l'lr'lW 
eUk ve kurdele e ..,... tL ..rrut ~ ...-a-- clUDhar- bandoau • Se • 0 

_ _ _ _ _ _ Ay doldıı batmadamı. 2~ :=n ıe:!ı:!:U ,:ıa;vre ~-=-b~:.:=: e:: :e~ teo ri;l::l _-:.~r::ı)se~~~; - V-A-K-IT- S_..,,POR- M-0-S 1 B ,-KASI =~ :-rvrrai). ~·l.~-~= 
p.l pbl eati un1e CM-- udruam Ali Çiçekler raksı (intermezzo • • I' bl nukut borsau <ftJ.111 

ve yatlık ~.ı ... ..ı lilalenm-1, a· Rivayete &'Öf9 vflkelhm ilrafa. Berlio~. Rom~ karnavalı (Uvertür). • ;:m e::; pWtlar • R. ll.Jt 
muvafık fe.J_..e sev Pal& ile dijer 4 - P. Tscbaıkovsky - 5 inci 1enfo- (Se f nik pllklar) 2l.18 lltlllt 

k yaygw uıultl terk Sle • tm &ıilne geçmek için AbdWme. nisinden • Andante c:antabile: Vals ~ 0 Pi) 
23 

Müzik <Cob8ıi.·.i. 
~ voesine yflll&'Umlflil ve c1de maruzatta buJunmaıan fil (Allegro moderato) . 5 - J. Slbeliuı Futbol, Güreş , Yüzme lodil~~;5 • 2• Son ajanı haber~ 

r.epederle ka)'ID valdmtn cu.. 'Lll-A_, ... andırmlfbr· Bu hikl. - Finlandia (Tone Poem). 22 Anad°: ve Atletizm Amat•rıerı· p!~:nkl proaram. kayın atJan mQnallp be. waa~ devrinde vtlkelhm ıu ajansı (Spor servisi). 22.10 Mil u =:...:.:~..:...._-----~~ 
rna gUnil da!ll 4Jr ye Ali Pqa olan zik (Cazband. pi). 22.45 - 23 Sona· A d 
diye verıneal ıtzırn -...... .... nedimi olarak töbret = edi- Jans haberleri ve 1arınki proıram. rasın a 

u kilde alJD8D _._ HafJS Omer Efen41ye t PAZARTSl - 3"/1939 SPOR B ae ki TaDzllllJLU S,.JHJ... dil1r Jd eöYlecllr= 12.30 Proıram. 12.35 Tilrk müzi-
teriyor ya1Dd devlet tel- (J)nGtnl 1'G1') ll _ PL 13 Memleket saat ayan, a· 
yl ilin ~-Aaıı glahat ne jans ve meteoruloji haberleri. 13.15 • 
kilit! DUIJll'&A- A t umum"ı mec- 14 Müzik (Karıfık proıram - PL). - kk 1 vilaye 18 30 Proıram. 18.35 MIWk (Cazbant Çana a e PL). 19 Kon ... ma (Doktorun saati). . 1 • •1 bitirdi 19.15 Türk müzili (llalk tllrkWeri • 

l •ısi IC. erın . Sadi Yaver Ataman). 19.30 Tilrk mll-
9"6 zili (Karıpk proıram>. Hakkı Der-

man, Eşref Kadri, Hasan Gür, Ham
di Tokay, Basri Oner. 20 Ajans; me
teoroloji haberleri, ziraat borsuı (fi· 
yal). 20.15 Türk milzill (Tuna ede
biyat ıecesl) Orijinal Tuna ve Ru
meli tllrtilJ,erl. A - Mukaddeme. B -
şur. C - MllzJk. Takdim ve Jdare e
den: Mesut CemlL Ankara radyoıu 
küme heyeti (Koro). 21 Memleket 
saat ayan. 21 Konufma. 21.15 Esham 
tahvilAt, kambiyo - nnkul borsası 
(fiyat). 21.25 Neşeli plAklar • R. 21. 
llO Folklor - Halil BedJ Yönetaen. 21. 
45 Ubıit (Oda mllalli- Oboist: w11n. 
tach. Oboilt Orhaa Barla). (Kor A111 

adal ...,ır.t nrldat ft le: Efta1 Glnfl'8)'). BethoTen • Jlo
\Til Ayet Ulll oJmak beN 9S9 yıh ıart'ın Don Juan dQe ıO llıerlne ._ ... 

Ctne»t.Je, (BulUID ~-1r ıııtııevaslDdart daimi ehcllmen il- yas:rolar. 22 Millik (Kilçhk orkeatra • 
masraflar r&r&ıUDde tAJtWS'"- etıDil ve -•--lr 600 bin, kWtU- Şef: Necip Atkın). 1 - Willy Rlc
mall bütçesini tanzim ile ]t8.bW UtÇe genel Ol&'- barts - Kilpflk balet ıuJU. 2- Hannı 
y--si s~k datıhmftir· Y~! ır. 
re ayrılan kısmı da 200 blD ~ 

Yıldızını 
• 

seçıyoruz 
BIRINCıYE 

Bir Bisiklet l'ulbolcu 7'.ır7uın (Beyb) 
ikinciye: - Şık ve kıymetll bir .. at; ilçilncuye: - bir ~t 

iabrpin: d6rd0ncilye: - Bir .. pka: befinciye: - n 1ene 
Resimli Hafta aboneli: altmcıdaa onuncuya kadar: Birer bo
yanbap: 4 kipye birer çift ipekli çorap; 10 Jdtiye birer ade 
Tayyare piyanıo bileti, onbeı okuyucumuza birer tiıe bU 

)'llkkolonya; 15 okuyucumu-. birer llee ldlçU.k kolonyao 25 ki. 
oiye birer tuvalet sabunu; aynca 1DO kiliye mahtelif clu be. 
41Je)er. 



·ı· . t• d .. Etrüsk vapuru r Heyecanh Zabıta Romanr 

ngı iZ sıyase ın e mu- ::t!:e;.::::=;;~~~ KURUKAFAlARIN ESRARI 
1• m hı· r do·· nu·· m noktası :!s:.-:-:::,.::.ı~:4:::::; 

babmlaruıdaa da can ve mana-
n tahdit edlcl malıl1ette &71PI._ ______ _ 

ln•ilterenin Lelı. istana gardım fladi üze- ve kuıurlar sıtrtUmedJll anla- - Hayır ..• Dün ıece Selbllere 1et Junızhlı. kifayet •tmu. Her-
a • •ılmııtır. sitmittim. Aile erkim lıiımetçi- halde motouklet bınınnı. Trevor 

-·-
• A •k /, J f [ A b / d 4 - Gerek lfçllllln umumi- lerle birlikte bir kafile ttfldl tele- Selbi clniyed De de a•lk..S1r ıö-rıne merı an OTSasın a 6 aş aş a f retle arzu olunacak mUkemme· rek Luisl aramata çdmnfbk. la- rilJorlardL Ve ihtimal beni lelbi· 

Parla, ı (A.A.) - Tarihte ilk plrlmle"inin arttınlacatını nan Polonya araaındakl mUnuebatr Uyet derecealnde olmaması ve at on bir ıulannda ben lhti,ar Sel· nla Jratll IUl)'orlardı. O takdirde 
defa olarak İngiltereııln Avnı • etmişlerdir. zehlrlemefe matuf lUıumıuı gerek geminin noksan ve ayıp- bi ile eve cllnmtııttlm. Hismetçiler benim Selbiyl alcllrclt.lkten aonra 
puma prkmda kat'I teahhiltlere KAN \DA'DA. DAHlLt HARP bir nUmayı, olarak göstermek- ları balunclatu halde tesellüm hi1l ar•maldl metculd6ler. Bir L UYJtmÔ iPn hit MtJrvınm moto. 
&iriltltl ve ilk def&~ lriiUı OLJSILta tedlrler. e4llaılı 1nılumuı ve bu nok- rahk ben Selblnift yamadan ayn· runu plauf ohmkhp pewıt ma 
amanmda mU8elllh ~ 1* AY&m kamaruınt?a bir nbtuk Kaamaflh b• pzetelerln mi- 1&11larm lkmall için zamanmda Jarak nin aplı katma lnmiftlm. kul &8rbeblllr. Leroyl Vui1eti-
mtııet Jaallnl aldığı siyasi mah • ıö1llren a4UJe nuırı B. Lapo. taleaları. Polonyu.m fimcll ar- tedbir alınmamıı olmuı bakı- Derken bir aiWı Hei lflttlm. Çar- mi takdir ffebillrll& Bir taraftan 
feDente llÖylemnektedlr. lnte, lnslltenıala veJahut tası· tık realiteler hakkındaki afa- mından icap edenler hakkında çabuk yukan Jrottum. Selbi oda· korku "' •blyet 19Dde bulun· 

Ba ıra&JıfeDer, bu halJn l8tisııal Us bnparatorlutuaua bir harp ki görtlttlntta Jenldea pJzden tetkikata rlrtıllmlt ve cHler ta- nın ortumda mtiltil ,aa,onta. mühtım: 4lter tanftaa lnUmde. 
lılr ~yeti hai& olduimıu. tehllkeıtne maruz kalmuı tat- ceçtrmete me1ledeblleceıt kor- raftan bunclan aonra teH1111m Alımda bir kmtmı yar• nrdı. ld otomobile ,.U,m* merala be· *" llmcllye kadar 1ngl1t.ııre • dfrlncle Kanada efkinamumi- kuaunu lbıu etmektedirler. edilecek cemllerde aynı vaziyet- Siyah fötr ppkab bir adam pen- ili tamemeıı jiljii l:IDiftL Ve poli• * 4lldm& Rhhı'den bafb. hu • 1 .. ınde ve iktidar meTkilade te dUttlntllmemesl için de tecl· cereclen dıpn ~orclu. ~ JUdl&ım slW yoluma 
datJuı temin etmekten ~ MOZAKBRBLIJR VB bir almmııtır. - O vasi_... ne ,aptm? c1nam ettim. (Saüt lımuturbn 'da bl hanst htlk6met bulunana bu- TBMASLAR ı~ .... 
iti ~frler. Strela luıun, onu tnttclahale7e icbar e- D - Harman tipi "Trak"' - Ben dalın& yanımda tabanca Ud4e -bir HUCUDU atnnm lnriL 
Je !DgUtere mevcut Locamo te- decek derecede ılddetll bir ha- Roma 1 (A.A) -tnslllı mu- ''Su'', ''Baraka'' pmllerl: tapmn. Bu, mqpl oldulam 8po. elen ıeçlrlyorclu. Soma 711tlnmup 
&)Mltlerl lıarlcine çıkmak 1lte • rekat hu.alı selecektlr. lahatstııarı bu aktam Jenlden Bu gemilerin mukanle Te ra Terdilfm eheaimfyetteadlr. 0.- dudaldanm mJatıyor" anlam.il· 
IMltilbli urahaten IÖJlemiftir. ttaı7a harlcı18 naıın Kont Cla- şartname hlttımlerlae mutaba· ce ftktl motoru Jranttıran ..,a ta 4"am ec1l)'Oftla) llsll uatml· 

Polonyaya verilen teminat, in Bttaranıt nlıamatınm Kana· on tarafında• kabul eclllmlıtlr .. kati ile haklarında Uerl ıllrUlen boanak iatiyen dOIQWlllnm ftl'- J&)'llD 1-0JL. lfetkeıle olan fU: 
llHs lllyuıl mahaflli tarafından da Hmanlannda lng1lls ıemtıe- Londra, 1 (A.A..) _ Polonya itiraz ve tenkitlerin cUmteel tet- dır. Hattl idcllalı 1U1f1an kasan· OtomobDI tülpee deftla~ Be
~ ablmıl bUyUk bir adım rlne tatbik edilmesi Kanadada btırtlk elçlıl buclln Gtleden IOD· kik edllmlf ve neticede cemile- maldıltm& mani olmak ~ hqa· nim pqllM c1lpn obSMutı. Otıomo. 
~· . dahili bir harbe aebeblyet vere ra Lord Balifabl ziyaret ede rla TulJetlerlııde tekne, maki· tuna Jwldetmek. beni ubtlumk MI kocaman bir biDamn lnlade 

ÇUnkll bu 8Ul"etle l~tere. cek.tlr. ret blr Hat sGrUemu,tur. ne, kasan, J'apı ve kullaDJf b .. iatiyenler de bulunu,ctr. Bu 1-lam dmtlu. lsfnde Ud adam ftrdr. Bir 
l'nnanm emniyet aiyuetini ta- Ka.ı..'la:t h B. Lapolnte, uke- ınmtanndan can ve mallan teh· dan daima mllaellltı bul-it taneai direksiyonun baiındaJCh. 
N .tm1f olm&ktadJr. rl m'~kelleftyet lhduına mUte- ''Preu Auoclatlon" un Ter- dit edJel ull veya bunun harf· muvafık 

1
armutllmdUr. Tabll'CL öteldli dıpn çıkıp lllnaJa strcH-

1NGll.Jl'ERE GARANTİ alllk her tarıtl proJelenı malla- dlll malQmata göre, bu mflll- clnde mukavelere aykırı fer'I mı çıkarıp ateı ettim. Zmmeder· Bu bir kenara ukJananls ..,ret-
VllUl'.EKELtDtR!,. lif oldug-unu ıö1leml1tlr. kat eaauında A.Trupa Tulyetl m&hlJette bir kutur ve1a aot- aem. tabaucamdan çıkm lurfuD mel• lıla1•clm Ne ı..-.lam 

Lon4ra. 1 (A.A.) - Evenlnl ALKANY A NB DiYOR. f tetkik olunmuı ve Polonya harl- ıan teablt edJJmemlttlr. onun koluna laabet etti. Her ne ltn~um. Bit mizanla alı· 
..... nl swteai Çemberlaynin Berıtn, 1 - Alman gaıetelerl, cl7e nazın Beck'ln ziyaretine m - AbJ dpl .. Suvat." ye hal ile, lrolanun IUllleblım hlt- koDmÜt8D bdmü pollle slcle.. ..,_.tml mevzubah8 ederek dl B. Çemberlayntn avam kamara- alt IOD. haıırlıtlar tamamlan- "trln" pmllerl: settim ve elinden bir teJ dUfttl. miyordum. Bunclu bafb bir en-
JW1d: ellU1l llDdakl be1anatını, .Almu.7a ile mıttır. Bu semller hakkında ileri ıtı- Ve ııszdeıı bybolda. (Smit llp· diteJ• daha .tilttUm. Selblyl 81dU. 

!n,atln gok &fır bir m • rtllen itiraz ve tenkltler tetklk rumdan birkaç nef11 daha lıttll- na .ı.mm. Lald de bFmıt ol-

~ deruJıte ettJkten ao;ıra da ç . l ·ı t k ar ,_ u·· edllmlf YO neticede ıUratlerlnlD te çektikten 10nr8, bmarltlnf tL muı aklımdan l~Jorda. 
nup.dalrl gerglıılik iP m

11 01 ın ı er e r n - dflfDledltl. kGmUr Hrftyatlan- bakaya butınp ilıUne .... et• - Pe~ soma De yaptın? 
_,ar. ul lngllte nm mukanle ve tartname htı· ti:) Herifin elinden dUllll ter - itte onu .a,H,ecella Bina-

~..:: ftmahlyet cuma geçtı·ıer tUmlerlne uygun bulundutu elilip aldım. Çarçabuk celıime at- am bı•'!' .... ~ War apk 
taftli """"""el~ N n.nz1..r. sOrWmtıtttır. tma ve pencereden uçrayıp. ardm· balanan bir kala•! weftllıb. Ora· 

o • e tP.. dan kopala bafladnn Ortalık ,a aittim fl herifin ail;dlli kapı. 
•ati Kolt~ tngllls prantl- Chuagklq, ı (A.A.) - Çin kıtaatı .A.llJlnln birçok ıtrateJlk • k karanlıktı. Dyibl dıpaa clolfu, 

11 
lklemlle b11hdaa Oteıd ada· 

lılm iıai1l olmadıfı turih edil• aJa'Dll bDdlrl)'Or: mevkilerini tekrar ele seçlrmlt· Japonyanın ılha yarım kilometre kadar arclmdan mm Jldai 1Breme4m 0tamo. 
Melkllr. tnıutere etkin umumi Hallhaıırda harekltı utert- lercllr. Wuchkung'da attı dUt- koıt Yalms ayak aulerlnin ar- bill alıp~ Mara hlr da-
~ld tahanll = = 1•,. ıahne tefkll eden Klarp e- man tankı tahrip edllmlf, bir eftigv İ adalar ~ kotuyordum diyeblUrlm. ha ıerl dl ..... Buıb de 8)'IU 

l'MıDI' sftd 1llUD j 1aletlnln 10 kilometre tfmall ta71are d01Url1lmUştUr. OöfUa Zira branb\ıan 1Bz16zi118rmU. kahvede alrpma kadar Wledim. 
natillflı bir aruiyi garanti ede- Garblalndekl .AnJl mevkllncle sGltıete 1apılan mUcadıleler _, y~ - BartclJe neaareU, M ... ,... bir eter plandı. 
cet ~ IJerl sftmemtplr. Cin ~etleri fldctetll Mr ••ka- a~.ıe j PS.ıö ~HIM' .,.._. ~ Wieııl#'lii n Jl'akat ~ llyalı ~ W. a-

JtOJv:a:LT AVRUPA !LE bil taarnısa 'Seçmftlercllr. Dtln -ıtttUıf 7apılan mttcacleleler dan llbakı muetulnl ':°~ ~ = onu bekliyen '\& ~'Tllftlllt damdı. 
,... .. xılll'~~) B. ıab&h, aaatlerce devam eden Çinlilerin de zayiatı m1lhlmdlr. :.ı::' .::=~• verdllf. beya. o, otomobiline atladı. Ve ben ye· Leroy dolrulclu. Qasl•rl parb· 

.::.~ lrlllmd& ~ bir muharebe neticesinde, C1n utta bu 11mua hakkmda henlls teblfl tipnceye kadar otomobil hareket yordu: 

~Jdmf,etlnl ecnebi U t edD.cek bir reY olm&dıllm I0)1eınlf. edip ıitti. - .,...,~~..-~ de • 

..... ft diler ıatama tepnll Bitle ı·I D u Ur. n•gvıJGIMt - Soara.~ Jrarallotl- ..... .. . 
rr.••lllDllll lhtlmsU brpmıc1a bil .r.uımn: aDDll'1"11 caat ettin mlf Smıt cewap Yerdls 

eUtacJa bir korku htıkilm Parl8. 1 _ xuıdar Jıhcllal Spalthlr - Hayırt - Blbette ... ,-aJcam. ">..an-
•meldıl old .. a-.. 86ylemekte • (BGI fanl/1 S llCUeJ kb1an rüama ..,_.. 1ı1r uı aldı. adal&nDm Ja-J& t&rafJDd&D 1galbü - Neden? ce •nl burada wna, dniren ada· 

........ llaldm oldolu veçbile B. Beck, bu .Alman mllletlnlll r-- OIİk .__ıı-ı H ..a .... Hadi. 
clb\ fnıUtere ile FraDlamn ar • son mesele haklunda Romanyanın Hltter mDteakillea ebellnn1reU• tetkik etmlfllr. nana- - Çilnkil o mraia tir 8IOl • mm __.. • • 
1ftıbneld• olduldan faali,et, bu aoklal nazarını da luh ve t~rlh 1- ba,.U nıentaaUeriDl tetkik ederek ma babmllk huunlldald tekllft Ja. let celiyordu. Hemen yol ortama HDln alt tarafım dlnleı 
fa1dtb,e hl'tl bir aet vUcude ge tin Romanya harici>• naım B. Ga- demlfUr ki: ~w::::ı~==d~: atılarak ipret Terdim. Dunlu. BAn Oileden BODr& çıkan üpm ıa· 
tlrmtle matuf tellkkl edilmekte renku"dan bir ınektup almıııar. Nuıl blı Almanların Flllstinde i- :ta ıeçecektır. dilinden motGaikletl b9na l ıeteletl .ıtut cinayetten bahle. 
•• Bitler 11utkunc1&, bal'pteıı •nelki ,ımlı yoku, lnfllterenin de AJmon olarak vermetini rica ettim. M tll,.orıaıtılL Bir time lldaD. Oku· 

1 ... _ndlaı- .Almaayua 'YUlyeU. alt olalı ıc...... hayal aabuında hiç bir alikası yok· ı_ llleal ,__ela BllWD h.aHın ha 
AJaı menW& eöy ~ ·- da, o ..... Alıa&Dy&IWl tamamlyle lur. Sorar11: Yatanlarannı menfaati- Kısa harici haberler hayat. aıum mi -.-- 4um ••• LeroJJ -

...... ı.tlkWlnln tehlikeye ma • 8U1laa mtıı blr devlet old\ICUllu ve ni mGdafaa etmekten batka bir şey buluıdupmu tısyledi& v....-. rap. Selblıda MsmetçilerlDdea bi· 
• lralmaP takdirinde tngittere 8Öade adbc:u " tullet nUmllllMI dl. )apınıyan flllatln ArapJannı lnıil • VARIJOVA. - PolODya tıcaret aa.. Ben de aaabileıtim. Zaamma ıan rl Lblsi aramaktan dlncltılU llrL 

l'rulllnln Polonyaya yardım ter devleUer birçok barpler yapark• terenin oldilrmele ihliyacı var mı- an Italyaa htlkQmetballl d&YeU tbmLlkendiline wrmupaa: ODU motoslk ela heni, elimde tüaaa ile SelW· 
İllfııloei:tne dair Çemberlaynm a - .Alm&DJUID &DCak bir tek hedef, auL iır! Biz Almanlar Orla Anupada bin ne Romaya SlbnlfUr· !eten atarak kendim blndlm n JO nln .....,m pellOlf•li..,_ ~ 
~ lllSylemlf oldu 6un m

11
h•"'an w A.lm&ll mDl•tlabı ierce insanı öldOrmedit. Meseleleri- • BEr\1.1'1' - A.lyom pzetulala JU la düzeldim. atlarken s&dlll"8 .....,-. 1'e· 

.... uhtemel bir Avrupa refabuu teDıla P)'Mla1 takip •tali aıhl lnliıam ve •llk6net içinde hal dltma sen. A.mmu hQllGmetl AM!Mll Püa bun ,a,..,.wtm' ___... - Din olarak 
m oıctutwıu .o,lemlt .. demlftlr Jr.l: lettık. lnıılis devlet •damlarının bil t&blfJetlnde olmlJ&ll bDtb ANplarm - t • • ,..t ._..., la motolik. 
~ petlnen Alman • "Balbuld buaGa tarUdJl t.etJr.IJd De medllJ bir şey yana o da, Hradcbinc memıeıre ten çıkaı'lllDUID& karar ver. _Evet bilfJOnuL Pakat ne ya- Wr ~,.- ela zor .-slB 

ta._a edel' g&ıOnmelrtedlr. blllyonas ki,~-- Alam7a11 tıem ,.tOMlftun bir Jnlibı tarafından de- bdftlr. Bunlar.,.. llUl9el•rl Çlkanluf m• hıralamnıltım. JlotoliklL lltbııl9 ...-im D bah F• 
ltmslt buraya gelelfdenbe- ber lçla• almak llywtbd takip et. jil bir Alm1111 taı·afındaa kurulduAu· olma a ltUham ediliyorlar. ~yı ' hısl le ıürmete ~ At'lak clGtln ... 

-..-~~ ki tl defa telefon,Ja IDifUr ve 7IM 1ılrçolc r.e,..ı w .... dur. Kaa S&. ~elt kihseıdnl de lnıi- • BURG08 - Iqtlterenfn t.panya ti olanca .~ • aıill- _ Peklll .motOIDdetl ae yap-
IMIDIJ'9 auareti ve Avrupa pa- rlJ&t ayulade lıllt7ora ki, ınıuıere. lizler delıl, Ahnanlıır yapmı,aır. Frıın bUyl1k elçtal S1r PeteNOD Burıo- ıeı ~· Ot°?'obılin peflfte dlltJU: tın? (Dın&Mı mf") 
rRlıı.tllan lltt g&ilpıektedir. illa ıwıaau ~ aakerliJIGe sızlar da Pra~da bJr eser vllcuda ı~ mlftlr. tüm. Ciittikçe yaldapyotclum. 

!iMIBlatJU. lKTISADt YARDIM JelUMk lAllm oldlllt& ..ısn·ı• ldl. tirml• deltlll•dır. Onlar bllmi)orlar • m:aı.tN - Şimdiye kadar Qekoe baJet otomobilin arka I...,.._,, 
EDFCDC Çbk&ı .Alm&D1U1D talaıtp ...._ ki Jnailtereala henii& küçücük oldu- lovakyaDJll Berlla elcı-t bulunan " ı&rmek nuip oldu. Fakat Yltite

ur IDaWa .atUdapn• ._. '°18ll IU bir deYlide bir Alnıan impantoru pmdl vaslfealDI terkedecelr olan Kaat. medim. Hem yolun Wr tarafından 
~•"llluton. 1- Sıyut mahafll 1111' r.aa tudJl eclecekU. CJhp el!!' l'ratın bu lepninde tıbealarınm ih- ııy Hltler tarafından kabul edtlmtftlr. belirdi. Bana durmak 
Qllllt.,.lllll Polonya zararma her A.lmaQa lıa paber llJUaUll ....._ . kabul edı)'ordu. ~ e daha Kutnlye bir ulrert m11freu ..ıam birçok polil larclı O • 

.. _.. '---da l'ruı ltl llalde JlmdlDI ••'""""' ıı..lllar. liraınını na. ~de bulUIUDUflur hfnn için ipret veriyor • to. U 1U1 w v~ • ....... Yablııla bundan bin aenc evTel ua Abuan kra· · t _
1 

U...S ...._a. 
f'Dlflterenln yaıııbqmda fi -~ etm_.k •- '* h Pralda oluru)ordu. Jnıilızlcr bil- • Heı.lllkt 1 - lD&'flten dıf ucan mobilin ıeçme-ne m 1 .... ....,-
almunim Amerikayı Av- hata lfledl. DIDı& bartıl itte • ka.. nn bunlan bllıntzler. Blleınezler nasm RubOD bu •bala tanan ile lerdi. Ve her halde motolikleti P· 
dıtmolrrullerine iktuıadl yrtmJ.,.. lıU' •tlONI olmUfbal'. ve eSMsen bılnıelerıne de Ulıu(ll )uk- Feıalandl;ra'~ ~ lqllm aa. lan adamı enyorlu4la ki, o ela bela. 

.ftlllllıl!llcla 'bulmamak yolunda ''Bu ~ W'e=cll, A.lJDaD IDDleti .ur. Bwılar b.iıu ıı lulmemıa kih· an Btoldaolm a sttmô r. elim. Anladai ma 18re YUl'Up de-
.a..flııi beJaD etmektedir a lll7&de llll!ıtan•• mJDet oı .. dltı dır. ilin virdiiim adam motolikletinill elin 

11tarafııt Jraınmunun Jelli • balde kalaramaaca dlSVOpaa,ttır Ye Hitler bundan sonra Münib si)aM-
311733 

den alınmuından IOllra bn&ola 
• trllllilea -ırmn ı A-pa bfçtıılr mille& ..._ uarc. salebe çal. lnden do absa=twıf 't uı.:ııı t ırkı. 

1 
•ikiyet etmiı olacak. Polil de her 

• .....,. ...... m11 otm.Jda lltUlar edemn. ı.ıonbııl A•llur Jlahbmelerl Bir n 1 r • beni arama. 
•Mlıınıd:Jelinln ener hattı Hele ~ dnleı adamlarmlll ea lli••ihtH sonra ıordO.u ki, Alınan ti Hukuk Dairulndr11: tarafa telefon edere.c 

al"'11etlerf ne teshil edilm !I ola zb• ...a.rlDl ~tutt millet ldç. ) a). klll'1l bır laıu ruzu dm Jurınak Ölü lkol:a mira çıları tarafından i• ba1lamlftı. Palrat poUt1erln bu 

Giyime merakll 
Bayanlara 

Anupadan ........ suretle 11-
tlrtttlipa ndak modellerimi bir 
defe 11r1• la&e,enlen P"' -
,...._ patron flklrıhr • 

Dlplorn T~r:I 

YAVUZ SEZEN 
hrh Katlan Terslllk Abdemt· 
lbıclea. BeyolJG Pırmalı:bpı MI 
GQnt epartmmu. Tlrk FolNT'ı tılr t böyle Mr lddlada llWWWDJZ hususundaki lfflllıllıllerınuz 11kı111 lstanbul muhaktınat mildllrlülO Vl' kadar pddetle ft kalaMhk olarak 

Buadaa ytrml .... evel A.lmallyayı .. alma a nıalıkumıhır. Alınan ulc)h- Be,ıkta,ıa TUrkall ıokak Yakup apar- h:a:r~e~kete~~-~eçm~~-~15l~n1ı.fr~!.,t''~-~~~==f!!~;;;ı;~~~~~ 
matlOp eden kuvveU flmdl ISfreDmi ıarı ua.,.urlır yiaıe 1181cbe cıaJıııaı}ll tıman 3 No. lu daire inde Ahmtl o•- : 
lıulunu,yorus. Bu. yalaa kuntı. feeatç l>ıışlamıüşl&ırdırd. Bi~ ~•!b ~ .. !~P- hı )luharrenı aleyhlerine açılan da· ............... . 
pl'Op4&llda.mıı aehlri idi. A.lmaa.J& bu ııaklar zerın e eaaı ~-• ....... ını M h 
na lauırJannuımııtı. ve k&rplmda mu ıa ellim. " 0 klip bılir 'ııda müddaale hlerMn u arrem, 

)elliden tea a•·· ,_.. r\ kendl!lıne u •den yapalon tebllpta 
dthıa..a bulunuyorua. Ve VU- er )eni b1r lhala ıu;,use 1u:ı~ı ~ fe f8 rııımen m:ıhkeınt'ye ıelmed linden 
~!taı:ıa: :ıs!'.:t = U&rınnı )euıdı.:u le 15 n )or. hakkında •U>•P kararı nrılınlş 'e bu 
darlan ııa aunUe Jaar1ıe ,.na. auıa.. 11111 • J 11:ua)a bakını.la da rl baptaki tahkikal da 1-a 931 ual tf 
yet Yft'ID k lmktaaıa aıutunaN•ecetı en, l p n)unın !Jul euklık en kur- de 1 1 k kıhnm f hulun lujundan ba 
ll8ıldlne clQfUUeı Kea dGD,Ja 811 il ~rılıu ımıa ııeuç .-.lıuanl ı • dıA •JI libnır ikametılhı me. bul ol n mu-

• itin yeni bir eeu buıuaalılJtcelhll il. 111k etrnı, ohnaıundan t.lolıııyı be) aıtı ma teyb Muharrt'mln ıneık6r liln e 
mite le . Almaaya bu Ta.IUen baua. ueaı nunı)el e mı,, bu mOna tbe le saa le hazır bulonm• ı J in 1•ıı1an İle SABA 
er w .ntıa!atftll ...-... 1ıılnML 811111 J7e lkl Je ,ıc dl' le hOcum c le: ek ve mnhkeme d v nhant"dne aıııJ ı 

la'ılU' eldca ~ da tarttda ıca, "ile lerln aııuk kom ni ı dünu· l•J•P karnrtqın lrtnd 'llne tebl 1 e- Her ,.....tıten ....,. ..... it 
tecm• k bir a'iHWc l(lqladr. Al lan kar! a~ ıral nda anbafllbıle- dılmi~ sa) ıl ala il n olunur, l 
_,.. dhlm ...., ,.,_ _... t!klerınl bllJlrmlsı.ir. l (21772) ••••••ill••••••••lml•~·••••• 



Dünkü Milli küme müsabakalan 
Vefa Ateşi 3 - ı ·yendi 

Galatasaray, Ankaragücüne 
4 - 1 mağlUp oldu 

MEMLı:=K~ 
HA SERLE 

- -- ~-------

lzmit Mektupları : ............ _ - ~-- -Galafasaray • 1 
Ankaragücü -4 

Ankara, 1 - Millt küme maçla 
ı·mı oynamak üzere ıehrimile ıe· 
len İstanbulun Galatasaray birinci 
futbol takımı bugün 19 Mayıs ıtad 
yomunda binlerce seyirci önünde 
Ankaraglicü ile yaptığı ilk karıı. 

lzmltli gençlerin Ankarada 
verdikleri temsil 

taşmasını 4 • 1 kaybetti. 

İzmit (Huau. 
ıi) - Şehrimiz hal 
kevi temsil ıubeli 

. Maarif müdürü Ke 
Takımlar 111 .. kilde idi: mal Ermad'ın reiı
Ankaragttcll: Nabk, Salih, En liğinde 47 ki!ilik 

ver, Akgül, Semih, laman, Va - büyük bir kafile 
hap, İzzet, Fikret, Ali Rıza, Fah- Ankara ve Eakişe· 
rı, Hamdi. bire ıiderek orada 

Galataaaray: <>aman, Adıwı., halkm ubnel•rin
Faruk, Ekrem, Latft, Muaa, Nec de ''Atkın Mlnası,, 
det, Sille~ BuclurJ, lılurat, piycd ile "Yedek. 
Saraf. çi,, operetini temsil .Aaaracla tem ıil veıwa ı.-m pnçltr .. 

Ankaragilctı kaleciai Nabk 22 etti. 
oyuncu araamda en çok alluılan· Parti Genel Sekreterliflnln hal. I RESiM SERGiSi& 
dı. MUdafiler bihakkın vazifeleri ke~lile~i bi~blrleri ile tanı~ ziya Halkevl müse v~ aer&l ıubetl 
ni yapmadılar. MUdafilerden Ak- retıne ilk ıcabet eden tzmıt bal- Vali Ziya Tüelim11 riillqlnde o. 
gül bilha11a muvaffak oldu. Mtl· keri oldu. Tath bir bahar akpmı larak ı Nilanda bk r.- te~ 
hacimlerden Hamdi ve Ali Rıa komıu vilayete ve devlet nıcrke· asacald:ır. Serpde fttan'bal mU.
ıJi idiler. Fikret ve Falll'i ken • ı zimize giden İzmitli çocuklar ora. ~ rnamlar birliğinin 100 kadar 
dilinden beklenen oyunu göete - da büyük bir muvaffakiyet kaza. eseri tepir edilecektir • .iabdı 1>11-
remediler. narak döndüler. Körfeain yüz ve rUlfUnun Emini iunail Hakkı da 

S ,__ 1 1 • la da ıönüt akı olan ıençlerlmizi halk Mimar Sinan için bir kGDferana 
arı • -rmızı ar yı un.ur r n t.....1 

mut- &•-!• old v hald da büyük heyecan ve sevıi ile vereceaur. 
-;se ""' ugu o, oyuncu. k l d BELEDiYE •w:oç•-••r 

la t b• b" . h k ırıı a ı. --.. &Tu: 
rınm amamen ır ırıne a ıı D let Şdratı tarafmdan lttal 

olma~alan y~nden güzel bir o- Yedekçi operetinde müzik kıs. edile'; 1"1ediye HÇiml tekrar J&P.l 
yun gösteremedı. mı da pek güzel oldufd gibi ese. ıacıktır. Vali aralannda fUdr tlltl 

Oyunun ilk .devresi Ali Rıaanm rfn sahneye konuıu ve dekoru da lafı olan her iki tarafı halkevino 
18 iD.ci ıclatdJı:ada.,apt&iı tek ıo~ erdaalsizdi. X.Crde bilhaıaa Ne- davet tlderek bu ihtillfın halledil. 
le 1 -O Ankara san - laciverdi le- did Erk, Muzaffer Çayıroğlu, Av- mcıini istemipe de müsbet bir ne. 
hine bitmiı\i. ni Duysak, Fevaiye Ayte Sel, Tur ticeye vanlamaınqtır. Halk her l-

lklnci devre hatladığı vakit, dü. gut Baykal, Süreyya Sener, Me. ki tarafa katiyeycn mensup olmı• 
dükle birlikte harekete ıeçen Ciüs diba Kuday laariJra elenecek kadar yan bitaraf aümreden kuvvetli bir 
muhacimleri ilk dakikada Va· muvaffak oldular; klifer bütUn ele belediye he7eti teıkilini iltemek. 
babın sıkı bir şütü ile ikinci bir mantar da çok ıUseldi. tedir. C. Y. 
layı daha kaydettiler. 

Diler taraftan, AnkaragUçliller 
oyuna tamamen hakim bir vazi· Büyük Millet Meclisi 
yete geçtiler ve tekrar hasım ka- ( Ba§ tara.fı ı incide) ne milletin gönülden baildılmJ 
leyi tazyike başladılar. Oyunun Muvakkat reislik divanııun dört bir kere daha ittifak ile ıöıtere. 
,Qütün m,rkeıi ıiklctiı )'in,e sıu. • W.ti'pttğini' d~ tnmn e:n ıen-ç- dört cek ve tımet inönUnil ikinci chta 
kırmuı sahaya intikal etJDiı bulu- lzuı yapmak usuldendir. reisicumhur ilin edeck oluı reyler 
nuyordu. Bu devre .de Galatuar Geçen devrenin en cen, basın. kura ile aynlacak dokuz mebul 
1'JD ~iı faut netice ~ermekte dD .Nijde mebusu Cavit Oral ile tarafından Meclis uloauada açık• 
~ali: kalan bir Dd almıı ıetlaıa e- J>tldior -~ .Fatma Memik ve ta tasnif edilecektir. 
dilecek olursa nihayete JiadAr ve Bayan Benal Nevzat, Meliha Uiaı, Seçim neticesi kencliaine ....... 
bilhassa son. d~kik.alar Ankaraıü· bu devrede de mcbua bulunuyor· len :Reisicumhur, Mecliae ıeJerek 
cUnUn hnimıyeti altmda ıeçtl. tar; fakat yeni mebua olanlar ara- yeminltıi edecek ve nutkunu 11,-
30 3e 38 inci daJrikalat1da Fikret unda bunlardan daha ıenç olanı liyecektir. 
v.e Fahrinin ıolleri ile iki sayı da- vana mutôbt kttip'Rldffl onlar Yarmld IÇtimam mmt ...w;iL 
~ bjcleöen Ankaraglicü gC>l ade. yapacak demektir. te fe•kalade tezahürlere aahM .... 
«Jini dardi!'. Ç~.~~ ' Muvakkat reislik divanı böylece idi edeoefi anla~. 
Galata~rayiıta~~L~ vücut buldulltan 10nra mebuılar Ş h • • d ki Mebu.lal" 

da lehlerıne verilen ~ ~9 AfJon intihap dairesinden batla- e nm~~ e • . 
ı&ıtraae ed,IJ".X J'lec;.S.~ ayajyı; mai ve Zonıuldakta bitmek tize. D~ ~tiler 
~f _,ılitmi ,.PlıUY• muvaffak • tiha da" 1 . . lf b Yann Meclisın a~ .. P, ro ın p ıre erının a a e • . -.;A..._ 
olautar. :Maç ek bı.ft"ıunt1e + • 1 . 1 b" b" k.. . .. 1 ıile 9ehnmızde bulllftlll _..,..... 

aıraııy e ırer ırer urıuye ıe c- • . ••'--.,.,..._ 
.Ankaragücünil gallbiyetile sona relc yüksek sesle yemin töreni- ~ hep~ dlin akpm ~"Y.·. •""". 
erdi. . a ·-~ . t d" . . ml§ler.dır. Yolcular fazla katabahi 

nı, aıuu rıyase ıvanı ıeçımı ta- ~ ..1-- D 1 t D-'-''--' 
LUC MAÇLARI kip edecektir. oldu5 un\Mlll ev_ e .. ._,_., 

•· k da • eksprese hususi bir vaıon ill" tL Yuksek me tepler araım ya. Bir reiı ile üç reiı vekilinden . • 
pıJan tik maçlarında B. T. Ensti- ve altı katip ile üç idare amirin- m_ı_'t-•r_. __ ...... ___ ...,~~• 
tUsfi ile Mülkiye me'lctebi birinci dCQ terekküp eden riyaset divanı. 
futbol takımlan 1 - 1 berabere kat nı kimlerin tqkil edeceii bugUn 
mışlardır. yapllaçak Parti MKJ.ia ırupu wp

Dünyanın En Aiır 
Kadını Şehrimizde 

lantıunm neticesinde anlqılacak· 
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-T ALMAN RADYOLAR ! 
Radyo aleminin sönmez iki yıldızı 

RJ,o •evenlerin tok he ğendlğl, takdirle alkışladığı bir Alman fen harikası ... 

Türkiye mümessilliği umumi sahş deposu: Sadettin Sönmez, Sigalas ve ortakları ... 
Sirkeci Horasanciyan Han No. 7-8 Telefon 20412 Sat11 aalonları: Beyoğlu Tokatliyan Oteli kartııı No 237 N. Stefanidia, M. Logotetis ve.Ssı. 
GALATA . . 
SiRKECi • • 
OSKODAR • • 
ANKARA . . 
ANTALYA • • 
BODRUM . . 
ÇANAKKALE • . 
DiYARBAKIR • . 
EDREMiT . 

• 
ESKiŞEHiR • • 
GAZiANTEP . • 

Anadoluda 

Bankalar caddesi 38, ı lZMIT : Faik Nuıhet Belgin. 
Hamidiye caddesinde No. 37, Nihat ltık. KARAMAN : Ferit Özer. 
Hakimiyeti Milliye caddesinde 47~ M. Ziya Özaçıkgöz 1 KARADENiZ EREGLISI: Yusuf Çaştabanoğulları. 
H. Ali Demircan, Yeniıelıir. r· . - ---- KiLiS : M. Nuri Topçuoğlu. 
Ömer Hakkı Göksoy. KONYA EREaLtSl : Cevdet Apak. 
Veysel Bar ı · TRABZON : Ali Rıza, Miraç ltıllar. 
Mehmet Ali Kızoğlu. • . TOKAT : Uysal Kardeşler Ahmet Mellmet ... __,,; 
Mevlôt Evirgen. ııa.ız URFA . : Zeki Anlağan. 
Hüseyin Rahmi Genç.' • ~ Konya : Hamdi Beştar. ®&F"e 
Recep lnöntepe. Bursa : Şadi Erler ve Abdullah. 
Ali Özahı. Bartın : Hacı Süleyman zadeler. 1 

bulunmıya~ yerlerde acentalık için m~racaat ede~lere. derhal tafsilat .!.e~l~.-~r.!.c!..a!.. ~~-=. ~~ki.!.e_ 
•~~~~---~~-~---~~-W•-~~•M~ff~lli~ ~ruanapn HanSuba~8~ ıWt~c~=~ 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollar
daki hastalıkların mikroplarını kökünden te

mizlemek İçin {Helmoblö) kullanınız .• 

Ui.n J 
Fatih Ka::ası Tapu Sicil Jluhaf ı::lı-

ğından: · UYKUSUZ 
•• o Helmo 

Böbreklerin talışma kudretini artırır, kadın, erkek idrar 
zorluklnrını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane ilti
habını, bel ağrısını, sık sık idrar 1'ozmak, ,.e bozarken 

yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin ede.r .•• 

idrarda kumun, mesanede taşların teıekkü
lüne mani olur. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir . Her 
eczanede bulunur. 

Kariyei atik Alipaşa mahallesindt 1 

eski Ayayorıi kifüesi yeni Vaaz so
kağınıla eski yeni 2• lı.:apı snyılı Ta
na1 oğlu Dlmllrinin Yercsesi Arislok
li Ye Petronun mutasarrır oldukları 
g:ıyd menkul h:ıkkınd:ı senetsiz ta
sarruCaıa kıyasen muamele icruı i
çin nisan ayının 10 uncu pazartesi 
günü saat 11 de tahkilrnt icrası için 
mahalline memur izam edileceğinden 
bu hususta bir itirazı olanların ,·e
saiki tasarrurıariyle birlikte Fatih 
tapu sicil muhaCızlıJına ,·eya tahki
kat günü gidecek memura mahallin
de ibraz etmeleri ilan olunu1". 

(K. t. 37) 

D.kk ff p BAKER Mağazalarının 
ı at: elmoblö, idrarınızı temizliyerek sattığı kostüm ve pardesüler, 

ma vilettirir . • . emsalsiz bir biçimdir. 

Sağlam 

ist. Vakıflar Direktörlüğü ilAnlan 
Şık 

Ucuz 
Halihazırda piyasamızın en 

Semti ve mahallesi Cadde veya sokağı No. su 

Kazlı çeşme Tekke yenıi Zakirb!ljI 8 
Ayvanaaray, Atilt Mustafa P&§& Esna! Lonca 9 
Bahçekapı Dördüncü Vakrf hanm 
asma katında 37/1 

" ,, " ,. " 

Cinsi 

Bek~ tekk""esl 
lmam me§nltuı 

Pencere.siz oda 

Muhammen zengin çe,itleri, her yerd~ u-

aylığI 1 cu.z fiyat ve müsait şartlarla 
Lira Kr. •••sa•t•ılm-ak•t•ad•ı•r. ___ _ 
12 00 _,,.~~~~·~~~-.-------r-

7 ()() ZAYİ 

1 
lran Konsoialu!undan almış ol<lu-

00 ium paşaportumu %1Yi eyledim. Yeni 
alacağım. :Eskisinin hükmii yoktur. 

dördilncU katta 37 /1 .. " 7 00 
Balat Karakol çarşmnda Xo. 7 Ali. 

(28763) 

,. . 
~----·----.... ···-·········----··------·-------: 1 

1 
Ne~ yere-ııabrap çekiyor. Bir tek J 
lra§a.C'.RU?ıNbu.t.ahammül edilmez ağrıyı : 

. dindirmeğe kafi idi. f . ....................................................................... _______ _ 
• GRIPIN : En şiddetli baş ve 

dit ağnlannı keser. 
• GRIPJN : Gripe, ha~ nezle • 

sine ve diğer nezlelere karşı 

çok müessirdir. 
Yukarda ya.zılı mahaller 940 senesi mayıs sonuna lCaöa.r kiraya verilmek UR.re açık arttırma

ya çıkarılmı§trr. 
İstekliler 4-Nisan-939 eah günü saat on beşe kadar Çemberlitqta ı.tanbul Vakıflar Baş -

müdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (1981) 

SAHiBi : ASIM US 
Neşriyat Müdilril: U. Ahmtl Stvtngll • 
Basıldığı yer: V AKIT Matbaası 

GRIPIN : Soğuk algınlığın

dan mütevcllid bütün ağrı, sr 
zı ve sancıları süratle ge~irir. 

• GRIPIN : Bel, sinir, romatiz 
ma ağrılarında hararetle tav 
siye edilmektedir. 

1 O· 14. Mayıs. 939 

BRESLAU SERGiSi 
ve Zirai Makineler 

Bütün ecnebi şimendiferleri bilet ücretlerinde 
tenzilat, Almanyada % 60 tafsilat ve tarifna
meler bütün seyahat acentala.rmdan istenebilir. 

BRESLAU SERGtst, Şarki ve Cenubi p.rki Avrupanm mü.s
tahaelltı ziraiye ve mevaddı iptidaiyesi için hu.su1ıt Alman ser
gisidir. 
BRESLAU SERGİSİ devamınca, teklifleriyle beraber ziraat 
için bütün makinalar ve tesisatı, aynı zamanda esnaf, küçük 
ve orta ııaıı'atkirlar icin makine allt \'e edevatı e-österilir. 

Ol 
N.V. 

AD•IATICA 
SOC. AN. 01 NAVIGAZIONE·VENEZl.A 

Uira1aeaklan Limanlar Vapurlann isimleri Hveket Günleri 

EKSPRES HATLARI 
Pire, Drindlııf, ,~ene<Ilk, CELIO 

Trie•te ADRIA 
Piree, Birindisi, Venise, CELIO 

Trieate 

7 / 4 
H / 4 
21/ 4 

Galata rıhtımından her ADRIA 28/ 4 
cuma tam saat 10 da QUIRINALE 5/ 5 

8/ 4 
Pire, Napoli, Marsll7a, CITTA' di BARI 22/4 

Cenova 6 / 5 
lstanbul - PlRE Saat 24 h. 

saat 10 da Galata ,. Napoli gün 3 jours 
Rıhtımından Mara'l ~ 

Pire, NapoU MarsiJ7a, 
Cenova 

,, ı ya ,, "t: ,, 

Meran o 6/ 4 
Campidoglio 20/ 4 
Fenicia 4/ 5 

Boeforo 13/ 4 

Saat 17 <le 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz, 
Aldanmayınız. Rağbet gören her §eyin taklit ve 
benzeri vardır. GRtPIN yerine başka bir marka 

verirlerse şiddetle reddediniz .• 

• 
Maarif Vekaletinden: 

Kendi hesaplarına eser bastmruş olan müellülerden ve husu. 
si te§ekküllerden, Ankarada Sergi evinde Maarif Vekilliği tara_ 
fından tertip edilen "On yıllık Türk neşriyat sergisi,, sat~ pav. 
yonunda eserlerini sattırmak isteyenlerin iştirak şartlarını öğren_ 
mek üzere Ankarada Vekillik Yayın Direktörlüğüne, Jstanbulda 
Babıali caddesinde Basma yazı ve Resimleri Derleme Direktör_ 
lüğüne müracaat etmeleri ilftn olunur. (2089) 

VAK 1 T 
Cep KütlYıplhaınıesn 

'Xe. 
Kavala, - SelAnJk, Golos, 
Pirea. Patıas, Aysaranda, 

llrindhıl, Ankonn, 
Venedik, Trieste 

Abbazia 
Spartivento 

27/ 4 
11/ 5 

Sani 17 dr 1 
Y:ızıın Ye Türkçeye çevirenin odı 
Karler (Vollerden) Asım Us 
Oliıııpiynıl oyunları \'lldan Aşir 

S:ı yıfa Kr~. 

:ws 15 
l~O 10 
304 20 

Sellnlk, Midilli, bmlr, 
Pire, Kalamata, Patra8, 
Brlndlsi, Venedlk, Trle11te 

Burgu, Oamp1doglto 514 
Varna, .Albano 814 
Köstence .A.bbaZ'ia ı:ı .+ 

Fcnicia 19/ 4 

Sulina, Kalas, Jbnll 

lseo 
Al ban o 
Vesta 

6/ 4 
20/4 
4/5 

Veata 2:l / 4 
Spartivento 26/ 4 
Merano 3/ 5 
lseo 6/ 5 

Campidoglio ~/' 
:A.bbuia 12/ 4: 
J.t .. enicia 191• 
Spartivento 2614 
Merano an 

Telsrat adresi :" ADRIAM.\RE 

3 

" 5 
Saat ıs de: 6 

S:ınt 17 de 

Saat 17 ılt 

7 

8 
9 

10 
11 

Kıleraııs Tcrras esrarı (Galopin'den) G. V. 
Yugoslnv.rn sey:ılı:ıt notları A sım Gs 112 10 
Ş:ırk Ekspresinde cinayet ( Christie'dcn) \'. G. 
Etrüsk Yazosu (Prosper Meirmc'den) Il:ıyd:ır RHnt 
Her memleketle birkaç gün ( l\lıılılelir mucllirlcrden) 

3GO 20 
Gt 20 

,A,hınet Ekrem 352 
Son korsan (Fon Lüknerde'dcn) Fethi Kardeş 3iô 
KaCku hikAycleri (Kazbek'tcn) Niyazi Ahmet 120 
Son Ehfüalip muharebeleri ( Kollins' ten) Ahmet Ekrem 27G 
Futbol kaideleri ::\üzhet Abbas •o 

20 
20 
10 
20 
10 

esimliHa t 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftallk gazetesidir 


