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r ' 1 İtalyanın hava bütçesi j 1000 tonluk yeni Fransız 
torpitolan Roma, 29 (A.A.) - 1939-40 

senesinin haya bUt!:esl, 2,190 

milyon liret olarak tahmin edil. 

mektedlr. 

Parls, 29 '(A.A.) - Bnhriye 
nezareti 38 ve 38 mükerrer tL 
ı>lnde 4 hafif torpitonun tezga.. 
ha konulduğunu blJdirmekte. 
dlr. Bu torpltolar 1000 tonna.. 
to hacmfndedtrler. 
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Bu miktar gecen bütçeye na • 

zaran 900 milyon fazladır. 
PAZAR 30 :-.isAN ioso ı::-. YIL: 22 "' SAYI: '7651 

tOARE E\'I: Ankıırn Cad. tSTA?-.llUI.• Telgraf: VAKIT• Po~ta kutuo;u: 48•Telefon:21413(Yazı)·24370(/dard . - o 
LS 

Amerika Meclisi Mebusan Reisine göre: 

Hitıer yelli- taarrüziar -ııaz-ırllyOr 
' Danzig'in Almanyaya ilhakı 

lnönU'nün çocukları tarafınaan 'Ankara Halkcvinde ınckte~.li ri900 ~kW.~a bi: çay ziyafeti verildiğini 
dün ya..""?nıştık. Resmimiz çay® bıtlımmı 1..-uÇtiklerı gösterıııJor ... 

---------=----=---------------------::------------~-
Beynelmilel bir 

hastallk 
Yazan: Asım US 

-• Son senelerin ıiyasi hadiseleri 
iugıiLcru ve r .aı- ~il.. '-">~ 
..... 6 • i 1 l& ı ir. Oc.)i••el-

rnilel'~tı~ siyasetlerindeki bir 
• hatalı. j ~ · çok açık göster-.... . 
,.ıniıtir. ~ tikamet umwni 
,t#ı1;f~ s~&'_.m · 1ngilterenin 

• J 

doıpinyonla ı;;?d Fransamn 
:1-rnüsteınlek,c,\er.&::iJet nnavatan hu. 

' ~utla J' ~ hususi gümrük 
·~~'iır.ı r '; • her birinin ken. 

Reisicumhurumuz 
Yeni Alman 

kabul 
elçisi Fon Papeni 

bu~urdular· 
An!:o.rn, 29 (A.A.) - : iman. 

ya bUyUk elçisi Bny Fon Pa. 
pen bugün öğleden eıvvel reisi. 
cumhur 1smet 1nönU tarafın

dan kabul edilmiş ve ttJmatna. 
mesini takdim etmiştir. 

Bu merasmlde hariciye veki. 
U B. ŞUkrU Saraçoğlu bnzır bu 

ıunmuştur. BUyUk elci Ç ··n. 

yn köşkUne gcldil;;'1 Yaklt bir 
bölUk asker tarafından seldm 
resmi ifa edilmiştir. 

Fon Papenlo beraber gelen 
Almanya sefareti erkfmı bU
yUk elçi tnrafmdau rclı:ılcum. 

nura takdim edilmişlerdir. 

Gafenko Paristen ayrıldı 
gidiyor Ronıaya 

Faris, 29 (A.A.) - Romanya 1 Ticaret anl~şmaları dairesi reL 
Hariciye nazın Gafenko ile Fran. si Alphand, bır Fransız - Ru
sa Hariciye nazın Bone arasında men teknik işbirliği için tet.kikle. 

1 ül. a~katta son Fran. re başlamıştır. Esasen Ingıltere-
yapı an m • . . 

R tl·caret anlaşmasının nin Bükreşe gıtmış olan iktısat 
sız- umen . 

b
"k tı •t hususat tetkik o. delegesi de aynı tetkikatta bulun. 

tat ı a na aı 
lunmuıtur. 

makt;ldır. 

Paris, 29 (A.A.) - Romanya 
Hariciye nazın Gafenko bu ak. 
şam saat 19.30 da Paristen hare
ket etmiştir. 

bir zaman meselesidir 
Danzig'deki Almanların şefi kıtal arına 

vaziyetin inkişafına sükunetle 
intizar etmelerini bildirdi 

Berlin, 29 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Almanya hUkt\meti, Londra 
ve Vnrşovada maslahatgUzarla. 
rı vasıtaslle İngiltere ve Polon. 
ya hflkQmetlerine bir rapor tcb 

1!~ etmiştir. 

Dlfer taraftan Birleşik Amc. 
rika hUkiimetıerinin Berlindekl 
mruılahatgUzarına da Ruzyelt 
meaajına cevap teşkl! etmek U
zere B. liftlerin nutku tevd1 o. 

yaz saray sekreterliği tebliğ c. 
ıunmuştur. 

Hyde Park, 29 (A.A.) - Be. diyor: 

t;ir etmlyccektlr. 
NUTUK AMER1KADA ÇOK 

FENA KARŞILANDI 
Vaşington, 29 (A.A.) -Am~ 

rlka siyasi mahnfillnde Hitle. Neşriyat kongresi 
Salı gÜnÜ Başvekilin 

nutkile açılacak 
Ankara 29 (Husus!) - Neş. 

rlyat kongrcsl azaları şcro!fno 

Maarif Veklll Hnsan Alt YU. 
ccl, pazartesi gUnU Gnzl terbi
ye enstitUsUnde bir tay ziyafe. 
ti verecektir. 

Kongre salt ıgUnU Çocuk E. 
sirgeme Kurumu salonunda 
Başvekilin nutkilo saat onda 
açılacaktır • 

Kongre azaları şehr\mize gel 
miye başlam1şlardır. n;ğer tn. 
rartan hazırlanan ne9r1yat sar. 
gisi ayın birinden yirıoi ikisi. 
ne kadar devam edecektir. 

Sergide 10 yıldanberl basıl

mış olan rcsmt ,.e huııust bir. 
çok eserler teşhir edilecektir. 

Bunlar arasında isteı:ııllen ki. 
tapların yUzde yirmi tenzlH\tln 
almak kabil olacaktır . 

Sergide gUnlUk matbuatı ta. 
kip etmek için ayrıca bir pav. 
yon lıazırlanmıştır. 

(Ilımı>. nit diğer ynznnız 2 

inci snhifcmlzdcdir.) 

"Hltler nutkunu söylerken 
Ruzvelt, uyuyordu. Mumaileyh 
saat 8.20 de - mahalli ımnt. Hit 
lcr nutkunu bitiril ken uyan. rln nutku ~ok fena karşılanmış 
mıştır. Reisicumhur, nutku tef (Devamı 6 npt.d.a) 

nönü Potemk ·n'i 
kabul etti 

Potenı'T-."in, An7mra istcısyo» \m<la istiklal marşım 'dinliyor. ' 

Ankara, 29 (A.A.) - dsicum 
hur İsmet İnönü bugün saat 16.30 
da Çankaya köş'künde Sovyet Ha.. 
riciye komiser muavini Poternkini 

kabul buyurmuşlardır. 
Kabul esnasmda Hariciye VC<4 

kili Şükrü Saraçoğlu da ha%1r bu. 
lunmuştur. 

<li ba~a bi~) tısndi alem ha~
ne s ~sıdır; Balkanlar gı
hi §iındı .. tr taraf tan Almanya, di
ğer taraftan lblynnm ekonomi 
Perdesi nltında siyasi nüfuz altına 
nlrnağa çalı§tikları birtnknn mem
leketlerin Jngiltere ve Fransa ile 
olduğu kadar onlllla iktısaden 
bağlı olan dominyonlar ve müs. 
lemlekeler ile ticari münasebetle. 
.. İn gittikçe aznlrnasıdır. Sovyet 
Rusyaru,n da tabi olduğu hususi 
l'ejim iktizası kendi hudutlan için. 
de yaşıyan iktısaden mütecerrit 
bir ayn nlem olU§U bu vaziyetin 
tesirlerini bir kat daha artmnı§br. 
Son haftalar zarfında Almanyanm 

Salahiyettar mahafiJlde beyan 
olunduğuna göre, mezkur an~aş
marun verdiği imkanların genışle. 
mesi derpiJ edilmiştir. 

Romanyaya kabul ettirdiği iktısa- d. B te Romanyaya teminat ver ı. u • 
~i ..anlaşrro ile ltalyanm AmaV\lt. minatların kıymetini inkar etm~ 
luğu i§gal ettikten sonra Yugos.. Ancak 'A 
lavya üzerine yapmak istediği ik. doğru değildir. • .v;:1;:; 
bsadi ı---='·'erin menıe ve mahi- lerinin esasından tanzınU 

.uyuu dücünüldüğü bir. sırada_ §_U veya 

Ankara şampiyonu ilk defa dün mağlup oldu 

Galatasaray 2 - Demirspor 1 
Yellerini tayin ederken İngiltere, s -b memlekete venlcn sıyası ve as· 
Fransa, hatta Amerika gibi dev· ku • teminatlardan baıka lngiltere 
lctlerin beynelmilel gÜIJ!r'Ük sis.. en k ı il 

Frıansa gı"bi memle et er e 
lemlerindcn mütevellit tesirleri ve • da 
Unutmamak lazımdır. Yakuı Şark memleketlerı arasm . 

• h" halledilmesi iktıza eden beynelmı.. 
Halbuki son günlerin siyası a. d v 

Jel mübadele sistemi bulun ugunu 
discleri §U hakikati çok açık gös. 
t 1 F unutmamalıdır. 
ermiştir ki, inci tere ve ransa-
nın beynelmilel siyasi menfaatleri Daha açık bir ifade ile lngiltere 
~adcce kendHerine siyaseten bağlı ve Frnnıa bugün Yak~. ~~rkta 
olan dominyonlnr ve müstemleke- h.~ngİ memleketlerin sulhunu ~u
lerin mahzuz kalmasında değildir. hafaza ile alakadar oluyorlar ıse 
Şimdi totaliter devletleri tarafın. 0 memleketlerin istihsalat~~ ~~
dan iktısadi ve siyasi v.asıtnlar ile şı kendi gümrükleri~de ~u~~~ 
tazyik edilmek istenilen ve olnn kolaylıklar gosterı mc 1 ır. 
hepsine birc'cn küçük devlet deni- ·O memleketler istihs.alatın~n. ken· 
l l . d vbetını art
cn rnemleketl::rin siyasi mevcu. di memleket erın e rag 
diyetleri de onlnr için ndcb birer unnak yo1lan aranmalıdır. 
İstihkfun hizmetini gönne!ctedir. Aksi takdirde Yakın Şar~ta ':.c 

. ada sulhun istikrarı içın mu. 
tn.,ilterc hükümeti bcynclmılel AvruP ,., . 1 da' mu 
1 :-: bu t edilen teuaır er ıma • 

ıu hun istikrarı nclıtnsından raca.a . • da 'b t kalır bu 
.__, 1 •• h kkat ılaçlar n ı '!\rC ' 
"''"lllleketlcrin chenuniyet cnnı e. va b ı ·ı J ıulhun I ketlerde eyne mı e 
r.uz yc.ni takdir cbni~ bulunuyor. mcm e hd' den asıl iktısadi 
O • y · t · tı"krannı te ıt c nun ıçin bir taraf t<'.n unanıs n. ıs d. · d 
na, diğer tarnftnn Lchistnnn ve hastalık devam e ıp gı er. 

izmirdeki maçta Vefa Doğanspora 3 - 1 yenildi 

-
Dünıkit. milli l~fif'la.r;,ndlff.'{h1a~fii11. ~ rlfn7t.ara şa mpiyonıı mVil<ifaMı Vnünae, 7Cız7a r arasınaa'lci vo7e-ybol mU.Sa'ba7M8ı 

.(S~ haberlerimiz 7 inci ıayı~dadır) 



in Dilterede mecburi 

Neşriyat kongresi ~~!~!i~ira~!.!e~!! Eski !e yeni 
Şehrimizden gidecek heyet . oldu . . . harıtalar 

askerlik 
Kan Avrupuı için mea.uri ... ilkbahar tarifeleri 

kerlik uaulünün biç de revblacle • • 
bir miıMıı 1oktur. Fakat, vaktiJ· .du sabahtan ıtibaren tat-
le Garbi Avrupa ovuınıcl.n okla- bikine batlandı 
mu boyunlarına asanık yaya ..._ Denizbankın ilkbahar vapur ta 
yahata çıkan insanlann 1C1D dura. rifeleri bu aabahtan itibaren tat
lı olan Britaaya ai.alannda busün bikma bqlanmaktadır. Tarife -
mechuri askerlik usulü tarihi bir lerde bilhuaa Adalar hattında 
clinüm noktasını ipret etmekte. yenilikler yapılmq ve ıabahlan 
.m. Bu dönüm_...., Britanya· Adalardan, akpmları da köpril-
11111 AYl'UpUUD kara kıllllllldan ele- den ilive postalan konmuştur. 
aia vuıtuiJle ayn........_ da. Pazar akp.mlan Adalardan ger 
ha müh-ir. Yakıtlara kadar köprUye vapur 

Saım ve Ömer adında ıki kıtı (Yazan: HİKMET MVNtR) 

h k t t t • Gedikpapda kuap Huanm dilk 
a r e e e ı kinma giderek iki kilo et i•temi• B ır reflklml• bugünkü 

lqilterenin kara AYl'Upumclaa kaldmlacaktır. 
deaW.ria 1ardamı ile a)'rllmau -o-
" bnclisiae clalsalardan taıbii bu. 
dutlar çimüı olması tarihin bi. On birinci yerlimallar 
rinci ...._. .. müe11ir olan kud- sergisi 
nti İM de, coinfyanın bu yardı- Galatuaray mektebinde açıla-
.... orta -.anan ve yeni çatlann cak 11 net yerli mallar aergial ha 
de .....,UC ve politik hanbtle. zırlıklan devam etmektedir. Bu 
riai ilin etmek lizımdır. seneki aergi ile lktuat, Ziraat ve 

ler, Hasan keıip bir pakete sar- bldt9elerden en çok za.. 
mııtır. İki arkadq paketi alıp rar aıören meslekin barltat'ıhk 
10 lira vermiıler, Hasan UstUnU oldupnu 1uı1ordn. Harita J'a. 
verince: pan müesseseler, bucfln J•P-

- Eti beyenmedik, geri al, de- tıklan barltalann, rann reni 
nişlerdir. bir ukerl hareketle deltşlp 

Hasan eti alıp paralarını geri bafka bir şekle Prdlllnl &örün. 
·erirken açıkgöz mllfteriler bu cc, eski haritalar ellerinde k•· 

'cargaphktan iıtff ade Ue kaea • ı11or ve büyük muratlar lhtf • 
bm verdift bosukluklar arum • 1ar ederek 7enlden haritalar 
dan bet lira çalmlflardır. 1apmata mecbur olu1orlarmıt·· 

DUn birinci asliye cesada mu- Evet. Bu sanrdaJd ehemmi. 

lqiltennin mecburi askerlik Ticaret Veklletleri yakmdan a -
u..ıiDü 1939 senesinde hatırla.. likadar olmaktadır. Ziraat Veki 
- IMa tarihi prtlann tMii ne- leli bilhaua gıda maddeleri aa -
ticesidir. nayiinln sergide lAyikile temıil 

Neşriyat Kongrealnden evvel y<r rın arı.,acak olan on yıllık 1.itap 
aergirinden i 1~ g6rünfl§ 

hakeme edllmep batlanan ıuç- retl bll'çok memleketlerln en 
lulardan Omer tevkil edllmiı, )'tlklek makamlan da farket. 
muha~e.me de falıl~erin çatını • mit olacaklar ki. haritacılık 
ması :n ba§ka bır ıtıne bıra • m•lelfnl daba btl71k murat. 
kılmll . lan prerek 7enl haritalar l. 
Çanta kapan yakalandı mallnclen korumak için hareke-

lqiltere Normuılarm istiliun- edilmesi iflerile mel(UI olacak -
..._ cleaiz yolundan tec:arize ma. tır. ...... ._.. .......... 

Çlııılli lqilten adalan uzun 

- diiaya ticantiaia meıtra 
Harun limen 

lilrhtin.._ uak kalauıtır. Çünkü Yeni tetklllt dolayısile MUna-
fatila lraftımlerin, istilia kuman. kale ve Muhabere Veklletinln da 
.......... ....._ tahrik ...._ llir vetl üzerine A.nkaraya giden De
..W,.ti laaiz defldi. Biyiik ti- nlzbank umwıı mUdUr muavin -
ant ,._. iiul'bMle istasyon va- terinden Fen mUdUrtl Harun tı · 
m..iai .-... bir .._,."iyeti ele men diln tehrimiM dönınUt. ban 
,mta. K1UC111 diiaya ticaretinin kada bir mllddet menuJ olarak 
............... yol ftl'en ..._.t ve aynlmqbr. 
ipek mmtmlan ile ..-.Mlleti Harunun yeni tefldlltta vazife 
Jllktu. alıp almadıfı belll değildir. 

O amaa orta Aı.,., lnn .,.,. --o-

... ~· Jıpan1ollann Ye bu 
,....... plırmek iıtitea kara Anu. 

.. - lıir lama ilıtirularm gaı. 

Terfi edecek müze 
memurlan 

llıiaclaiı muharebe plinlarmm ter- Maarif VekAleti bu yıl müze 
tip oladala Mıh•'ardı. En çok in. memurlarından terfi edecek olan 
- bnnnn lllıtıiı ,....._. lllu ker. larm lalmlertnl tnbtt etmittlr. 
.... 7ollaruua ~idi. bJc oluak Topbps"81ft71..,. 

Hint, Çin -- Akdeniz yollan ii- si mildilrü ~aQsiJl ve idare ijjnde 
--- aırabm.ml kavimler, yahut çallf&D dört memur birer derece 
;rollan bu Nha1a düten i.evletler terfi etmitlerdir. Diğer müzeler
mı allui uker1ik UIUlleriai dene: den terfi edecekler yakında tee· 
W&r ki medeni t.arihı.in.t. önce bit edilerek allkadarlara bildiri-
.._ etmiıJ-clir. lecektlr. 

.,.... yoliyle Hiacliatma vanL 
Mtaa .... da Jqiltere Uli1ID za. 
_ ..,. Wr ,... Winde aw.. imtihanlara hazırlık 
~ btfi Wle laıilt.e kurıu baıhyor 

ltia Wr ...a.. ifacle etmiJ'Ol'du. Eminönü Ha~: 

l.Pt.n iN ~ ~ ko- ı - ilk tahail imtihanlarma 

~ _! !:n ~ hamlık kuJ'lu 2 mayıs 939 ~alı 
• _...&.-.;. lra ,...._,.:. tiiccıtr ıkpmı sa&t 20,15 te açılacak ve 

ı11ı1-r.-wıet• ~,....,, l&lı be cumartesi_,. __ 
..:-• ...: Wr I09,.te Jaiwi)'etini ' peroem ' -.....-

İki mayısta toplanacak olan 
ne§l"iyat kongresine eehrimizden 
iştirtk edecek milmeuillerin i -
simleri seçilmiı ve kendilerine 
tebligat yapılmııtır. Kongre aza
larınm bir kısmı dün akşamki 
trenle gitmişler, bir kısmı da bu 
sabahki trenle gideceklerdir . 

Şehrimizden gidenler ıuntar -
dır: 

Ahmet Halit Yqaroğlu. Ali -
ettin Kral, Celil Ergun, Faruk 
Gürtunca, Doktor Hafız Cemal, 
Halit Fahri Ozansoy, İbrahim --------------

Okul binaları 
Yeniden yapılacak ve 

tamir olunacaklar 
tesbit edildi 

Okul bina itleri etrafmda Ma
arif mUdUrlllfU villyetle yaptığı 
temularda tamir e4llecek ve ye

niden yapılacak binaları tesbit 
etmiştir. 
Şehremininde açılması karat'· 

lqtınlan orta okul binumm ta· 
mirine bu,unden itibaren bq1a -
nacaktır. Yine Ulldldard& Fıstık 
afacmda inpsma bqlanılan orta 
okul binası da 939 yılı bütçesin
den tamamlanmaıı için icap e -
den tahsisat verilmiştir. 
Yalovanın Bursa vi!Ayetine 

geçmesi dolayııile evvelce bura
da açılması kararlaıtırılan köy 
yatı okulu diler bir kazada açı
lacaktır. 

Yine Karagllmrllk orta okulu 
'" --r lan aym aaat1erde derilere de -
h •ıts. • vam olunacaktır. ile A~y f5 n~ ~kokul ~ina • 
~ _,.._ -~- 2 _Millet mektebi (B) kunu tarın~ uıpatı bıtmıı v~ bmalar 

• ,,..,_.., ....... ,...._.,. lais. imtihanlarına huırWıı: denleriııe' maarıf tarafından teslım alın -
m?H•llPbiı - .... Aft'L mıştır. 
.... ....;.. ..-.; dilipline talti de 3 maynı 939 çarpmba ıkpmı Lağvedilen Dumlupınar yatı o-
-1-Aı- .__..._.._ bnfdisini saat 20,l5 te bqlanacak ve pa- kulu talebeleri ailelerine gönde : 
,.....,... zarteıi, çarpmba akşamlan aynı 
~ rilmeğe başlanmqtır. KUçUk sı • 

!L --~ ef vvuku De aaaUerde devam edilecektir. nıflarda olanlar da belediye he -
hlsiltme •b-• t ~ • -'! Bu Her iki kursa kayıtlarını yap-

tle an AvrupaıllYI bikimw. tırmıı olanların yukarda göate- sabına köy yatı okullarında o • 
Lıııır;...,; t• !L....1--· olarak hütin kutturulacaktır. 
__ye •" ~· • • • • rilen gUn ve saatlerde evimizin 
fU'llan ih liheralmn,, 1 millı l>ir Cağaloğlu binasındaki dershane- 0 

.ut.. llaline ...-•di. Binde hazır bulunmaları rica olu- Şeker şirketinin heıapla-
1..Ute...U. rimde ımai llir nur. n tetkik ediliyor 

-...lebt halini alması, memleke- Sanayi teftiş heyeti Türkiye şe 

tiaia teca~ .-na ...... __...., Temizlik meselesi ker fabrikalan anonim ıirketi 
••charl .da IM-ıwtini liizumsaz heaap ve muameli.tı hakkında tet 
tıir hale ....,_.,tu. Kendisine Ji. İstanbul~ temizlik işleri etra- kiklere başlamıtlardır. Şirketin 
._ olan kuvvetleri üc:ntle ...._ f mda tetkıkler yapan komisyon pancar alıe verişleri ve heaapla
l'lı etmek daima mıiimldin olan hir işini bitirmiş, raporunu belediye n gözden geçirilmektedir. Neti
..,.._ reisine vermi§tir. ce raporla Vek&lete bildirilecek

F•t a ..-i prtJ.n 0 ..._ Rapo8da. temizlik itini yoluna tir. 
-... clelitmittir ld. l.Ptere,.i koymak içm yeni bazı esaslar var '* ,.._ ~ rüat n:; dır. Bu arada çöplerin ıimdi ol
dır· • bWeriDe iltinat eclea Wr dutu gibi denize dökWmesi cekll 
'Htle -:.Jlmk miimlriia cleiildir. muvafık görlllmektedir. 

E .... Wiyiilc İmparatorluk ile 
,........ mnf•tt.mi ....... • -.._ AJ-1l ;. • tı•...+r. Bqiia.. > 

Pazar ,, Pazarte.' 1 

idi Jqiltere,.i ,..ı.a .. bwirllıle :1ııı1: ftO N SAN ı MAYIS 
'Wr laanet ~ etmek ....._ C 1 llebllil'ev. 18 R tbiül' e' 
• .. Çlaldi lasiü İçİD an...,. ___ ... ___ 1_1_• _K_u_•_m __ 1_1~=-K-as ... •m_ 
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Hilmi Çığıraçan, İlyas Yayar, 
Remzi Kitapçı, Semih Lfltfl Er
ciyq, Hakkı Tarık Us, Tahsin 
Demiray, Velit EbUzztya, İsmail 
Hakkı Baltacıoğlu, Peyami Safa, 
Hakkı SUha Gezgin, Burhan Ca· 
hit, Nadir Nadi, Ethem izzet Be· 
nice, Orhan Seyfi, SelAmi İzzet, 
Sedeı, Osman Engin. Sadrettln 
Celll, Ramiz Gökçe, Cemal Na • 
dir, Refik Ahmet Seveqtl, Aaım 
KWtilr, Halil Ldtfi Durucu, Naci 
Açıkel, izzet Melihdir • 

TUrkof iste yeni 
teşkilat 

. Sabıkaldardan Mehmet, evvel- te aeçınlf balanuyorlar. Kısa. 
kı akşam Bebek tramvayında bl· ca: HtlkAmeıtler bir h&rlta da. 
let almak lc;ln çantumı açan na peflndecllr. Dilnranua ..ıa.. 
Eaterllyami admda bir kızın çan metl için • buaftn ellerinde ba. 
tumdaki paralan kapmıt. ka • 1 ... _ _.tal -•-- _-A 
çarken yakalanmıttır. uaan u.ca an VUI-. u_ .... 

Mehmet yakalanmıt. cUrmU - ldl renk Te çlsgtlerlle mubata. 
meohut dördüncü uliye cea • ~ebllmek bere, bir harita. 
mahkemesinde tevkif edllmlftir. cıdan daha bllJtlk menfaat en. 

K .. l ka.. d ki dJf881 ile çallfl1'orlar • 
araog an IO gın a Fakaı ö1le sanaecU1oru Jd, 

yaralama btlkAmetlerln bu tldc1etll al&. 
Galatada Karaoflaıı IOkaiuı • kalan baritacılıtın .. eok em. 

da aeçılık yapan Sıtkı dUn akeam niJet içine a1m4ı1mı -..., 
arkadaşı Osman ile kavga etmiı, ktedt "'imdi _.. k La .__ 

ka da n..- taraf me r. y 7-.e uar-ç vga sonun UINU&n m • 
dan b kl 1 •-+ arda bir deilflnlt olan dlnJ• 

ıça a yara anm., .. ır. llb • A ._ _ _. 
Osman dUn adliyeye teslim e· Yt" b •-•• napa ...... tumro 

dilmi§tir. Carih müddeiumumi • bö7leoo kaJmuı bir Ul'1ll'et o. 
likte şu tekilde ifade vermlttlr: lu1or. Harita f1l1ll"lt ktlçtlk ve 

- Sıtkı beni gıdıkladı. Şaka. mlitebammll bir mMleJdn hu. 
Müdürlükte irketler ko- taştık. Sonra ben kalkıp gittim. •usf7et1 olmaktan çıkmıf, aıa. • ı · ... • ~ l Belki p.kala.§tıfımız sırada ya • kadar her memleketin ferdlerl. 

mıser ıgı ru uyor ralanml§tır . ., ne \•armcara kadar ehemmt1et. 
ıWw.t ve Ticaret VekileU.Jc.ı e.l8'ı a~Unctl sorgu hiktm ie .uamittJr. Bqtin.kl dÜJl7• 

nin tekllAtıırojeleri 1\feclise sev- .liiince tevkif e~ilmittir. ve blllıa8a& Anupa harltumm 
kedilmi§tir. tstanbul TUrltolisı yeni okul binalan ~rıece blmuı • biç olmaua 
mUdUrlUğU yeni teşkilAt dolayı· yapılacak J'enlUp dolru ptmemeel. her. 
sile mmtaka ticaret mlldUrlUğU Vali ve Belediye Reiıl Lütfi kesin c•J~· Ve bana her. 
halini almaktadır. KU401'1Ukte Kırdar, ~ mevcut llko • k• ·-et= ' .......__. 
bir tirketler komiesrllfi kurula- kul binalanm pserek blna1arm Elde kaldıll ll&flenen •ki 
caktır. Bu komiaerlik anonim okul olmıya elveri§}i olup olma- haritalara gelince, ODlan ticari 
şirketlerin hUkOmetle olacak te- dığını tetkik etmektedir. bir sarar tlma&U balblde gör. 
mastarında mutavassıt rolU oy - Şimdiye kadar yapılan tetkik- mekteme, ahl&kl birer ft»ret. ntL 
nıyacaktır. Böylelikle şirketlerin terde binaların çoğu sıhhi ba • munesl olarak muhatua etme. 
herhangi bir iş için Ankaraya a- kımdan okul olmıya elveritll bu· Udtr. 
dam göndermelerine lüzum kal· lunmamıştır. Bu vaziyet kartı - ------------
mıyacaktır. sında Vali, önUmtbdeki Şehir 

Meclisi toplantıımda yeni llko • Gayrimühadillerin bir 
kul binası yapılmak Ur.ere Mec-

Büyük Millet Meclisi listen 600 bin liralık tahsieat iı· 
Reisi tiyecektir. 

tavzihi• 

Dün Gıyrimübadiller Cemiyetin. 
den tU tavzihi aldık: 

BUyUk Millet Meclisi Reisi Ab· 
dülhalik Renda. eehrimize gel • 
miştir. Sayın Reis tehrimizde Uç 
gün kadar kalacaktır. 

Sergi layihası 
Ticaret Vekaleti yerli sergile -

rin bazırlanmasile, ecnebi mem
leket sergilerine iştirak hakkın· 
da yeni hükümleri ihtiva eden 
bir sergi llyihası hazırlamıştır. 

Layihada memleket dahilinde açı 
lacak sergilerin yerli mallar hak 
kmda ne şekilde propaganda ya
pacakları tesbit·edildiği gibi ha· 
riçteki sergilere gönderilecek mal 
1arm da sıkı bir kontrolden geçl
·ilmeleri hakkmda kayıtlar var
dır. 

)fuhterem ıazeteniıin ıt.f.931 ta 
lıtanbul festivali bu ıene rihli nüshasının 2 fnct sahifesinde 

1 cak ıayrlmObadiller konsreslnce mlltte. 
. yapı mıya . baı kararlardan blblı intlpr •den 

Turmg klilblln senelik içtimaı yazı Jle konıre reisleri u k&Upleri 
dün yapılmıştır. Toplantıda Vali tarar ndsn mOttefikan imzalı olarü 
ve Belediye Reisi ile elliden fazla ceml~ete tevdi edilen mDukere u. 
u.a hazır bulunmuıtur. bılları ve kooırede pyrimilba4lller 

Evveli idare heyetinin geçen tarafından teklif ve konsrec• kabul 
seneki faaliyet raporu okunmuş, olunan takrir tetkik olundu. 
kabul edilmigtir. Mısırdan ~ehri- Hak sahipleri tarafından Yerilip 
mize seyyah getirilmesi için aar konırece kabul edilen t•trlr, ıasft. 
fedilen mesai ile bundan 80nraki Yt· lcin vaki yllzde on tenlatan ba. 
çalışmalar etrafmda muhtelif aza kiyet istihkaka delil, • flmdiye ki.. 
lar söz söylemişlerdir. Bu arada dar diler tenlatlarda yapaldalı Ye(• 

. . hile • egs istihkak maibıtaıında 
Vah ve Beledıye Reisi Uç aene • ıh olan istihkak naertnden beup 
denberi yapılmakta olan t.t&nbul !~~L"Deıi ıcmennl oluamHıDI dair .. 
festi valinin bu aene yapıbiııya • dir. 
cağmı. çUnkil festivallerin hariç· Hatiplerin dahi s6derl ba merkes 
ten latanbula seyyah gelmulnl de oldulu konırenin rabıtlannda 
temitı edemedifinl aöylemiftlr. sarahaten yazılıdır. 

Eski idare heyeti aynen ibka e- Mu:1ıerc:m pıetenlade, konıreye 
dildikten sonra toplantıya niha ·ıaıren bAhıolundulu tekilde "yapıl. 
yet verilmiıtir. masana batlanan kanun projesi hale .. 

f kında izahat verlldillne., 'Ye 11 is. 

·- .. 

llhkak ve bOyllk iıllhkak araıında 
nlsbet n fark ı~zelllmeıl koqrede 

Özür Diliyoruz mevıuubabsedildlllne Ye bu huıuı-
D .. kil ilah ba L. ta karar illibaz olundutana dair la • un n amınn IOD llU 

,_ __ bw d ._.,_ da 'kin i u,ar eden yaıılar yanb~tır . . llQ;ır gı aıoaaaın ı c aayı· 

!aaı kaza ile dökülmüf, bu ıebeple Bu işler ba~ında, ortada henOS 
. . • bir kanun pro1esl yoktur. Keza •• 

yerınc yedek sayfalaridan hın kon. b" riik lstlbltalc meııetesl dabl 
mak ' dil ~ı-:. b ve u~ suretile neıre e.,__,, u t8_4_139 tarihli kongrede menua. 
sebeple aayfa numalannda bir ka. bahsedllmemlfllr • 
npldık oldulu cibi (VaJat) m 22 Hukuken. 11 istihkak .. biiytlk 
yıllık hayatında ilk bir knm hava. istihkak tasnlftal eldi menuatnnJI 
dil de noban çıkmıftır. teevlı etmez. ....... Wr W'91'9ttir. Ba -. 

... ] 1 ....... .wq ... 
....... ipnt .,..~. 

Yateı !04511 41 t°' 1 44 
im ·- 8~ 8~ 8M 8~ Oıkftdar Kız Enıtitllıtlnc!e dün CS~leden sonra çok muvaffak 

GördillümUa bu kaA dolaJ11Ue Rıklkatl tanlb nmıunda ba ınek 
okuyucularımızdan ösıUr dileris tubum-.ı muhtere111 pıntenlzln •Y • 

SADRI ERT&!.t 
bir müsamere verilmiıtlr. Resim de milllamereye iftirak eden ta
lebeler cf'rllHl)'OI' 

nl ıiltunanda netr0lunmaıını 11)'fl'1 

.. .-~"-.ııllllıııl"-Rııllllılll ... ~llınmıda riel .ederli. 
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Bir usul meselesi 
lzmit müddeiumumisinin çıplak 1 

resim hikiye~i dallandı; bu~··· 
tandı. Dallar ve budaklar biıkaç 
pn içinde lstanbula kadar uzaıı· 
dı. Her gün ıazeteler bu mesele 
bakkmda bir türlü mütalea yürü. 

Son Haberler 
Yazan : lsmail Hakkı Baltacıoğlu 

~ hakkındaki fikirleri • acıklı bir bayatın canlı sembolle. 

~k defa madd1ci ve e11 son ridir . 
. ""faatçi bir fikir&ir. Sos'Ye. Tefneler ve porsuklar (tf) kil. 
"lkım tıe o.si tabiat ]cuooet. bik ağaçlardır. Hem mahruti~

tüyorlar. 

Macar Başvekili ile Hariciye 
Nazın Berline gittiler 

ıngiltere ile Roman· 
ya arasında 

Bir itilaf aktedildi 
Londra, 29 (A.A.) - Finançal 

News gazetesinin öğrendiğine 
göre, İngiltere ile Romanya ara
sında bir itilaf akdedilmiştir. Bu 
itilaf mucibince İngiltere, Ro -
manyaya beş milyon sterlinlik bir 
kredi açacak ve Romanya bu kre 
di ile lnglltereden gayri askeri 
malzeme satın alacaktır. Fakat 
bu Romanyaya açılan ilk kredi -
dir. tngilterenin Romanyaya ve
receği mebaliğin yekunu henilz 
tesbit edilmemi§ ise de bunun 
oldukça yüksek olduğu zannedil
mektedir. 

\ 71ıedenile§tirdikleri §1' ga,ğ. mak, hem de düzgiln geometrik 
Gğ~Zar hakkmd.a M bir yaz- şekiller almak tabiatindedi~l!,1"· 
!le de iki . . bir fikre de. Elma, manolya, maltaerıgı . a. 
laloat ::Uterini bUt'ütı • ğaçlan aşk ağaçlarıdır; ~Utiln 

Bence bu meselede müddeiumu. 
milik vazifesine ait bir uıul hat.ıa. 
sı var. tzmit müdeiumumisi müs
tehcen resim telakkisin~e kendi 
kanaatinden ziyade ımıhitinin te
mayülüne ehemmiyet veriyor. Fa. 
kat birkaç kitinin müracaati ve 
ya reyini adeta memlekette bir ple 
biıit neticesi cibi kıymetlendiri
yor. Kendi fikrinde ve reyinde pek 
müstwil ıörünmüyor: 

Slovakyanın Macarisfana 
ilhakını istiyeceklermiş ! 

içİne ala: ek.WcsiZ ve /el- yapılan, biltUn oluşlaı:ı ~v!lmek, 
biı- idr4ke ulaıtmantlZ bir ~- ~vm~~ ve sevişmek ıçındır, de-

değiz midir' Böy~ne bir nılebılır. • en i 
tae az· · d6 ziraat m!il- Aylandoz agaçlarnı ~yr 

ve"""'"• M -vanuıdır · içtimaisidir. l.stediği yer~e bı~r, 
tdtfik ne de~ Bu afo: istediği kadar bUyür ve olmedık. 

Berlin, 29 (A.A.) - Teleki ile 
Csaky huıusf trenle saat l4,3C 

da buraya gelmişlerdir. Kendileri 
öğleden sonra yekdiğerlni milte· 

akip Fon Ribbentrop ve Georing 
ile görUşmilşlerdir. 

Macar nazırı salı sabahı Bcr· 
inden ayrılacaklardır. 

Bratislava, 29 (A.A.) - İyi 

malfimat almakta olan mahafil -

de bugtin Berline vasıl olmuş o -
lan Macar devlet adamlarının • felJJefenifı4ir. - d ıkmaz ve say. r<14 ağacı ölü .ıe 1oati bir çc oldugu yer en ç 

olarak değil, iradi bir §ah. gısızca pis pis kokar. • 
1 

d _ Bana müstehcen resimler 
ol.ara r ettik. Bu. Terbiye kanunları agaç ar .a aaılıyor, diye müracaat ettiler. Bu 

k t~ 'ha k da. caridir: ağaçlar gerçek bır müracaati kal..ul ile takibat yap-
a.ğaç recıl~t~. Trrk muhitte, gerçek bir travayla ve mağa mecbur idim. Ehlivukuf teı

IİJlde :;:::girini 1'6 ağaç gerç~k bir randıman vererek te· kil edildi. Bu heyetin kararma gö. 

Bu akşam eski başvekalet dai Slovakyanın Macaristana ilhakı 
resinde Hitler tarafından şerefle- maksadile bir teklifte bulunacak
rine bir ziyafet verilecektir. !arı ve bu teklifi Mussolininin tas 

vip etmiş olduğu şeklinde musir· 
Finançal News, lngilterenin 

Polonyaya da kredi açması ihti
mali olduğunu ilave eylemekte -
dir. "' k . f enler için şekkill ederler. re hareket ettim." 

af • yayma ""ıy de Çocuk terbiyesinde yanlış ne 
o::maıcı"~ o'lcunmıya - derece tehlikeli ise, ağaç terbiye. Diyor. 

~erekhr. unuz sinde de 0 derece. Ağaç tabii ol. Eğer tzmit mü~deiumumisi böy. 
fıkri çok defa, ll1 killeri alabilir• fa.kat le demese de: 

k, odun fikriyle birleşir. Bu mıyan §e • d havalanın' asın. 
Yış b beslenmesm e ve - Seraide müstehcen resimler 
ldrrağaç anlyria~şı:::si:r. a- da. yapılacak ufak bir yanlış on. aaıldığmı haber aldım. Gittim. 

f'.krie~ ga ıns b' fab Jan öldürebilir. Gördüm. Hakikaten bu ,_imleri 
. ı meyva veren 

1
,1" ·a ları idare edebilmek için b .. ~:- D tım. 

libi anlaşılınca birteknısyen Ag Ç b'l ek llzım _ müste cen ıorguua. ava aç 
naine rıkılrr· fakat hen.Uza. onları kullan~ayı 1 ml't . Un' Verilecek karan mahkemeye bı-
,, ~ • d dır ÇUnkil agaç rea ı esı ı - ktun 
l ... af. aç,. olark anlfilmII e. vers. el detem"ıniz konununa ta - ra .,, 
• Bu takdirde vaz.ifeıini daha doi 
~ç öIU maddenin UstUnUdUr, bidir.. ru anlMJUt Olduğuna hükmeder-
tUphesiz; fakat ne hayvan • -.-ki-.-m-i-ly_o_n __ li_r_a_lı_k_y_ol- ı elik. 

' ne de insandan aşağı bir re· Müddeiumumiler her ıün bir 
~değildir. Belediye fen heyeti müdilrlUğil tir.ayet, yahut bir ihbar ahbilir. 
garta kıı. e ira. İstanbul yolarılndan bir kısmı -

~ sevkitabit, ze a v ler. Şikayetler taJıaen bir hadise. 
}'oktur, denilebilsin; fakat, nm iki senede yapılması etrafında ._ 

1 aktad B Yol den müteessir ve mutazamr on111 ar cinsinden olmamakla bir. bir proje hazır am ır. u 
ik• ·ı ı·ra gı"decek - •.!-·•lerin müncaabchr. Bunlan • ağaç için bunlara muadil o. lar için ı mı yon ı &Ull .... 

tı.eba.tt uytllllkluk. bir soy tir. Bu arada Şişliden Edirneka· o noktadan takip etmek lizımle. 
~•ınlesf vardır. pıya kadar olan tramvay yolu da lir. Fakat bir sergide aıılan her-

• g&,ç sonsuz tekAmü1 enerji - asfalta. çevrilecektir. hangi bir resmin müstehcen oldu-

Yeni evliler 
Balaylarmı MAzande

ran'da geçirecekler 
Tahran, 28 !A.A.) - Anadolu 

Ajansının hususi muhabiri bildiri. 
yor: 

Tahran halkuun büyük düğün 
münasebctile candan izhar ettiği 
sevincin son tezahürünü tetkil 
eyliyen amaval geçidinden son. 
ra ıehir normal manzarasını alma. 
ğa baılamııtır. Bayraklar yavaı 
yavaı kaldınlmakta ve taklar in· 
dirilmektedir ve bunların altından 
gene çok modem bir ıehir meyda. 
na çıkmaktadır. 

Genç evliler bir iki güne kadar 
halaylarını geçirmek Uzere Hazer 
Denizi kıyıs:nda Iranın Cenneti 
diye anılan Mazenı::Jerana gidecek. 
tir. 

n hayVan insan ve sosyete ğu hakkında efrattan birinin veya 
a~daıı a~ olarak yarattı. Belgrat muhribi Yugos- birkaçının müddeiumumiye yapa. Tahran, 28 (A.A.) - Anadolu 
Ui geometrik bir eserdir. lav sularında cağı müracaat ancak bir ihbar ma. Ajansınm hususi muhabiri bildi-
al~ıı başına ağaç asosyal, la- Belgrad, 29 (A.A.) - Yugos - hiyetindedir. riyor: 
lllaı bir mevzudur; fakat ağaç ]4.11 dQQanmaaı idn.l'r~~ ~ ~~l:ii~~l_,*~ Ne•hma ... pue - ... 

rane bir takım şayialar deveran 
etmektedir. 

9~rüp_ Düıüf!dü~f.!. 

Çocuklarımıza ne mutlu 
Belediye bütçeıi, 1944 de yirmi milyonu bulac:akmıt- latan.. 

bulda Y•f!yanlan sevinçlerinden oynııtacak bir haber. F.luat 
ogünlere daha kavuımak için, bet ıenenin yalçın sırbnclan ıeç• 
mek lazım geldiğini dütününce, sevinç balonlan, patlayıp sö
nüyor. 

Biz, bugünkü htanbula bakalan. Eski Bibrili, yeni Ankara 
caddesi köstebek yuvalarını -da geride bıraktı. Herkeıin kotları, 
canbaz terazileri ıibi yanlara açık, çiftetelli oynıyarak yürüme. 
ğe çabııyorlar. KaJdınm tatlan, kirpi dikenleri halinde kalkın. 
matlar ... Adım alabilene atkolsun. 

Hutalar var, ki buralannı define meraidılan aardL IXldıi. 
nının önünü eten eıene! •.• Şuradan demir bir kolon, ötede kur
şun bir bağırsak beliriyor. Ziftler kaynıyor, izolelew- aanlıyor. 

Çanakkale siperleri bile, bu kadar derin ve bu derecede ka
rışık değildi. 

nla biriıpw ~· p edllhıit olan •ıp&a;. ·m • hanketinde '"kararmM müata.. ra klSrfczl - K.ınldenb yolu ile 
syetesiz ağaçlar tablatte ribi dUn Split'e gelmştiri l200 kil ve aerbeıt olmak ....-tir. M11ıra dönmek üzere May11ın iki . 

dır; fakat, ağaçsız sosyete o. tonluktur. Uzunluğu 98 metre, sinde Tahrandan hareketi pek 

Çiğnene çiğnene topral< nituta, pudra gibi incelmif. En kü. 
tillr W. ......... "8hlt ..... t ha~. &&- fullıca esin. 
tili 1riinl..cte tN caddenin bir toz tilnelinden hiç farla kalmıyor. 
Arada sırarua bir saka bmyonu beıralan ıalamaia çalıpyor. 
Ama, toprak galiba killi. Su ile birletip yab11111yor. 

aı; olduğu zaman da bu sos- sürati 38 mildir. 120 milimetre - HASAN KUMÇA YI muhtemeldir. Yabancı heyetler de 
. eksik kalır. Ağaç sosyeteye lik 4. topu ve 40 milimetrelik 4 yavaı yavaı dönmeğe habıtamıt-
1, sosyete ağaca muhtaçtır. tayyare dafii top-ile mücehhez -
hçların yabanisi, eblisi, ar. dir. Mürettebatı zab\t ve ne-
, llazlısı olduğu gibi, ağaçla. fer olmak üzere 150 kigidir. 
ltl~taf izik, romantik ve kUbik 
latı da vardır. Mülhak bütçeler 
l'\'iler birinci derecede meta- Ankara, 29 (Hususi) - BUt. 

it .oluoıu ağaçlardır. Bir servi c;e encUmenl mUlhak bUtc;eler. 
dıaini dilşUnmeyi bilen ada. den hudut ve sabtlle: sıhhat 
göZUnde yeryü.zil temelinden mum mUdUrlUğU bUtc;eslni u. 

arak göklere, sonsuzluklara :umi heyete takdim et~1ştir. 
~~: istiyen sırlı bir irade ham Bu bUtce meclisin çe.rşamba 
ı:ı_ • t ruznanıcslne aJmmıe 
-;ı.ktırısöğUUer her yerde ro. toplan ısı 

tik ağaçlardır; içli: cotkun, tır. 

K n~ uz 
Yazan: SAIT F AIK 

~ 
..... 3-

- . baııa ıbu fiör inaani, be .. ri mi 
d Ş\bıu elemek istSyorum: ~n yermeclim. Ve aaa obnL 

il\ ~İli? l>en aans birdeabae cevap ... anlatma 
~ bir miaalle bu fikirlerin insani oldujunu 

~ aia kalktı ICapl-
ll - llzu lüm 1rı ... 1 evlat, ~ ~ Be.J •_:._,.. ~rJanm. 

-..ı.._ -.. _._. • . --'- •--.Lalini aldı. e ır--- -'
\i..-uıı.._ı çıvıye eaua -- • bu fikirlerinle adlım -

) daJaa: "Uzun lldın laau• nlat; sen ••v• ır ne tarafı tut-
~ delin· L• • • Ne söylemek iste~ıgın be ı, 
İa•--' an vınllllo da beyhude yere pa. 
~ -.aiiin. Anladıfım bir .. , vana o , sana 
b qdı.t.-.__ • y -•- emeklerime, yazık.,, Ad 
"''~ IL•unc:ır. a:z:&A N • tokak kapllmm a etten 
~ı. l.i -.Y söylenerek dıtal'l)'B çıktı. ecnu .. .. beıleme yumupk 
11Lı t tiİrült" ·ı •·-pandığını duydu. Kuçuk ......_.._ u ı e - • r .. .. v •• Deveaeçanez ao-

IOfrayı kaldırdı· Necau Ka ~ • ek .,._,...-
• &eaıizliiine açılan kafesli pencereye bir degn 
~c:e dü" •• dii. 

b.. leydiii iıuanlan fUD ...::--1 .1!:-ya inıeanla.. 
QlltiiQ H 00 dil, ınuum, ·- uua ti• L._. - -.agümrük, butiill .. • lerin sesleriyle 

l>i\u~ .. kaldığını aandL Tek tük pbp sese" 
'~ldadr. 

• • • a· · bir çe1ın a1ım1tı. v .. n: ltıı aiinü idi. lstanbul ~obur, pıı lradmlar, ldi)eaciler 

le-,. ı.~ulclar, aar insanlar, btrqen ~ ajamnl .. verlenniı 
'bi """1111 elbiseli insanlardan claha çok p, ~decllderiai ....-ı 
·.,.~idiler. Kofupyarlrdı. N~_P ~ne .. ...,• P-

--._ ~. Tnmnylara ...,...-~ Çıpllık .,aldan 
'--:~ Birbirlerini iti1orlar• ~ WB-
. -~ ' .,_kay Bcıh~·-

Oslodaki gür~,Ier 
Oalo, 29 (A.A.) - Devam edil 

mekte olan Avrupa Grekoromen 
ıüreı birinciliklerinin buıünkU 
nihai neticeleri ıunlardır: 

87 kiloda Mustafa Çakmak ve 
66 kiloda Ankaralı· Yaıar kendi 
puvanlannda Avrupa birincici ol· 
mcılardır. 

Ağır •iklette Çoban Mehmet ve 
72 kiloda Celal Atik i.:OÇüncülük 
için güreteceklerdir. 

tır. 

Tahran, 29 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri biMiri
yor: 

Buıün Tahrandan ayrılması 

mukarrer bulunan TıilTk tayyare. 
lerinin hareketi Diyar~kır hava. 
lisindeki hava muhalefeti sebcbile 
teahhür etmittir. 

Türk heyeti Nisanın 30 uncu 
pazar günü Tahrandan hareket 
edecektir. 

Necmi bu çıt>cuia bir bohça aldı. Kendisi de bir 1>atbsmı 111. 

rarak yürüdü. .~udeainden dönüyordu. 
- Amma da yııpbn ha, tekerparem. Ben senin nikihlı karm 

mıyım? Yok kardetim kimseden naıihat ve emir telikki edemmı. 
Hürriim. Benim gibi hür de latanbulcla fenerle aransa bulunmaz. 
Bu hürriyetimi de önüme gelene feda edemem. Bir aeatlik, bir ge. 

celile aablclığ1111 zamanlarda bile kendime lazım oluı hürriyetimden 
ancak dört bet dakibsmı f e~ etmitimdir. Sana gelince fekerim. 
Bana kafa tutmaya hiç hakkın yok. Parayı veren düdüğü çalar. Ve
rirai~ bir görüpne panu.ı daha.. Bir ... t daha kalmz. Bu böyle ıe
kerim. Ozülme hayatnn. Seni kırdım galim ha!? 

Köprüde idi. Bir poyı"U rüzsin köprünün ufaltlanna birlc-

mit aulon ürpertiyor, insanl9:"'1 feiDSİyeıe~i. ve~ kap~~ 
yor· kofmak iatemiyenleri bile aı4caam&bn ıtiyordu. Nec:nu Oskü. 
dar' iakeleaine kai.ar böylece ıelcli. Şapkası çamurlu, parde.iiaü sır
ııldam. Bir bekleme odaıma kendiıini atbir ZMDBn M~deıinden 
a lıt aahneıini bir daha hatırladı. Fakat artık ne kendiııne, ne de 
;.1budeye kartı bir gayz duyınadıimı hi11etti. Sanki köprü üstün. 
deki deli rüzgar bu ıarhotluia benzıiyen lazplıktan onu aydmnıı
tı. Bekleme odası bkhm tıkhmdı. Dökme sobe bard harıl yanıyor. 
du. Yukardan rayhnn ek yerlerinden seçen tramvaylann gürül. 

tüaü seliyor . 
Nec:ımi ıohuun yanındaki sıraya otun11Utlur. Tam kartıamda 

ekmekle peynir yiyen ıenç bİ1' .mele nr. Yüzü biraz kanpk ve 
mahcup hir çocuk. Bir ıazete üjidmı yere ka,nmt, ve bi11 ucunu 
içindeki ekmek ve peyniri kimse sörmetin diye lcaldll'l'lllf. Ve ki
ğıdm içinle küçük lckmslar kopuıyor. Büyiic panneldanmn ara. 
unda bu lokmalar kayboluyor. Ve ağzına sözijkmez parçalar atı-

J~L • 
Bu amelenin karııımda yüzimü kızıl yaralar kaplmnaı bir 

adam ciaara•w içiyor. Sakin, aeNİz, berkeain yüzüne" yaralarma 
blıkbimı bildiği için yapma bir kayıtuzl• içinde. Yüzü zat• bir 
~ yara ı1M kmnm. Güzel, ..,_ eıll.n -. X.ıdan .U-... Wrine 

bafmmdan: 
- Kapıyı kapayllUZ, .,. 
Ve aonra ~ine lüayt, Siıninis ciı ....... ı tüttüriiJW. Kendisi. 

Şimdi buradan her seçtikçe, kendimizi avutımk için: 
- Birkaç güne kadar buruı psnl panl aafaJt olacak. O VL 

kit rahat ederiz. 
Diyoruz. Hem birkaç günün arbımda biıbç ayldc ,&sle

rb aıralandrimı bilerek. Ne çare, boıuna ''aldanmak ezeli llir 
tif.wclır!" dememitler!. •• 

Geçenlerde Y enicami meydanınm bir ..-.tini sörmüt 
sa:nti tanıyamamııtnn. Eier gerçekten orası Öyle olamkaa, har
caranan paralar, çekilen zahmetler de heW ol1Un. On yıl sera 
lat~lun ıirnaıı deiiıecek. Bu pirifininin yerinde körpe bir 
delikanlı doğacak. Bizim biricik suçumuz da pia.. dünyaya ıel. 
mekten baıka bir ıey değil Çocuıldannnza ne mutlu! 

HAKKI SUHA GEZGiN 

o tarafa Çt-viriyor. Hafif tebeaaüm ederek kendisine söz dicene ba. 
kıyoa·. Onu mahcup ettiiine kani olduktan aonra ya mnelenia ~
nız kendi•.inin gördüğü pzete kağıdra doğTu eiillyor, ,.abat da 
camdan dıtanya merdivenlerin üıtüne duman halincle cfüten Jai
mura bakıyor. 

Necmi de kedisine yaalı yüz tarafından tebeNüm ecliliaeeJe 
kadar bJ ad2.ma baktı. Sonra mahcup bafb taraflara balamya t.a.., 
ladı. Fııkıst mütemadiyen ıözü bu adamın yÜzÜne kaÇIJOl'cla. Yai. 
mur biraz diner aibi oJmu,tu. Amele gazete kijldrm bir tomar YL 
P•P sobanın altına fırlatb, çıktı ıitti. 

Onun aıicasmclan vapura sidenler acele acele kayholdalar. Yii
:aü yarah aiır aiır blkb. Açık kalan kapıyı ka.,.....ar ister slli J'Ü.. 
riidü. Fakat tam kapınsn önünde cayımı ıibi ~hah lın:lı 
me"Clivenlere dofnı kayboldu. 

· lıte o zaman Necmi acıllanm arbamda iki küçiilı hasml çoeı> 
iunu gördü. Bunların birisi on iki yaılannda söriken bir çıocuktu. 
Muhacir olckıiu evveJa mintanmQn belli idi. Sonra potunmdan. 
Sonra ne bileyim çillerinden. Süt gibi beyaz bir ıeydi. Çirkindi. Sü. 
ınUlrleri akıyordu. Onun yanındaki soba boruıunun arkumdaki lu. 
vırcık aaçlı bir zenci kırması idi. Necmi onu Puıkine benzetti. Ge
~enlerde bu zenci ~ ıldönümü münasebetiyle Pufkinin çocukluk IW 

miai ıönnüıtü. Am.' ne kadar benziyordu. Bu çocuiun üstünde 
uzun bir ceket vardı. Pantalonu, solf yapılllbilmek için uiraplmıf
tL K.ırnap bailanmıt yırtık ve büyük potinleri vardı ayajmda. t• 
balatta fena ıiyinmemit biaaini veriyordL 

Fakat biraz daha dikkatlice bakınca büyiik, iireti bir ihtiyar 
ceketinin 6lbnda biç bir ıeyi olmaclıir anlatılıyor-.lu. Ceketinin ,... 
kalarmı kaldınn1t ve bir çengel iine ile bo111u bia•na iinelemiı. 
ti. Ve ti söbet{nde ohn ilk düfme kopmuıtu. itte bunıclan tatlı, 
aıcak derisi ıözüküyordu. 

lkı da on iki on ü~ yatlannda idi. Arkadatma bir feY llDl&tı. 
yor ve Necmi dinliyor mu, dinlemiyor mu diye hep ona~. 
Dinlemr.sini istiyor cib! idi. Gillürecek ..,.1er aöylü)"Ol'da ld ar
kadatı )'afma göre ciddi, ain'batlı oilanasim sül:ü,ordu. Ve k•. 
6Wn aizınılan •alan akarak oaaa süJmeaine aeviniyordq. 

Necmi mm daha sokuldu. Şimdi .._ ldiPik mllnia ,.._. : ...... .._,__ ... ilml, Wr pcıak ~ ....... - --••• 
...... fmcllk ile. ...... --- - - ,.. w .............................. Gllnal .W-iai . • Wi. lD!ıılNIM wı 



4-YAKlT 30 NiSAN 1939 

Paris transatlanti
ği yangını 

Paris transatlantiği yangını 

yeni bir safhaya girmiştir. 

\\ •vAKmT 
ABONE l'AHIFESI 

Aylık 

3 aylık 
6 aylık 
1 yıllık 

Memleket Mtmlektl 
ı,ındt dı,ında 

95 155 Kr. 
~!iO 425 • 
475 820 .. 
900 1600 • 

Tarifeden B:ılkao Birliği Maznun Cesar, gibi gece bek
çisi olan Antuvan adliyeye mil -
racat ederek §U ifşaatta bulun
muştur: 

HARPUTLU. ŞERİFİN AMERİKA HATIRALAR ı 
YAZAN: 

'Muvakkar Elaem To.lu , . .....,;~ı:;;;;.-ıimiı--' 
için ayda otuz kuruş düşüJQr. 

Posta bırlığıne girmeyen yerlere 
ayda yetmiş beşer kuruş ıııın· 

medilir. 
- Yangın günü Cesar Franuş 

kendisile birlikte gelmemi ve 
mutfakta saatini arayacağııu söy 

ledi. Ben de kol saatini kastedi -
yor zannettim. Birlikte gittik. 

Fakat Franuş orada kol saatini 
değil gece devriyesi saatini bul
du. 

Antuvan maznunun bu hare -
ketinl izah edememektedir. Fa -

kat yapılan tahkikat bugün Ce
sarm devriye saatinin ortada ol
madığını meydana koymuştur. 

Bir heyet, batan vapura gide
rek mahallinde tetkikat yapmış, 
maznun da getirilmiş, dalgıçlar 

gemiye inerek gece saatlerini a -
ramışlar ve 1 ve 3 numaralı sa -
atler bulunmuş. fakat Frauşun 
2 numaralı saati ele geçmemiştir. 

Bundan sonra mütehassıslar 

ilk tahkikat sırasında rnevzubahs 
olan elektrik kablosunun alelade 
bir pens ile tamir edilip edilmi -
yeceğinl tetkik etmişler ve bu -
nun imkıl.nsız olduğunu görmüş
lerdir. 

Bu vaziyete göre, Frauşun 

yağcı Martenden aradığı pensi 
başka bir işe vasıta etmek iste -
diği meydana çıkmaktadır. Tah
kikata devam olunmaktadır. 

-50-

Meşhur Hamerik transatlanti
ği ''Paris yolcuları,. nı Amerika
ya getireli bir sene olmuştu. 

Şerif bu bir sene zarfında mü
essesenin birçok çetin işlerile ge· 
celi gündüzlü meşgul olmak mec 
buriyetile çok yorucu bir iş ha -
yatı yaşamış, olimpiyat tenezzü
hünün acısı fitil fitil burnundan 
gelmişti. Meşhur mali panik, A -

merika borsalarını henüz sarsma 
mıştı ama, Şerif gibi işinin ehli 
baz.ı açıkgözler yakın bir iktısa
di buhranı sezmişler ve ona göre 
tedbirler almakla meşguldiller. 

Şerif, avdetinde koca şampiyon 
Dempscylc bir iki kere görüş -
müştü. Lakin öyle eskisi gibi sı
kı fıkı ahbaplığa bütün arzusuna 
rağmen vakıt veya imkan bula -
mıyordu. Haftanın yedi gününü 
de, evet tatil bile yapmayarak 
her saat kfth Nevyork, kah Dit
roit, kfıh San Fransisko, kah 
Mişigan, oradan oraya mekik do
kuyordu. 
Şimdi Şerifin yeni bir ahbabı 

türemişti. Meşhur boksör "Bat
ling Siki,, bu zenci Senegalli müs 
lüman, Fransız tebaası olarak 
Amerika. diyarlarında dolarlar 

pam-Bugün s~ıı~~:t~\RVA Sinemasmda--• .. .ı 
Mevsimin en büyük A,k Filmi HoJlywood'un bütün yıldızları 
GOETHE'nin en hissi eseri Ş A H A N E 

V E R T E R'in AŞKI Ç 1 L G 1 N L 1 K L A R 
PIERRE - RlCHARD Tamamen renkli,, en çılgın; 
WILLM ve ANNIE en fazla danslı ve §a!'kılı 

V E R N A Y tarafından Revü Filminde 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilitlı matineler 

Bugün İPEK ve SARAY ~~r~~d'; 
Hayatınızda hiçbir zaman gülmedi ğiniz kadar güleceksiniz. 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

peşinde koşmıya gelirken yolda 
Hamerikin salonlarında Şerifle 
tanışmış ve din kardeşliğinin ver 
diği bir samimiyetle kanları bi -
ribirlerine çabuk kaynamıştı. Si
ki neşeli, çirkinliğine rağmen pek 
ziyade sevimli ve asıl garibi dini 
bütün tam bir müslümandı. Ne 
namaz, ne de oruçta kusur ettiği 
vaki değildi. Yalnız sonraları o -
nu da baştan çıkarmadılar değil. 

Amerikada eski dostlarile bile 
eskisi gibi ahbaplıkta bulunmaya 
vesile arayamıyan Şerif bu müs
lliman arapla sık sık buluşuyor -
!ardı. Hem Şerif pek o kadar yüz 
vermese bile Siki, tan,rının günün 
de Şerifi telefonla veya bizzat a
rar bulurdu. 
Dünyanın sayılı yüksek kıy -

mette boksörleri meyanında bir 
şöhret yapan müslüman boksör 
hakkında biraz tafsilat verelim. 

Fransanın olduğu kadar dünya 
nın da gelmiş geçmiş en fenni 
boksörü diye tanılan meşhur Kar 
pantiyeyi Dempseyden sonra, bir 
daha kımıldamamak üzere acı bir 
mağlubiyete seren Batling Siki, 
nin asıl adı Falihdir. 

Mükemmel, Allah vergisi bir 
vücuda, fevkalade şiddetli sağlı 
sollu yumruklara ve boksun bü
tün inceliklerine vakıf olmakla 
beraber kafasının içi çocuk kal -
mış ve prestişkarları tarafından 
biraz fazla şimartılmıştı. Kübada 
cenubi Amerika ağır siklet şam -
piyonunu birinci ravundda bayılt 
tTktan sonra Amerikaya, Nev -
yorka gelmiş ve bir sefahat ale
minin gecesinde intikam maksa -
dile 41 nci sokakta bıçaklanarak 
öldürülmüştür. 

Az zamanda ka1.anmış olduğu 
milyonlarca dolarları cahil düşün 
celerle orada burada har vurup 
harman etmiş ve yaşadığı, sev -
diği, aradığı sefih muhitlerde ni
hayet can vermiştir. Bu feci aki 
bet kendisini yakından tanıyan
ları müteessir etmiş, olmakla be
raber hiç de hayret uyandırma
mıştır. 

Ne kadar şayanı dikkattir ki 
binlerce doları pencerelerden so
kağa veya denize fırlatıp atacak 
kadar sarhoş olup kendini kay -
beden bu adam iki glin süren kı
sa bir sözüm ona idmandan son-

CVAKıf SPölf MilSflf AKASf 1 

Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasında 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

ra dünyaya meydan okuyabilmiş
tir. Meşhur merakından biri de 

Pariste halk arasında bir aslan 
yavrusile köpekle dolaşır gibi 

gezmesidir. Yatak odasında may 
mun besler, barlarda tavana si· 

lfilı sıkar, kahvelerde, tiyatro -
!arda sokak dövüşleri yapar. Si-

~n anlıyacağınız kafası kızdı mı 
her haltı işleyecek deli bir yara· 
tıhş .. 

Tuhaf bir de hikayesi vardır: 
Bır gün !rlandada şampiyon Mek 

Tig ile bir maçı varmış. Son da
kikada dövüşmekten cayarak git-

mek istememiş. Kontratı imzala
mış ve bir mikdar para da almış 

olan menecerleri aman demiş . 
Jer, zaman demişler, faydasız .. 
Nihayet şu çareyi bulmuşlar .. 
Klorformla bayıltıp sedye ile !r
landaya nakil!.. Hakikaten de 
öyle yapılmış. Dehşetli kuvvetli 

olan Siki boksa 1913 de Tuluzda 
başlamıştır. Boksu, kendi anlattı 
ğma göre, severek veya bir spor 
olarak ele almamıştır. Laf olsun 
diye yumruk sallamış, biraz pa
ra da kazanınca bu işi kendisine 
meslek edinmiştir. Parise gelme 
den önce muhtelif vilayetlerde 
adeta "Ali kıran ba.ş kesen,, ha
linde dünyayı kırıp geçirmiştir. 

( Deı:amı var) 

Abone knytlını bildiren mek· 
tu.P ve telgraf ücretini, 'abone 
parasının posta veya b:ınka ue 
yollama ücretini idare kendi o· 
zerirıe alır. 

Türkiywfn her posta merkt:lndt 

VAKiT a abone ua:ılır. 
Adres değiştirme Ocrctl 

25 lı.uruştur. 

ILAN ÜCRETi.ER] 

ficaret iUııılıırının s:ınllm -
satırı sondan itibaren illin sa)
falarında 40: le sııyfolıırdo 50 
kuruş; dördüncü s:ıy!ada l; 
ıkınci ve üçüncüde 2; birıncidt 
4; başlık yom kesmece 5 lirıı· 

dır. 

Büyuk, çok devamlı, kllşelıı 

renkli ilAn verenlere ayn ayrı 
indirmeler yııpılır. Rcsmt !Ulnlıı· 
rın santim • satırı 30 kuruştur. 

TiCARi MAHiYETTE Ol.l\llYAl' 
KÜÇ( K ILA!':r.AR 

Hır defa 30, iki defıısı 50, ne 
defıısı 65, dört defası 75 ve on 
defası 100 kuruştur. Üç aylık 
ilan verenlerin bir defası lıeda· 
vadır. Dört sııtırı geçen ilünlarııı 
fazla satırları beş kuruştan he· 
sap edilir. 

Hl:mtt kuponu gttirtnlut 
kürük ilan tarifesi yü:de 25 
indirilir. 

Vakıl hem doğrudan ıfo~ru
ya kendi ıdare yerinde, hem AP· 
kara caddesinde Vakıt Yurdtı 
altında KEMALEDDİN lREl"I 
İlan Bürosu eliyle ilan kabul 
eıJer. fBıironun ttlefonu : 20335) .. ~ 

BUGUN 

MELEK 
Nefis ıarkı ve hafif musiki ile süs lü, 

zevkli • ince ve eğlenceli bir film. 

SİNEMASINDA (Fransızca sözlü). 

Dansing Meleği 
SIMONE SIMON 

ROBERT YOUNG- DON AMECHE 
Baı rollerde: 

Ayrıca: Paramunt dünya haberleri ve MlKI MA VS. 

Bugün saat 11 ve 1 ide tenzilatlı matine. 

3 Ahbap l/avuşlar harbe gidiyor ı 
Meşhur Arşak Palabıyıkyanm en nefis komedisi ı 

BıRINCıYE 

Bir Bisiklet Futbolcii Nuri 
Ikinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 

iskarpin; dördüncüye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir senelik 
Resimli Hafta abonesi; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo- 1 

yunbağı; 4 kişiye birer çift ipekli çorap; 10 kişiye birer adeti 1 
Tayyare piyango bileti, onbeş okuyucumuza birer şişe bü-

Fred Astair ile Ginger Rogers'in 
Ayrıca: Programa ilave olarak; , Dudaklarda takdiri... Gözlerde hay ali ... Gönüllerde neşeyi... ya_ 

ratacak en son filmleri: 

E l M F~s~ söz~ !o!ty~n~ı ~cc~ ıtu R 1 
1 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler_ saat 8,30 ela iki film 
birden 

3 Ahpab çavuşlar Ankarada Halk ve Sus 

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

UÇAN VALSLER 
Bugün LALE sinemas nda 

Harbe gidiyor sinemalarında da gösterilmektedir. 
1 Müsabakaya ıştirak Koponu : -S<e -1 

11 ve 1 de ucuz halk matineleri 

Karamazof Kardı 
Yazan: Dostoyevski 

ee.trm: Hakkı Saba Geqiu cm 166 
Bunlara bakarken, zavallı genç, altın "Agrafena,. nm lehine çalışacaşız. 

saçlı güneşi dü~ündü. İlk ışıklarına - Teşekkür ederim, efendiler ... Al
bağladığı korkunç kararını hatırlaidı. lalı sizden razı olsun! ... Bütün şu olup 
Böyle bir sabah, bu iş için ne de elvc- bitenlere rağmen sizlerin adil ve namus 
rişli idi! ... Acı acı gülümsiyerek celat- lu insanlar olt:.luğunuzu biliyorum ... Bu 
larma döndü: sözlerinizle vicdanımın üstüne çöken a-

- Efendiler, dedi; mahvolmuş bir ğrrlığı kald ?rdmız ... Ne isterseniz iste. 
vaziyette olduğumu görüyorum. Fakat yiniz, yapmağa hazırım. 
o 'biçare kadın da benimle beraber mi Müddeiumumi: 
bu rrıahklımiyet çilesini çekecek? Size - Şimdi artık sıra şahitleri .dinleme. 
yemin ederim, ki onun zerre kadar suçu ğe geldi. Onlarla sizin huzurunuzda ko. 
yoktur. Dün akşam bütün bu işlere ken nuşacağız. 

disinin sebep olduğunu söylerken ken. Dedi. Hakim Nikola ise: 
dinde değildi. Iztırap ve aşk ona bun_ - Bir çay içsek bari ... Bu kadar yor 
lal!' söyletiyordu. Bu korkunç gecede gunluktan sonra, hak ettik bunu. 
çektiğim azap hürmetine olsun, bu hu- Diye söylendi. 
susta beni temin edemez misiniz? Kahvaltıyı ldaha sonraya bın:karak, 

Müddeiumumi adeta atılarak karşı- şimdilik yalnız birer bardak çay içme-
ladı: ğe karar verdiler. Bir yandan da sorgu 

önündeki eşyanın değirmenmiş gibi 
döndüğü oluyordu. Nihayet biraz ken
dime gelirim ümidiyle çayı aldı. Çünkü 
nerede ise, kendinden geçecek ve sayık. 
lamağa başlıyacaktı. 

-8-

ŞAHiTLERiN iFADELERi 

Şahitler dinlenmeğe başlandı. Fakat 
biz burada şimdiye kadar yaptığımız 
gibi en küçük teferruatına varıncaya 

kadar her birinin ifadelerini ka)~:lede
cek değiliz. Müdeiumumi bunlara hak 
ve hakikatten ayrılmamaları lüzumunu 
söylüyor ve bu şahitli~in daha sonra 
yeminle tekrar ettirileceğini bildiriyor
du. 

Yalnız şunu belirtelim, ki gerek ha
kim ve gerek mi.!!:leiumuminin üstün.de 
ısrarla durdukları nokta, Mityanın ge. 
çen defa harcadı~ı paranın miktarı me
selesi idi. 'Uç bin ruble mi sarfetmişti, 
yoksa bin beş yüz ruble mi?.. Bir ay 
evvelki ''Makroi,. eğlencesi neye mal 
olmuş!u 

Ne yazık ki, şahitlerin hepsi, hiç bi
ri müstesna olr.ıamak üzere d:lil:enlı. 
nm iddiasına uymaz ifadeler verdiler. 
Hatta bir kaçı, zavallıyı ümitsizliğe sü
riikliyecek şeyler söylediler. 

veriyordu. Halinde Mityaya karşı bir 
azamet bile vardı. Sual sorulmasını bek 
liyor. Kendiliğinden konuşmuyordu. 

Ama söylediklerini de katı ve emin bir 
tavırla söylüyordu. Harcanan para 
için: 

- Dimitri Karamazof, bir ay evvel 
buradaki eğlencelerinde en aşağı üç 
bin ruble harca1ı. Yalnız çalgıcılarla, 
oyuncu kızlara attığı para, bin rubleyi 
aşmıştır. Köylülerin bir çoğu, zaten 
suçlunun ağzından üç bin rubleyi göz
den çıkardığını işitmişlerdir. 

Dedi. Mitya itiraz etti: 
- Yanlış tahmin ediyorlar; çalgıcı

lara verdiğim para, beş yüz rubleyi 
geçmez. Fakat sarhoştum, sayarak ver 
mıyordum. Bu da başka benim talihsiz. 
liğim! 

Şahitleri, küskün ve donuk bir tavır
la dinliyor ve içinden: 

- Şim1i art k ne haltcderseniz edin, 
vız gelir bana!... Madem ki ucu ona do. 
kunmıyacak !.. 

Sözl~rini geçiriyordu. 
- Çalgılar size o akşam bin ruble

ye oturmuştu. Dimitri Fiyodoroviç ... 
Saymadan paranızı savurdunuz. Onlar, 
adamın gözünden sürmeyi çalan edep
sizlerdir. Bereket versin ki hüklımet 

sürdü mendeburları ... Ben ide kendi göz 
terimle gördüm. Gerçi elime alıp say. 
mamıştım. Ama ne de olsa, bizim de ~
limizden para geçiyor. Bir avuçtaki pa.. 

~ 
ra tomarını karşıdan da tahmin edebi 
liriz ... Elinizdeki para bin beş yüz rııtı' 
leden aşağı değildi. 

Dün akşamki miktara gelince... Sil 
ken.diniz üç bin ruble demiştiniz. 

- Böyle dediğimi iyi biliyor musıJ 
Trifon ... 'Uç bin ruble ile geldiğimi b' 
mi söyledim? 

- Evet efendim, siz söylediniz. Jte 
arabacı Andrenin yanında ... Anklre bil 

d Ç 
~ . . .,,,, 

rada ır. agırıp sorun ıstersenız. v 

hası var. Salonda çalgıcılarla hesap 
rürken geçen defaki parayı da işe kil' 
rıştırarak burada altı bin ruble bırııtr 
tığmızı söylemiştiniz. Bunu 1stepan ~ 
Semiyon da işitti. Kalganov da sit1 

yanınızda idi. Belki ldüşünürlerse, Jıll 
tırlarlar. 

Altı bin ruble lakırdısı, hakimleri ~o 
alfıkalandırmıştı. Trifonun çok kati 1'. 
nuşuşu, onların şüphelerini , giderdiği 1 

çin hoşlarına bile gitmişti. "Uç bin öl\ 
ce üç bin de şimdi altı bin! .. ., 

Diyorlar.dı. ! 

Miijiklere ve arabacı Andreye de sc 
dular. Onlar lda "Trifon., un sözleri!\ 
tekrarlıyorlardı. 

Arabacı, yolda gelirken delikantırıı~ 
kendisine sorduğu tuhaf şeylerden °' 
bahsetti. 

- Bana, cehenneme mi, cennete 111' 
gideceğini soruyordu. 

Dedi. 
(Devamı var) 

- Dimitri Fiyodoroviç, onun için hiç <levanı edecekti. Mitya, önce hfl:imin 
~ülmeyiniz:. Şimdilik üstüne titrediği. kendisjne sunduğu çayı reddetmek iste
* • hl!m:r ambtı!tt et;iecek bir şey di; kuvvetli vücu'duna rağmen, uyku. 
görmlyoruı. Hatta muhakemeden son- suz ve en büyük heyecanlarla geçen bu 
ra da bu vaziyetin değişmiyeceğinl u. müthiş gece onu da yıpratmıştı. Santlal 
muyorum. Biz, elimizden geldiği kadar yesi üstünde zorlukla durabiliyor ve 

~:__=--------------~~~--~~--~~--------------------------------~-----------

ttk sığaya çekilen otel sahibi "Tri. 
fon., oldu. Teliişsız ve e.ıı!:iişesiz cevap 
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S-YAKtT 30 NiSAN 1939 

Bir anketin neticesi 

Bugünkü dünyanın 7 
harikası nelerdir? 

Ad bu"yük' harı'kulaAde bir şey olacak· "Dünyanın yedi harikula e şe-
yi,, (eski tabirile "acaibi seb'ai tır. 

Bir aİVTİ akdlının maceraları: 
r 

Alem,,) dedikleri eserlere muka- Meşhur Fransız fizik alimi 
bil bugUn acaba neler gösterile- Louis de Broglie ise bugünkil 
bilir? dUnyanm en bUyUk h~rikaları o-

Bu, hakikaten meraklı bir su- larak en, başta gotik mimarisin
aldir. ÇUnkU, dev adımlarile iler- deki büyük kiliseleri sayıyor. On
liyen medeniyetin devasa eser - dan sonra Louvre sarayını göste 

leri bugUn o kadar çok ki, etra- riyor. 
Haftalık Radvo 

fımızdald bu harikalara adeta Alim, dUnyanm hlrikalarından R d ziraat borsası (fiyat) 21.25 N-eıı 
H ı~ dalı res Ankara a yoıu vy başım.iZi çevirip bakmıyoruz bi· biri olarak me§hur o ~n plaklar • R. 21.30 Müzik (küçük or_ 

le. Halbuki, dünyadaki harikula- sam Remlrandt'm ''Geceleyin oy- Pazar. 30-4-39 kestra - şef: Necip Aşkın) ı - Lau 

d l l sk· yedi ese nanan halka dansı,, ismindeki tab tenschlager • Primavera • Arjantin 

Halk türküsü • bülbül ne gezersin 
çukur ovada. 21 Haftalık posta ku _ 
tusu. 21.15 Esham, tahviH'ıt, kambl. 
yo • nukut ve ziraat borsası (fiyat) 
21.25 neşeli plaklar • n. 

Müzik (opereller - Pi.) 23 l\lütik {ca.. 
band • Pi.) 23.45 • 24 son AJaas ha. 
berleri n yarınki program. 

eşey er sayı an ° e 1 
• 12.30 Program. 12.30 Mu"zı'k {ku". dah b"yilk J d r serenadi. 2 - Schrader _akşam üze_ 

re nisbetle bugiln a ne u osunu a sayıyo • ı:ük orkestra • şef: Necip Aşkın) ri (hazin parça) 3 - Aubert • Gö-
şeyler gösterebiliriz! Sanat eserlerini de bu harika- 1 - Niemann _ Çarliston (dans) 2- bekliler resmi geçidi (komik marş) 

l§te, bu mevzu üzerinde bir lar arasında sayanlar daha var- Ganglberger _ küçük toplantı (re- 4 - Beethoven • Menuetto (sol ma_ 
Fransız guetesi bir anket yap - dır. Bunlardan biri eski Comedie ,.ü • Entcrınezzo) 3 - Schleder • jeur) 5 - Christlan Ryming _ En_ 
mıştır. Anketin cevaplarına geç- Française müdUrü M. Dossones· Dinle keman ne söylüyor (tango) termezzo. 6 - Lehar - Eva opereti. 
meden evvel, eski "acaibi seb'ai dir ki, onca Beethoven'in "Kır 4 - Tomnn • Viyana hülyaları (vals) nln valsleri. 7 - Schmalstich _ Ku. 
alem,, in neler olduğunu hatırla- senfonisi,, dünyadaki harikalar - 13.00 .l\lemleket saat ayarı, ajans ,.e pidon ve 5 kısımlık aşk hikayesi. 

meteoroloji haberleri. 13.15 Müzik a) Yaklaşma, b) aşk valsi, c) Baş. 
yalım: dan biridir. (küçük orkestra _ şef: Necip Aşkın) başa, d) Gezinti, e) Kavgacık ve ba. 

1 - Mısırdaki ehramlar, Fakat bu ihtiyar sanatkar ilk- devamı. 5 - Robert Stolz - Praterde rışma. 22.30 Müzik (şan sanatkarla. 
2 - Semiramis'in asma bah - baharı, şarabı, saf bir vicdanı da ağaçlar tekrar çiçek açıyor fantezi. rı • Pi.) 23 Müzik (cazband • Pi.) 

çeleri, hirikalar arasında zikrediyor. 6 - Carl Rydahl • Melodi. 7 - Le. 23.45 • 24 son ajans haberleri ,.e ya_ 
3 - Babil surları. Buna mukabil Fransanm bu har • çocuk prens operetinden pot_ rınki program. 
4 - Jupiter heykeli, meşhur tiyatrosundaki artist - puri. 13.50 Türk müzi~\ •• Çalanl~r: Salı • 2-5-39 
5 _ Efestekl Diyana mabedi, A • 1 Zühtü Bardakoğlu, Refı:ı. ersan, e. k . . 

lerden Louis Seigner harıka arı mal Niyazi Seyhun. Okuyan: Sadi 12.30 Program: 12.35 Tür müzığı 
6 - Rodos heykeli, sanat sahasından değil, ilim sa- Hoşses. 1 _ Ali AAanııı _ Hicaz peş _ Pi. 13 Memleket saat ayarı, ajans 
7 - Mausola mezan. hasından alıyor: Onca radyo, tay revi. 2 _ KAzım Usun • Hicaz şar_ ve meteoroloji haberleri. 13.15 Mü. 

* * * yare, çelik cifer, radyum asrımı- kı • Gamla kıymettar ömrün, 3 - ıik ,(karışık program •i Pi.) 1!.45; 14 
Bunlara mukabil bugUn hangi Saliıheıtin Pınarın • Hicaz şarkı ~ konuşma (kadın saat • ev aya ına 

eserler gasterilebillr? zm harikalarıdır. Hasta kalbimde. 4 - Udl Cemilin .. ait). 17.30 tnkılllp tarihio dersleri -
Tıp Akademisi azasından bir Hı'caz şarkı _ Ne küstün bisebep böy halkevinden naklen. 18.3 Program. 

Fransız romancılarından Ro - ( ı Pi ) 19 profesör de harikaları sanat sa- le. 5 _ Şevki beyin • Hıcaz şarkı • 18.35 l\lüzik Virtüoz ar • · 
land Dorgelea en başta Eüfel ku- hasından gösteriyor: Rem _ Sen bu yerden gideli. 6 _Kemal Ni konuşma (Türkiye postası) 19.15 
lesini gösteriyor. Bu, dünyanın brandt'm yukarda zikrettiğimiz yazi Seyhun - kemençe taksimi. 7 - Türk mil:ı:iiti (fasıl heyeti) Tahsin 
en • .nır-k binası olduğu gibi, ay- F t 1.·emal ,..ı.'-·azı' Se'-·hun • halk türkü Karakuş ve at'kadaşlan • Safiye Tok ;/ ......._. tablosu, Gothe'nin .. aus •• u, n ., J J ı k l l 
nı zamanda yirminci asrın büyük su- _ ''akına gel ''akına. 14.20, 14.30 ayın iştirakile • 20 Mem e ·e saa a-

Mozart'm ''Sihirli kaval,, ı, Moli- ~ J l .. ı b ı · fen harikalarından biri olan rad- konuşma (kadın saati • çocuk terbi yarı, ajans ve meteoro oıı ıa er erı. 
ere, Montainge ve Shakespeare'ın 20.15 Türk mfizifti. Çalanlar: Veci. 

yonun timsalidir. yesine dair) 
Yine muharrir Jean Giran - eserleri... 17.30 Program. 17.35 Mtizik (pazar he, Ruşen Kam, Cevdet Kozan, Re. 

'k Me•hur Fransız fikir adamla - r:ıvı) Pi. 18.15 konucma (çocuk sa. şal Erer. okuyanlar: Ne~mi Rıza A. 
doux bu,.,;\,..lrf\ dünyanın han a .,, ~ " " k s h t O d 1 Hüz 6~.. d J Rainl · k ı'l at'ı) 18.'5 mu"zı'k (Şen oJa müzi11i • hıs an, ema a z enses. -
sayılacak eserlerinden olarak A- rm an ean eve ıse ço e lbrahlm .. Ozgu" r ve ateş bo-cekle&ri) zam peşrevi. 2 - Dedenin • Hüzzam 

l.. .. a k ri fikirlidir. Sürrealist resim mek merikadald göklere 1o1a.g çe en 19.15 Tu"rk müzlııi (fasıl heyeti) Ça. yürük semaisi • Rebi aşkında. 3 -
unl d b·ı tebi ile cazı asrımzın hirikaları & h d' s ıo.h k binaları ve b arın arasın a ı - laıılar: Hakkı Derman, Eşref Kadri, Sel~nikli A. me ı? • es~. şar ı : 

hassa Rockefeller Buiding'i gös- olarak sayıyor... Hasan Gür, Hamdi Toka~·. Basri Of. zevk olur gıryelerım. 4 - Kanun ~.ak 
teriyor. Anketten bireiletice tlipla.malf 1 r Oku ·an: Celül Tokscs. 20.00 simi_ Vecibe. 5 - Tatyosun • Huz_ 
au..,ı.u. Oo tı ın~ a&'f" W'l'MMı~·~ ~ ~ - jülla lın,.,,.;::ı:r.:,•• ;i.HA. 

asrımızın harikulade eserlerin - hlrikaaı olarak llJlll&n tesbit e- roloJl haberleri. 20.15 Tork mnzıtı. ~ A~ .,_ • p.rk/ • 
0 

· · · ç ı 1 • Vecibe Ru"en Kam Cev ılAç aınel aatpareme. 7 - Şevki be. 
b ...+.. 1 · N vyorktaki debılınz • a an ar· ' " ' - · · ıu Af ı den en ali .... ge enı e . . . • del Kozan, okuyanlar: Muzaffer 11 - yın - Hıcaz şar • ey e suçum 

meşhur Radio City binasıdır. 1 - Gotik ~ımari ~~erler\ kar Melek Tokgöz. 1 _ Tanburl ce. e~ güliter. 8 - Sallhatlln Pınarın • 
Hakikaten, Amerikalıların gök 2 - Amerıkanm goklere aş mil'_ Şetaraban peşrevi. 2 _ Sadul. Hıcaz şar~ı • ~;lmadı:en~~l ne a~ 

lere baş çeken yetmi§, seksen çeken binaları, Iah ağanın _ Şetaraban bestesi • Ne zu. 9 - Kara_cı e; ş~~ 1 
- L ı ~e~ 

katlı binaları bu asrın en büyük 3 - Eüf el kulesi, dem ki olgül ruhun. 3 - Şemsettin sefa n.eşe bu omru~: - emınhın • 
b k Oldu şeb karacığer şarkı • ""'şmenı o me ve. 

harikası sayılabilir ve bundan 4 - Radyo, Ziya • Şetara .ant·~~~ en Kam. şin elıidır. 21 Konuşma. 21.15 Esham, 
sonraki asırlar için her halde, 5 - Tayyare, uıabmuru zevkın. _ ş Kam tahvilAt, kambiyo, nukut ve ziraat 
Mısır ehramlarından, Babil sur- 6 - IKl!sik musiki eserıerı, k.emençe taksimi. ? -; ~~şen senin borsası (riyal) 21.25 Neşeli plAklar -

dah 7 - Kla"sı'k edebı"yat eserleri. Setaraban şarkı• Ey a çıvan R 21 30 Milzik (radyo orkestrası 
!arından, asma bahçelerden a b b 6 - lshakın • Setaraban yil • · . • 

~ <;en. Pir olmada gerçi ni- şef: Praetorius) 1 - Gıovanni Pac. 

önül. 7 - Tanburl Cemıl • Se. sıe • .. • 
ce g . . 8 Faizenin rasından uvertur. 2 - Michael Hay 
tara ban saz semaısı. - • . .. 1 N 3 KISA HABERLER 1 

ruk semaisi • . · ııo Ji Barbierc di seviglia ope 

· k Kir.ıe halin di- dn • senfoni do maJor, op. • r. . 
Acem aşıran şar ı - • · · b) R d 

---------------------- . N b Eviç •arkı a) Allegro spırıtoso, on o, un yeyım 9 - o arın • " - · ) F"' l F' t v· • J..)ers senesi sonunun y:ıklaşması . : b k 10 _ Nobarın poco adagıo, c ına, uga o, ıva • Sunl l unle suni ip~ğin Türkiye 
ye satışları üzerinde meşgul olmak 
üzere şehrimize gelen Alman heye_ 
U, Ankara:) a gitmiştir. Heyet buradıı 
guınrükler başmüdürü iıe temasta 
bulunmuş, gümriik tarifelerimizin 
hususıyeUeri hakkında maliimal al -
mıştır. 

• liclcdiye iktısat müdürlüğüne 
tayin edilen Saffet, salı günü yeni 
vazifesine başlıyacaktır. 

. ı· Sevgılım u a şam. • . 3 L . i B h i . S 
dolavısile ünh·erslle inkılap ens ı. - k. .. Sı'nemde bir tutuş- ce assaı, - u.ıg occ er nı - en 

" d l Halk tur usu • . 1 ·- ) Ali Assal ıüsünde 15 mavıstnn itibaren ers e fonıa a maıor. a egro , 
" muş yanmış. . T . ) A d l 4 -

re nihayet verilecektir. 21 Neşeli plaklar _ R. 21.10 Müzik b) Mınuetto • rıo, c ~.an e. 
23 d . . bandosu ef: lh. K. Atterberı • Barok suıtl, op. . 

• Üniversite gençleri arasın a spo {rıy:ı~tıcu;,~u: H. Houı.;a·u:. marş a) An trata, b) Saraban~a, c) Gav~t 
ra bir başlangıç olmak üzere sp~r sa~~onlçlsetedl - İspanyol aşkı (vals) to, ç) Past~rale e gaglıa~da, ~) Sı: 
faaliyetine iştirak edecek gençlerın 2 ~ R 

1 1 
udmilla 

0 
cilina, e) Gıga. 22.30 Milzık (oda mu 

mikdarının tesbitine başlanmıştır. 3 - Glinka • us an ve • • · M" ·k b d Pi ) "vertürü 4 - Ph. Gauberl ziğı • Pi.) 23 uzı caz an - . 
• Topkapıda oturan Mesut, Hüsnü perasının. u D. ıı.ı 2 - Er.lenli 23.45 - 24 Son ajans haberleri ve 

b. k Hapsodı, 1 - aeua, e 
ve Şefika adında iki erkekle ır a. İer • 5 - Rımsky - Korsııkov • Ar~- yarınki program. 

21.30 Müzik (keman soloları 
Orhan Borar tarafından) l - Cor;l 
li • Adagio ve Allegro, 2 - Brahms_ 
Vals (La majör) 3 - Evrak _ Krcis 
ler • Slav dansı No. 2 (l\li minör) 
4 - Ries - La Capricciosa. 5 - Cho 
pin • Milstein • Nocturne • 6 - Hu 
bay _ Hejre kati (çardaş) 21.55 Mü: 
zik (l\lelodi - PJ.) 22 Müzik (küçük 
orkestra • şef: Necip Aşkın) 1 -
Thomsen • Dua, 2 - Goh·yn • Cam. 
bazlar (Fokstrot) 3 - Komzak _ Vi
yana aşkı (Potpuri) 4 - Vinkler • 
Kemanın aşk şarkısı, 5 - Dietrich _ 
Fifreler (marş) 6 - Gebhardl • Mas 
karade {konser valsı) 23 Müzik (caz 
band • Pi.) 23.45 - 24 Son njans ha_ 
berlerl ve yarınki program. 

Perşembe - 4-5-39 
12.30 Program. 12.35 Tilrk müzi. 

ği _ Pi. 13 Memleket saat ayarı, ajans 
,.c meteoroloji haberleri. 13.15 • 14 
Müzik {karışık program • Pi.) 17.30 
lnkılüp tarihi dersleri - HalkeYin. 
den naklen. 18.30 Program. 18.35 
Müzik (konserto • Pi.) 19 Konuşm:ı 
(zirtı:ıt saati) 19.15 Türk müziği (fa. 
sıl heyeti) Tahsin Karakuş Ye arka_ 
rJaşları. 20 Memleket sant ayarı, a. 
j:ms ve meteoroloji haberleri. 20.15 
Tiirk müziği. Çalanlar: CeYdet Çait. 
lor, Fahire Fersan, Refik Fersan. o
kuyanlar: Sadi Hoşses, Radife Ney. 
dik. 1 - Suzinak peşrevi. 2 - Sn _ 
dullah ağanın • Suzinak ağır semai_ 
si • Kapılır her. gijren. 3 - Udi Eş
nfia S...uaak prkı 119 Giioden aün.e 
efsun olDJ'OI'. 4 - Udi a&aııın • au 
zinak şarkı • Benim yarem gibl ya_ 
re bulunmaz. 5 - Cevdet Çağlar -
ı.eman taksimi. 6 - Yesari Asımın • 
Nehavent şarkı • Yaz geldi cicim. 
7 - Rahmi beyin • fiayatı araban 
,arkı • Bana noldu değişti. 8 - Sa_ 
adettin Kaynağın - Ba)·atiaraban şar 
kı • Ömrümün neşesiz. 9 - Saadet. 
tin Kaynağın • Kürdilihirazklr şar. 
kı • Bir gün yaşadık. 10 - Halk tnr 
küsü - Senin yazın kışa benzer. 21 
konuşma. 21.15 Esham, tahvilAt, ı-ım 
biyo, nukut ,.e ziraat borsası (fiyat) 
21.25 Neşeli plfıklar • R. 21.30 Müzik 
(küçük orkestra • şef: Necip Aşkın) 
1 - Brusselmans _ Felemenk raksı, 
2 - Freire • Ay, ay, ay (melodi) 
3 - Hruby • Viyana operetinden 
(potpuri) 4 - Ganglbeı-;er • Benim 
küçük teddi ayım (s:ıks:ıfon) 5 -
Kutsch • İspanyol kaprisi • 6 - Ziı 
hrer _ Viyana lı küçiik kız '·als par. 
t"ası. 7 - Schoıt _ marş. 22.30 ?ılüzik 
{aryalar _ Pi.) 23. Müzik (cazband -
PJ.) 23.45 • 24 Son ajans haberleri 
ve yarınki program. 

Cuma - 5-5-39 

Cumartesi - 6-5-39 
13.30 Program. 13.35 Müzik (ope. 

ret seleksyonları • Pi.) 14 Memleket 
saat ayarı, ajans ve meteoroloji ha~ 
berleri. 14.10 Türk mü:ı:i~. Çalanlar: 
Reşat Erer, Refik Fersac, ZiihUl Bat 
dakoğlu. okuyan: Melek Tokgöz. 1 -
Şehnaz peşrevi. 2 - Delldl zadenin .. 
Şehnaz şarkı • Etmedin bir Wna 
ihya. 3 - Şemsettin Ziyama • Şeb. 
naz şarkı • Hem aldandım hem aı .. 
dattım. 4 - Zühtü Bardakollu • san 
tur taksimi. 5 - Leminfo • Hlcu 
şarkı • Neşem emelim. 6 - Salibat. 
tin Pınarın • hicaz şarkı • Yüıtlm. 
giilsede kızlar. 1 - Saz semalsL 14.40 
_ 15.30 Müzik (neşeli plAklar) 17.SQ 
Program. 17.35 Müzik (danı saati • 
Pl.) 18.15 Türk milziti (fasıl he19. 
ti.) Tahsin Karakuş ve arkadaştan. 
19 Konuşma (dış politika hAdisele. 
ri) 19.15 Türk müziği (halt tnrttl.. 
leri n oyun havaları • Sa"di Yawr. 
Ataman) 19.30 Türk milzltl Çalan 4 

lar: Vecihe, Ruşen Kam, Cevdet Ko. 
zan. okuyan: Müzeyyen Senar. 1 -
Saha peşrevi. 2 - Suphi Ziyanın • 
S:ıba şarkı • Semti dildare bu dem. 
ler. 3 - Dedenin • Bestenigar ıar. 
kı • Ben seni sevdim seveli. 4 - Kür 
dilihicazkar şarkı • Neşe ile geçen 
ömrümü. 5 - Leminin • kürdilihlcaz 
kür şarkı • Bir kendi eibi zalimi 
sevmi. 6 - Rumeli türküsü • koyun 
beni yükseklere. 7 - Halk türküsü -
ikide turnam. 20 Memleket uat &) a 

rı, ajans ve meteoroloji haberleri. 
29.15 Temsi! (Ge)'ik avcısı • •eç Os 
m•n> Yazan: Ekrem ReşiL 21.15 
Esham, tahvilat, kambi)'O • nukııt 
ve ziraat borsası {fiyat). 21.25 Ne. 
şell plaklar • R. 21.30 Müzik (So_ 
nat • Beelhoven Kreutıer • Sonate 
keman ve piyano) Necdet Remzi a_ 

tat. Ferhunde Erkin. 22 Haftalık 
posta kutusu (ecnebi dillerle) 22.SQ 
Milzik (küçük orkestra • Şef: Necip 
Aşkın) 1 - Brahms _ Macar danıı 

No. 5.6. 2 - J. Strauss. Viyana or
manlarının efsanesi. 3 - Müller • 

La Paloma şarkısı üzerine fantezL 
23 Milzik (cazband • Pl.) 23.45 • 24 
Son ajans haberleri n yanakl pro .. 
gram. 
---------------

Şehzadebqı TURAN 
tiyatrosunda buıtlıa 

matine saat 15 de 
(HAMLET) 

Bu gece T.\RlHl BOYOK KOMEDi 
4 perde Atilla Serç 'Varyetesi 

lıtanbul 

• lıfniye mektebinin ilk mezunla. 
rı mayısın ikinci günil diplomaları. 
nı alacaklardır. llu devreye taşra il
f.ıiyelerlnden de 7 kişi gelmiştir. l_ 
kinci devreye taşradan ne kadar ta. 
lehe giinderileceği vilaye!lerden so
rulacaktır. 

• lzmittcki tablo meselesi ile bu • 
·ad:ı tetkikat yapan yedi kişilik vu. 
kur ehlinin raporu, mezkur tablo-
1 .ırla bcrlıkle lzmite yollanmıştır. 

.. Horya gazinosunun elektrik ''e 
sair tesisatı için bütçeye 30.000 lira 
tık tahsisat konulmuştur. 

dm randevuculuk yapmak ve gene nın uçuşu. 22 Anadolu ajansı {spor Çarşamba • 3-5-39 
kızları fuhşa teşYik etmek suçile ad- ser,•ı's'ı) 22.10 Müzik (cazban<.l - pi.) 

b. · · sorgu hil 12.30 Program. 12.35 Türk müziği 
liyeye verilmiş ve ırıncı • 2..,. 45 23 Son aı'ans h:ıberlerı \'e ya 1 ) ç l l luna -, (Seçilmiş klllsik eser er a an ar: 
kimlilU tar:ıfından isticvap o - •. ki ~rogram. Vecihe, Reşat Erer, Fahire Fersan, 
rak tevkif rdilmiştir. rınp rt • 1 S 39 . aza eal • • • Refik Fersan. okuyan: Muallim Nu. 

. ·1 ı· t nıir sergısi " - ·~· • Tıcarel vek:ı e ı z 12 3o Program. 12.35 Turk rnuzıgı ri Halil Poyraz. 13 Memleket saat a_ 
k "h' k rlar almıştır. . . 1 .. l b l . hak ·ında mu ım ara . rı pi. l3 Memleket saat ayarı, aıans yarı, ajans \'e meteoro 011 ıa er erı. 

Sergi komitesine gelen hır telg~ a ··e meteoroloji haberleri. 13.15 - 14 13.15 • 14 Müzik (riyaseticumhur 
İngiliz menşeli mal teş~ir edere b s~ ~tüzik (neşeli plaklar) • 18.30 Pro • bandosu _ şef: lhsan Künçer) l -
tacak olanlara üç hin Jır:ılık s~r es · 18 35 Müzik (müzik ve ra. P. Lincke • Viyana kadınları (marş) 

l ·11· ·1ı11ektedır. gram • · k dö,·iz verilecclU ıı < ırı k Cevat Memduh tarafından • ·o. 2 - Chopin - Vals (Do diez minör) 
·· 'ştlrake s- 19K ş Ek' (" nu sene lzmir sergısınc ı b' - nuşrna) plaklarla misall.'.!ı. onu 3 - Suppe _ ş ıya oyunu uver _ 

drcek firmalar arasında meşhu~ .;r ma (doktorun saati) 19.15 Türk mü- tür) 4 - Bizel • Karmen operası ü_ 
soba ,.e rini sanayi mticssesesı ı e ·r.ı· (karmk program). Hakkı Der. zerine fantezi. 5 - J. Ed. Daral • 

12.30 Prograııı. 12.3:> Türk müziği 
PJ. 13 .Memleket saat ayarı, ajans \'C 

ıııdeoroloji haberleri. 13.15 _ 14 :\lü. 
zlk (karışık program • Pl.) 17.30 
inkılap tarihi dersleri - HalkeYindcn 
naklen. 18.30 Program. 18.35 Müzik 
(Bale müziği • Pi.) 19 Konuşma. 
19.15 Türk müziği (fasıl heyeti). 20 
Ccıaı Tokses Ye arkadaşları. 20 Mem 
lcket saat ayarı, ajans ,.c nıcteorolojı 
haberleri. 20.15 Türk miiziği. Çalan. 
lar: Cevdet Çağlar, Eşref Kadri, Ha. 
san Gür, Hamdi Tokny, okuyanlar: 

Ticaret ve Zahire Borsası 
29 - 4 - 939 
FİYATLAR 

cİ:sst Aşalı Yubn 
kr. pa. kr. pa,. 

Buğday yumuşak 5 32 
Buğday sert 4 36 
Buğday kızılca 5 32 
Arpa yemlik tu. 4 10 
~hsır sarı 4 10 
Kuşyemi çu. 5 30 

' 12,J 
'U,J 

• l\lalh e yekfileti, Dahili)'e Yeka_ 
!elinin' ~utalea ve muvafakatini al. 
ııınk surctile sinema ,.e tiyatrolarda 
olduğu gibi, konserlerle, sladyom ve 
ut koşuları duhuliyelerinden alın
makla olan resimleri iııdireceklir. 
Hu hususta vekaletçe )'apılmakta o. 
lan tetkikler bitmek üzeredir. 

" . - 1 . mev zı,. . - 1 matbaa m:ıkinclerı mucsscsc erı m:ın, Eşref Kadri, Hasan Gur, Ham Tunusta (Entermezzo) 17.30 nkılap 
cullur. " .. ·a eli Tokay, Dasri üfler. 20 Men:ılekel tarihi dersleri • halkevlııden naklen. 

• Kara lsanın yalancılar koyu ~ saat ayarı, :ıj:ıns ve meteoroloJI .h?- 18.30 program. 18.35 Müzik {neşeli 
kınında Kôrkim suyu etrafın~a ku- berleri. 20.15 Türk müzi~i (klıısı~ müzik_ Pi.) 19 Konuşma. 19.15 Türk 
rulmuş olan işret çadırlan bır ~as program). idare eden: Mesut Cemıl müziği (fasıl heyeti). Celül Tokses 
kına uiıramış, çadır halkınd~n dorl Ankara radyosu küme heyeti. 1 - ve arkadaşları. 20 Memleket saat a_ 
kadın feci !}ekllde ölmüşlerd~.r. Rauf Yekta beyin • Mahur p~şrevi. yarı, ajans Te meteoroloji haberleri. 

Keçi kıh 55 -
Yapak Anadol 49 -
Peynir beyaz taze 22 25 

GELEN 

Buğday 345 
Arpa 6 
13. peynir 18 

12-
M 15 

Ton .. 
• 

Koza 31/ 4 • Nohut 2G • Pnmuk 6G • 
Z. yağı 3.t • 
Mısır 75 

• Erzincan treni e\'velki gece 
lıir buçuk saat teahhurla gelmiş ol. 
ıluğundan Ankara - İstanbul muhte. 
lıt treni de snal 19.55 de kalkacak. 
ken, 21.30 da kalkarak lstanbula vak 
tinden bir buçuk saat sonra muva. 
~al:ıl etmiştir. 

• Milli reassorans müdilrlülünden 
lckaıilhiitünil i!ltiyen Refi Bayann 
lıu talebi kabul olunmuştur. 

Baskın yapanlar birkaç gun .s0~- 2 _ ltrinin • Pençgah bestesı. 3 - 20.15 Türk müziği. Çalnnlar: Vecihe, 
ra tutulmuşlar ve adliyeye yerılmış ltrinin _ Rast şarkı • Hatırımdan Ruşen Kam, Refik Fersan. okuyan _ 
lerdlr. . çıkmaz asla. 4 - Hafız Postun - Rast lar: Mustafa Çağlar, Müzeyyen Se. 

• Yilz elli beş kilo~e~relı~ Erbaa ağır semaisi _ Bi~ aludt:l sa~a~ı ha. nar, 1 - Acem aşiran peşrevi. 2 -
Samsun şosesinin bu)·uk hır kıs.mı deyiz. 5 - Dedenın • Rast yuruk se- Dedenin • acem aşiran şarkı - Din. 

İkmal edilmiştir. lktısadl ehemmı~:~ maisi _ Gelse 0 şuh mecHse. 6 - Bas le sözüm ey dilrüba. 3 - tsmnil a. 
ti olan bu oosenin Kabayar mcvkıı ri Üfler • Ney taksimi. 7 - Mustafa itanın • accm aşiran ş:ırkı • Yanar 
de bitmiş ve seyrisefere açılmıştır. tzzet efendinin _ Segah şarkı • Dol sinem. 4 - Nikoitos danın • Sevke-
=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~İİİİİmjJ dur gelir. 8 - Dedenin mahur yürük fa şarkı • geçipte karşıma. 5 - Re. 
• semaisi _ Yine zevrnkı derunum. 9 - fik Fersan • Tanbur taksimi. 6 -

Safiye, Toğay. 1 - Hicaz peşrevi _ 
Salim Beyin. 2 - füıydarın hicaz 
şarkı _ Hicranı elem. 3 - Refik Fer 
san - Hiaz ı;:ırkı • Cihanda biricik 
sevdiğim sensin. 4 - Salahattin Pı. 
narın • Hicaz ş:ırkı _ Anladım sev. 
miyeceksin. 5 - Hasan Gür • .kanun 
taksimi. 6 - Eviç şarkı - Bir sebep 
le gücenmişsin. 7 - Türkü • Atin_ 
dım bahçene girdim. 8 - Saz eser. 
leri ,.c oyun havaları. 21 konuşma. 

21.15 Esham, tahvilat, kambi)o • nu 
kut n ziraat borsası (riyal). 21.25 
Neşeli plaklar _ R. 21.30 Müzik <Ri
yaseticumhur fililrnıonik orkestrası 
• şef : Hasan Ferit) 1 - L. Yan Bect 
hoven, • 2 inci Leonore Uverluru. 
2 - Joseph Haydn _ senfoni mi be. 
mol majör Nr. 99. a) Adagio • Vi. 
vece A.uaf, b) Ad~o. c) Menuetto. 
Trio, ç) Vince. S - P. T.U.iko. 
vsky • Romeo et Jullette (utwllr. 
Fantezi) 4 - H. Berlioz • Benvenu 
to Cellinl operası uTertflrll. 22.40 

• Cn 30 • P. yağı 21 • 
GİDEN 

• Yarınki pazartesi günü limanı. 
nııza Alman bandrah Milnokl va~u
r 1,. MO Alman seyyahı gelecektır. 

• Dt'nizlı:ıııkln şehir hattı ve Mü. 
' ın\ ı haltının ilkbahar tarifesinin 
t lbili.ı..., b "flDIDlJ.lır~ 

rol o "g Dr. Kemal Ozsan Şakir afıanın - Rast şarkı - Hiç bu.. Hüzzam şarkı - Akşam oldu yine de 
ıunmaz böyle dilbaz. 10 - Dede. bastı karaler. 7 - Şevki beyin • Hl. 

idrar yollan, deri ve frengi has. 1 nin _ Mahur şarkı • Gönül adlı bOlbü caz şarkısı • Bilmiyorum bana ne 
talıkları mntehassısı lüın var. 11 - Benli Hasan niıanın • oldu. 8 - Şemsettin Ziyn beyin • 

ilnelbaşı İstiklül caddesi No. ~ast saz semaisi. 21 Konuşma. 21.15 Div:ını • dün gece yesile. 9 - Eviç 
380 Bursa pazarı üslü 'fel. 41235 IEsbam, tabvllAt, kambiyo ., nukut ve türJdl ~Elveda dost deli ıönllL 10 -

Kepek 
Fasul)'e 
Yapak 
THla .... 
'B. peynll' 

50 • 
" • . • • ' • • . .. • ' ., 



6 - V AKIT 30 NISA~T 1939 

~ ı · 1 · 1 h j Lelonyadaki r Heyecanlı Zabıta Romanı ~, 

~.ıtrv~~a/t~.~I:::~~~:~~~~~~~~~~ ;~ü~~~~ı~::~S~~;:: y~.l~a;~~:r~~k~~~~~i 1 KUR UK_.Af ALA. HIN ~SRARI 
ı,.:.:. ~l\ ~U.ulr blitilıı manasile R '>!J (AA ) R i ( l d Ç H MÜNiR 
t;'L• nıcydan okuma nıcıhlyetln - h Politikasının neticesidir, leyi, Dantzig meselesini halletme.

1 

ıga, w • • - c_snı .g.a_ ngı ızce en evıren : • 
t1 ; t lü.kki cdllmektcclir. :-.Iuhtıradn Almanyanm 1935 ğe çalışmıştır. Almanyanın Hitlc. zetede asayişin mu ara.ası ı<:ııı _ -"S)t'R\ _ 

muahedesinin evsafa ait tahtida rin nutkunda bildirilen teldifleri yeni bir emirname ::kmıştır., '5~ ---------• 
11· busan ıneclisl rei.;i Ilanlt. 1 

h 
tına riayet edeceği ilfive edilmek Vaışova tarahr.dan sureti katiye- B.u emirnamenin bazı. maddele Solo Smit dikkatle dinliyordu. hcııyoruz. Fakat şuna katiyen emi 

d ı.1 mi tir ki: :ıı 
tedir. Almanya hükumeti, lngil - de reddedilmiştir. Halbuki bu tek. rı açıl~ça Letonyad.ıkı \imanla Leroy kısaca güldükten sonra sö. nim ki, o ikinci adam Luiz Selbi· 

X ıtukta sulhu ı ... onımak hu - ·~· ı · t ı 1 uıı l mu tere arzu ettıgı takdirde, yeni bir lifler miibaHiğalı talepler ihtioJ"a rın as rnrı eşe' c er rnru züne devam etti: yi kaçrrmış olmakla kalmıyor, ay-
sıı unda az çok bir hı'zu görlilli deniz itilafının imzası ı"çı'n m·u·.,.,. 1 etmemekte r":lı', na mani olmak hususunu iatih ..... m zamanda şimdi Dr. Mort'u da 
~or a da, kapalı tehuıtlerle do. kereye !?iri~meg-e hazırdır. 1 . .. dnf etmektedir. - Hayrr. Smit. Hayır. Biz, ye-

~ - Muhtrada n t ce ola ak <:oyle · öldürmek istiyor ... (Bir sigara ya. 
luı.ur ve l!ltll.'rin )enl taarruz- e 1 r :l Mndclelcrden biri her ttır\U nı bir vaziyet karşısında bulunu-
lur h::ızırladığıııı ihsacı ediyor. ~iu~tırada Al~anyanın 1935 denilmektedir: 'ıususi te~ekklilleri as heri ta. yoruz. Selbinin nezdinde bulunan karak) Eğer nazariyem doğru ise, 

tarıhlı muah deyı imza etmek su 1 •• • • • • sana bir şey daha ifşa edeceğim ... 
önUmilzdekl aylarcıa Anu., retile lngilterenin bahri tefevvu-j 1 - :olonya huku~~tı D~nt~ı.g !im ve terbiyelerden mı:,notmelc kurukafayı almak istiyen, yalnız Sen Trevor Selbinin işten el çek. 

l>ada sulhun istikrar lıul:ıcağr. k k d'l'-· d - meselesı hakkında adılane hır ıtı- tedir. Dr. Mort değildir. Kim olduğunu unu en ı ıgın en tanıdıgı ha - miş bir tacir olduğunu söylemiş-
nı gösteren hiçbir unsur ıne\•. tırlatılmaktadır. lUa varılması ve Leh hudutları. Diğer bir madde dr hueu!\İ bilmediğimiz bir ikinci şahıs daha tin, değil mi? 
eut değildir. mn kati surette Almanya tarafın. trşekkUJlerin Uniforıııa glyr.le. ,var ki, Luiz'i kaçırmak suretile 

Almanya, İngiltere hükfuneti - dan garanti edilmesi için eline ge- - Evet. Kızından öyle işitmiş-
nin kendı's"n k rş d t b" !eri veya işaretler taş~mal:ırı Trevor Selbi'den kurukafayı al- tı'm. Fakat a<"ık<"a bı"r şey so'"yle. l\lebusan hariciye ı'ncümenl 

reis veldll Dlom da ~öyle söy
lemiştir: 

ı e a · ı os ane ır çcn fırsattan istifade etmemiş, bi- :r :r t h yasak edilmiştir. mak istiyordu. Fakat bu arada, 
arzı areket takip edeceğini Ü - lakis bu hususta Seriinin yaptıi!ı memişti. 
't tt• ~. · · b - haberi olmaksızın öteki adam gel. k b mı e ıgı ıçın u suretle hare - teklifleri reddetmiştir. . - Bana kalırsa, ·ızı, ha asını 

ket etmiştir. ilenizaltı ve diğer k ilçi~k gen~ı-1 di. Ve Trevor Selbi'yi öldürdü. pek az görüyordu. Hitlerln takip ettığl usuller 
hakkında dUnya hayale kapıla. 

2 - Polonya hükumeti, üçü:l- ler yapmak suretile blı"lik rilc Ve sonunda kurukafayı da aldı. Almanya, lngilterenin menfaat Solo Smit hatmna bir ~ey gel. 
cü bir ıdevletle 1934 tarihli itilaf. hanlar temin eyllyel•i'+>ceğini Daha doğrusu, sen araya girme. · "b' 

maz. Bir taraftan he:-1-:esle iyi mıntakalarına ait işlere hiçbir mış gı ı: 
k ların ruhuna uymıyan siyasi bir ehemmiyetle kaydetmektedir. seydin alacaktı. 

geçinmek istediğini söylUyor ve zaman arışmamıştır. Halbuki 
bir dakika sonra da Polonyaya lngilterenin son haftalar içinde teahhüde girişmiş ve bunu yap- Danzig, 29 (A.A.) - ~~nzig Leroy bir lahza sustu. Solo 
haklkt bir ultlmatom veriyor. ittihaz ettiği siyasi kararlarla makla bu itilafları bir taraflı ve ahalisi Ilitlerin .1Utlrnndnn, j Smit gözlerini diı.mi~ Loreyc ba-

lngiliz matbuatının tarzı hareke keyfi olarak hükümsüz bırakmış- 0 d 
Diğer birçok mebus da Ame_ anzige taalluk edc!l k·sımları kıyor u. 

rlkanın her tUrlU lhtiı.Lnle kar. ti İngiliz siyasetinin başlıca dü - tır. .. • . uzun alkışlarla karşılamıştır. Sonra birdenbire: 
şı tedbirler alması tı\:mn geldi- şüncesinin Almanyaya fiili bir 3 - Almanya hukumetı, ~ununl Buranın nasyon:ıl srsvalist - Acaba ikinci adam kimdir? 

harp açmak olduğunu göstermiş- la beraber Alhan - Leh munase- muhitlerindeki kanaat Denzı. . 
ğl mütaleasındadır. D du 

tir. betlerine karşı tarzı hareketini gin Almanyaya avd~tinln niha. ıye sor · 
Resmi mahatil, bu nutku 

Ruzveltln mesajına bir cevap 
olarak tel~kki etmek isteme. 
diklerinden her turll1 te!slrden 
içtinap ediyorlar. 

ÇURÇ1LE GÖRE 

Londra, 29 (A.A.) - Muha. 
hzak~r Hclerlerden Çurçil, A. 
ıneriknda da radyo ile verilen 
bir nutkuda, Bitlerin nutkunu 
mev .l JU bahsederek denılştlr ki: 

esaslı bir şekilde tadil etmek ta- yet bir zaman meselesi oldu.
1 

Leroy sükunetle cevap verdi: 
savvurunda değildir ve Polonya ğudur. - İşte biz de bunu bulmağa ça 
ile yeni bir itilaf akdine, bu itila. 
fın her iki taraf için .de sarih ve 
mecburi bir teahhüde istinat et_ 
mesi ~artile, hazırdır. 

Forster emri altm1a bulu. 
nan 8 bin kişiden mllrc>l{l\:ep s. 
a. ve s. s. kıtaatına. hitaben 
neşrettiği bir tebliğde vaziye -
tin inldşafına sakin bir şelcilde 
intizar edilmesini sö)'hmiştlr. 

Fran .. ctız gazetelerinin mütalciala;rı 

BORSA 
- Ankara29-4-939 -

llızalarında yıldıı işaretı <:lan. ' 
l:ır, iızerinde mu:ımele görrnler- 1 
dir. llakamlar saal 12 de k<ıpanış 
satış riy::ıtlarıdır. 

ÇEKLER--

- Evet, diye haykrrdı. Haklı. 
:>:n. Kız, babasını pek az görüyor
du. Doğrusunu istersen i~in ash 
jöyle: Luiz Selbi denen kız, mek
tepteyken babası da iş dolayısi1 le 
sık sık dışarıya gidiyordu. Luiz 
:nektepten çıkınca, babası onun 
hesabrna bankaya para koymaya 
başlamış. Luiz'in annesi ölmüş
tür. Ve Luiz tamamen serbesti. .. 
Fakat mektepten çıktıktan sonra 
aradan çok zaman geçmeden Ame 
rikalx bir arkadaşiyle birlikte A. 
merikaya gönderiliyor... Luiz A. 
mcrikadan üç sene evvel yani ba
bası henüz işten çekilmeden evvel 
.dönmüştür. Zannıma kalırsa, kızı

na bu kadar düşkün olmasının se
bebi, böyle ekseriya birbirlerin:len 
ayrı bir hayat geçirmelerindendir. 

•·.:-:ıutuk mahiyet Itlbnrlle ev
velkilerden çok daha lvldir. Bu 
l~1illk Ruzveltin rııesajından, 

Avrupada karşılıklı y'lrdım sis. 
teminin tekrar canlam.ıasından 
Prnnı::anın slyasf YU7lyetinln 

kil" etlenınesiııden ve l ngllte_ 

tngilterenin son zamanlarda 
giriştiği teahhütler kendisini, Al 
manyanın ihtilaf halinde buluna· 
bileceği her mmtakada Ingiliz 
menfaatleri ihl8.1 edilmemiş olsa 
bile, Almanyaya karşı harbe gir
mek mecburiyetinde bırakmakta
dır. Böyle bir muhasara siyaseti
takip etmekle İngiltere hükft -
meti 1935 tarihli iti!Afınm esas 
larıru bir taraflı olarak ortadan 
kaldırmakta ve bu suretle gerek 
bu itilafın gerekse onu itmam e
den 17-7-937 tarihli beyanna
menin ahkamını hükümsüz bırak 
maktadır. 

Londra, 29 (A.A.) - İngiliz 

matbuatı, Hitlerin nutkunda görü 
len zahirı itidalin yeni bir taarruz 
hareketine mukavemet etmeğe az
metmiş olan memleketlerde bir 
gevşeme husule getirmemesi la. 
zımgeldiğini kaydetmektedir. 

Faris, 29 (A.A.) - Fransız 

matbuatı Hitlerin nutkunu heye. 
canla tefsir etmekte ve Hitlerin, 

l.ondra 
Ne,·)m k 
Pari~ 

Milnno 

S.93 Bu sözleri sükunetle dinliyen 

Gazeteler, bundan sonra Hitle- Polonyayı tecrit etmek maksa•:füe 
rin göstereceği faaliyete göre hü. I sulhcu .devletlerin arasını açmak 
küm vereceklerini yazmakta ve ve aynı zamanda kendi efkarıumu 
bilhassa Polanyayı tehdit eden miyesini de teskin etmeye çalrş-

5.93 Leroy, sigarasından çektiği du. 
l2ti.675 

tehlikelere işaret et:nektedirler. makla ittiham etmektedir, 

Varşova, 29 (A.A.) - Alman
ya hükumeti, \·arşovadaki mas· 
lahatgü.zarı vasıtasile dün Rayş-

reni n de siH\.hlanmasından He. tağın içtimaından evvel Alman _ Times, nutku tahlil etmekte ve Figaro, diyor ki: 
rJ gelmiş olacaktır. Leh miln.asebetleı-inln heyeti u _ Hitlcrin hiçbir zaman baş\ca mil. Ruzveltin mesajının Almanya• 

AI'l'Cak şunu söylemek Uzım- mumiyesine dair bir. muhtıra te\'· Jetlerin haklarını ihlal etmediğine ifa nasıl müthiş bir a is yapt.gını 
dır kl, fiiliyat takip etmediği di etmiştir. dair ileri sür1:lüğü iddiayı reddey- anlamak için Hitlerin nutkundan 

takdirde lA.flar itimadı temlne POLONYA YA VERİLEN lemektedir. Times diyor ki: daha iyi bir ölçü olamaz, 

kUI değlldir. MUHTRA ''Almanya ile samimi bir teızri- Diğer taraftan Hitler, Londra, 

Eğ"'r parlak cUmlelcr bir ta. B ı· 29 (AA) kimesai arzuya !layarı.dır. Fak::ıt Paris ve Varşova arasında akteı:Ii. 
_ " er ın, . . - 1934 ta. l · 1 ·· 1 · "f k b 1 

Cenevre 
Am~tcnlam 

Bertin 
Brüksel 
Ali na 
Sof ya 

fa rid 
\'arşova 

Bu ela peşle 
Bükreş 

llclgr:ıd 

Yokoham:ı 
Stokholııı 

3.3550 
6.6625 

:!S.485 
67.6550 
50.8250 
21.4750 

1.0925 
1.56 

11.035 
23.9025 
2i.9675 

0.9050 
2.11925 

:H.62 
30.5550 rafa fHrakılırsa, Hitlcrin mak - rihli Alman - Leh itilaflar nın 'Junkel'de böyle bir şeyin imkanı en uç ~r ı~tı a b~nı .. o~rı:ay~·ça ı-

sadı Polonyayı te~rıt etmek ol. feshedildiğine dair Polonyaya yo:Ctur. İngiltere, silahlanmağ:ı ş'.yobr. u, oş ır umıbt:lı~ .. ıtl:-
. .. · . dnrmaian devam edecek ve giri"- rın u bozma arzusu ı akıs ala. ı----

duğu nnlaşılır. Polonya ıle Al- gonderılen Alman muhtrası lnaı. 1 k ı h"k. tl .. · d b' 
istikrazlar 

· . ' "' ti·~ i teahüthleri ifa edebilecek bir <>car u ume er uzerın e ır 
nıanp arasındaki m1eııı1 teC'a .

1 
Iız - Alman denız anlaşmasının b .. bbih t · · k k 

· · · · · · .. .. hale gelecektir. İngiliz devlet a. mıJJıe esırı yapaca ve mu a 
\ÜZ paktının feshi nutkun en fcshı ıçın ılerı surulcn sebeplere t · ti · d d h · d 
barlı tarafını ve yeni hlr endi. lbenziyen delillere istinat etmek- aamları müzakere yolunda hüsnü. veb:net s~.yatse erın e ka da zıkya. e 

• t h"' ·· · tl k b 1 t se a gos ermeye sev e ece tır 
RC ınevzııunu teşkil etmekte. tedir. nıye e, usnunıye e mu a e e e. . 

dl 
1 

meğe hazırdırlar. Ekselsiyor gazetesi de, Al. 
r.,. Muhtrada Polonyanın İngiltere 

-1 Al 
5 

d k k b" Daily telegrah gazetesi, Hen. man - Polonya ademi tecavüz 
FRANSIZ MATBUATI 0:E l ı e manya ara m a çı aca ır paktının feshinden bahisle diyor 

DİYOR? ihtrfta b "ht"l:.I b b" t derson'un nutukta mevzuu bahso-
ı a , u ı ı .ua se e ıye ve. ki: 

t ·ıt ı dah · Al lan ademi tecavüz paktları hak. 

Erg:ıni 19.-
Sını" ·Erzurum IJl 19.475 

Türk borcu I peşin • ::: . .; : :. 

Saadabad Pakti konseyi 
toplandı 

Parl~ 29 (A.A.) - Hitlerin ren ngı e~.e o sa ı, ~ '.11anya- kında Almanya hükumetinden taf İngiltereye takip ettiği usulün 
tk F . ası· mahafı·ıın· d ra kaPlr mudahale etmeO'ı kabul k d . d v • b Tahran, 29 (A.A.) - Anadolu 

nu U ransız sıy e ·~· s. . . •. silat istiyeceğini bildirmektedir ne at ar yerınde ol ugunu ıs at Ajansının hususi muhabiri bildi-
ne hayret, ne de öyle derin bir ettıgı hıldırılmekte, halbukı 19341 ve Polonyanm vatanperverliğini 
akı·s ı..-rakmamıştır. Çiinkü umu- tarihli Alman - Leh itilaflarmrn Alman yanın muhasara korku- h 'k M k .1 1 riyor: 

1.1t • • ta n ve os ova ı e an aşmaya 
mi hatları itibarile bu nutuk Pa- kuvvet istimalin':len sarfınazar e- sundan kurtulması ıçın Frans< , k . . b _ .:ı d h "k 1 Saatlabad Pa'ktı Konseyinin iç-. . . . ·v· 1 . p 1 . . . sev ıçın Uıı.uan a a mu emme 
riste beklenildiği gibi çıkmamış- dılmesını derpış ettıgı hatırlatrl- Amerıka ve o onya ıle. ıstışarde bir vasrta bulunamazdı. timamtla !rakı temsil eı:iecek olan 

maktadır. 1.ıulunduktan sonra tngıltere kent h t ha b' e iri Reşit Elhace 

manian halka halka üfledikten 

sonra: 

- Belki, dedi. Belki tahminin 
doğrudur. Kızma olan muhabbeti 
ne kadar derin olursa olsun - be. 
nim kanaatim şu ki: - Trevor 
Selbi namuakar bir aldam değildi. 

Solo Smit yerinden yarı kalka
rak: 

- Ne? nedi. Ne demek istiyor-
sun? 

Leroy masanın üzerinden ona 

doğru uzanarak: 

- Anlatayım, dedi. Sana ne de
mek istediğimi anlatayım: Trcvor 
Selbi öldürülen Ermeninin dahil 
olduğu bir çetenin azasını:landı. 

Tiren kazalarr tertip eden bir çe. 
te ..... Bence hem Selbi, hem de öl-
dürülen Ermeni, servetlerini böy
le tren kazaları sayesinde yapmış
lardır. Onlar, asgari yüz kişinin 
ölümiyle neticelenen büyük tren 
kazas.nın mesulüdürler. Kazanın 

tafsilatı, ele geçirdiğim gazete 
parçalarında olduğu gibi yazılı

yor. Ne demek istct:iiğimi ~imdi 

anladın mı? 

- Fakat kurukafalarrn manası tır. Hitlerin Ruzvelt mesajına ver- eye r ıye v z 
Nutuk, fngiliz, Amerikan ve Yeni İngiliz - Leh itilafının disine bu ~ekiLde bir pakt teklif diği cevaba gelince, bitaraflık ka. riyasetinde Tahrana gelmiştir. ne? 

k k ec!cbilir. İ b d h l' d Fraruıız efkarı umumiyesini o-
1 

ati şekli ne olursa olsun, munta. nununun tadili lehindeki Ameri.. Konsey bu sabah saat 10 da ye- - şte ence e esrar a ın c 
rumak ve müzakerelere kapıyı 1 za.~an bir ittifak ve daha ziyade Daily Ekspres, §Öyle diyor: kan efkarıumumiyesini hayli kuv- ni hariciye veziri binasında topla. bulunan bir şey varsa bu kurul:a. 

k k 't'b ·ı b" t aftan m h Al "Hitlerin nutku, müzakere ka. 1 İ h"k~ · · • 1 d F k t h kk k apalllJl ı ı arı e ır ar un asıran manya aleyhine mü vetlendirecektir. nacaktır. ran u umetının Saa. ıa ar ır. a a şurası mu a ·a 
demokrat milletler efkarı umumi-; teveccih bir ittifak mahiyetin.de pılarını açmıştır.,, 1 dabad Paktr devletleri mümessil- ki, bu kurukafaların, tren kazala. 
yesini hükfunetlerinden ayırmak telakki edilmesi lazımd:r. Bövle l!.oına, 2!l (A.A.) - ttalvan Budapeşte, 29 (A.A.) - na.,lerı' şerefı'nc vereceg-ı' o"g-le zı"yafe riyle çalınmış servetin bir alakası 

J J car ajansı tebliğ ediyor. . . .. . . . . . -ve diğer taraftan son Alman dar bir ittifaka girmekle Polonya ü- m!l.thuatı l:Iitlerln nntlrnnu çok yoktur. Esas itibariyle bu paranın 
d b. '"ı Bitlerin nutku mt azzam bir 1 tını muteakıp ıkıncı bır toplantı b" . z· d 1 

besinin birleştirdiği sulhcü ev· çüncü ır devletin yardım vaadini :ı:imktır bulmakla beraber ma. ır kısmı gitmıştir. ıra öl ürü en 
eserdir. Çok azimk~r olmakla yapılacak ve pek muhtemel olarak 

!etler arasına ikilik sokmak he- Almanyanın ıulh garantisine ter- kul tes\'iye tarzlan imkc\nları. ı iki kişi, bütün hayatları müdde-
defini takip edere benzemekte - cih etmiı oluyor. Bu da Polonya na l : llpıyı açık tuttuğu m U tale beraber sulh için bUtUn !rnpıla-1 bu toplantıya ait tebliğ bugün mat tince bu paraları yeyip duruyor-
dir. hükumetinin Alman - Leh mese- rı açık bırakıyor. N'ut ık l\Iaea. buata verilecektir. Gece de Tah- !ardı. Hayır Smit! Bu kurukafa-

Fransız. Almna mlinasebatına lelerini Almanya ile !dostane mü. 3sın·~ı.dırlar. ristanda çok iyl bir tesır yap - ran Türk büyük elçiliğinde bir lar, tamamen başka bir mana ifa. 

1 k Meı !'llE?ero gazetesi. Alman - mıs.·trr. Munhedelerin ' .. 1 ~attığı süvare verilecektir. d .:ı· v b ~ ı ge'ince, nu~ta yeni hiçbir un- zakere er yapma ıuretilc hallet. , e C';ııyor. e u mananın ne o -

k k rf ·-· . yanıu Polonyayıı. yaptığı teklif karışık ··e hak"'tZ şaı·tlal'ın rlU. d ~ b 1 k b' d .. ·· sur yo tur. Fransız mahafilinin me ten sa ınazar ettıgını göster- • u -o-- ugunu u ma ı ze uşuycr. 

mütalaasına göre Polonya ile ln- mektedir. \eri ~c.;lı': mutedil görll) or. zelti!mesl için A!nıanranın MI'· Araya bir müddet sükunet da-

giltere arasında yapılan anlaşma Muhtrada bundan sonra mevcu. Popolo dl Roma diyor ki: !ettiği gayretler l\.~.t·;arist~rnm Cebelüttarığa gelen ha girdi. Nihayet Smit konuştu: 
Almanya - Polonya paktının fes- diyeti 1934 itilaflarile tanınmrş ('· GcrPk Danzig g-ercl: Korrl. ela gürtişlcrinc tam amile uygun Fransız gemileri - Luize, babasının öldürüldil-
hini icap ettirecek hiçbir hükmü lan Fransız_ Leh ittifakı ile Po. i rlor wı:selesi lıalletf,!nıelidlr. dur. ğünü asla haber vermemeliyiz. Fe-
ht. t · d ı J'aı ll"ti · t kl'fl ı ı Cibraltar, 29 (AA) - Fran 1 ıva e mıyor u. lonyamn İngiliz ittifaklar sistemi. . '~L 1 erın e 1 erı rec c c. l\Iacaristnn da Alrr:aııın ~ibi · · na halde müteessir olur. 

Hulasaten, Parisin kanaati şu· ne iştiraki arasındaki farka i~aret ıl ılılı 't l'olonyn Lu ıııı ya JJ:ıı ak Vllson uıı on elli ıt Jll'C'l • hine im r 
1 
sız ıırove ns zı rlı lt!':r. <' ılle nn · Leroy cevap vermedi. Onun =Jü 

dur ki, Bitler.in nut.ku.ile enter-lc<lilmelctedir. ı ın_tııı.l.ı '·aktile her .;ıe:ı redcle. 1 ııaıı gitmiş Ye silfılıl ırr .1 bır·ık 1 tan ı.ı·Unızüril ve 1n atlltnb!e, şGndüğü şu idi: "Acaba Luiz'i bir 

na~~oııal v~ıyet hıçbır suretle Bu sisteme istirak etmekle Po- ~e.ı <, lı.. -.~iloHıkya g-11.ı hıııe. 1mıştrı·. llıı. onun yıar•."1 nır ası :'Lılin, Truınphant '::ırpitoları da~ıa görebilecek miyiz?., 
<Je;5ı~nıemiştır. 1 h""k" : ·· ·· .. b" d ırnt ot•nıştır. 1 ıır intaç etmi tir l lnırn,·a rrelmtc::lerclir Karşılıklı sigara i<"mckte devam onya u umetı uçuncu ır ev- 1 · • "' ., · l< 

.L"\JG1LTEREYE VERİLE).; ilet tarafın~~n Almanyayı muhasa- Loıırlra, !!9 (A.A.) - l~Yc. 1~~ne,r:kı~ '.l".İn"':.ıtcreni~ .l~c!. ~-- :ttiler. Her biri kendi dü~üncesi. 
MUh'TIRA ıra etme~c ıçın takip e.:ilen bir si. nin~ Ne,·s gaz test.in cl<>n'z le:tıf cınıı.)etı kuımal~ .ıı.:ı,ıe.. ne dalmıştr. Araca bir duvarlara 

E,, lin, 29 (A.A.) _Dün tn _ yasete iştirak etmi~ olmaktadır. ıııuharriri, Alın, n _ !n~iliı de. IC'rı rlzdil·leri r"rçeYc ıç ndc t:ı ispanya Fransa hu- tzk tılt vuran saate bakıyorlardı. 
g' harici)e nezaretine te\di Buna mukabil Almanya. Polony:ı. u;z ı nlu 11 .... ~ınm fes'ıl mUıın e 1.ıı . kul. ecl 0rı ". C:udunu kapadı Saatin akrep ve yolkovt:m gayet 
C':l l ~ Alman muhtırasında Al _ ya kar;,ı ciaima :lostane bir shaset lıc.til ) n:ılı ı lıir ma 1• rıletle tn .:'laı·ııri • ıım ha!.! ıııı'·ı 'c yava~ r· liyor gibi it:.i. Saat altı 

J r rpigııan, ~9 (A.A \ - 1s 
man ve İngiliz donanmaları için takip etmi~tir. Almanya Polonya- gilteı·cniıı knrada ve ha\a1a bilhassa .:\lnl'nılı:tnnı-: ~'P!:rı lo- • oldu. Yedi oldu. Yedi buçuk cl-
35 • 100 nisbetinl ve bahri inşaat nm menfaatlerini nazarı itihare al Alnı:o..n)a;ıa yetl~mc'ı:: ıcin nı•ı- va 1·ya m"S"lc!'i·'l:n ı·r.ti 'ınlliıı .IPan:ra hükumeti, hcııUz belli du. 
hakkında malümat tcatiı:ıini der- rn oı, mesela, müşterek b"r Le:ı - az:-:nn ... , yrcfl"r '>"rrc:.nıc .. i Hl_ de oyn~tlı·ı rol" <1 a'ı t ic1 1' Jı:ı.. olnııyan SC'heplerde., dolayı Saat tam on olmu~tu l:i, birden-
piş eden 19M tarihli deniz mua- Macar hududunun tesit>ini kabıut zım r. !Ji.lnl, halbuki }.ln an. r:ırctll ıı~z\Prf huc;usi l.>iı ut'.:1.a PC'rthııs ele diln hudutlaır 1 ... ,1pa bire telefon çaldı. 
1...-.3 -_! __ r_ ___ .&._ _, ____ _ ...._.. 11 .. .., !_ ... ___ !_.._!_ .... - - - . ' · - ·- , __ __ _ 



defa dün yenildi 

Der11irspor 1 
Ankara şampiyonu ilk 

Galatasaray· 2 -
iki takın:ı da taraftarlarını !atmin etmiyen bir oyun oynadılar 

[zmirdeki maçta: Doganspor Vefaya 3-1 galip geldi 

Btulıtri, Tlilmi ile karşı 7:.ar~ıya 

~ il!i küme maçlarından Gala- ı biraz sürdükten sonra güzel or -
kl ~ay • Demirspor karşılaşma- taladı. Buduri kendis~nc .gelen 
t Un 'I'aksim stadında beş bin topu güzel bir ara pasıle Silley -
~ar seyirci önilnde yapıldı. Şa· mana geçirdi, o da sıkı bir şütle 
~ eıcanın hakemliği ile oyna • gUnün ilk sayı~mı Galatasaray 
la bu müsabakaya tnkımlar !ehine kaydetmış oldu. 
~'Yen vakitten on dakika ev- Bu golden sonra, Ankara şnm 

ı. haşladı. Malflm merasim ve piyonu gayrete geldi. Daha düz 
~~t t . 1 kl ·1 .. tı . eatısinden sonra karşılık· gün oynıyan so açı arı e serı ı · 
. lılen takımlar şu şekilde idi nişlere başladılar. 15 nci dakika 1 

da 18 pası üstUnden bir de fı ikil 

kıt<L.'1aray: Osman - Faruk, 
d 11 

- M~a, Bedii. Yusuf -
et, Sülcyma11, Sa1ci1ıattin, 
~r· 1

• Sara/im. 
enıir8Por: Ililmi - Nuri, Şev
~ ~enısi, /brahim, Kamil • 
. der, Arif, Orhan, Orhan, 

k devrenin ilk vuruşunu ruz. 

t
aleyhine dizilmiş olan Gala-
~~Y yaptı ve sağdan soldan 
ti Ucum avutla nihayetlendi. 

~ an sonra oyun karşılıklı a · 
~:tla mUtevnzin bir şekilde 
~i~ etmiye başladı. Beşinci 

kazandılar, lskenderin köşeyi bı l 
lan sıkı atışını kaleci Osman gO 
zel bir plonjonla yakaladı. 

21 nci dakikada da Sarafimirı 
nefis bir ortasında Demirspor ka 
lecisi Hilmi, fedakar bir çıkışlı:. 

bertaraf elti. 
Bira;-sonra da Sal&hattinin bir 

ara pasllc ileti atılan Budurinirl 
tutulmaz bir şütü direğin üst kö· 
şesine çarparak kurtuldu. Müsa
bakanın ilk kırk beş dakikası çok 
sUratli ve zevkli bir şekilde ve 
Galatasarayın bariz üstünlüğü al 
tında 1 - O Ankara takımı nleyhi· 
ne nihayete erdi. 

lK!NCl DEVRE ~ 
ad:ı.n sonra sarı kırmızılılar 
açıklarile oynamağa ve bu :n rakip kaleyi sık sık zi - !kinci devre yine Galatasnra · 

l.. etrniye başladılar. yın baskısı altında başladıysa da 
M:} A1'ASARAYIN GOLÜ sarı kırmızılı mUhacimler. dün de 
k ~latasaray hakimiyeti, niha· hiç muvaffak olamıyan sağ taraf 

il· ncu dakikada semeresini larile hücum etmekteki ısrarları 
~ı· ' ' "\1usadan çıkan top Nec - vüzünden gol çıkaramadılar. 

geçti, Galatasaray sağaçığı Kaçan sayısız fırsatlardan son· 

~--~---------------~ ~~ ekot ~~uaoer cara• nd eı ........................................................................ 

F=' utbol ve voleybol 
müsabakaları 

h~ eler:naç: Pcrlcvniyal • Vefa l paşııl.ılar Hayriye lisesini 2 - O 
~tu11 1 arasında idi. Rakiplerine yendıler. 
~ite 0~dukJarmı kabul ettiren VOLEYBOL . 
lııd l/tııyaııuer maçı 2 - ı ka· Kız mektepleri arıısındakı vo · 
rktla~. !eybol maçlarına bermutat dün de 
U~e llcı oyunu İstanbul lisesi - !stanbul lh:esi salonunda devam 

'rıbu~1~U yaptı bu maçı da ts- edildi. . . 
~ 2 lıecsi takımı aynı netice DünkU karşılaşmalarda. lstan 

C:U. ~ Calip olarak bitirdi. bul Kız lisesi, İnönü lisesine, Kan 

le ıı:un. son oyunu Haydarpaşa dilli takımı. Er~nk~ye .. Çamııc:a 
tısuı- Yrıye liseleri arasında idi. da Şişli Tcrakkı lısesıne galıp 

"'! b' ır oyun çılrnran Haydar geldi. 

ra da hakimiyet 15 nci dakika -
dan sonra Demirsporlulara geçti. 
DEM!RSPORUN BERABERLİK 
SAYISI 

17 nci dakikada, soldan Zeki 
vasıtasile seri bir Dem!rspor a· 
kınında ortalanan topu lskender 
'1al:ıtasaray kalesine gönderdi. 
lu suretle takımlar berabere ol· 
nuşlardı. 

Galibiyeti kaçıran Galata.sa -
raylılar bundan sonra bir hayli 
bozuldular. Fakat bu uzun ~Ur
roedi. 20 nci dakikadan sonra top 
·ine Ankara nısıf sahasında do 

gücü sahasında yapılacak maçlar: 
1 - Fatih Halveki - Barutgü. 

cil B. takımları saat 14 te. Hususi 
surette. 

2 - Bakırköy Halkevinin tertip 
ettiği halkevleri kupa maçlarının 
ikinci haftası Fatih - Bakırköy 

halkevleri takımları arasın'da saa 
16 da. 

Vefa izmirde 
yenildi 

lzmir, 29 (Hususi) - Milli kil-
' aşmağa başladı. 

GALATASARAYIN GALlBt · ine seçimleri için İstanbulan ge Süleyman, mtthakka7• bir golü böyle 1uıçırdı 

YET GOLÜ len Vefa takımı ile !zmirin Do • 
Ne olursa olsun galip gelmev ğanspor takımı karşılaştı. Do • bol hakemleri üzerinde imtihan, 1 olan temasların, millt küme müsa

için didinen sarı kırmızılılar ~ · ğanspor Vefanın bir golüne mu- i~~ihap, tecziye hususlar~da en bakalannın ve bölgeler arası te• 
... ,. ~ + _ .. , __ .. , yuksek merhale olacak ve ıcabın. mastarının hakemlerini yüksek ha-

da hakemlerin lisanslarını geri ala kem komitesi tayin edecektir. 

~ibij/el golUnU ola" ~ara]Hil, maçlan SOtU''d 

çıka rılıyor ••• 

hayet maçın neticesine sekiz da- kabil üç gol atarak galip geldi. 
kika kala galibiyet sayılarını Vefanın golünü Muhteşem ilk 
kayda muvaffak oldular. devrede yaptı. Doğanspor bilhas-
Sağdan ortalanan topu Demir- sa ikinci devrede çok hfıkim bir 

spor kalecisi bloke ettiği halde 
elinden kaçırdı. Sarafim yetişe - oyun oynadı. 
:-ek topu ağlara gön.derdi '. .. 1 Üçokla Yamanlar spor arasın· 

Bundan son;ı-a ~ckız dak~kn ıkı 1 daki müsabakayı da iki gole kar· 
tarafın da netıcesız ·gayretıle geç • şı 12 golle Üçok kaza d 
ti. Vaziyet deği3mediğinden mü· ı' n ı. 
sabakayr alatasaraylılar 2 - 1 ka- , F tbol .. .. .. l h . . 
zanmış oldular. u umuzu ıs a ıçın 

::\lisafir takımda mUdaf aa iyi 
çalıştı, yalnız Nurinin lüzumsuz 
3ertiikleri olmasaydı daha iyi o -
!urdu. 

Yüksek hakem 
komitesi kuruldu 

Reisliğe Nüzhet Abbas 
getirildi 

Muavinlerden İbrahim de Nuri 
kadar favullU idi. Hücum hattı 
kuvvetli Galatasaray müdafaası 
önünde muvaffak olamadı. 

Galip takımda Osman, Faruk Ankara, 29 (Hususi) - Uzun 
ve bilhassa Adnan mükemmeldi.· zamanıdanberi futbol müsabakala· 
i\tuavin hattı iyi çalışmadı. Or -
tada Bedii mükemmel bir koridor 

halinde idi. 
Mühacimlerden Necdet ve Sii

leyınan bozuktular. Saliıhattin 
vavaştı. Buduri ve Sara!im mü -
faada da Adnan takımın galibi -
yeti üzerinde en çok hisseleri olan 
:ılemanlardı. 

O. M. K. 

Barutgücü sahasındaki 
bugünkü maçlar 

30 ~ 4 - 939 pazar &ünü Barut-

rında görülen intizamsızlık ve keş 

mekeşi önlemek için Başvekalet 

Beden Terbiyesi Ankara heyeti 

bir futbol yüksek hakem komit:si 

talimatnamesi hazırlamıştır. 

Bu talimatnameye göre, umum 
müdür futbol fedcrasyoniyle mü· 
§avere ederek Ankarada daimi su. 
rette ifayı vazife etmek üzere bir 
reis ve dört azadan mürekkep bir 
hakem komitesi teşkil edilecektir. 

Bu komite Türkiyeıiie bütün fut 

bilecektir. . Hazırlanan talımatname bugiln 
ilk hakem komitesi Burhan Ab. Ierde mıntakalara ve matbuat~ 

basın reisliği altında Sadi Karsan, tevdi edilecektir. 

Necmi, Ulvi Ziya Yenal ve §İmdi. 
ki feöerasyon reisi Daniyaldan mü 
rekkeptir. 

1 Agustos 939 tan itibaren ls-
1nbul, Ankara ve bmirde bölge 
akem komiteleri teşkil olunacak 

ve diğer mıntakalara hükümler 
bir sene sonra tatbik edilecektir. 

Bundan böyle yalnız hususi 
maçların hakemlerini klüpler ken. 
'Cii aralarında tayin edebilec;ekler, 
difer maçlarm mmtakalara ait o. 
lanianru bölge hakem komiteleri 

ve beynelmilel müsabakaların, 
temı;ili maçlann ecnebi ta'lnmlarla 

Beden terbiyesi direktö-
rü Edirne güreşlerine 

gidiyor 
Haber aldığımıza göre Beden 

Terbiyesi Genel Direktörü Tilin.. 

general Cemil Taner Edirne Saray 
i~inde yapılacak olan Kırkpınar 

güreşlerinde bulunmak üzere bu 

ay batında An'karadan İstanbul& 
ve buradan da Edirneyc ıidecelı:. 

tir. 

Karışık takım1ar müsabakası .. ........... _ .............. -....... ·-···-·····-···· .... -
Beykoz - Kurtulnş muhteliti 
Pera - istanbulspor karışığına 

hükmen galip 
Hususi maçta Perahlar rakiplerini 2. 1 yendiler 
Milli küme haricinde kalan 

1 

Tamışın attığı golle 1 - O Beykoz 
klüplerle ekalliyet te§ekküllerin • lehine bitti. lkinci kısımda daha 

den kur.ul~uş olan ka:ı:ışık ta. - dilzgün oynıyan Peralılar biri 
kımlar hkı maçlarına dun de mıl- frikikten, diğeri de Mesinejinin 

li küme müsabakasından evvel ayağile iki sayı kaydetti. Pera 
Taksim stadında devam edildi. t.8.kımı bu husus! mUsabakayı 

FikUstUr mucibince günün ye • 2 • l kazanmış oldu. 
gane oyunu Pera - 1. Spor muh- Takımlar bu maça şu kadrola· 

teliti ile Beykoz • Kurtuluş karı· rile çıkmışlardı: 
şığı arasındaydı. Beykoz • Kurtuluş muhtelitl : 

Saat üçte başlıyacakken gaze - ,r.:afa - Drago, Halit - Mustafa, 
telcrle yapılan tebligatla iki bu· Kemal, Cahit - Maryo, Bahadır, 
çuğa atılan bu karşılaşmaya Pe· Tanaş, Şahap, Kazım. 
ralılar, beş dakika geç kaldıkla- Pcra: Çafatinos. Maruli, Hris

rı için Futbol Ajanlığı tarafından to • Fiit<:m, Etiyen, Ç~ - Rop 
hükmen mağlup addedildiler. topu~. Mcsincz, ÇUW.fi, &mbi-

Bundan sonra iki takım hususi tıo, Talcsi. 
bir müsabaka yaptı. llk devrede Ilakem: Tarık ôzerengts. . 
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KURU SiSTEMLE 
YapılanKELEBEKMarka 

Kontr- plaklar 
Çarpılma,, çatlama, kabar
ma ve saire gibi hiç bir a
nza göstermez. 
Kontr _ Plaklar bu gibi arı
zalara karşı garanti ile satı
lır. 

Kızıl, Kayın, Karaağaç'tan 

mamul kontr - plaklar stok 
olarak her zaman mevcut. 

tur. 
HER YERDE SATIŞ YERLER! VARDIR. 

-Yazıhane adresi: Sirkeci 1\Iühiirdarzndc lınn Xo. 5 -
Akhisar Belediyesinden : 

7500 lira bedeli keşifli Akhisarda yaptırılacak sondaj ame. 
liyesl için kapalı zari usulile ilan edildiği halde istekli çıkma
dığından 11 Mayıs 939 pe~cmbe günU saat 15 e kadar bir ay 
olan mUddet içinde çıkacak ve 13.yıki hfld fiat teklif edecek olan 
istekliye pazarlık suretile ihale olunacağı ilftn olunur. (2608) 

1939ResimliHafta 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

· lsta~bul BeJed;vesi IJaolarıı 

Mahallesi 
Dua tepe 
Cumhuriyet 

Bozkurt 

Adresleri bulunmıyan mUkelleflere ait 
tahrir neticelerini ihtiva eden cedvel-

lerin asılacağı yer Talik tarihi 
Ergenekon caddesi 29-4-939 
Halaskargazi caddesindeki Vatan ,, 1 

gazinosu köşesine 
Kurtuluş caddesine " l\1ecidiyeköy Büyükdere ,, ,, 

Paşa mahallesi Bayram yerine ,, 
Feriköy Bozkurt caddesine ,, 
Şişli Halıiskargazi caddesi ,, 
Meşrutiyet B::ı.ytar Ahmet Efendi sokak ,, 
Pangaltı Cumhuriyet caddesi ,, 

Beyoğlu kazasının Şişli şubesi mahallatı içinden tahrir edilip 
sahipleri adreslerinin öğrenilememesine binaen doğrudan doğru
ya tebliğ edilemiyen tahrir neticelerini ihtiva eden birer cetvelin 
hizalarında yazılı mahallere asılarak bu gün ilan olunduthı, 2901 
sayılı arazi tahrir kanununun 8 inci maddesi mucibince ilan tari
hinden itibaren bir ay içinde vaki tahrire itiraz edebilecekleri ala-
kadarlara tebliğ olunur. (i) (2997) 

Gayrimenkul sahş ilan ı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bay İbrahimin 18399 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı 
(250) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu 
vermediğinden 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 
cı maddesine göre satılması ciabeden Kasımpaşada Kadı Mehmet 
mahallesinin Badulla sokak eski 12 yeni 10 No. lu kagir bir evin 
tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış 
tapu sicil kaydına göre yapılmak tadır. Arttırmaya girmek isteyen 
(61) lira pey akçesi verecektir. l\lilli bankalarımızdan birinin te
minat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle beledi
ye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rusumu 
borçluya aittir, Arttırma şartnamesi 8-5--939 tarihinden itiba· 
ren tetkik etmek istiycn.lere Sandık hukuk işleri servisinde açık 
bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şart
namede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, 
bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her 
şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birind arttırma 1~939 
tarihine milsadif pazartesi günü Cağaloğlunda kain, Sandığımızda 
saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabil
mesi için teklü edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayri 
menkul mükellefiyeti ile Sandık alacağım tamamen geçmiş ol
ması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdU baki kalmak 
şartile 6-7-939 tarihine müsadif perşembe günU aynı mahalde 
ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayri 
menkul en çok arttıranm üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu si
cillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu hal(la.rm.ı ve hususile fa.iz :ve masarife dalı: iddialarını illn ta
rihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş 
olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
payl8.şma.sından hariç kalırlar. Daha fazla malfımat almak iste
yenlerin 937 /70 dosya numarasile Sandığımız Hukuk İşleri servi
sine mUracaat etmeleri lüzumu iHina olunur. 

'!- :(.. :(.. 

DiKKA T 

1 O - 14. Mayıs. 939 

BRESLAU SERGiSi 
ve Zirai Makineler 

Bütün ecnebi şimendiferleri bilet ücretlerin 
tenzilat, Almanyada % 60 tafsilat ve ta.rifll& 
meler bütün seyahat accntalarmdan istene~ ------

BRESLAU SERGtst, Şarki ve Cenubi şarki Avrupanm m.US' 
tahselatı ziraiye ve mevaddı iptidaiyesi için husust Alman 
gisidir. 
BRESLAU SERGlSl devamınca, teklifleriyle beraber zira' 
için bütün makinalar ve tesisatı, aynı zamanda esnaf, kU 
ve orta san'atkarlar i<:in makine alat ve edevatı gösterilir. 

------~~~--~~~~~~~~! 
Eksi ltme ilanı 

Türkiye Büyük Millet Meslisi idare Heyetinde~ 
1 - Eksiltmeye konulan iş Çankayada yapıl~ak polis ;ıcş; 

kolu binası inşaatıdır: 
2 - Keşif bedeli "31 994 lira 50 kuruş,, tur. 
3 - Eksiltme 4/Mayıs /939 perşembe günU saat ''on beŞ,ı 

T. B. M. M. İdare Heyeti odasında yapılacaktır. 
4 - Fenni evrak T. B. M. M. ldare Heyetinden almacaktJ!~ 
5 - Eksiltmeye girmek iste yenlerin 2490 numaralı kan~ 

ki şartları haiz olduktan başka en az yirmi bin liralrk bu gibi~ 
işi yapmış olmaları şarttır. İsteklilerin tekliflerile lberaber bu U 
vesikaalrını da vermeleri llıımd ır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için "2 399 lira 62 kuruş,, 
bir teminat mektubu verilecektir. • 

7 - İsteklilerin teklif mekt uplanm, 3 üncU ma'ddedc 
saatten bir saat evveline kadar T. B. M. M. İdare Heyetine, 
maralı makbuz mukabilinde teslim e~eleri lazımdır. 

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

Yaz mevsimine mahsus olmak üzere 
Yalova hattı tenzilatlı bilet ücretleri 

1 Mayıs 939 tarihinlden itibaren Birlnciteşrin r"nuna kaÔ 

muteber olmak üzere Yalova hattı Yolcu Vapur ücretleri a 
ğıda yazılı miktarlara indirilmiştir : 

Köprü ve birinci mıntaka iskelelerden 
vaya ve mütekabilen 

YalO' 

Y alnm Sidiı 
Kurut 

30 
20 

Gidi, - dönüt 
Kurut 

60 
40 

Birinci Mevki 
ikinci n 

Adalardan Y alovaya ve mütekahilen 
Yalnız gidi§ 

Kurut 

20 
12.50 

Gidit - dönüt 
Kurut 

40 
2ı; 

Birinci Mevki 
ikinci ,, 

h ft 
' 
k • d · Emniyet Sandığı; Sandıktan alman gayrlmenlfulil lpatel[ gös-

a a 1 gazetesi ır termek istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin DiKKAT: 

Son Sayısını mutlaka go··ru··nu··z _nı_s_fi_n_ı_~_m_~--~e-~-e_m_e_k_b_·ze~re-i_h_~_e_b_~_e_li_n_in_y_a_r_ra_ın_a_k_a_d_u __ bo_r_ç_~~~~~~~~G-i-d~i-ı~-~D~~~n~ü~t~B~il~d~k~n~·~~~m~d~~~ı~g~ü~n~~~~~m~u~t~~~rd~k~.~ vermek suretile kolaylık göstermektedir. (2374) • 
---

KİRALIK ODALAR ~--
Ankara Caddesinde denize ve caddeye 

Muayenehane yapılmaga elverişli 
nazır Yazıhane , Atelye, 
kira lık ucuz odalar 

Gazetemiz idaresine 

Türk Hava Kurumu 
27 n en T ertn p 

Büyük Piyangosu 
Birinci keşide : 11 Mayıs 939 dadır. Büyük ik

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

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyi
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş o. 
lursunuz.. 

ı lan 
l\liltlyadl: Fener Tevkii Cnfer Kn. 

zancı soka#'ında 28 No. 

izalei şuyu da\'asının icra kılııı:ıc:ık 
duruşması için gönderilen ilk dave_ 
tiyede gösterilen ikametgi'ıl?ta e,·vel 
,.e ahir oturmadıRınızı, ikinci dave. 
liyede ise mezkur adresten on iki 
sene evvel çıktığınız mıntaka mub:ı-
şirinin nıeşruh:ıtınd:m anlıışılnıakla 
bilAtehliğ danliyeniz geri çevrilmesi 
üzerine duruşmanın bizzarur mual_ 
l!ık olduğu 17 'mayıs 1939 çarşnmba 

müracaat 

1

, -, 

1 

1 Mayıs Bahar Bayramı 1 

1 

günü göğüslerinizi Türk 
~la.arif Cemiyeti rozetiyle 
sfü;lcyiniz •• ..__ ~ 

39.299 
lstanbul ' üncü icra memurluğun. 

dan: Paraya çevrilmesine karar ve. 
rilen kürk manto ile kürk ceketin 
birinci açık arttırmasının 5 mayıs 
939 tarihine tesadüf eden cuma gü. 

nü 13.30 dn Sandal Bedesteninde ya_ 
pılacnk ve kıymetlerinin taktirde 
yüzde 75 şini bulmadığı surette ikin 

ci açık arttırmasının 9 mrıyıs !l39 ta
rihine tesadüf eden sah günü ayni 
mahal ve saatle ynpılacal:lı ilan olu. 
nur. (20006) 

Zayi - 2855 numarnlı balıkçı ı;nn
dı:ılımın numarnsını denize düşüre. 
rek zayi ctıim. Ycni~ini :ılacağım

dan eskisinin hükmü yoktur. 
Adres: Ortaköy Çnrşıiçinde balıkçı 

Nesim 

Fatih Sulh ikinci hukuk hftklnıli
ğlndcn: Mahkememizin 39. 347 nu
marasına ka:rıth e,·rnka istinaden O. 
lombiy:ı; kendi namına hilasale ve 
küçük çocukları Melpomeni ve Mar
ta namlarına vih-cJaye olarak hisse. 
dar bulunduğunuz Fatih Eski Hacı 

Mııhillin, yeni Hatice Sultan mahal. 
lıasinia uJtl Acıceşme, yeni Fevzip:ı. 
" ndıtwt11de mı ıet, 88, yeni 
1.285, numaralı Arsanın beyneh·ere. 
se t:ıkıhal b bll olmadığından s:ıtıl
ınnk surellle aleyhinize ikame edilen 

gilnü saat onda Fatih sulh ikinci hu. =============== 
kuk mnhkemesinde h:ııır bulunma-
nız için davetiye makıımınn kaim ol. SAHfBt : ASl:!\I US 
mak üzere mahkeme kararile on beş Neşriyat l\lüdüril: H. Ahmet Sevenul1 
gün nıüıldetle ilan olunur. ,(2!)00!)) Basıldığı yer: VAIHT Matbaası 
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