
'8rki ErdUnde Türk filmi 
4ııı ltıan, 18 (A.A.) - Anadolu A· 

11l hususı muhabiri bildiriyor: 
Ye Başkonsolosunun dQn akşam 
tltiAI Türk film gecesi bftyük 

HE VE E 3 KURU 
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ispanya • Porteki~I 
anlaşması 

Lizbon, 18 (A.A.) - Portekiz 
ve İspanya delegeleri, iki mem. 
leket arasında bir dostluk ''e a. 
demi tecavUz muahedesi imzala-

'14ka ıörmfiş ve dostluk tezahü
• 'f'esUe olmuştur. Ba,ta Altes 
Aııtullab ve hükdmet erkAnı 

l'!Oshanemizi şercOcndtrmişler· 
Urk filmt. lıugün halka ve mck· 
e de ıösterilmekledir. ı·AZAR 19 MART ıoso· {t "'iiL:" n • SAYI: '7600 

fDARE E\'l: .~nk:ıra Cıd. ISTANBUL• Tetırrar: VAKiT• Peata tutusu: 411--:"elefon: 21413Cfa:ı) ·2~3iOr/dnrt'l 

giltereye Göre Roıııanya 
lr1ıan Tehlikesi · Altındadır 

eçim sandıkları 
llgün kapanıgor 
yler akşama tasnif edilecek 

lehrim.izde intihap aandıklan bugün saat 16 da kapa. 
ve reylerin tasnifine derhal başlanacaktır. 

leylerin tasnif işi ıaat 20 ye kadar bitirilmiş ve netice 
·· etmiş olacaktır. 

l>ün yurdun her tarafında ikinci mUntehip seçimlerine 
hızıa devam edilmiı ve 10 muhtelif vilayette .intihap 
ltir. 

Bulgarisıan da Endişede 
!manyaya karşı cephe 

almal{ için çalışılıyor 
1 - Litvinof Londraya çağırılacak, Fransa, lngiltere, Rusya 

arasında , müzakerelere başlanacak 
2 - Bulgaristan Yugoslavya ile görüşmek istiyor 

Umaml harpte ilk 
t.op b67le bir buh· 
l'UJJ ailnJerdeıt IOll 

1 ra patlamıştı. Bu· 

cD.a ele Çemberlay· 
A1n nutku, umumi 
harp batlamadan 
eyelkl cilnlerde ln
cills n&&ll'lnm sör 
Jedllt nutuk dere
cesinde ışlddetll KÖ
rlllilyor. 

autku a ftncil Ar 
tamızda) 

1 - Demokrat devletlerinfıı 

bir konferans akdetmeleri. 

2 - İngilterede mecburi asker. 
lik hizmetinin tesisi. 

BULGARİSTAN DA 
ENDiŞEDE 

Başve1..:il Köseivano/ Ata türkün mdtie« huzuNnaa 

:..tnkara, 18 ( A.A.) - Reisi. 
cumhur ismet lnönü bugün 8Gat 
11,45 de Bulgar Ba§'Vekili e~e. 
lans doktor Köseivanofu kabul 
buyurmuşlardır. 

Rei,Jicumhur ismet lnönü il6 
Bulgar Başvekili arasında sami. 
mi bir şekilde uzun müddet sil. 

1 ren mülakatta Başvekil Doktor 
' Refik Saydam ve Hariciye Vekİ-' 

li Şük-rll Saraçoğlu hazır bulun. 
mU§lardır. 

Bayan İsmet İnönU de saat 
21 de Bayan Köseivanofu kabul 
buyurmu3lardır. 

Reisicumhur lsmet İnönü ve 
Bayan lnönil tarafm6an bugün Türk ve Bulgar Başvekilleri 

(Devamı 3 üncüde) birarada 

ltalyanın Arn~vutluğa karşı hareke

e geçecaği haberi tekzip olunuyor 
(Y azı.n 6 ncıda) 
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iş1raUer: _ ___, 

ln~ulapçı munavvar 
va Köse lvanof 
Bulgaris:nnın Baıvekil ve Hari

ciye Nazın Köseivanof topraklan. 
mızdadır ve miaafirmizdir. 
Komıu devletin Baıvekil ve Ha 

riciye Nazm ile Türk münevveri 
arasmda bir ruh yakınhğmm te
zahürleri kendini daha b:ıriz bir 
mızo:ıdır ve misafu·:mizdir. 

Dikkat ediyorum: Ona gösteri. 
len alaka yalnız nezaket ve mua
fCrct b.i.ielerinin huC:utlan içinde 
kalan bir gösterif değildir. 

Onun ıahıımda biz Türk mü
nevverinin inlulapçılık vaa.fmı aez
miı, anlanuı, Olta aovgi göıtermiı 
bir ruh alakası görüyoruz. 

Bul!:ari~tanla dostuz; tarihin 
berabı:ırce iyi ve kötü günler ya. 
pıtığı iki millet aras:ncla bi.Jlıaua 
Büyiik Hnrptenberi halledilecek 
bir mesele kalrmmııtır. ~ecl mü
naşebetlere istinat e~ diploma. 
aimizin tevsiki Amillerinden biri 
d:: §Üp~esiz bu, Ballaıı:ılan n C:ün 
:;ayı çok iyi tanıyan devlet ada
mı:un dirayetile betonla§IDA!1tadır. 

ilkokul kitapları 
müsabakası 
700 Öğretmen 
Müracaat Etti 

Maarif V ekfiletinin açtığı ilko. 
kull:ı.ra mahsus okuma, tarih, tabi
at, hesap, hendese kitapları müsa
bakasr bilyük bir rağbet görmilf
tür. 

Kitap müsabakalarına ıimdiyc 

k<JJar girmek üzcre,t700 e yakın 
öğretmen milracaat etmiıtir. 

Yeni hazırlanacak kitaplar An. 
karada talim terbiye heyeti tarafın 
<lan gözeen geçirilecek ve netice 
tesbit edildikten sonr;ı kitaplar b~ 
sılmak ilzero Devlet Matbaasına 

verilecektir. 

Köy Öğretmenleri 
l'onferanslan 

fstanbul Maarif müdürlliğlinüı 
tertip ettiği köy öfretmenleri kon 
rcran::;lan ba~lamı2t1r. 

Dün Yalova kazası öğretmen· 
terine konferans vermek üzere la. 
pekter Mualihittin Okyay, Man
sur Tekin, Muvafak Uyanık ve 
N~retfo Biriz Yalovaya gitmiıler· 
dir. 

~ece bu lııadan bile iki mem
bhet araımda aempati halketme
~o !Widir. Falıat bence Köaeiva. 
nC:-la Türk münevveri arasınC:nki 
lmlbi rabıtanı13 sebebi daha Lerio
lcrdedir. 

Bu ali.kaya köseivanofuıı bizim Seçim Münasebetiyle 
inkılipçı barektJerimize göster:iiği Konferans 
s:ımpaıi ve mayi diye huJa,a ede., Saylav aeçimi dolayısiyle dil:-: 
bHirim. 1 Ista:ıbul Universitesinde Hukuk 

Istanbul öğretmenle
yardım cenıiyeti 

Dünkü toplantıda yeni 
idare heyeti seçildi 

• 
rı 

latanlNJ öirebnen1erlnıe yar c"nn cemiyetinin aenetlc kon. 

Halayda Türk Mimar Sinan 
parası Turizmi ıazı~ 

Ticari Münasebetler ı'İ' 
Hakkında Yeni Kararlar (Yazan: RlKMET ~ 

Hatayda Türk paraamın eaaa 
para olark kabulü üzerine Vekil
ler Heyeti Türkiye • Hatay tica
ri mün:ısebtleri ha1;kında yeni bir 
karar vermiştir. Dün atakadar da
irelere tebliğ edilen bu karara gö. 
re, Türkiyeden Hataya ihraç edi
lecek mal bedelleri ile Hataydan 
Tilrkiyeye ithal odilecek mal be
delleri Türk parasiyle ödenccektir

Bundan başka Türk parasının 
Türkiye ile Hatay arasında İslahi
ye ve Payas gümrük 'kapılarından 
i thal ve ihracı serbest olacaktır. 
Yalnız buradan geçecek Türk pa. 
ralan gümrük memurlarına haber 
verilecektir. Posta ve bankalar va 
sıtasiyle gönderileck paralar hiç
!Jir kayt ve şarta tabi olmıyacak. 
tır. 

Diğer taraf tan Hataydan mem
leketimize ithal edilecek ıpallar 

listesinde en baıa aabun konmuı

N İ8ANL1"' dokuzuJICO 
Büyült Türk Mi 

naııın öl;>·münün &'St inci 
nılaıcak. Bunun prograaıJ" 
bit içln şehrtmbde mJoı 
müret.kep bir komisyon 
dığmı öğreniyoruz. 

Fakat bu komlsyonoll 
&l 6~ bazı tezahüratı 
lamaktan ibaret kaım.oı 
Slnanr anıyorsak, ona 
hyız. Bütün ,·atan dahiuııd' 
nanın ne eseri vana, o~ 
listesini yapıp ona göre .,ıı 
yahat tertJp etmcU,U. S' 
lü tetkik sc,ahattnJ, d 
tA öbür ucundan başlaJ.,.ı 
panl&r var; memlekettıııl" 
dar aeldiklertnt görüroroY 
niçin teşebbüs etm.lroru.11 

tur. Çünkü Iskenderurv.la 37000 tcsi" kurulmalıdır. na 
İn&iliz lirası sarfiyle vücuda geti- Sinıının eserleri etrafındl 
rilmiı ve ayda 200 ton aabun is. klkler, irşatlar yapmakı. 
tihsal eden büyiı'lc bir fabrika var- kellef olduğu pbl, sııaaOI 
dır. rudan dotru1a halka 

Gülhane Müsameresi vazifesini de tberine al 
Glilhane hastaha·ıesinin beıinci Yalıını 71ldönflmlerl dol 

mlisameresi 17 - 3 • 93~ cuma gü. clelfl, eeiıenın herba .... ot 
nü saat 17 de Proi. Dr. Kemal Hü aruncıa propagandası 1 

Köaeivanof Türk inkılapçı ~- fakültesi delianı Bay Ali Fuat ta. 
hiyle olan .ıakaımı aade plitoıill.t rafından bir konferana verilmiıtir. 
bir sevgi halinde iz:l-.ar etmemiıtir. 1 

1Conferansta blitlln Univeraite ta
Onua bu alakaımm aaınimi, ciddi lebesi hUir bulunmuı4rdır. 

seyin Plevnelioğlıır:.ın baıkanlığın üzere o bilfilk mlJnarPI 
areainden ilci intiha.. da toplanmıştır. rl,yle :noktalanacak 7enl 111' 

'"• r~ eaerleri vardır. Profesör, evveli seçimin ehem-
Bulgariata.n~ Türle mektep- miyetini tebarüz: ettirdikten aonra 

!erinde yeni harflerin kab-.ılüne esasiye cephesinden tetkik etmiı
brar alan; Bulgariı.tandaki mile- tir. 

t~tan~ul öğretmenleri yatidım f Bundan baıka eıki idare heyeti Bu toplantıda Asabıye aaiatanı rlzm harttan çlmıelldir· 
;:mıyetı yıllık kongresi dün öğle- yeni gelecek idare heyetine bazı tc Dr. 1zzet tarafından (alcoliQue Bn killttırel turizm.in 
den sonra saat 14,30 da İstanbul mennilerde bulunmUf, aza aidatı. polin:vrite), Prof. Dr. Sami Ya- lerl Slnancı mimarlar 
U'niversitesi konferans SGlonurıda nın muntazam tahail edilmeai için ver taraf.ın~an (vil~dist 0pa~a dan- dır. Şehrimizde buluna8 
birçok üyelerin iıtirakiyle yapd- bazı eusJ~ın teabit edilmesini ve t~r ve nıtw halemıde cıamı ecne- hangi mllU turla f(rkedt lürr.ımlan ıer'i mahkeme hükümle 

rinden kurt.anın, Türkçe gazetele.. 
ri yeni harflerle ncıre mü38Aıle e
d:n komıu m::ımldc~tin Bapekil 
ve Hııriciye Nazrmbr. 

"ekosJoval.rvaya mııtır. aza .-!edinin çoialtılmaaını iste- bı), Prof. Dr. A. Noyan tarfmdan h .. 
~ -~ E '* k . ' (-~.J ı· · d nlzaqoon wnısunc!a .. G ·· d il k M 11 VVC49, o~renın reıslik divanı ;ni~erdir. u .. ~e ame ıyesın en ıonra mide Jardım 
on er ece a a_r seçllmiı, Haydarpaı U.~ müdv..':.. '\t_..__ ••••••:rcı.Llrie 'ku~utehılun •aa1r•1-L). ı..a&iır• MI A... ıl>cı. ne edebillr ye 

Çekoslovatn•anrn Almanya ıcıa.: -eo-ff t, D .. f k .. d" .. Al. :t b k da ...-, uaer .. ,,..,,nnd.2n- ıuı:: ·'"'p•cc.. mAmlfıket dahlllntl" tııT'f 
• ~~: • • ,... J.::1. •• k""" ....- e aruşşa a a mu uru ı an ugüne a r 1955 iza kayde r : ........ 'l_"':"'!l'\.I" ~ ... • u- b&7J1'h bir Te.ile lle 

Bu •ydığmı bidi1eler Türk 
inkıli.bmın sevgisini duymadan, 
Türk iın!ula~ınm güzel ve verimli 
bir b~,cri hareket olduiuna inat1. 
ma::aıı yıapılacak haroke~er.le.ı 

dc~ildir. Türk inkıwbmm böyl3C3 
b :mi.-nse:ımiı ol:nıuı i::kı:apçı 

Ti!rl: m~vvcrleri.-lin Köscivano· 
fa m::c~csna b:r sevci du}'ll".al::rnı:ı 

resme geçmesı üzerıne Tur ıye • va-z llt. 1 • . ba k 1 .. ğ .. ı:ı 1 . C d tomıe vakası) Dahıhye Bt- Aa. 
Ç k 1 

• .. be • ~. u ıncı ıo u o retmenı Ul m ıtır. emiyet tim iye 'kadar • oluna. 
e os ovakya ticarı munase tı H • Kad k.. _.. 1 . . k ld ., li ·'-k ...... .ı_ 1 Dr. S. Altuğ tarafından (akciier· el ayn, ı oy "" ıncı o u an 92o0 rcau yardııllU« bu unmuı-

a::?.>cp olmuıtur. 
SAD!U Et.TEM 

Reisi:um ~ıur 
İsm~t lnönü 
Derü~;}afakalılo.rm 

Telgrafına Teşekkür 
E:ı:i 

DarUşşafakanıo kurulu,unun 6B n
cı yıldönümü münasebetiyle lJoı üşşa
f:ıku mezunları cemiyetinin Uc1si
cumbur lsmel lnönü')·e, Millel Mcc· 
lisine, B:ışbııkona ve l\Iııarif \"ekil:nc 
çc!•llklerl tazım telgraılarıaıı §U c~
vaplar gönderilmiştir: 
Bay Harun Koc:ıcan, 

DarüşşUJa/;:11 Mc:unları Cemiuell 
Umunıf Kdlibl 

"Darüş~afoka mezunlarının güzel 
duygulorın:1 tc5ckkür ederlın." 

REiSiCUMHUR 
lSMı:.wr L~u.Su 

uİrhmuıtur. .. 
1 

··-~ Seniha ıeçilmiılerdir. tur. de hava kisti ve tUberculoıe te-
• racat tuecar arımız gomı~r- Bil~h . t• ıll k 1 B ..ı • • htasubil) Har"ıcı"ye A• Dr Hı"lmi 

c& ara cemıye ın y ça ıı- un;..ıan sonra yenı ıdare heyeti • ... • 
me .. ~e hazırladıkları mallann sev- t .. rfından ("ki oat cto ") ,_,_ ma raporu okunmu_ştur. Son bir seçimine geçilmiştir. Reisliğe Ma. u ı e mı varı;cU&O 
!dnd::n vazge'"mi"lerdir. ··st ·1 · · d.l ·· k :ı :ı yıl içinde ~5 üyeye taksitle öden· arif müdürü Tevfik Kut seçilmi§ go en mı~ ve ıcra c ı en muna a 

B:r Yunan Şilebi mek üzere faizsiz: 1025 lira ödlin~ ve idare heyetine de; Kadıköy 8 şalara Prof Dr. A. Noyan, Prof. 
Kar:ı.ya O::urdu par verilmiş, vefat eden 18 öğret- inci okuldan Zahide, Cağaloğlu ~r: Burhancttin ve Dr. Salihattin 

D:n aabah Ça:1ak:.:ale dıt nda menin ailelerine nakui yardımlar. erkek orta okulu direktörü Tahir, ı ışttrak etmişlerdir. 
D:ı:ca~J;ı sahill.:rincı: bir c1eniz ka da bulunulduğu fakat 3 öğretme- birinci okul başöğretmeni Adile, --o-
zası olmu~. Yu:ıan Landıralr 2500 nin taahhütlerini muntazam yap- Beyoğlu 29 uncu okul öğretmeni Baytarlar Hakkında 
'küsur rüsum tonluk Ganee ıilebi tnııdıkları için vefat ettikleri zaman Fahri, Istanbul 6 ı inci okul ba§· Bir Tamim 
sis yüzü.n.:len kayalıklara düşmüş- ailelerine yardımda bulunulama- öğretmeni Hayri, muhasebe işleri Hudutlarla, ibra~ iskele ve is-
tür. Vapurun teknesi delin eliğin. ·lığı izah edildikten sonra cemi ye. müfettişliğine de İstanbul lisesi ri~ tasyonlarında hayvan muayeneleri 
den vaziyeti teiılikclid:::-. t:n gelirini arttırmak üzere altı ya.ziye muallimi Haaan Fehmi, yapan baytarların mesai saatleri 

İstenilen imdat üzerine limanı- kaynağa başvurulduğu ve bundan Göztepe beşinci okul ba~öğretme. haricindeki işleri için kendilerine 
rruzdan derhal tahlisiye gemileri 31~7 lira 20 kuru~ safi kar temin ai Tahir, Kadıköy 41 inci okuldan fazla para verilmemesi alakadar-
gönderilmiştir. edildiği yazılmıştr. Z:ı.hi3e tayin edilmişlerdir. lara bildirilmiştir. 

Hasan 
Yeni 

Deposu Yangı 
Bir Safhada 

ı 

Suçlular yangının mağaza sahibi tarafından 
kendilerine yaptırıldığını iddia 

i ><i suçlu da tev if Har 
ettiler 
olundu 

Harun Reşit Kocacım Kasten çıkarılan Hasıın ecza de- dıklıın sonra Mustafa ile birlikte adli· ı:ıındı; intikam almak istiyordu. Ba
na 500 lira teklif elli. Peşin olarak 
115 lira verdi. Ben de mağazayı tu• 
tuşlurdum." demişti. 

Evveld sorguya çekilen l\fu~ta(a de
Darüşşafaka ıUezu11ları Cemi11eli posu yangını hakkında müddeiumu· yeye sclirilrniştir. Bu sırada kun-

Umumf J((ıllbl milik ve polisçe yapılan sıkı tahkikat dakçıların etrafı kalabalık bir halk 
"Darilnafakıının 66 ncı yılı.Jönü- ' henüz bir netice vermemiş blılun- ·;ütlesi larafınd:ın çevrilmişti. 

müniln kutlanması münasebetiyle iz· mnktnclır. Ali ufak terek, çellmsiz, ince bı
hıır olunıın samimi duyı;ıulııra teşek- 1 Kundakçı Ali ile onu le~vlklen suç· yıklı bir gençli. üzerinde lAch·crt 
ldlr eder, saygıl:ırımı sunarım." lu olarak yıı!rnlıınan .Mustafıının '.;ilol p:ınl:ılonlu ~ayaktan bir elbise 

8. M. ?J. REISl ılün \'Crdllclcri b:ımba~ka bir ifadeyle bulunuyordu. Ccl:etinin arkası boy-

miştir ki: 
- Hasan, vakndan bir hafla kadar 

en·el beni c~ırdı: 
- Sana 500 lira vcrece#im, mnJa

zayı yak! dedi, ben: 
- Böyle bir şey )"apamam, dedim. 

Kızdı, beni ko,·du. Bunun üzerine 

Son yangmlar 
bir çehreyi siliyor ~ 

K CçUK veya bli~ 
ran~ lstanbuıcuo 

bu ust manzara slllp göt 
Harbi umumiden evveJkl ~ 
gmlnr. lstanbulun en cs~..ıtf 
ri!t lıalliıi silip sopil':ı 
Büyiik harp esiıamıda se 
yanclı, konaklar gitti. 

Son birkaç 7angmd• d~ I 
dillen ı,ehrin kWlk dc•fV" 
ma.mıd.an kalan kısmı ~:... 
gidiyor ••• Birkaç batta~": 
nan ,. Atabek'' mala...t_,.. 
lardan blrlfdl. EslddeJI 
''Mehmet. Şamb ve MaJıd ' 
levbuuu ._,ordıı ..,U.,,... 
gtın önceki B&hçekapı ~ 'I 
c!a ela, harbi amum.ldell ~ 
tanbolun en mllt.enevvt .t "';I 
rlnde.a blrhıl tefkil etııJ!~. 
"Ertuğnıl JDaiuaeı" gl~ 

Fakat artık tnflillab ~ ~ 
burada durur. Zira taU _ .. tl" / 
~ .,ekllııe büril.nerek fP'_,Jlf 
ki ticaret mlle•aefelertıı• ~ 
mağı kurmuşsa, "Se~ .,,f 
ba~l" lstim.lAk dotarıti~:ı.t' 
ti. "Tlrlng" deltşerek l'-1""°" ~ 
"Ştayn" vesaireden ,_et ı'tl' 
Saha daralmış gibidir·~-4' 
Ertuğnıl mağazumd~ 
ylp kalmuıru temcıınl 

M. A. Hh.\UA hadise yeni bir safha arzetmlşlir. elan boya yırtılarak iki taraftan ~ark-
Hıırun Reşit Kocacıın 1 h mıştı. 

Mu~lnfa da bunu t:ımami)·le inkar 
etmiş, hiç bir şeyden haberi olmnılı
nını, sıece uyurken yal~ınd:ın J..::ıldı
rıl:1rak emniyet dlrektörlfil;üne gcti 
:-ildiğinl, tcş\'lk elmiş bile oha. Ali
ye '·cre<'ek 500 lirası değil, 5 lirası 
'>ile olmadığını sö)·lemişti. 

kendlsinılcn bonscr\'is isledim. Ver·---------"'!!

Darü11a/aka &Je:urılan Cemiyeti p. C~ ~ 14 y a~ında mı? Diğer ~uçlu Mustafa ise sarışıo bir 
Unmmt füi.ibl • D:in ~uçlulıırdıın en·ı-n Ali aclll)·e. 1encti. Ozerinde sarı bir p::rdesü 

"Duygularınıza ıc~c:. ur cı.!er.m.'' re ge:lrilmI,, Rdliyc do .c:· .. na f:ırikl ,·ardı. 

Dı\~\ lfall. ınü.ııen·iz olur> ol:nad:iıı hııkt.ınılıı Her ikisi de bir tek kelime konuş-
on. n. S.\ \ i.MM lllU:l)Cne ellirilmlşl i r. m!l)'Orl:ır: hiribirlerlnclcn birkaç mel 

"D'zde hııl!•çılık ruhunun ynrnHıAı Adliye doktoru En\·cr 1\arnn, Ali· re ıırn ile chıru)·orl:ırdı. Bund::ın dn 
kıymc:li bir müc:;sese Oi:ıra!• d::ılıntı nin nüfus kıı.yciına güre 14 yaşında ruçJııJarın kll\'(;Olı olduklıırı anl:ı,ılı
tnnıd ığım ve nl:ikıı duydui;um U:ırüş- lmlunm:ı~ına rıı#men fıı.riki mümey- yordu. 
ş:ıf:ı!.:nnın siz nıezuııl:ırın:ı beni hıılır· ylz olduRcnu lcsblt elmi,, rııporunu 
lamak JCltruncla bulunduğunuz için böylece vermiştir. 
derin şükranlnrımı ve muhıı.bbelleri- A~·rıea Alinin Rize nfifus memurlu· 
mi sunanm." ğund:ın sonılnn kaydı da gelmiş bu-

tik l~adc!erlııi Ne için 
Değigtirmiıler 

MAARtF VEKll.J lunmııkladır. Bunda Alinin dolum yı· Kundalcı:ı AII yakat:ındıih zaman: 
HASAN ALl YÜCEi. lının 13~0 olduğu blldlrlliyordn. - Beni kundak sokmaklıJım için 

1 Bunu mülenkıp tekrar direktörlilAe ~ustafa teıvlk elU. Çünkü kendisi 
lııl._ .. _ ......................... götürülen Ali doktordan rapor alın- Hnsıına, işinden çıkarılıöı için dar-

Hıılbukl dün tııhkikıı.t e\'rakı ile 
birlikle polisten adliyeye teslim edi
len suçlular müddciumuınilikte ver
dikleri lfnde ile, bir başknsın:ı atfı 

cürilm etmek yolunu tutmuş sörün 
mcktcdirler. 

Bir iddia 
M{lddelumumlllkte sorgu)'B çekilen 

suçlular, şöyle bir iddiada bulun· 
mu,lar ve yanJ(lntn eczacı Hasan ta
rafından sigorta para~ını almak mak· 
'Sa(llyle çıkarıldığını ileri sürmilşlcr
dir. 

di. Çekildim. Bir lı:ırıa ~onra yangın 
cıkmış. Beni de suçlu diye yakaladı· 
ler. Hiç aldkam )'oktur. Bunu Hıısan 
yaptırmıştır. 

Ali ne diy,or 
Yansını çıkaran Rizeli Ali de şun-· 

l.1rı söylemiştir: 

- Hus:ın, \'ok:ıclnn birliııc gün ev
vel beni çalıırdı: 

.:... Ali, dedi, 300 lira kazanmak Is· 
ler misin? 

- Elbette isterim, dedim. 
- Dinle öyleyse, rliyerek şu teklif· 

le bulundu: 
(Devamı 7 tıcide) 

Ak•arn 
Yat•• 

lrn••k 
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Cumhurreisimiz 
Dost Bulgar Başve
lini kabul buyurdular 

Müstakil 
lar 

tJ .::... Y f.KITı ıı 19 MART 1?39 

ressam-. . Görüp düşündükç8' 
sergısı 

Kundakçılık 

ingiliz Başvekilinin ·Şiddetli Nutku Başlarafı 1 incid.ı 

ıaat 13 te Riyaaeticumhur köt -
kUnde Bulgar Başveklll ekselans 

DUn Taksimdeki Dağcılık klü
bünde büyük bir resim sergisi a. 

~ılmı§tır. ''MUstakil ressamlar Ye 
heykeltra§lar birliği,, mensupları 

Ata Atabek hanı yangınından 
duyduğumuz ıztırap, daha yürek
leı·imizde soğumadan evvelki gece 
Hasan Ecza Deposu, etrafın~ki 

birkaç zavallıyı U. peıinde sürük
liyerek kül oldu. 

.., - ~~ ~ ,_ - ~ ~ -
tarafından tertip edilmiş olan bu 
sergi, açılış merasiminde ~ehri. 

misin kala.balık bir münevver ta. 
bakası bulunduğu gibi, akşam 
geç vakte kadar ziyaretçilerin ar
kası kesilmemi§tir. 

nıberlayn "Almanya 
K6seivanof ve Bayan Köseiva • 
nof gereflerine bir öğle yemeği 
verilmlotir. 

Ziyafette Başvekil Refik Say. 
dam, Hariciye Vekili ŞUkrU Sa· 
raçoğlu, Bulgar orta elçisi Bay 
Kristof, Sofya elçimiz Şevki Ber. 

Hasan Ecza Deposu 135 bin Ji. 
raya ıiıortalr imiı. Ökkilcria ser. 
mayeleri ise duman olup &itmiı. Şman olacak,, .diyor 

ker, Riyaseticumhur uınumt kl. 
tlbi Kemal Gedeleç, · Numan Me. 

Sergi, müstakil birliğin bu ne. 
viden yirmi ikinci te§ebbUsUdilr. 
Bundan evvel Ankaradan b&§lıya 
r&k beı defa lstanbulda, altı defa 
daha Ankarada, birer defa Ruı • 
yada, Romanyada, Yugoslavya, 

Hadisede yangın . kr.dar, belki 
ondıın da acı bir ıey var. Bu yan
&ın bir kaza, bir tedbirsi.;:"lik eseri 
c?eiil, bir kundakçılık mnrifetidir • 

bu nutku umumi harp f'lJekil in 
ıladığı 
s~glediği 

nemenciotıu, Riyaseticumhur ser 
yaveri Cel!l, huıust kalem mUdU. 
rü Süreyya Andriman . hazır bu
lunmuılardır. 

• 
zaman lngiliz .nazırının On beı yaıında bir yumurcal<, 

koca binayı ta.ıtuıtur.ıvf'rİyor ve 
komıulannı da mahvediyor. nutka benzetiliyor 

?.rulıterem misal'irimiz Bulgar 
Baiveklli ekıelana Köseivanof re. 
faka tindeki r.evat ile birlikte bu. 
rlln öfledeıi .sonra Gut Terbiye 
EnstttUıU, Ziraat EnstltllıilnU &i. 
ya.ret etmiılerdir. Bayan Köaei. 
vanof Çubuk barajmı gezmiıtir. 

Yunanistanda, Balıkesirde, Bur • 
sa, Samsunda ve iki defa ZonguL 
dakta bazan doğrudan doğruya 

buan difer sanatkar teşekkUlle
rlle beraber olarak yirmi bir ser. 
gi açılmııtır. 

18 ( ..t • .A.) - B~ekil devam edecek mi? 
düA gece, Bir. .Her halde bu yeni darbe, kuv. 

"iZZi birlik toplantısı - vetle dünyaya hakim olma teeeb 
toplantıaında alSyle • bUsüdilr. Bu, değil yalruz Alman-

~kta demiftir ki: yanın komgulan tarafından fa • 
h efkinumumiyeai, kat bUtiln diğer memleketler ta. 
~ misli görUlmemi11 f raf mdan da ciddi surette nar.an 

tiddeUl 'bir darbe ile dikkate alınmak icap eder. 
. Bu hafta içinde Biz, bittabi her şeyden evvel, 

hldiseler, istikbalde lngiliz commun weilth arkad&f. 
~isler tevlit edecek - lanmıza ve keneli ile bu derece 

sıkı surette bağlı bulunduğumuz 
ı.ı,- ... son hMiselerin se. Fransaya doğru döneceğiz. Şu el. 
;:'Q!ıih anlaşmasının, teş. betten de şüphe etmiyorum ki bU 

ileri sUrüyor. Münih tün diğer devletler de orta Av· 
gizli bir py değil • rupada ve cenubu şarkt Avrupa. 
ınatnmdur. B. Hltler smda olup bitenlere kargı alAka. 

asını ortadan yok sızlık göstermediğimizi bilmekte 
iği zaman bu anlaş • dlrler ve bizden fikrimizi sora • 
koymuş birisi stfa. caklardır. 

bttndan haberdar etme. B. Ç.emberlayn'in nutku, şid • 
ı..._f~~at bunun yerine, deUi alkışlarla karşılanmııı ve B. 
~~ği gibi oynamıştır. Çemberla.yn, ikinci defa söz ala· 
'tinin muvaffakıyet. rak tunları söylemiştir: 
~tceıenmesi karşısında Almanyanm bu hareketi, bir 
\t !'tuınumiyesinin his • cebir, şiddet ve bakımlık hare. 
hl JnkisamuL tamami. ketidir, hakkı ihllldir. 
edertm. Fakat bizler cesaretimizi kay. 

- .. • ...... ~-layn, buMM ı90ftra, betmlyellm. Biz, bundan evvelkin 
'Ziy<I.& ya.kaelterek den çok daha kuvvetli bir mille. 
ıthr: tiz. Sonra, cebir, fiddet ve haksız· 

.. Yeni- arui.Jsteklerin- 1ık lıariketleri. an:c~ daima ceza
u~, uo.ıuuu .... ....a• ...... ""BlUl 'W.lur. rapllaıt ntreıtetıenn 

ile oldu! Çeklerin Al • her biri Almanya için yeni tehll. 
~n dahilinde alınma- keler doğurmuştur ve k!hinlik 
1Yen beyanat nerede? ~ddlasmda bulunmadan ıunu aöy. 

. Almanya için llyebllirim ki Almanya, 1<>11unda, 
~ teşkil ettiği hakkın. hükilmetinin yaptığı ıu işlerden 

• ciddiye alamam. acı surette pişman olacaktır. 
~e1cı1i, bundan aon.. ÇEMBER.LAYN'lN NUTKUNA 

ın batfü' ooitlerinin A.t.M:ANYA ılTlRAZ mrrt 
'9 )& §ü.phe ettiğini bil • Londra, 18 {A.A .. ) - Havas: 
: eöılerine şöyle devam Almanya sefiri Von Dircksen, 

bugün hariciye nezaretine git • 
miştir. Zannedildiğlne göre se • 
fir, Lord Halifax'ın daveti Uz.e
rine ner.arete gitmiştir. Sefirin 
Çemberlayn tarafmdan diln Bir. 
mingham'da aöylenen nutka iti. 
raz ettiği ve bu nutuktan İngil. 
terenin bundan sonra .Almanya. 
ya brp humane bir dfplomui 
11,..U takip etmek &l'ZU8Ullda 
o14up manasmm çıkanlmuı mı 
llmmgeldlflni Lord Halltax'tan 
tordufu tahmin edilmektedir. 

f üSüFCüK 
Yazan : KENAN HULÜSI 

4 
~ ili 

~· lıtuıhula dofru tneboludaa npura Wndilrten aonra 
~"-'ta,.. anllarılaki koyua ıürüsü içinde san ütmlan clü. 
~seçinti. 
~~~Jlardır temizlenmenaiı Wr •iılın seniz1eri ,.lran ekti 
~ Ba ektilife hiç te ~-a obmym Yusuf, Dk dlıld· 
~YeDleri apfı doiru inerken burmmclu Wr tokat ,.. 
~ bir tendelemif, fakat hir çimacıya yal....,... ... 
... •lıllhildiii ~ "' çabnnamrıtı. Y alna delgjlcalv 

elıti ..... prip Wr snk dayuycw; koyanlar Jibü· 
~ap ucak ..ıet1e ıslanmıı buran deliklerini Yusufa 

klzılc:ah-wmda bahaanun kasabaya köpelderiJle in. 
• brt Wrçilili ifin kendisini atıla tüfekle kilitı.,ip 

"'+hı.,. · laabrlryor; Yapunın kOJUD aırıt.r.da 

' ki;rbde lala...tiyorcla. 
'--...- beaat .. Mil altmları clüt6niiricen Yu.ufu.n ne tuhaf 
ı ~ ~lw WrW 7ldae tliklmat edecek olsaydı, Wld de 
'-ı.,...... ..._ ......_)'ala çıkıp atetle demir erit..
.. ~ ,.._.., ,.._. ..,. denizler ortasında tananadılı 
~ .w.. ..,. ... ..,.._. hareketlerini bulac:akb'. Çok 
'"'-', .---~ sidee•ii yeri hiç t. bilmedi-

Alman sefirinin geri çağırıl -
ması ihtimali i1e her an mevcut. 
tur ve bu iş, Lord Halif ax'ın ve. 
receği izahata baflıdır. 
ÇEMBERLA YN CENTİLMEN. 

I.JQI sın.AKMIŞ 
Paris, 18 - ·Bougues, Petit Pa. 

riaien gazetesinde eliyor kl: 
B. Çemberlayn, Blrmlııgham -

daki nutkunda terııkinli olmakla 
beraber, B. Hitler'in Godeaberg 
ve Berchtesgaden'deki fena ni • 
yetlerini takbih eden sözler ıöy. 
lemekten kendisini alamamıştır. 
BUyilk bir centilmen olan Çem -
berlayn, filhakika, hemen her 4a. 
kika namustan bahaeden bir dev. 
Jet reisinin en resmt ve sarih ta. 
ahhUtlerini bu derece ılnlk bir 
surette ihli.l etmesi kartısmda 
manevt isyan hissiyatını glSster. 
memezlik edemer.di. 

Bu akıam saat 20,30 misafirl
mis bulunan Başvekil ekaelana 
KCSlelvanof ve Bayan Köseiva • 
nof teref ine Bulgaristan elçisi 
ekselans Bay Krlltof tarafından 
An.kara Palasta bir aqam yeme. 
fi verllmlı ve yemefl saat 22.30 
da batlıyan bir suvare takip et. 
mlıtlr. 

Anadolu ajansı umum müdilrU 
Muvaffak Menemeneioğlu tarafın 
dan bugün Ankara Palasta Bul. 
gar gaı.etecileri gerefine bir öf
te ziyafeti verilmiştir. 

Birlik, esu itibarile 25 aza • 
dan mürekkep olup, bunlardan 
Hlle Asaf, Muhittin Bebatı, ve 

Sermet Ali hayata gözlerini yum 
muş bulunmaktadırlar. 

DUn eserleri teıhir edilen sa. 
n&tkirlar da §Unlardı: 

Ben, polis deiilim. Fakat dci-
rusu on beJ yaıındl\ bir çocuiun, 
kendi kendine böyle bir cinayete 
&inıeceiine akıl eı·diıemiyorum. 

Hem kapıları ~apah bir )'C'rde, İl• 
pirto, kolonya, filit fıçılarınm ıı. 

ralandıiı bir depoda buna' cesaret 
etmesini çok ıüpheli buluyorum. 

Patronlarında,, hiç bir fenalık 
sönnediii, azal" iıitnltdiii, itinde 
memnun olduiu düıünülürae, ~ 
öç •ima ihtiı.-nali efe 2ihinlerden si• 
I~~~ . Ali Çelebi, Ercüment Kalmık, 

Fahri Arkunlar, Fuat !zer, İlha. Zabıta, bu meHleye el ko)'mUf 
mi Demirci, Kemal Zeren, Sabi- bulunclufu için, er seç ortalık ay. 
ha RUıtü Bozcalı, Saim Özeren, dmlanacak ve ·hakiki lnuıclakçın 
Nuıret Suman, Ziya Keseroğlu, 
Mahmut Cuda, Tali.t Emin, Zeki 
Kocamemi, !. Hakkı Oygur, ve 
Edip Hakkı Köseoğlu .. 

sörecejiz. 

"ALANYA PiŞMAN OLACAK" 
Boussard, Petlt Journal gaze. 

tesinde diyor ki: 

Ziyafette muhterem misafir . Portre, peyzaj, nil, illilıtras • 
lerle pzeteci bir çok · mebuslar yon, na Ur mort ve . bir çok diğer 
ve Matbuat erklnı hazır buhııı. vasıflarda güzelliği ihtiva eden 

Oıküdar adliyesini de böyle 
kunc!aklamıılardı. Orada bina V. 
evrak ile birlikte kim bilir kaç Z&-' 

vallmın hakkı ela yanıp ıibniıtir!. 

muttur. 

layn'in eski ılyuetl ölmUıtilr. 

eserler arasında merhum Sermet 
Alinin de hatırasını ihya etmek 
Ut.ere bir natllr mort, bir akade. 

Suçlunun muhakemesini okuya
madun. Hanp cezaya çarpıldıiml 
bilmiyorum; fakat betkaluıne il>o 
ret olıamaclıtı, ıu son facia ile mey 
dan dadır. 

lmanya, nihayet, yaptığı hare. 
ketten çok pipnan olacaktır. Ilat 
tA Çem'berlayn bile, kuvvete an. 
cak kuvvetle mukabele edebile • 
eefini ve blltUn U&lqma gayret. 
terinin zaferlerinden ve cezasız. 
lı~~~- sarho§ bir h~lde bulu • 
nawarca m nen 'tel&ma onnı .. 

Bundan 10nra, Çemberlayn'i, ta. ml, bir peyıap, bir kompozisyonu 
mamiyle yeni siyi.setinin tatbi - teghlr edilmişti. 
kinde göstereceği süratle ölçe • 

Bir adam öldüreni, efer kattli 
cana kıydıit anlatılırsa, aa.n ka.. 
nun, kaıtli ev yakanı ip. ~ekmi
FO'· lfaaİaki bGtiin YIU'IDI )'OpDU 

mahvederek IHr zanlhyı camla 

........ -~-~-
dufunu anlamqtır. Kuvvetlere 
dur demek zamanı gelmiftir. 

,, ALMANY ANIN HAJOa MÔ. 
NAKAŞA EDtIEMEZ,. ya.retçiler anatklrla.rı p.hwı 

. , tebrik etmiılerdlr. cı..m. öldünnekle bir kurfQDcla öl 
dünnek arumda ne &ıık 'ftrclır? ÇEMBERLA YN1N ESK:l st. 

YASETl OLDU 
Londra, 18 - Manche1ter 

Guardi&n diyor ki: 

Berlin, 18 (A.A.) - Doktor 
Gö'bbelı, "BUyUk Devir,, batllğı Sergid~ 133 e.er teıhir edil • 
ile yudığı bir makalede, 90n gUıı. mektedir. Herkeae açıktır. 

Eier ...Wmda mutlab Wr ayn• 
bk lizun seliı-M, ani öliimii idUa 
ehnn cörmek akla yalan "delil Grey'in 4 ağustos 1914 te söy. 

ledlği nutuktanberi hiç bir tn.gf. 
Uz nazırı, dünkü Çemberlayn 
nutku gibi ağır 1'ir nutuk ~yle. 
memi§tir. Bu nutuk mlllt ılya • 
setimizde kat't bir dönüm nok • 
tasıdır. Çemberlayn'in slSzlerf 
~o1c kat'idir. Ve artık bunlan de. 
ğfştirmenin imklnt yoktur. tn • 
gllgiliz Başvekili, Hitlerln ha.re. 
ki.tındaki haksız.lığı, 'n sarih eu. 
rette ve ayni zamanc!a anlqmaz. 
hk halinde bulunmıyan iki htlkt. 
met reisi arumda bafka mllall 
bulunmıyacak bir tanda açıla 
vurmuştur. Bu B. Çemberlayn f. 
c:ln bir başlangıçtır. Qembet • 

lerin bUyUk ve tariht h&diaelerini 
mevzuubahsede~k diyor ki: 

Bu hafta içinde öyle bllyWt ve 
tarihi })ldiMler vukua plmif • 
tlr ki bunlann değiştlrilmeal ka. 
bll değildir. Almanyanm hukukt 
vaziyeti o derece ıarihtir ki hiç 
klmae Almanyanın bu hakkı l1 • 
serinde mUnakqa edemez. Orta 
Avrupa. sulhUnn. kazanmJlbr. 
Çl1nld1. burada yeni bir mam 
leais olunmuştur ve bu nlauna 
rfSre ayni hayat sahasmda yap.. 
makta olan iki milletten en kuv. 
vetllal,' •ulhUn ldamnlne nesa. 
ret etmekte ve en mytfmı hima. 
ye etm.ekteclir. 

ii halele kendi •neline hayal •tmele çala111or; ara' ııra, bir· nkit· 
ler köye döadüfi ....._, ilk iti Wr clai t.ima ufrayank, anılmun 
ab acunda kendiaiai ~çatının twWm111 U. laoı;aJ17a n iri 
çeneli hain kurda clöaüfilnG ...... Ymnelc .. nLk pbp .... ,-. 
mayı tasarlıyorda. Ottelik, Yuaf, Wltiln tarlüuı· laGnmlılanndan 

..... çalaUarma ... -- ....... ; ..... nhat ~ ft ,._ 

•J'I çifnl,_. öteldne..,... .atapoılc olarlar1a hepsini de önü. 
ne katank ..... Wr tlınfa ıürlp sötlinnlk itten Wle 41eiilcll. Ya
ıuf lııanhn el~ 7'ildinl Wif bir PliiınıMm• ..,.. Wr .. 
aibi bqtaa af&iı kaplayarak ..... claarmakuz. 11111,ardu. 

Her halele INnan için olacak ld Wr pce saat c1oku sıalamıda 
mnbann kapısı ..... tıalıta .,ır UprilnUn llqmcla bnclisini IMalduiu 
~ WrcleaWre clunkWr; .......... ltir ----~ - 
... plalerine ba:r$t ettL IWbald, Kmlcah•mamlı Yasal, Wki 
• altmdlld telmmin delinenlc bndisİllİ it ... ~ ~; 
yahut, hlerine ~ bir ıdaiı apmılc için ıeceli sündOzlü tıopnık 
kazanlc aylarca 1olcla kalacaklanm zaanecliyorda. Hele hele, de-
mek iri .... ıelmlıler&li? . 

Yusuf, bunun bö,le oldutaau anlaJUle& dofnasu bir tuh.fol
du. H..._. kut olup uçanık topnfa ylrietl ~ Mn Übn
lan ele ·ıeçireoeti memllketi alnım 1co,..- ap.nek istedi; ah Wr 
IWİ döoae de, Dayıotluna llıuı aldka)'l ltir anlaha; KmlcahMIWD
clan soarakileri bir deylw•se !. •• 

Fakat anhudan nhtana hofalan koyun .... etnhnclan alon akm 
ı•çtiii halde, Yusaf inMaı yok adlmlanm atamıyor; Wr a.ıtan 
öteki ..... seçip ıiclemiJ'Cll'du. Y us1İfa öyle pliycınlu ld daha adı
mı atbiı saniJe, tahta klprii Kmli::abamam dailumm seline ka
pdnat ılbi çatdci9yarak ~; Yaıaf Wr uçuruma doiru 
k~ dal •flannM brtalJarla döriflll Yueaf, denizde Wık
lara ,..... olaakb. Onan ~ ld ......... nhbımna açı1- kapalı 

hatmcla ann uzun dlfiiadii: 
- Aahh; dedi, 19' •a Ya•ft •• "!/• ayni dakitmlar ıdizleriain 

--~Mllıııl"'Rı"'.-ı~Mllıı midir? • 
DUZELTMELER: ------
DUn "18 Mart,, a dair yudıfım 

fıkrada mlnayı delittlren birta· 
kım yanhtlıklar olmuıtur. Dwel. 
tiyorum: 

(9) uncu Ntırda "Siperlerde 
ıinirli erkekler ... ., "Siperlerdeki 
balat ıinirli erkekler; (13) üncü 

satırdaki "Gölıeler", &Ulleler; 
(20) inci satırdaki 0 'Mef10flar", 
"Matlnplar,,; (18) inci u.tırdaki 

"buda., "Buve,,; (31) inci satır· 
daki "Tabyuının., "Tabyaıntla

ki,, olacaktır. 

Açlıktan ölen, bütün ömrünce 
kıskanç bir titizlikle konlcluiU 
haysiyet ve ıerefini -de belki çiİ· 
neterek ölecek. 

Cinayetin bu türlüsü, benC9 
kanlı bir bıçakla it~ 
daha acı ve clalıa zalimcedir. 

Allah wre de alet. .._ Ye ..ı 

ıibi ı.kibti ele ,akıp kül etmiİ 
o&ma ... it anlatılaa w suçla hepi• 
mi. ibret olaaık - ....... 
alandmlaa. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

titı•aet• dlıJmuıtta; Jolaa, elotullan, YUiafa bir OJ1lil 
mu hulrla.ı ... ki? .. !aclece bGtün bunlar bfaım&la Wr saniye ya 
ıürdii; ya sürmedi: 

- Ulm Yaıuf, decli; koyanları aörmiyon mu \ilen nasıl gider. 
ler; yat bele dört ayak üstüne sen de .• 

Zaten Deli~yı ela ltir Pn pçmek lizamaeldiii :mmaıa Yuauf 
bir adam boyu deredcm adımJarmı •tamimnıı. köyiin bütibı kurtları
na çakalJanna karp ıelühn lair kanı ıada Jaoiulacaimı lıissede
nık koca IMr lriltüliin üzerine boylu boyunca sarılarak DeliÇ9Y1 öy
le .-Pıtı. lkı•t, Mft ~delildi;" a-niden hoplnuya 
•ılıyan eıyalutn yanı ~pnda Yuaufa kimaecilderin dildmt ettiği 
yoktu. Hemen koyunhırm araama aircli; iki ellerini y.. koyarak, 
.... tehlikeli pçicli bir •11 ıibi koklaya koklaya ıeçip kedini nhtı-
ma'attı. ... 

iV 

Yuıuf sahile çıkar çıkmaz birdenbire feralılamııtı. içinde haf. 
lalardll' yeretmiı bir t&flll hemen alındığını hiısediyordu; han de 
ne taff •• Köyden daha yola çdcbfı dakika, bütün netetine nimen 
üserine bir ayı tüaniyle basar aı'bi bunvı, lcafaamdaki dütüncele
ri bir tanla iterek aöz açtrrmamıt. ba~mı ıöyle çevirtip .ne "91', ne 
yok ıönneıine mUsaade etmemiıti. 

Yusufçuk koyunwın anımdan kurtulunca geriye cloğnı bir 
saniye bile ıöz atmaya lüzum aörme1uizin yürümeie bqladr. l"ıp. 
kı, Xmlcabamamdan Dneliye giden yol iistüncle olduia aibi, ..,..._i cımuzlarmda yürüyor; itin en tuhafı ne yol, ne bina, ne de 
İnim demelııiı:in kenditini köyün dailan kekliklerle. tarla kenar
ı.. fındık afaçlariyle boydan boya uzayan ağaçlı yollan;nda his• 
Mdiyordu. Hatta, nerede1se. batı ucunda ya bir bülbülün MSİnİ du· 
,.aıı1r, 78hut Mr yonda kuıunan k-t çırpmısmdan tonn, açık 
bir mehtap a•ceti, üveyk kuılannın sesini bile i!ecıd<ti. Ac""8? .. 

(Devamı var) 
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LiGiM A 

' ALEMDAR Si 

1 -0rmanlar 

2 -DeliGenÇ 

Du fena haberin ertesi saba • 
hında daha mufassal malumat 
ge iyordu.. Şubenin bulunduğu 

Toledhauz güpegündüz otomatik 
büyük çapta tabancalar taşıyan 
motosikletli yedi kişi tarafından 
basılmı§, haydutlar bütün mc. 
murlarm ellerini bağlamışlar, vez 
ncdan ölümle tehdit ederek kü
çük ve büyük çelik kasaları soya. 
rıık ellerini kollarını sallaya sal. 
laya defolup gitmişler ... Zarar, 

HARPUTLU ŞERİFİN AMERİKA HATIRALAR ı 
YAZAN: 

Muvakkar Ekrem Talv~~::;;;;;..-.:: 

150.000 dolar! .. 
Şerif, beraberine sadık adamı 

Burly'den başka hususi polis ha. 
fiyesi Red. 'orton'u da alarak öğ
le treniyle San Fransiskoya ha. 
reket etti. 

Kendilerini istasyonda San 
Fransisko mümessili Allison kar. 
şıladı. Geçirdiği maceranın deh. 
şetinden ve halii. gideremediği he 
yecarundan beti benzi kül gibi 
idi. 

Şerif, Allison \"e Burly bir oto
mobile atlayıp doğruca ~ube bi. 
nasma gittiler. 

Red N orton. daha tren gara 
varmadan Şeriften ayrılmıştı. O, 
San Fransiskoya bir Çinli mak. 
yaj ve kıyafetinde yalnız olarak 
indi. 

Fransiskoda gözle görülür bir ge
rilik Ye her sahada medeniyetsiz. 
lik hasıl olmuştur. 

Nevyork, Filadelfiya, Şikago, 

Boston, V~ington, Los Anceles, 
Miyami, Jersey, Ditroit gibi şe. 
birlerde ne kadar intizam ve me
deniyetin en ileri izleri meşhut 
ise San Fransisko o kadar iğ
renç bir yer kalmıştı. 

Halbuki ehemmiyetli bir tica. 
ret merkezi de sayılırdı. 

Devletin otoritesi buraya her 
nedense diğer taraflara olduğu 
kadar tesir de edemiyordu. Biltün 
sıkı mürakabeye, ihtimamlara 
rağmen o zamanki San Fransis. 
ko, doğrusunu söylemek lazımge. 
lirse bir ''batakhane" ler diyarı 
idi. 

Her türlü hırsızlık, soyguncu
luk, haydutluk, cinayetler, dolan 
dırıcıhk, kumarhanelr, en iğrenç 
ve aklın almıyacağı sefahathane. 
ler, açık fuhuş, sari hastalıkların 
envaı ... İ';te San Fransisko ma. 
dalyasının ters tarafı! .. 

lcri semt vardı ki tarifinden he
yecan duymamak mümkün de. 
ğildir. 

En ufak bir yankesicilik kah. 
ramanından tutun da gangster 
tesmiye edilen muazzam teşkilat. 
h çeteler mensupları hemen he
men daima burasını "yatak,, ya-

parlar. Yüzlerce gizli "delik,, ler 
vardır. Buralarda rastgele her • 

kes elini kolunu sallaya sallaya 
giremez. Polisin bilmediği yerler 
dolu olduğu gibi malumlarına da 
bir iki can feda etmeden yanaş. 

BU GCI N 

MELEK 

manın imkanı yoktur. Binaena. 
leyh her hangi bir hadisenin talı. 
kikatı için bu kadar belli ve açık 
bir tehlikeye girmek istemezler. 
Resmi zabıtanın vazifesi harici 
asayişi elinden geldiği kadar ko
rumak ve gözle görünür bir sı. 
zıltıya meydan bırakmamak .. 
Sarho. luk vakaları, sokaklarda. 
ki cinayetler, barlarda, kahveler. 

(Dcı·amı 1.:ar) 

HALK O 
Busun Hi; 

ZOZO Dı\ 
(H 1 

Pek ) akında {Aşk borsa 

ŞEHiR Tl\ 
20 - 3 - 39 

ı -ıııımııııırnr.ıımıımıııı:ıı• 

- Sevnuenıerl 

ve Aşkı Bilenlerin filmi GöTE' 
S i N E MASIND A ŞAHE 

VE~TER9 in bül}ük AŞ 
VERT ER rolünde: Pierre Richard WILLM • LOTT E rolünde Annie Vcr.-.ay 

Ayrıca: Renkli Miki Maus - Paramount dünya haberleri ve muhterem misafirimiz 
C...!<tı,. BULGAR BAŞVEKiLiNiN tSTANBULA GELiŞi 

DugUn 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 

Şerifin hususi hafiyesi yani si. 
vil taharri memuru :;ehre inerken 
efendisinden ayrılmakta ve teb -
dili kıyafet etmekte haklı idi. 
Yalnız neden Çinli kıyafeti? .. O. 
hu izah edelim. 

Arka ve iç sokaklar, garazkar 
ecnebi müverrihlerin tarif ettik. 
leri saltanat devri !stanbulunun 
Galatasından daha tiksindirici 
idi. 

Gündüzleri dahi sokaklarında. 
ve odalarında lamba yanacak ka. 
dar karanlık. Kaldırımlar, mü. 
temadi tamire rağmen kırık dö. 
kük. Yerler ve duvarlar rutubet
ten her dakika yağmur yağmış 
gibi ıslak. Çöpler kaldırımlara 

dökülmüş. Gündüz sokaklarda, 
azami derecede bakımsız ve sefil 
çocuklardan başka bir kul yok. 
Zira büyükler, kadınlı erkekli af. 
yon çekmekle meşguller.. Gece 
nisbi faaliyet başlar. Sokaklarda 
insan gölgeleri saat ilerledikçe 
çoğalmaya başlar. Afyonunu bi. 
tirmiş olan grup uyanmıştır. Ge. 
çici esnaf bu yerde günlük ha. 
yatın icaplarına uyarak o saat
te mahallelere çıkar. Yerli dük. 
kanlar da öyle .. Civardan, uzak. 
tan, dışarıdan gelen gemici, ame. 
le. rençber müşteriler geceliyecek 
kovuklara dağılırlar. Çifter çif • 
ter dolaşan itfai şapkalı, perelin
U polis gölgeleri artırılmıştır. Sa 
bıkalı makulesinin de tünedikle. ,•••••••••••••••••••••••••••••••• - .-.. 

Hele bir Çin mahallesi dedik-

ri muhit burasıdır da ... 
Her gece bir iki Uç muhtelif 

yerlerde müteaddit vukuat olma 
sı tabii şeylerdendir. 

Dünyanın her bucağından Bir
leşik Amerika topraklarına mu. 
lıacir akını başladığı zaman lngi
liz, Holanda ırkları başta olmak 
~ere her kn vimden renk renk pllıl~iiiliii-iliiiiiılmiiliiiiİİİİİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ-İİİİİİİİİİİİİİİİliiiiİİİİİİİİİİ-
irısanlar kendilerine muhtelif mu Bugün S A K A R Y A Sinemasında 

Sinemacılık aleminde muvaffakıyet, muzafferiyet rekoru .. Müzik, sana't rekoru.. Biilb 
}erin yuva kur.duğu şairane ülkelerin .. Ahı hayat fışkıran çağlayanların .. Şiirin, aşkın, ını.ı5 

nin terennüm ettiği güzel ve füsunkar şarkın hassas ve ince ruhundan kopan, AraP 
' · diyarının ses kralı 

Abdu··ıvehab :ın ruhnUvaz: Bülbül nağmele l I" M d m billur ve 
ve lahuti sesi riyle süslenmiş ey a ura rak altuni ş 

Sü\ıfER ve TAKSIM SiNEMALARININ VASl SALONLARINI ÇINLATlYOlt • 
bitler seçtikleri zaman Uzak Feerik bir çerçeve içinde büyük bir mevzu ... 

Şarktan gelmiş olan daha ziya. Milyonlara mal olmuş fevkalade bir film.... y A ş A s 1 N A ş I{ 
de Çinli ve Japon ahali en çok R O N A L D C O 
San Fransiskoya yerleşmişlerdi. L M A N ' 1 n 

E 1 k Zafer dolu muht~em bir temsili n. az ça ış an ve hilkaten u. Şark sinemacılık Aleminin ebedlyyen iftlha r edeceği turkçe sözlU, arabcn şarkılı hakiki bir şahe5 
yu.,ı;uk yaradılışta 01an Çinliler G A D P U IF lL1J K L A R .. d 
sürdükleri tenbel hayat ve yaşa- Bir adamın yaşayabileceği en müthiş macera. s u M ER ve TA K s i M sinemaların ' 
diıikl;aİİrıİİpİİİiİİİs İİİguİİİ"İİİnl~eİİİr ~yİİiu"İİİzupj· nİİİidİİİeniiiiiiiisiiiianiiiilmiili~~~iF~l~AiT~LiA~RiD~AiiiiZiA~M~Y~O~K~T~UiiiİRİİİİ.~i~~~~~"i.I~- ~::::::::~...---.....,,...--......4:.~~~L!:.!.:.......J.:!!E.!.!il:!.i...ı:!,_:21:.!..lh:.u • .u.:ıa:;,,:_-=ın:.._..:...._::.;,i..!15_::-_.:l_F_:ill_"::--.. -::-::-;:--••• -::-::-:: -:::-::-::: 

i 
BUGÜN 2 Büyük film birden -1 ('{--. . --.... --.. -·=~_,., ... =-=·"g"""""'" 
~ ..... ':da K T _ Sahra Bekçileri ~I ~n Nefıs .. Şar~ Musikisi ile - En Mükemnıe 

-- . . ·- - ---- --· ---· -· -· ·- - . - ----·· ... 

ım T ukçe Sozlerıle . . . Kendi dilimizde Konuşa 
.... d k . ıılr' :Ws ve esrarlı H in is tanı en cana ya ın bır aşk mevzuu içinde cııı.n !andıran, Racalann f11 

ifii teJem saray1annda filme alın mış - Muazzam ınizanıenli 

Fransızca sözlü, Afrika çöllerinde, Paris salonlarında geçen büyük bir A~k - lhtiras -
Arkadaşlık ve fedakarlık sergüzeşti. Eaşrollerde: 

JEAN P IERRE AUMONT • C H A R L E S V A N E L • M A R T A LA BA R 

2 - u ç URUM '5Racanın Hazinelet 
~i Başrollerde: Unutulmaz ŞEYH AHMED filmlerini RAMON NOVARRO Amerikada. doğru y9ldan aynlara:::, lüks ugrunda Gansterlerin arasına düşen güzel bir genç kızı.n 

harikulade heyecanlı hayat ve maceraları, Fransu;ca sözlü 
Başr6llerde: P HYLLIS BROOKS - RIKARDO KOR TEZ 

.... ve ŞEYHiN AŞKI yaratan 

I Musiki kısımlarını tertip eden: M. c. ve Üstad Cevdet K o =S 
mi Ba~hcaşarkıvegazeller : Mus tafa Çağnar ve K . saf~V Herkese tavsiye ettiğimiz fevkalade bir film. 

Aı,.ıca: MUHTEREM MtSArtRIMIZ BULGAR BAŞVEKiLiNiN ISTANBULA 
DİKKAT : Suvarelerde 2 filmi de görmek için saat 8,30 d~ gelinmelidir. 

geliti 1111 • 

ınıPerşembe akşamı I pek ve Saray Sinamalarında bi 

~ 

1Karamazof Kardeşler 
~ 

Yazan: Dostoyevski 

1 Çe•I~: Uakka Süha Ge&aio _... J25 -

gi~d:.çe büyüyordu. Nihayet dny:ı.na. 

mıyarak: 

- Burada mı?.. Değil mi? önce 
bunu anlayalım. 

D .. di ve ansızın kararını da verdi. 
Kolunu uzatarak, evvelce kararlaştı
rıldığı üzere, cama iki hafif, sonra 
Uç daha sert darba vurdu. Top! tok! 
tok! Bu vuruşlar, Smerdiynkovun söy 
le(liğinc göre: 

- Gru~inika geldi! 
D 0 mckti. 1htiyar, titredi. Başını 

kalJırıp baktı ve sonra pencereye a
tıldı. Mitya, çoktan köşesine çekil· 
mişti. 

Fiyod~r camı açı,p dı§an sarktı. 

Tir tir titreyen bir sesle: 
-Gruşinika! ... Sen mişin yavrum!. 

Sevgilim, meleğim ncrdesin? 
Dedi. Şsrı ı·-:,!imeler de heyecandan 

nefesi tlkanmı§, sözleri fısıltı haline 
clü~mU,ıı:til. 

Dimitri, mırıldandı: 

- Yalnızmış demek! 
İhtiyar, gövdesi, etrafı görebilmek 

için sarkmış bir halde: 
- Nerdesin canım! ... Gel, bak sana 

ne cici bir hediye hazırladım! 
Diye sesleniyordu. 
Mitya gülümsedi: 
- Zarf içindeki üç bin ruble ola. 

cak! 
- Canım ncr<lesin? Kapıda mı? .• 

Koşup açacağım ... 
Fiyodor böyle söylerken g~ridekl 

kapıyı görmek için o kadar çok sark
mıştı ki, az daha düşüyordu. Karan
lıkları gözleriyle delmeğe çalışıyordu. 
Mitya, hiç tınmadı. Fiyodorun profili, 
gaga burnu, muhteris gülüşlü sarkık 
dudakları ve fırlak gırtlağiyle aydın
lıkta kalmı§tı. Dimitrinin o kadar iğ. 
rendiği bu yüz, bütün çirkinlikleriyle 
meydanda idi. Şidılctli bir kızğmlık 
damarlarımla kaynadı: 

- İşte benim orftağım, rakibim, öm 
rümün celladı 1 

Dedi. Bu hiddet, biitün 1.ıenli{iini kap 
lay p 'Urükliyen, on ·a irade namına bir 
şey bırakmıyan bir iç kasırgasıydı. 

Aliyoşa : 

- Nasıl oluyor da, babanı ö~düre· 

eeğini söyliyebiliyorsun? .• 
Diye sorduğu vakit: 
- Bilmem ... Belki öldürürüm, belki 

de öldütmem. Korkuyorum ki, yüzünün 
ma.nzarası beni çileden çıkarmasın. O. 
nuh burnundan, gırtlağından, h:ıyasız 

giılüşündeo nefret ediyorum.. işte o 
kadar... Böyle bir buhran içinı le ihti· 
r.anm elimden giderse ötesini pek kes
tiremem. Sanıyorum ki, kendimi tuta· 
mıyarak bir halt edeceğim. 

Şimdi pencereden sarkan profil onu 
deliye döndürmeğe başlamıştı. Cebin. 
den havanelini çıkarJr. 

• • • 
Dimitrt, sonralan bu koı1mn~ hadi· 

seyi anlatırken: 

- O .dakikada Allah beni korudu 1 
Demişti. Tam bahçede bu işler olur. 

ken, hasta Grigori, uyandı. Yatmacian 
önce Smerdiyakovun İvana bahsettiği 

ilaçla vücudunu ovmU§ ve bu menku
un bir kısmını da içmişti. Kansı lda bu 
ilaçtan aldığı ve hiÇ alışık olmadığı icin 
he:nen uyuyakalmıştı. Grigori uyan·n· 
ca, bipz düşündü ve sonra belin.deki 
ağnla~a rağmen kalkarak acele acele 
givinmeğc.. b:ı!ladı. Bu acelenin sebebi, 
höyle tehlikeli bir zamanda evi bekçi.siz 
bırakmanın verdiği· pişmanlıktı. Smer-

diyakov, geçirdi~i buhran neticesi, bi. 
tişik cl:ladı dalgın yatıyordu. Karısı da 
kendinde 'değildi. Grigori : 

- Bitkin zavallı! 

Dedi ve gürültü etmemeğe çalışafak 
çıktı. Trabzanlara dayana dayana mer· 
.divenleri inmeğe başladı. Geğrekleriy. 
le beli kendisine o kadar ıztırap veri
yoıı:iu ki, şöyle bir göz atmak, etrafı 
dinlemekle iktifa edecekti. Fakat bir
denbire bahçe kapısını kilitlemeği unut 
tuğunu hatırladı. Esir ruhlu ve i§ine 
düşkün bir adamdı Grigori. Ağrılar, sı· 
zılar içinde topalaya topallaya merdi. 
venleri indi ve bahçeye doğru yürüdü. 
Bahçe kapı.sı gerçekten ardına kadar 
açıktı. Girdi. Kulağına bazı sesler gelir 
~ibi olmuştu. Sola bakınca, pencerenin 
de açık olduğunu gördü ve: 

- nu pencere acaba niçin açık? 
Diye kendi kendine sordu. Bunun 

ser:emliğinlden daha kurtulmadan hızlı 
ayak sesleri duyarak döndü. Kendisin· 
den kırk adım kadar ilerde karanlıklar 
isin.le biri koşuyordu. Grigori: 

- Aman Allah·m bahçede lıiri var! 
Diye söyleo:li ve hastalığını, ağrıla. 

rını unutarak o da arkasından koşma
Y3. başladı. Bahçeyi iyi bildiği için .d~
ha kısa bir yol seçmişti. Kaçan adam 
duvara doğru atıldı. Tam aşacağı sıra· 
da uşak yetiıerek ayağına yapışmı tı. 

Daha ilk dakikada bu adamın 'kim ola. 
bileceğ ini tahmin etmi~ ve yaklaşınca 

aldanm~ığıru anlamıştı. Bir ııe 
- Seni baba katili seni 1 a.?ı 
Diye haykırdı. Fakat bir 0 

1 
nı açmağa vakit bulamadan 'f. 
vurulmuş gibi yere yıkdıver~gı 
tekrar bahçeye atlıyarak, ona O 
linden havan tokmağını atrxııştı;rt 
rinin başı kan içinde iiH. veı:"·ııı 
fa tasının delinip delinmedıgı t 
mak için yok~ad~ Sıcak kan. 

Jıfl 
parmakları arasından Iıngır 

yordu. Cebinden mendilini çı1'~1 
~ ~ B" •Jelı" rayı sarmaga ugraştı. o) t ,ı 

durdurmağa çalışıyordu. fak~ıfltı 
ra mendil lök haline geldi. pı ,1 

ı.9\t• 
- Aman Yarabbi! .. Ne" b'f 

b·dtıı 
Bu karanlıkta yaranın ne 1

:1 ı 

Ld ~ 1 k .. k"n 0C o u~unu an ama mum u \ 
'}ltlı 

ra zaten neye yarar. Eğer 1 r1' 
dürdümse oh olsun kerataya 1 

ğe bu işe burnunu soktu? ıcl 1 

Diye söylendi. Sonra pa~:a11ıl 
manarak sokağa atladı ve d' f 
koşmağa başladı. Bir yandan d 
tinde sıktı<rı kanlı mendili, re 

b • -ra 
mm arka cebine sokmaag ug 6 c' 
Buradan geçen bazı yolcular, ı1'' 
ranlıklar içinde bir adamın ı: ıe 

- nı sv) 
sına ko~arak uzaklaştıgı ~•fi 

• '\<lll"' 
di. Delikan1ı, tekrar Gruşını f 
fdoğrulmugtu. Fenya, yü~bası. s 
bir daha i!Seri almamalarını e.~ gı 
den rica ediyordu. Fakat a1<

51
• 

(Devamı ı: 
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Bir Sivri Akıllının Maceraları! 

Abdülmecit devrinde 
- ırwwws ırwwws ._:: '- ............. 

tanzimat Paşaları 
1 Yazan : Asım Us 

- 9-
~·t Paga şöyle düşünüyor • ristiyan tebaaya dair yapılacak 

-- ... :.... 
1Yana konferansında sulh şeylerin dercedilmemesini temin 
eınatı hazırlandıktan son etmektir. Büyük devletlerin da • 
•ulh muahedesi imzalan.. bili işlerimize taalluk eden bu me 

Ilı.ere toplanan kongreye selelerle resmen alakadar görün-
1 gidecek, Osmanlı devle- melerini istemiyoruz. İngiltere, 
ltıukadderatma taalluk eden· Fransa, Avusturya sefirleri bu. 

lllüzakereleri kendisi ida. nun için ancak bir çare bulundu. 
Haftalık Radv.o 

kti. ğunu söylediler. Şayet hıristiyan Ankara d 
t R.ecıit Pasanın bu arzusu tebaaya dair uapılacak F_eylcr Pa. ra JDSU 

ıt ~ J Tı;HKl\'E HAD'lOlJıFCZ\'ON 
tahakkuk etmedi; Viya ris kongresinden evvel devletçe l'OST,\l.AHI 

~ ~nsı kendisinin murah. bir fermanla tatbik edilmeğe baş- Tlirkiye Radl·usu • Aıık:ıra H:ıdyosu 
~inden sonra çok sUrme. lanırsa bu hususun muahcdeye l>Al.t;A ı..:zL:XLlJr.U: 
~hayete erdiği gibi ondan dercedilmemesi için çalışacakla . JG:ıo ııı. lS:i Kcs./l:!O Kw. T.A.Q. 
G.Usyanın da iştiraki ile a- rmı vaadettiler. Islahat fermanı. 19,il m . 1:;19:; :Kcs./20 .Kw. T.A.I'. 

~ ınuahedesinin hazırlan • nın ilanına saik olan cihet budur. 31 • iO ııı. 9 rn:> Kcs./~o Kw. 
Tl' HKI\ E SAATl\'1.E bı toplanan kongre i~in Recoit Pac:a - Pasa hazretleri 

hı ':l ıı ~ 19-3-93!>-:.!J·3·U39 
ıı.. tihap edildi; bundan do. böyle bir vaadin tahakkuk edece. Il.\l· J.'ALIK J>fü)GJUM. No. 11 
"'11!\gtede mühim bir mevki ğine gerçekten inanıyorlar mı? PAZ.\ıt - 19 • s - 1939 

a ricali Reşit Pa!janın 'Mademki Viyanada takarrür e • 1:.!.30 Progrnııı. 12.35 Müzık (Kü· 
karşı dü~an oldukla • den sulh ~artlarınının dördünr:\ çük orke~ır:ı - Şet: Necip Aşkın) 1 -

~Osmı.nlt murahhası ola • dd · h · t• 1 .. · a· Hiisascr - Uir eıılerınezo ::! - Drnlırm ma esı ırıs ıyan ar uzerıne ır. ,
1 

.~ ... 
9 3 

L ' •• •• 

t -ı •t · . . . . , • •• :ıc:ır uaıısı .,o, • - .n.unne .. e -
.ali Paşanın gı mesı B.u madd; ısc şımdıyc k~dar h~ç, Mcbıı.>olık rnl.;, 4 _ Lülır. Uav)erıı 

~İşti, bır. resmı mukaveleye gırmemış rnlsları. 13 Memleket saat a)aı·ı, n· 
b~eşit Paşa bundan dolayı olan siyasi hukuk üzerine isti - j:m ·, ıneteuroluji lıalıerlcri. 13.15 Mü
~: ıztırap içindeydi. Böyle nat etmektedir. Bu söz müslü - zik ( Kiiçük urkl'stra - ~er: Necip .Aş· 

ı ıztırap ic;inde şurada, mantarla hıristiyanları her cihet. kı~) :; - ~~k.~ıcli - ~en serenud. 6 -
devlet işlerinden bahı:e • çe müsavi vaziyete getirecek bir Muller - ı~u~·uk serenad . 7 - Johan 

k' k. Slrııfös ·Hu nağme ler .seni sar.sın ey 
söylediği bazı ten ıt ar şeyd;r. Böyle bir sözü ihtiva e - <lüııy:ı. 8 _ Lauıenschlager • \'ıh.hı· 

de Ali Paşaya yetiştiren. den madde devletçe devredilme • lara uoğru: Fnntc7.l. 9 - IJinckc -
l'Ordu. Bundan dolayı hiç dikten başka bu husııstaki proto. \'en us: \'als. 13.!iO Türk nıüzili: Çıı· 
İkleri halde iki taraf ara. kolu imza etmek için saltanatı l:ııılar: \'ccilıe, Kemal Niy:ızi Seyhun, 

"1ısı bir soğukluk girmiş seniye işgüderinin salahiyettar Ccnlcl Koz:ııı, Cevdet <;:ığl:ı. Okul an: 
Yordu. kılındı'!ı hakkında gazetelerde ~liizeyyeıı Senar. 1 - Kal'cığ:ır ııe~re 

- ,.i. :.! - M:ılıınut Celaleıtiıı pnşanın 
l!n!a beraber sadrazam Ali havadisler görülüyor. Bir ahit Karcı~ar şarkısı - Yalıı meyusi visa· 
F'ransı.z sefarethanesinde kuvvetinde olacağı bedihi olan !indedir. 3 - Bay:ın !jadiyenin Kar
baloda Reşit Paşa ile kar- bu protokola göre hıristiyanlara c:ığnr şarkı - lllr gölae ol. 4 - Kemal 

yine hiç renk vermek ait madde acaba muaheıleye gir. !'\hazi Seyhun - Kemence taksimi. 5 
i. Her vakitki hürmetkar mekten kurtulur mu diye eual - lJdi .\ lımeı - KarcıAar şarkı - Zah· 

mı hicranın gilıi. G - Mustafa !'azl
i ile Reşit Paşanın yanı. eormağa bile mahal yoktu r. B u. fin • Kı:.rcıtar ~ark ı - Gönülde lıir a· 

ltl~tı. na şimdiden girmiş gözü ile ba. ıcş yakalım dedi. 7 - Türkü • lkiul' 
eti, tı>eYce zamandır efen.d tmt bbilir iz. turnam gelir. 14.20 • H.30 Konuşma 

laıimat fırsatını bulama. P arise teşriflerinde devletler (Kadın saati . Çocuk terbiyesine da· 
hurac:ıa tesadüfUınUz kulu· arasmda mukarrer olduğu veçhi. ir. li.30 Program. 17.35 Müzik (Pa· 

.lbi .. b htiyarlık oldu.- le mevaddı esasiyenin imzasına z:ır çayı - pi.). 18.15 l\onuşnı:ı <f;o 
..-. = ~ ın-- iriiiriöö ...... -- 1~ ~ '~1 

m.a gcunce .rıncı~ ~ıncı !:!,!ıi~· UC\'!llllı - pi.). l:J.15 Türk müıiğl -"(t~a 
~z Reşit Paşanın yüzünde 
~ istihza dalgası husule 

fllfa hazretleri, büyük ısla. 
leri içinde bulunuyorlar; 

\ee hatırlayamazlarsa hakla. 
linı etmek lazımdır.,, 

l>a!Jn. - Galiba ıslahat sö. 
hu defa neşir buyurulan ıs. 
fermanı alisi murat buyu

~l' O ıslahat fermanı sade. 
lll ı:ahsi teşebbüsüsmüzden 
1• Süferayı sclasc tarafın. 

~i olan bir telkin neticesi. 
ba bu ferman hakkında 

eriniz ne gibi bir mütalea. 
tıuyorltır? Eunu öğrcnme-
arzu ederdim. 

cU maddeler zıkredıldıkten sonra sıl heyeti) Hnkkı Dcrm:ın, Eşrcr Kad
arada dördüncüyü bırakıp ta be. ri, Hasan Gür, Basri ('flcr, Jl:ıınıli 
Binciye geçilmesine devletlerin Tt1"-aY ,·c Celll Tckses ıaro rından. 20 
razı olmalarına akıl ermez. Sefir. Ajans, meıcoroloji lıalıcrlcri. :.!O.Hı 
lerin verdikleri vait üzerine dev. Türk müziği: Çal:ınl.:ır: \'r~.ııı:- Gev· 

l tl ta af odan österilebilecek det Kozan, Ruşen Kam, Zuhlu n~r· 
e e~ r ı g . . dakoğlu. Oku)anl:ır: ~hııarrcr llkar 

mUsaade olsa olsa. - hırıstıya~. \'e Radife :\°t'ydik. 1 - B:ıııli Jlasnn 
lara. verilecek imtıyazlar ya bır a~:ının _ nnst ııeşrevi. 2 - Dede e· 
hattı hümayun, yahut fermam fl'tHJiııin - H:ı~ı krırı ıınııkı - 2t Ma· 
ali ile ilin olunacağından - bu kum. 3 - Arif lıcyin - ıt:ı~ı şarkı • 
fermanın ahkamını umum! mua. Aşık olılur kim kılar can ı n rcd:ı. ~ -:
h d ·· l " le g°"'irmJye Zühtü B:ırdakofılıı - Santur t:ıksıını. 

e eye cu~ e cum ~~ . • 5 - M:ıhmuı Celiileıtin paşnnın rast 
rek mesela me\'addı esasiyenın şarkısı - Fitneler gizlemiş. G - nası 
dördlincü maddesinde zikredildi. saz semııisi. 7 - Sem<;cıtlıı Ziya -
ği veçhile hıristiyan tebaanın Kiirdili lıicazkiir şarkı - (~Ü\'enıne 
mezhebi imtiyazların& ve siyasi hüsnüne. 8 - Şcrnseıtin Ziya ~ Kür· 
haklarını devleti aliye falan ta. dili hic:ız\..iır şarkı - Bı"klım elınden. 
.h •r~· h tt.I h.. (l - Hefik Fersan -1\lulı:ıyyer ~arkı. 

rı te neşreL ı~ı. . a. wna~n Her güzelin bağından bir giil seçer· 
?tıaksadımız Parist.e ak. \·eya fermanı alı ıle ıcra ve temın di. 21 Memleket saat ay:ırı. 21 Neşe~ 

k sulh muahadesine hı. (Devamı var) u pllkl:ır - R. 21.10 Müzik (lUyasetı 

~AKIT SPOR -MosfeAKASf 
~ 
• Utbol, Güreş , Yüzme 
e Atletizm Amatörleri 

Arsmda 

SPOR . 
Yıldızını · 
~eçiyoruz 
Q·BIRl~C!YE 
ır B 1s1k1 et 'Aiıet Faik (G.S.) 

~ llcinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 
.rPin; dördüncüye: - Bir ıapka; beşinciye: - Bir senelik 

'1llıli Hafta abonesi; altıncıdan onuncuya kadar• Birer bo· 
~llhilğı; 4 kişiye birer çift ipekli çorap; 10 kişiy; birer adet 

;:~are piyango bileti, onbeı okuyucumuza birer şişe bil
i) kolonya; 15 okuyucumuza. birer şişe küçük kolonyao 25 ki. 
~'~birer tuvalet sabunu; ayrıca 150 kişiye muhtelif cins he. 

.reler. 

~Usabakaya iştirak Koponu: - '116-
~-- --~wı5=' ---

Cumlıur bandosu - Şer: Ihsan Knn
çcr) l - C. Friedcmann - Mnrş. 2 -
P. J.acome - Segoviana (hpanyol 
dansı). 3 -A. Borodine • Pren~ lggır 
operasının uvertürü. 4 - J. llıert -
Akdenizde ı;eyyıı.hat (E~c:ılc'.'1) N. 2, 
N. 3. 5 - Brahms • Macar dansl:ırı 
üzerine fantezi. 22 Anadolu ajansı 
(Spor scrYisi). 22.10 Müzik (Ca:r.lııınt 
pi.). 22.4 5 - 23 Son aj:ıns lı:ıherlcri 
ve yarınki program. 

PAZARTESİ - 20 • 3 - 1939 

12.30 Proıram. 12.35 Türk müzi· 
iH • pi. 13 Memleket saat ayarı, ajans, 
meteoroloji haberleri. 13.1:> - 14 Mil
zik (Harir müzik • pi.). 18.30 Proı
ram: 18.35 ~lüzik (Cazband - pi.). 19 
Konuşma (Doktorun saati). 19.15 
Türk müziği (Halk musikisi - Cura ve 
s:ızla) Sadi Ya,·er Alaınan. 1!>.3:i Türk 
müziği (Karışık program) Çulanlıır: 
Hakkı Derman, Eşref Kadri, llasnn 
Gür, Basri Üfler, llaınıli Tokııy. O
k11yanlar: Trıhsin K:ır:ıkuş \'e Celi\! 
Tokses. 20 Aj:ıns, mclcoroloji halıer
lcrI, zirıı:ıt borsası (riyal). 20.15 Türk 
müzili (KHisik program) idare cdrn: 
'Mesut Cemil. Çal:ınlnr: \'ecilıe, F:ılıi· 
re Fcrs:ın, Reşat Erer, lluşen Rnııı, 
lC.em:ıl Niyazi Seyhun, Cc\'del Kozan, 
CeTdet Ç:ı~la, Ziihtii Uard:ıkoğhı, 
Basri ('fler. Okuyanl:ır: • .\nl:ııra mel· 
)"Osu kiime okuyuculo.rı (Koro). 1 -
Tanburi Zeki Mehmet aia - Fer:ılı· 
fc:r.n peşre\'i. 2 - Hammıımt ıade ls
nıail dede • Ferahfrza birinci besle. 
3 - llarnm:ımt zade hmnil dl'de • 
Fernlıfeı:ı n~ır sem:ıi. 4 - Htş:ıt E
er - :Keınnn tak~1ml. 5 - Hnmınaıııt 

!Uıe lsm:ıil dede - Şehn:ız şarkı - Sa
'tii •ey c:ımmın cnııı erendim. G -, 

Kemani Hıza erendi - ~chnaz ş:ırkı • Ç.\H!).\MB.\ - :.!'.! - 3 - 193!) 1 l.ırc:ı y:ııımışını. i - H:ılk türkü-;ü • 
Mer:ımı andebilin Yaslı güldür. 7 - l 2.:ıo l'rogr:ım. 12.35 Tiirk ıııüzığ. iki karpuz hir koltuğa sığm:ız. 8 -
Dellal zade - ~elınaz şarkı - Elıııcdiıı 1ıl. l~i ~lcrnlckcl ı.:ıat :ır:ırı, njnııs, llll" Yc.s:ıri Asımın - Jliizz:ıın -şarkı - Om
lıir lahza ihya hatırı viı·:ınııııı. 8 - lcuruloji lıahcrlcri. 13.15 • U )lüıik rtim seni sevmekle ııihn~et bul:ıeak
Uc<le efendi - ~chııaz şarkı - liüııul ı Riynscli Cıııııhur lınııdo'iu • !)"er: llı 'ıır. 9 - \'cs:ıri Asıınıu - Hüzzam şar
durın::ız su ı.ıilıı ~·ağlıır. 9 - Tıııılııırı .an Kıirı<.'t'r) l - Aınlıroise. - \'iılnl • 'os ı - Yine kallı im tnşar ağlar bu .ıe· 
Usıııaıı heyin - Ferahfeza saz scııı.ıı· ~:ırcr (.\llt'gro). 2 - 1 •. Blcııı:ıııt · ·c. lll - ll:ıyriııin - lliizzanı şarkısı -
si. 21 Mcııılckcl saat ayarı. :.!l Koıııı:) · :•ikkolo (Kü<."ü:, lliil ı,·in lıolerol. 3 jJiırseııı yazıktır snnıı kanmadan. 21 
ma. 21. 15 Esham, tııhvıliıl, k:ııı•'ıl) o \. J>onchielli - l.a C) okond:ı oııeru lcııılckct saat ayarı. 21 Konuşma. 21. 
nukut lıorsası (riyal) . :!1.25 !'\l'şeı. o;;ınııı lı:ılcsi. 4 - :>k~crlıcer - ı.~ 15 Esh:ıın, t:ıhnlrıt, kambiyo - nukut 
,ıhiklar • Hr. 21.30 :Müzik (S:ıksuıun Pro;ıhele ( Penrnııılıer) opcra51111lan ıorsnsı (riyal). 21.25 !\l'şeli plaklar• 
solo • ~ilıat füengin) 1 - Shl phı· e~·ilıniş p:ırç:ılar. 5 - H. \'nsııcr • ll. 21.30 Mıı1.ik (Küçük orkestra· Set: 
Jips - Aınelia. 2 - J . Gurc,·ich - lıl:ı . ronhü)zcr opl'rasının marşı. 18.3 ~eciıı Aşkın) 1 - Srhm:ılstick - Ku-
3 - Max Hcrzlıerk - J.ıınıento l>'A· :>rogl"Jın. 18.3.rı Miizik (Sololar - pl.1 •ıid:ın 'c Pusişe heş kı.,;ımlık aşk hi
rııour. 4 - Sid plıilips • T,·illiglıt 19 Koııuşm:ı. 19.15 Türk müziği (l"u· 1 nyr~i. l • Yaklnşın:ı. 2 ·Aşk nlsı. 
\'lıispers. 5 - J. Gurcvklı - Halıune· o;ıl heyeti) Ccliıl Tokses, Hakkı Der 3 • llaşlı:ı'i:ı. 4 • Gezinti. 5 - Knııncı
ra. 21.50 Müzik (Melodiler - pi.) 22 nıan, Eşrd Kadri, Hnsan llur, Jlnıııdı lık ,.e Jı:ırışma. 2 - Lindner • Ba.ra· 
Müzik (Küçük orkestra • Şef: :\l'cııı fol,:ıy, Ba~ri t'fler. 20 Ajans, mell'o ll'lle (şaka) fantezi. 3 - Pııch~rneJI 
.\ş'kın) 1 - Hrnıing - Enlerıııcıo. 2..:... rolojl h:ılıerlrri, zirant borsası (fiyııt) - \'nls Triste (llnzin v:ıis). 4 - Kün
\'v:ıiu. Dud:ıkların! •• upert'linıil'ıı pot ıo.t5 Tiirk ıııiiziği: :ı<,:l:ıııl:ır: F:ıhirl' neke - J.edi Haınilton operetinden 
purl. 3 - Becker • llklıah:ır. 4 - fcrs:ın, Zülıtıi U:ırdııkoğlu, Hefik Ft•r potpuri. 5 - \'lnklrr - Kemanın aşk 
-"ieın:ınn • Çarlislon (dans) . 5 - .an, Ccnlcl Ç:ığl:ı. Okuyanlar: Saılı sıırkısı. G - Becıhovcn - Menuello 
G:ıngllıergcr - Küçük toplantı (He· ııo 5scs, Scııııılı:ıl Ozılcnscs. ı - Suzi. ~ol m:ıjör. 7 - Aubert • Göbeklileı 
\'Ü. Eııterzo). 6 - Schicder - Dinle... lil pcşrcd. :! _ Tıınbııri Ali efcııdı • resmi J.ıl'tidi. 22 .. 30 Müzik (0peralll1' 
keman ne söylc)·or (Tango)· 7 - Suziılil nijır ı;emai • K:ıni yadı lehin· pl.). 23 Müzik ( Cozh:ınt - pl.) · 22.~5 ~ 
Kuıseh - Macar marşı. 8 - Johnnn ıc. 3 _ :\'ııri il alil J>uyrnz _ .Suzidil 24 Son njans haberleri 'e ~·annld 
.Stnıuss • ~en \'i.runa (\':ıh)· 9 - ,arkı - Senin elinin. 4 - Haşim lıe· program. 
:>talnzer - i\'yaııa polkası. 10 - Bu- yin - Suzidıl şarkı - Mesken oldu bi- CUMA - 23 1 3 • 1939 
calo.,;si • l'stalozı.anın lıir şarkısı - le dağlar. rı - Muhlis Sab:ılııııtin · 

.ı 1) 12.30 Program. 12.35 Türk mllıill Giribirilıin. 23 .Müzik (Gazbanu • P · licazkür şarkı - Çoban kızı. 6 - Os· 
1 1 • ııl. l 3 Memleket saat il) arı, al~ 23.45 - 24 Son ajans ıabcr crı ve y:ı ın:ın !\ılıat _ ~ih:ıvent şarkı • Fatma. 

meteoroloji haberleri. 13.15 14 llllı 
rınki program. 7 - Refik Fersanın hicaz şıırkısı • (Melodiler· pi.) 18.30 Program.11.31 

SAJ.l - 21 • 3 • 193!> ~ilı:ınd:ı biricik sevdiğim. 8 - Rcrik 
Ü 1•• ~lüzik - pl. (Oda müziği). 19 Konu .. 12.30 Program. 12.35 Türk m z fl• Fersıın • Hic:ız şarkı - Geçli rü)':ı gi· 

.ıı a ('fnyyareci konuşuyor). 19.1$ 
pl. 13 Memleket 5aat ayarı, aj:ıns, me· '·I. " _ Sedat ö:ııtoprııl'tın - Hüse'·ni Cela." 

, u .,, t:ı o " fürk müziği (Fasıl heyeti): .. 
ıeorolojl haberleri. 13.15 Müzik (Sen· "şı'ran .. arkısı _O güzel gözlerle lıak-

1• K " v fokses ,.e arkadaşları. 20 Ajans, ma. 
fonik pllklar) . 13.45 • • onuşma ın:ı•ını bı'l, 10 - Sıız semaisi. 21 n 

ı ) 18 30 ~ .eo"'ılojl hnberlcri, ziraat borsuı (u. (Kadın saati · Ev hayatına n 1 • • ~lenılel.cl s:ıal :ı~·ıırı. !!1 Konuşma. 
3 'I 'k (D ı·kı J yut). W.15 Türk ınüzı{li: ÇiıJnl•n Program. 13. 5 •" üzı · nns P :ı a· 21. t5 Eshııııı, ıalwiliıt, kambiyo • nu· 

J<:emal Njy:ızi Seyhun, Zühtü Barüt-
rı) . 19 Konuşma (Türkiye postası). kut lıorsası (fiyat). 21.25 Neşeli pliık· oğlu, Eşret Kadri, Cevdet ÇalJL ().o 
19.15 Türk müziği (Fasıl heyeti) Sa· lar - H. 21.30 Temsil: llmirrefik Alı· kuyanlar: H:ıüık Recai, Safiye TokaJ;. 
riye Tokay ve Tah-;in Karl\,UŞ. f~ A- P})t~'\uriyi .tf n~tak için. 22 Müzik 1 - Acem kürdi peşre\'i. 2 - Nlto
jiUU,. mtleorQl.Qli..l@ erleri, 'lir at 1Kuı:uk or ·eslra - Sef:""Necijj Afkın,. gos alla _ Acem :kürJU prla . s..41 
Juu:ıau....Uiı-aıüö.J: . - Z'ı\fes • rk ,. Ji'e·•"s. 1 - göyıffim ey melek'l!lıd • • .ııe.. 
Çnl:ınlar: Yecih!!, Hefik Fersan, Hu· Cıernik • Danseden kalpier • Konser lckz:ıd C'[endi -FerahaAk prla ·Ti~ 
şen Kam, Cevdet :Kozan, Re,et Erer. rnlsl. 3 - Brahnıs - ~lncar d:ınsı No. rer yüreğ)w ol güllter. ' - PeralıDAk 
Okuyanlar: Necmi Rıza Ahı!;k:ın, Mc- 17. 4 - Schm:ılstick • ürm:ında :ışk. şarkı - Bir sebeple gücenm!ıslll.1-
lck Tokgöz. 1 - Osman lıeyln - Sc· 5 - G:ıbrlcl - Hafta nihııyeti pazar Kemal Niyazi .Seyhun - Kemence talil 
gi\h peşre\'1. 2 - T:ıııl.ıuri Ali efen· gelir • Mıırş. 6 - Lindncr - B:ıcc1ııı- simi. 6 - Hafız Yusuf• Uil.seJDl fl.1" 
di _ Seg~h ~arkı • Dilharalıı :ışkınım. nele (Ş:ıraıı iliıhı ll:ıküs şerefine kı • Saçın büküınleri. 7 _ HiiseJd 
3 - ll:ıcı Arif bey - Segiıh ş:ırkı - Ol· d:ıns). 7 - Munkcl - \'enedik lıntır:ısı saz semaisi. 8 - TanbtUi Ali efçn. 
nı:ız füıç sinci s:ıtparenıe. 4 - Rıışcıı (Serenat). 8 - Diclrich - Fitreler di • 1\ih:ı,·cnt şarkl • Sevdim Y1n• 
Kam • Kcınençe taksimi. 5 - Suphı (M:ırş) \'l·niııgl'r terlilıi. 9 - ~liilll•r 9 _ Hcfik Fersıın .. Suzinlk prkı • 
Zi:r:ının - Miistear şarkı - Dönsek mi • I.ap:ıloıııa ş:ıı·km üzerine fantezi. Cnnın kimi isterse. 10 - Refik Fe~ 
Iıu a,kın şaCalındırn. G - llnlk tür· 23 l\liizik lCazlıııııd - pi.). 23.45 • !.!-& san _ Uşşak şarkı . ~ız br!riinde şa. 
kiisü • Büllıül taşda ne 1rezer. 7 - Son ııjııııs haberleri \'C yarınki prog- lınn. 21 McriHtket saat ayan. 21 ltOll 

Halk türküsü - Esmer bugün ağlamış. PEHŞE~lllE - 23 • 3 - 1939 nuşma (llaflalık spor "crvisl). 21.lS 
8 - Ahmet Rasimin - Hicaz şarkısı • 12.30 Program. 12.35 Türk müziili Eslı:ıın, talıvHAt, J,:ıııubiyo • ntll•I 
Can hastasıyım . 9 - Mııslafa :\'arizln pi. 13 Meııılckc.>t s:ı:ıt :ıy:ırı, ajan<;, ıne· lıors:ısı (riy:ıt). 21.25 Ne~eU pllJıJNS 
_ Hicaz şarkm • Göilsiinde açılmış. teoroloji lınlıerlc·ri. ı:ı.ı:; • 14 Müzil, • H. :?1.JO Müzik ,(RiynseU C~U1S 
10 - Hicaz ~:ırkı • Kurdu meclis aşı· (Kıırışık prof(r.ını ı. 18.30 Program. Fl:ırmonik orkestrası) Şef PraetoriUI 
kan. 21 Memleket saal ayarı. 21 Ko· 18.35 l\1117.ık (D:ıııs ııl:"ıkl:ırı). 19 Ko· 1 _ G. Rosslni ''Sevilin berberi'• oe 
nuşma ('Hukuk ilmi yayına lmnınıu). nıışııııı (7.ir:ı:ıl s:ıali). 19.15 Tiirk mü- perasınılan u'·ertür. 2 ,_ s. YI. ym. 
21.15 Esham, tahvital, kamııiyo - nıı- ziği cı·n~ıl hcleli) Tahsin Karakuş, lcr: Bohcmya müziAi a) Furlan~ AH 
kul borsası (fiyat). 21.25 ~eşeli pliık tl:ık' ı lkrııı:uı, l~:;rcf l\aılri, ll:ısri legro mollo e fcrocc. Jı) Polka. c)] 
lar _ R. 21.30 Müzik (Radyo orkcst- l'rıer, lla~.ııı (;ür, Jlnnıdi Tokny. 20 Pnss:ıc:ıglin. d) Köy dü~ünO. 3 -Ed. 
rası _ şer : Hasan Ferit Alnar). 1 - \j:ın-;, ııwıcoroloji h:ıherleri, ziraat Gricg: Senfonik dans'lat op. 8'. a)J 
Mendelssohn • Bartholdy, Ruy Blas. tıors:ısı (fil ut). 20.15 Türk miiziği: Allegro moderato e nı:ırcato. J>) Al• 
11,·crlüril. 2 - w. A. :Mozarl. 41 nu· Çal:ıııl.ır: \'rl'ilıc, l\t'nı:ıl :Niyaıi Sey· lcgrotıo graıioso. c) Alleıro flocoso. 
nıar:ıh senfoni, do majör. (Jupiter hun, Eşrd H:ullri, Ct·,·ılct Çai;l:ı. O· el) Andnııte • Allegro ınolto e rlao
o;cnronisi). Allegro vi\'ne. Anılanle kıı~·:ınlnr: ~liiZ<'YFll Scn:ır, M ılınıul lulo. 4 _ C. 1\1. Yon Ycber fi H. Ber• 
cantahile. Monuetıo. Molto allrgro. Karıı11ln5. 1 - llic:ız ııcşrevi. 2 - lioz _ \'alsa da\'el. 22,40 Mllllk ,(0,.. 
3 - P. Cornelius. Baildat berberi u- Şükriiııiin - lliNız şarkısı • Sc\'ılamı retler. pi.) 23 'Müzik (C:ııbant • pl.)] 
vertürü. ' - F . Masscnet. Sencs Pil· dilim :ıııluluııı:ız. 3 - Sadettin K:ıy- 28.45 • 2.ı Son ajans haberleri "Y• l.•• 
ıoresgueS 1 • Marche. 2 • Air ele Hallet n:ığı ıı - il icaz şarkısı • lln zaıı ile gec· rınki prograrnY. 
3 - Anıetut. 4 ı. Fete Boheme. 22 .30 dl. 4 - lshnk \'aroıı • Jliiseyııi şar- .:.........;~.-'.:...-----·---!9'"'
~lüıik CFlteucdl _1>lülar}', 23 ltlüılk kı - HııyE(ın -;uların. 5 - Ce,·clct Cal
(Cazb:ınd . pt.)'., n.o. 9 So6 i}a1B la - \'i)ol:ı taksimi. (j - S:ıılcttin' 
haberleri ,~e ya'ı'nilt1 proırrıım. Knyııak - Mııh:ıyyer şnrkı - Ben yıl-

Eğelenceli köşe : 
\ 

• t-r-t-

' ._. .... -ı 
, 1-1~ .... -+-4-+-
• l--+-t-t-4--, 
' ' •~,_._._ 
9 

" ._..._.._..__,_....ı.........J.....ı..-L......ı.....ı....1 
SOLDAN SACA: 

u:ırJık, ıur nota. 10 - Yapmak, y:ıy· 
ılan.ı:ık:ın. 11 - Kokan lıir haşarat. 
\'UKAHID.\X AŞACI: 

1 - Fransızca lıir l:ıkap, fitne. 2 -
l>üny:ı, yıkaın:ıklan emir. 3 - M:ıhal · 

lede urak 1.ıonınarşe, akik. 4 - Kun· 
dıırıı. 5 - \'alvnrıııak. (j - llir isim, 
keçi tiiyü. 7 - Terzi. 8 - Bir ç:ılgı, 
) :ız sebzesi, altın fr:ınsızc:ı. 9 - Ta\'· 
lada lmlunur, ha,·r. 10 - T:ıkslrııdr 

lılr semt. 11 - Yüz kuruş, nıa. 

D ünkü Bilmecemizin 
Halledilmiş Şekli 

SOl.UA:-: SAC.\: 
1 - BÜ' Türk muharririnin ndı. 1 - J>cll'klir. 2 - Er:ı:r.i, sn. 3 -

2 - Göl ''/ransızca" taahhüt. 3 - l\lek:ııı, en. 4 - iman. 5 - Balın. 6 -
Balmış blı: lran-.atl.antilin adı, hö- Ba, Toros. 7 - Aza, znro. 8 - Şık, 
cere. • t- :Aptallık. 5 - Krallann Am:ın. 
oturdula e,-. okumamış. 6 - Daire- YPKAHID.\X AŞAr.ı: 
ltrılt! rıın ıaıanl:ırın atfı, lıir nola. 1 - l><'ıııirh:ış. 2 - Erem, :ııı. 3 -
7 - Almp te,kilAlının adı. akmazın Taka!, :ıkı 4 - Ez:ın. 5 - Kir, bo;a. 
aksi. 8 - Doıtru olııııyıın şey, SOJl.·i Q - Haram. 7 - ise, lıorıı. 8 - Far
ıın "K" korsanız lıüyük C\' olur. ~firasoıı. ~ 

Davet 
Daruş~aka Mezudan Cemi,... 

tinden: 
Cemiyetimizin .senelik konsrell 

ıs . 3 • 939 Cumartesi &üntl uat 
14 te Çağaloğlunda HalkevlDctı 
toplanacaktır. 

Arkadaşlarımızın o saatta bulun 
malan. 

*** 
Umum Mütekaidini Askeriye 

C:emiyeti Baıkanhğın~'an: 
Cemiyetimizin senelik kongre. 

sinin 2 Nisan 939 Pazar &ünü aa• 
at 13 te umumi merkezimiz bina. 
.ında toplanması kararlaştırılmıt· 

tır. Cemiyete mukayyet ve aylık 
aidatını ödemiş olan arkadaşlamı 
kongreyi teşrifleri rica olunur. 

VAKUTa 
a 'bcne 

o nu nuz 
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Ing·ıtereye göre Romanya Alman Memurla~ın muha· BernaidŞo" 
t h I • k • . kemesı usulu bir piyes e ) es) 81t1 11d8 d) r hafafıdır Mıarrlı Oniv..-.il 

Baştarafı 1 ınctd< 
Çekoslovakya Mdise!eri ilk an. 

larda muhtelit aksülameller u. 
yandırm~a da şimdi bu görüş 
!arklan ortadan kalkmıştır. He
men bütün Bulgar mahfilierinde 
şu bir tek hareketin şiddeti k~r. 
şısmda endişe hissi müşahede ve 
tcsbit olunmaktadır: Alman hare 
ketinin şiddeti karşısında endile 
hissi. 

,:ıyiaJar çıkarmı, ve haıtıi Alman)"ll· 
nın Ronıanyaya bir ulllmatum verdi· 
3i yayılmı~tır. Bu hııbcrler tamamen 
ıydurmaıJır. 

serlerinln felAketi tesri edeceAI mer. 
:ezindedir. 
/nfiralçılar, ıimdl .fu/hu zamamn

da olduğu gibi Jıarp :amanında da 
paralı peıln verilmtk ıartlyle her 
.ıtvi mal:tmen/n satılma.sına muva
fakat elmtbe /ıa:ırdırlar. 

Çekoslo\•;ıkya sefiri Firlingerden se (Baştara/ı 1 incidı) 

f~re.tin dosyalarını ~f.lha~sa _ ılyasl verllen muhakeme ıaldhfyeti 
sızlı_ ~o.~:rnla~ı . kendısıne teı.Iım et· bu defa adlJyeye intikal etti. Fa· 

T tıTalınJan BakJı 

Bernar§av Tale 
Cehaletle itham 

RO:\IANY A HADİSELERE K..\flŞI 
HAZJRT.AXIYOR 

Bükreş, 18 (A.A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: 

Bütün gazeleler, krali)•et meclısl
nln kralın bütün nazırları ve ordu 
~eflerinln iştirakiyle dünkü içtiıuaın· 
da vcrilt>n kararların ehemmiyetini 

Gerek siyasi mahfillerde ve ge kaydediyorlar. 
rek fertler, memlel~etlerinin mu.. Tim pul gozetcsl diyor ki: 
kadderatı hakkında hiç bir ha. Hilkfımelin dı~arıda Romanya hak 
yal kurmamaktadırlar. Evvelce ve menfaallerini mndarııa azmi, ha· 
Almanya.ya teveccüh gösteren rış anusu kador katidir. Du sureUe 

memleket, sükı"ıneıle, moral \·e siyasi 
ayni mahfiller bugUn Alman em. tam bir otorite ile hadiselerin her 
peryalbminl takbih ediyorlar. türlü inkişafını kıırşılo.mııya hazır
Bütün ağızlarda ayni sual dola- Ianmakladır •• 
şıyor: Alman dalgasına nasıl ret Diiı::r ı;:ızeteler ele aynı şekilde ter-
çe!tme!I? Bu hususta ileri sürü. siratta bulunuyorlar. 

len telkinler hemen hemen aynL ı BENES PROTESTO EDiYOR 
dir: Selamet Baltık Denizinden . 
E d · · k d bUt"' Şıkngo, 18 (A.A.) - Beneş, Ame· 
~e e~ızıne a ar un mem. rika Reisicumhuru Ruzvelt ile Çem-

le •• eUerın bir araya toplanmasın. berla1·n, Doladye ve Litvlnof'a birer 
da götiilmektedir. Diğer cihetten protesto telgrafı göndermiştir. 
batı devletlerinin hareketsizliğini Bu tolgrafla şöyle denilmektedir: 
teesslifle kaydedenler- de çoktrr. 1 ~'Çek. v~ Sl~va~ nıilltllai, be11nel-
Bu memleketleri cenubu ş kt mılel buyuk bır cınauttln kurbanı ol-
A d Al ' ar mu1lardır. Bugün Çekoslovak milleti, 
vrupası a man hegemonya - ne· protesto, ne ıü kwcli~ini müdafaa 

sına karşı set çe!cmek mütecanis edebilir. Rundan dola111, Ctkoslovak
bir blokun teşekkUlünU kolaylq. uanın ıabıf; Cunıhurreisl ııf ati11le bu 
tırmak 1 çinğ bazı Balkan memle. protes:ouu bi::al ben ıi:e tevdi tdi
ketlerinl bugün de ayıran mese. uorunı." 
Ie1erin halli lehinde mlidahalede Beıı~. kl8rafında Cekoslovnkya· 
bulunmaları lcan edece~ kana nı_n . seçen eylül a:rında kabul etti#i 

. .. . ~ . o• • mısıhız feclak6rlıklara karşılık ola· 
atı gosterılmekt~dır. j rak gerek Frrnsız ve lnglli;ı; teklifle-

BULGARİSTAN YUGOSLAV- rlnln 'e R'-rek l\lünlh anlaşmalorının 
YA lLE GÖRÜŞ"'"~' 1ST1Y ihtlYa etliiıi millkt teminatı hatırlat-

ı.u.c.n OR tıklan sonro ~unları yafmoktadır: 

Hükümet tarafları olanlar Thoma· 
sm tadil teklifini tercih eylemekte· 
lllrler. Hu teklifte nıütecavizle tecn
\'Üze kurban olanlar orasında bir fark 
:;özelilmekledlr. Fııkat hükCımet ağ
lcbi ihtimal İngillere ile Fransanın 
gerek lptldol maddeler, gerekse slltıb 
cihetinden de,•amh bir suretle tak· 
viye edilme~ini temin edecek ~ekil· 
de knnunna bir drAi~iklik yapmak· 
la iktifa edecektir. 
LO~DHA VAZiYETi, TECAVÜZ 

SAYIYOR 
Londra, 18 (A.A.) - Ha\"as: 
f nsiJtere hükumeti, Çekoslo,·akyn 

hadiselerini )lünilı itilürlnrma \"C bu 
.lilıHları imza]ayonlar tar:ıfından te 
nhhüt edilen muslihane teşriki mesa
iye tam bir tecavüz molıl1·etinde te-
14kki ettiğini, Almıınya lıükümeline 
olldlrme§c llcrlin elçisi llendersonu ' 
memur etmiştir. 

lnsil: J hükClmetl, bundnn mııadıı 
Almanyanın askeri nıüdııhıılesl neli· 
cesinde Çcko,lovaky:ıda hosıl olan 
deAişiklikl~rin t.iç bir hukukt esasa 
istinat elmedi#i knn:ıalindedlr. 
FRANSA DA DtR NOTA VERiYOR 

ıne~ını ı~lemıştır. Çekoslovakya sc-
ii ri, memleketin Almanlar tarafından kat tahkikat Ue muhakeme mc
lşgallnden sonra istifasını verdlJini kaniznıası geno cskf l'aziyetln· 
ve dosynla rı yaktıRını bildirmiştir. de kaldı. 

İşte bugiin memıırların mu· 'ta' yan 1 n hakemelerl mcselesl.ode bize ga-

A ..., 
1 

rlp görünen \·e Adeta efkllrıu-
rna vutJ u ga karşı hare- muDlfyc<le suçlu mcmurlann f· 

kete geçeceği haberi daretcn himayesi ~tbl tclilkki 

t k · J edilen bugünkü usulün menşei e zıp o unuyor budur. 

Roma, 18 (A.A.) - İtalyanın Cumhuriyet kanunlan umu· 
Arn~vutluğa kaqı harekete geç. ma aft 11uçlarda adaleti )-erJn~ 
m~sı tasav;uırunda bulunduğuna getirmek vazlfeııılnt adliye mah· 
daır ecnebı menbalardan verilen kemeleri -•ı}U h ld ı . . . . ne Teau e• ıı e ne< en 
haber len Stefanı. &Jansı tekzıp et· dolayı l'azlfelerlne alt J~lerclen 
rn:kte ve bu §ayıalam1 hususi 'lir dolnJ·ı m m 1 1 hl A . c ur ar a ey nue ı·a· 

maksat~~ .~rıya~~kte sulhu tchli- pılacıık tnklbnt.tA adliye cJhıızı· 
keye d;ı§urmek uzere çıkarıldığt· l"'hl tl ri b •. ı t hdtt . • . ııın a u ye e oy ece a 
nı ılave etmektodır. 

MUSSOLINt BiR NUTUK edflfror? Ilngiinkü l'lf!!;temln ka· 
SöYLIYECEK bulünden maksat idari otorlte

)1 acili otorite tnrn~mdan teca· Roma, 18 (A.A.) - Mücadele _ . 
h ı · k"J" • • • 1 \'Uz edilmesi ihtimalinin önüne 
uzm~ ~rı lef ı atının yn mmcı yı 

.ı·· ·· ·· ·• • k .. R getmektir; daha doğrusu idari >1onwnunu teııt etme ı:ure o.. .. 
'd ' lan f . ..1_,_ efı\l mua.mcJdtın seJAnıetlnl hl· 

anaya gı eceıc o aııst mu ea:a· 'li ·· ll'f' . ...1 ş _ ... 'ti · · · A!-- •• L- • 1 26 maye etmektir. Yoksn. meınur- gı z mue ı ı BemarQ c~ 
ı erının ıçumuı munaıeuı:tiy e J · · ı· ·ı..• i · 1-
llA tta M 1 .. b. t k .. 1• ]arın suçlarım himaye etmek an,, ısım ı tarı&Q p yeamua 

Paris, 18 <A.A.) - Fr:ın.,.anın Bec· ınar usso ını ır nu u ıoy ı. l K h" d El h tJııl 
Iin sefiri Coulondrr, Fransa lıfikOme· ee ktir değil. Fakııt bugUno kadar bu an a ıre e ez er 

Y e • usulün tntblklnı!cn elde edilen tarafından herkesin ıa~u tinin Almanyanın Çekoslovak}·aya 
müdahalesini meşru addetmediği ne Denizde üç netice, ıuraf edelim ki. asıı yakılacaktır. 
dair Almanya hükılmctine bir nota maksadı temin edememiştir. Bt· Mısırlı talebeler, bu 

tevdi etmeğe Bonne tarafından me- Ceset b U 1 Un d U IAlds idari otorite~1 haiz olma· rine ıebep olarak. meı:ldlr 
mur edilmiştir. bl k k .. ük J • 

lngilterenlıı Parls sefir) de a}'nı yan r ta -ım 11~ • nlcmur a· "Hazreti Muhanmıecli vı 
urctle hareket edecekllr. (B<Z§ tarafı 1 incide) ~ himayesi nttlc?sinl vermiş· ti tahkir eden,. parçalan lb 
FRANSA DA ELC1SIN1 CAGIRDI Motörde yUklU olan palamut ba. tır. l\lc eli\ bir ,·atı, yahut bir mcsini gösteriyorlar. 

Sofya, 18 (A.A.) - Havas a. 1 
''Bu fedakdrlıklar yapılmııtır. Fa-

jan&ı bildiriyor: kat buna rağmen, Mllnlh anlaşmala-
Parlamento muhalefet azast rıru lm:a eden bü11ük deııltllerdeıı 

gelecek hafta ba~lannda topla. • biri bugün ara:iml:.l parralamakla
narak meclis reisine hitaben bir dır. Umumi vicdan ve tarih hu:urun
mektu h ı kt B 1 da, Çeklerle Slo1Jakların bu tarzda 

Pari~, 18 (A.A, - Fransıının llcr- hklan deniz.c yayılmış \'e tekne kaymakam ,-aziteslnden dola71 
ıin sefiri Coulondrc'unun Frnnsa hli- de tamamen parçalanmış \'azi ~ muhnkcme edilmek JAzımgellr- Elezher talebeai puat 
kCımetine ,·aıiyet hakkında molO r at yette idi. Balıkçılar derhal lima. se doğrudan doğruya bu işe ad· grev yapmıı ve bu ldtabal 
rermek üzere Parise cn~ırıldıfiı s:ılı'ı - na haber vermişler, gelen allka. llye clkoymazdan en·cl bir kere c:e etlid mevzuu eserler 
:ıiyettar mahfellerde süyleıımcklcdir. dar memurlar tahkikata baı:ılıya- idari tahkikat vapılmasına ilıtt- dan çıkarılmasını iste 

Sefir, pazartesi sııb:ıhı Pıırisıe hu- ~ " • 

P azır ryaca ır. U me.t. haklarının tilerinden alınmasını as-
tupta Ç.ekoslovakya hAdiseleri la kabul etml11tceklerlnl ilan etmek 
ile do~an vaziyeti bir Bulgar mecburl11ttindeulm. Çekoılovaklar, 
paria.mento heyeti ile tetkik et. bu lia.kkirı kl!lldilerlne İad'e dllinc • 

ıunacaktlr. rak araştırmalar yapmı§lardır. yaç olduğu kabul olnnabiUr; ta· versıtcnln Rcktörtı Taha 
AI.;\lA.'.'\YA DA ELCtStNl nımLINE Bu sırada civarda motör tayfa • knt hir knzn.cla bir niifus ktıttbl bunu kabul ctmiıtir. 

Ç.\GTRJYOR lanna ait olduğu anlaşılan Uç te ,-eya bu -raziyette olan diğer bir ttiraz edilen parsalar, J 
Derlin, 18 CA.A.> - Havas: ceset bulunmuştur. memnr blr suç işler i50 bu hAdl· ka yapılan idin! hile 
tna;:ııere sefiri Jlendorsonun rikrf ' Ka ahklardaki enkaz a.rasm~n fl~Ji or,rudan dolruya nı@ke· ve Jan Darlan e 

:'ılınma • nzerc onnrayl r:ı#TTJ m:ı 1 n 
a datr,• tngi1tcl'e l.ük(ıme•i tıırofın· bir. simit Ur.erinde Mürefte;:\·e blr nıey e · etm - naSıl bir wiıh ne sebep olan Bo.e 

mek üzere. bir Yu":'oslavya par- ue kadar, cadtlcdC(kJEEtv. 

dan verilen korar üzerlne, Almanya. tahta parçasında silivri kelime. zur ta.'ia.nnr edilebilir? Piyer Ko§ov'un bbar ı 
nın I.ondra sefiri Von Dlrckscn'in leri okunmuştur. Bunlardan mo. H lb kl b ~k emlckctler. yattır. 

l!mento he ·eti ee"'!lme!Il'tn Ya. caklardır. 
oc.ı1av 11 1 1 1 t "Bu clnfllJeli tanımamasını ve Av-

g. mec s re er ne tekll e • rapa ve di1nuaıırn bugün fçlndt bu-
dılmesl istenecektir. lundu{ju feci ııaztuclln fıtllzam ettiği de Berline ç~rıloca~ı siyasi mahrel- törün Silivri limanına ait Müref. a u a? ~ m 

terde söylenmektedir. t t" U ld ğ 1 1 tır <le artık bu türlü usuller çok• Bu §ahıs eserin ll!'inclt Al.MAN onnu-.u P.EC::TEYE Mt ~ekilde hareket elm
1

r;slnl hükılmtli· 
YÜRÜYOR ! nl:den rica ederim. 

Prag, 18 (A.A.) - Hovas: 1 LİTVINOFU 1.0:\~RAYA PAVET 
Alman kıttıl:ırının iki gönderberi EDECEKLER 

<lurm:ıdan Pro.gdan geçmeleri si.vasi L 18 (A A ) it ondra, . . - ava~: 
ıı:ıüşohlUerf endlşr:rc düşürmektedir. Siyasi mahfeller, Londrndo belki 
Cünltü şiınili mfihim miktarda sevke· de Amerikıımn iştirakiyle lngillere, 
dilen hu kuneller, Bohenıya ve l\lo· Fran"a ve 50 ,·yeller DirllAi arasında 
ı a\'yanın işgali için lazmı olon ınik- müT.:ıkereler bnş!omn!\ı ilıtimolinden 
l tırclon çok fıızlııdır. h:ıh-;etnıcklcdirler. Bu haber henüz 

Çek holkı da encıı,e izhar etmekte teeyyüt elmemi-> ise de salahiyettar 
\'e Almanyanın geniş mikyasta yeni mahfeller, 1.ltvinofun I.ondraya ça
bir harekete başlnmak ilzere mi bu- ~ırıtmasını düş!lnmckledirler. 
lunduğunu kesllrcmemcktedir. 
Dazı mah/cllcrde Alnıanyanın yeni 1 Si:rnst mohfcllcr, Çemberloyn tara

hare/;eı hedef inin Budapcşte olduğu fından dün söylenen nutuktan basve
tahmln edilmektedir. kilin lıAdiselerln \"CrdiAI dersi nnla

DRA TISI.AVA A J.l\IANY AYA 
iLHAK Ep1LECEK 

dığı ,.e idealist siyasetin yerine rea· 
list bir siyaset takip edeceAi mana
sını çıkarmııkt:ıtlırlnr. 

Derlin, 18 (A.A.) - Havas: Paris, 18 - Ilumonite gazetesinde 
Emin bir membadan öğrenildiğine Alagnlen di:ror kl: 

göre lmonya halihozır<la "Dohemya l nuzvelt, ' kAnunu!!anl nutkunda, 
ve l\loro\•ya eyaleti" dahilinde bulu- harpten daha müessir ı·e <lahıı kuv
non mıntakolorı ilhnk edecektir. velll tedbirler olııuııunu bildirmişti. 

Di~er cihetten Slo\"akya bu eyalete Eaer Fransa, tngillere, Amerika bir· 
bazı mınıakalnrı terkedecek, fakat leşlk devletleri ve so,·ytleer llirliA: 
huna mul.abil kendisine Korpatlaral· bfrllklo Jı:ıre!,et edrrler i:\e, lolnliter 
tı Uknıynasındarı bazı o.rozi parçala· devlellerln, organize bir boykota u 
n dC\TedecekUr. zun müddet dayanoınııyac:ııkları aşi· 
Dolaşan bir ş:ıyiayo söre Bratisla· kftr deftll midir? 

vn şehri Almıınyoya iUıak edilecek 
ve Yi:rona hakem kararnamesi mucf-1 AMERiKA BiT ARAFLIK 
hince Macarlst:ıno terkedilen Kısice, KA':\'U:\lJ:\U DElılŞTIRECEK Mt ? 

Slovnky?y~.\'crll?ceklir. ~lacar.halkı· j Vaşlnglon, 18 - Havas: 
nın Kosıce ı lnhlıye eıti~ıne daır bazı Mııthuat kon reransı e!lnasında Ref· 
şayiolor 4olaşm~ktadır. 1 s!cumhur Runrlt Anupn hadiseleri· 

e mo or o u u an a§ı mış • • • :r 
Hendorsonun bugün nerlinden ha· B 1 t•• k d t:ın kalkmıştır. \ali vo kayma- Peygamberini ağır .aaı,rJI 

reket etmesi muhtemeldir. lloreketin· u unan mo or C\Ta 1 arasın a ib ld i l"hi tt h iz 
d k ta H .. i 1 . d bl kam g l ar sn ıı 1c a cttlği gibi ha düpwu den c,·,·el hariclyc roü5teşarı Yon a ap nın usey n smın e • ı•-1 rl ı • ~· -~ 

. . ld w t b't d'l • t• ı· olan mem::l'lnrın ,·az ..., e n terlp hayı kilisesl1le ~ Neizsaecker ile görüşecektir. nsı o ugu es ı c ı mış ır. \.a. • 
YARSO\'ADA NÜMA YlŞ :::'.lnın fırtına yüzilnden olduğu krn. ederken adllye clhnzı tara.· düsten tardeden Ar•p c 

\'ar~ovn, 18 L-'..A.> - Hava!!: sanılmaktadır. Maamafih İmroz fındun herhangi bir şekilde t,c. hiyetinde tasvir etmektecl.lt• 
Diin öğlrdcn sonrıı Almanya nle:r· ildd • Tw. t hkik t ca,·iizc uğrnmnmnlnı·mı temin 

. ıiııdc şıdtlctli bir nümn)·i, ~·apılmış -n c:umumı ıgı a a yap. t ki . o rncmlC'ketJcrdo (lb· Mısır ttniversite talt 
mak~atıır c mc çın k ş-tır. Tııkriben hin kişi Almanya ve • • tili\f mahkemeleri) te!!>kU edil· rarı argrsında Bernard 111" 

ıli tle.· aleyhinde bnğırıp cnğırnrak • 

1 

ml~tlr. Bu usule göre İdnri oto- tecilere ıöyle denüttir: 
:rkl:re hina~ınn :rnkloşınak htemlş- A ·; 
lerrllr. Altı polis, blrknc kere hü- rltc~·i ıın·z olsun, olmn ın blitün - Bence t.tniv. enitenİD 

c•ı:n ederek nümayişçileri geri püs- m::m:ıı-lar doğrudan doı;ı-tıra reketi mucibi hicaptır. 
'~ürtmilşlerdlr. Birçok yaralı vonlır. -Ankara J S<i-939 - lH!nclilcrinc lsnnt olunnn euç rim:3e görülen noktal nuat• 
Dazı Almon mağazalarının cnmlorı Hi:ıalorııı<lo vılclız ı ~nreıı .lonJ yiiziind~n ndllye mnhkcmclcrl· değildir. Kurunuvuata Ka 
'cırılmı,tır. lnr, üzerınıle muamele görrnler-! ne ... Merlcr. Asıl kııi(le budur. lisesinin tarihi nokta! 
\'AŞINGTON EI.çtst SEFARETi d" n k 1 1'' ıJ ~ 
AUIANl.ARA TERli.ET.Ml\'On ır. n anı ar ~nnı - e koponış ı Fakat hiikümct idat'i otoriteyi . . . • ~ 

Ya~inglon, 18 (A.A.) - Çekoslo· 
\"a!,,ya sdiri \'lodmlr Hurlınn, Prng 
ela Ch\·alkowski tarohndıın gönde
rilen talimata rağmen eltilik binası
nı, Almon elçili~i memurlnrına tes
lim etmekten imtina etmiştir. 

lhırban, gaıetedlcre bcyanntınrla , 
liacha ıarofındon gösterilen teslimi· 
yetin ana:rasaya muhalif olduğunu ,.c 
Çek devletine müteallik mülkt de{ıi · 

şiklıklerın, on&)"a5a mucibince Çel, 
milli meclisi hasının bc~ıe üçünün 
tasvibine iktiran etmesi icnp ett16inı 
söylemiş ve şunları illı\'e eımişllr: 

"Bu itibarla Bcrltnılc 1S·3-10S9 ta
rihinde imzn edilen anlsşınıının kır· 
meli yo\tur. Ben Çekos)o,·akyo ı-um· 
· ı :ırheti kanunlnrıno ltııat etmek ü 
!ere 3·eml11 etmiştim. Beni kimse. ka. 
.ıunıı muhalif harekette bulunm:ıA· 

salt$ Ciyatl:ırıdır. f . 1 Cahil kımsclerın o nosı-o 
hııi:ı memur hnkkındn lsnl\t o u· .. . ..... 

Ç E K L E R . . 1 d dan mutcessır olmaı.m -nnn harckctJ suç mnhl) et n e .. 
l.ondra 
!\e,·~ ı1r ı.

Pari s 
Milaııo 

Cene,·re 
Amslerdam 
Rerlin 
Rrük~el 

Ati na 
Sof ya 
Prag 
Ma<lrid 
\·a r,ova 
Buda peşle 
Bü!creş 

Bcl:;ract 
Yokohama 
Stokhotm 

5.93 
l2!i.3fl:?:l 

3.3:i2:> 
fi.6:1 

2S.i45 
li7.1:l 

bılırm. Fakat okumuf 
görmez ic;e ldaı·i rm 'e )taran .. . . 

1 , (il tilfı r mnhke· ur.ıvcrııtc mcnsuplarmuı 
hlmnyc için ~1 1 

' anlayamadım. Onlar ....a 
mco;I) ne !le,· ketler; lclıui ,.e ndlt 

.. yanlı~ anlıyorlar. 
knznnın rn yulı:sck unsurların- 1 Jan.n Muhammede kı>'" 

1 
clnn miirokl~~Jl olan bu heyet hl\· . ,, M h .. _ ._,. 

"-') -'>·>· mesınuc u aı:.ımeua ....., " ·'--:> disedc suç olup olmndığını ni· ld ~ f . d 
:ıı.:7 f · f d t 1 it yapı ı~ının arkında 

1.082:> f hn:rct hir ay znr m n es> c · Muhammedin kuvntln• 
l.51i d"r \"C eğer (lhtilAf mahkemesi) Ehi' r 1 bul aJI 
4.32i5 r m emur hakkında isnat. olu· lzısadıp. oLmudıV ~ .. 

I 
~ ası a csı or a~ .... 

5.93 nnn hareketin uç ol<luguna kn.· 
1 

. . . . k Jar O. 
23·845 

1 

rnr ,·erirse adliyeye intikal e· bermıh~~~ı~ 0 ~~~•erİoı 
:!.t.95i5 den tnkibnt onılnn ,ı;onrn dc\·run ka~ral ı nınk 60dy' ~i-• 

n.9050 arşı ar ve en ısıne ... 
2 .,.,~. ecleı·. Bu suretle memurlnnn \ "B- b d ki 
.o., ı;ı va ı verır, ve er : 

34.62 zifelcrin" ait suçlnrdnn dola:.·ı 
Br:ıtfslovadakı Almnnlnr, Almıın kı- nln, kongrenin şimdiki içtima de,·

tolarını kar$ıl:ıına~o hazırlonmılkta· resinılo bilnrortık kanununun tadili · 
d.ırlor. Bu kıtalıır, memleketin bfiyfik ni İ!!lih:oın t-tliğini söylemiştir. 
bir kısmını Şimdiden işgo) etmişler; Ruz,·elt, bu }ıUSU\l:J kongreye tez 

3'>.5325 J yapılan tnklbnt işleri de lü:ımm· - Eğer Muha'nmet:,.. 
clınr edemez." Mo~ko,·a ~3.8525 c;nz yere uznyıp gitmez. ise, Sen Piye~ de bir 

'.EH1STAN' m.r.t~t DE DOSYALAR! lsli'<razl:ır ---
YAKMIŞ l 1 H<.'r hnlılc hngiin memurla· Lor..:i Varvikı'n, bütün lıudutl:ırını muhafazn altına al· k .. 1 ıt' • 

1 
"h 

1 
• 

mı. !ardır. ·.ere gonc crınıyec:eöını a~r_ı e _mış· 
ş tır. Cumlıuriyctçi İspıı..nya ılc dıplo· 

IJITI.Elll Ç.\GTRDILAR 1 matlk mJnu!!r.lıctlerin idame edildi 
. ğlni de teyit etmiştir. 

llratısJnv.ı, 18 (.\.A.) - Josef Tis· . . " · · 
·o ·ı ıc sı ı b kil' Sı)a~l ınahfellerde ~orlendıAınc " ovn :ro tı ·ve· ı mua\·inl A- - . . 
d"lbert ·r k , .. d h . . sure neısfr.uınhLr Ruzveltın bitaraf-.. u a ıyonn a nrıcıye nn- k · 
zırı F rn" 1 D 1 i Jı kanunun tadiline daır beynnatı, 

~ un< urşans; ve propngan- .. 
d .. cerı· s 'I h il b 1 Lli . kongre muhitinin meıkılr kanunu hu-.. ., nno •• ne c u uşııp " Uerı k" · · · 
BraUrJn,·avn d l l • 1 dl umetın arıu ettlRı torzda tadıl et 

" • " a\•e t mış er r. meAe müııail old~una dair hilkıimet 
AL:\!.\i:\YA, no~.l.\NYA \'.-\ ınahfcllerinde hasıl olan konaotin blı 

Ur.TL,IATCM MU VERMiŞ 1 ifadesidir. 
Berlln, J8 (A.A.) - Alman ııjansı Son AÜnleırte cereynn rden hadi· 

lılldiri~·or: c;eJerin AHııpa demokrac;llerlnln zaa· 
Eü!crcştc Alm:ın\'a ile Romrrnya 4 fını gfüterdlği ı;öylrmrkte olma~ın · 

rn "ınuo':i ekonomik mÜlnkcrelt'r re· ve a:rnı hadi~elrrin infiratı;ıların le· 
re;,\:ın r'm!'':trdlr. Ihı miinasebetle dı· zlni takviye elmi, otmnsınn rağmen 
"1"Hlı lın,·:ı~·ı lChirlcnıek ,.e hevnel- Jıurnıla hıHdm nJ:ııı knnont, Amt>riko 

nıilrl E;cı·sinli{:i nrtırmak için bazı ıarnrındıın gfü1erilcrck ol:ın zıınr e-

k Er~:ıni . ,~-• \':ırşova, 18 (..\ .. .t..l - l\TM o,·ıırlRı ı·ın rn11hnk"mel<'ri lçhı mer'i o- mıyctin tarzı hareKU1U1 
• Si\"11~ • t-:rrnrum ili ·--• 

Pat ajansına bildiriliyor: -Tilrk borcu I peşin • ·: : . : ı l:m usul ho3 lmrlo ~·ere fnlnn ve ristiyanlık pahasıı.a OJllt"I':" 

_A_ı_m_a_n_y_a_~e_r_ır_i_,_·o_n_s_c_hu_ı_en_ı_ıu_r.:.s_. -=============: fnlnn mE'clisler<le Ye heyetlerde c:ede metheder. EseriıDl 
••!:D••••eD••mmE~!mi:&Ql:lilm~m;:~ısıEJ:~:it:Lr mulı:ıkeme IUzumuna dnlr lm· okuyan hiç bir kım&ellia 

rnr nrilmcsi zarureti yüzihıden kaçmıyan bir hakikattir 111" 
işlenen suçun üzerinden an· dan başka Muhı!mn:et. 
cnk ~eneler gec;Oktcn sonrn mah nim takdir ettiğim bir 
kfınıiyet, ynhnt bcract karan olmuştur. Piy!:ıimde 111 
nctkcsfnc ,·arnhillyor ,.e hun· scdilen sözlerin beniıa 

1
dnn doln'"I dn aclnlet lrnhı nrzn mayıp hiç bir veçt-ile 

• J ~=-eclil c n şekli ve ~iirnt ile tntblk tim bulun~ıyan J,,. a&U 

edllem:!rliği gibi bir ı·erc nnsdı;a posunun sözleri cJ.du 

l·ıe SABA'...-a, a·· GLE ·Aı<ŞAM tştenelçektirJlenguç.suzmcmur- pc&koposun ~u~in ıw.....-
a -ı ve Jnr hernet knrarı almak \'C ye- mt:ıytp on be~ınc.ı ~&ra* 

He ye kt .. d - d-~ d. 1 .. • f i ntc1cn hir \"D.7.İ(~ haşmıı geçmek anlayamamı~laır. r me en sonra ırun e uç ıc«a ıı ennız:ı ırça avınız. 
için senclcı·cc siiriiniiyor. Halk için yazm~k iftıe 

l!!m:?E~::'::!!llE!lli:ı:~Br.::t:~~ü~~~~~i!!D•ümı=:ıs:mmm Asnı Uf.t ticeler doğurur.,. 



iki kişi fren 
alhnda ezildi 

( 
\.. Kısa haberler ) Hasan deposu 

yangını 

Noel Kupası Final Maçı 
Bandırma (Hususi) - İstas

yonda çok feci bir kaza olmuştur. 
Hildise şudur: 

• Bazı bc:lediyeJerln rııdyolu kah
veleri çnlsılı ~er addederek ona göre 
vel"il Ye rcııiın aldığını.lan · llalııHye 
\'c:kiilcliııc ~ikliyt:l edildiği nıııll'.ıııı· 
dur. \'ekıHet, aJA1rnclıır bcJediycJcre 
giSndcn.lııli Lir cıııirh: lıu ke; fi) etııı 

(Baş tarafı 3 üncüde) 
- Dir gcl"e mıığuz:ıda kalacak \"c 

m:ıl:oz:ıy1 kundcıl.::Jıyncaksın. Peşin o
lurak s:ııın .100 lir:ı vereceğim. Mağnz:a 
)'andıktan :;onra da 200 liranı alır· 
sın. - HirdcnlJire ş:ışırdıın: 

1zmirden Bandırmaya gelen 
t:ıslıilıiıı i lıil,fümlştir. 

tren yolcularından avukat Bay Ne • l::ski ~işhanc karal.:ulu yel"iııdc Şişliyi yendi 
1 

'<güzel oynanan dünkü maçı Siyah Sarılılar 2-1 kazandılar 

cip Abdurarhman Kcrman ile, tz- I kurulan l\lntrnüdürlil8ü binasının i· 
mirin Dikili kasabasının meşruti- balesi ~·:ıpılmışıır. İnşaata yııkındu 

yet mahallesinde oturan bakkal ö. ba!lıınncıı,ktır. _ . . . 
B r ·ıu ece trenin Bandır Huku:.c usulu ıuuhakeıueJcrJ, l.ıına 

- Nusıl olur Hasım bey, dedim. in
san kendi nı:ılını yakar mı? 

- Sen kıırışmıı orasına, dedi, ben 
gene isnır ettim. 

klUplerinden ezeU iki 
; Şigli ve Pera. dün 

'ttdında hu.!Susl bir mu. 
)\Pntak için ilin edilme
~ en noeı kupasının final 
tıı'!>ttıar ve enerjik .fakat 
·~ı bir oyun oynıyan 

Şi§li onbiri Peranm tek 
il karşısında 2-1 mağ. 

~zenin idare ettiği bu 
Ya Pera takımı: 

'Q~ §Öyle kurulmuştu: 
Q k - ~terdi, .Alber 
~:~>ı, Nubar, Ar§evir -

tıc,.~, Sul.dur, Mikrop, 

~ karşı dizilmiş olan 
lUste yaptığı hücumlar 

.~bu maçın ilk beş da. 
~li için bUyilk tehlike. 
'b · :Su arada Murat mu-
11r tırsatı kaçırdı. 

ıı. dakikadan sonra akın. 
-~\'11 .. : 
~t -ın olmakla beraber 
~daha düzgün ve ezi. 
~ Yapıyordu. 
~4 14 Uncu dakikada sol. 
~/aPan siyah sarılılar, 
b Alberi atlattıktan son 
'ıııoya geçirdiği topla ilk 

1 it 

aldığı için daha "dUzgün bir oyun 
çıkanyor, Şişli ise enerjik fakat 
gelişi güzel çalışıyordu. 

16 ncı dakikada Çiçoviç'in se. 

mcr c~ ıog ' i: . . ve cr:ızi tııhl'iri knnuııları lıükuııılc-
maya muvasala tında vapur bıletı rJne gure köy ihUyar he> ellerinin iş 
almak için dış istasyonda trenden takibi lçln ıı.vulı::ıtlarla mukavele ak
inmi~lcr ve şehre doğru ko~mağa tedt:btlcceklerl aı:ikn<lsrl:ır:ı bildlrU-
:mşlamrşlardır. ml~tll'. 

Dış istasyon ile iç istasyonun • .Bclccl"~e lstanLuld:ıki metruk 1:eş 
arası 400 metredir. Onlar yaya 0 • meler luıl.:kıncla .tetkikatı~ bu_ıunarak 

1 k b f • k k t bunlarJarı tn:ilıı J.:ıymeıı lı:ıız ulmı· ara u mesa eyı oşar en ren . k 
, . . yanların ycr:erıne terkus ruuslu ·ıarı 

manevras·nı bıtırmış v-e şehre ha. acac:ıktır. Tarihi olanlar tamir edi· 
reket etmiştir. ıecek, inıL:An olursa hazinelerine su 

Işte bu sırada ıslık çalan fırtı· verilecektir. 
nanın <leh~eti ve denizin dal&a ses • 1939 .lienesiııtlen itibaren Ame
lcrinden arkadan gelen trenin gli· rikadan yapılmış itlınllitın faturııla
rültilsUnü işitemiyen yolcular ray ı·rnı üdenıek i\·in henüz verilmiş bir 
lar üzerin:fe yUruya ... 1erine de. kar:ır ulroııdığı yolunda bir gnzeteniıı 

"" verdlRI Jısberi Anadolu ajansı tekzip 
vam etmi1lerdir. Tren· bütün hı- etmektedir. 
ziyle gelmİJ ve bu iki zavallı feci - Hakiki \"ııziyete güre, Amerilı:ııdaıı 
surette parçalanarak ôlmliılerdir. 1V39 :ı;enesinden itıbaren gelen mal· 

Galatasaray- Fenerbahçe 
lıırııı cla ıııüracaat sırasiyle dlh•izleri
n in pl•yderpey ödenmesi hakkında 
Maliye \'ekAlöetlnee kambiyo idare· 
~ue t~lmat verllml~i~ 

bebiyet verdiği frikikten Diran Milli Küme Müsabakalarına giremiyorlar 
beraberlik golünü çıkardı. 

• V :\:~un tünü BÜ) üli. Tiiı'k .Mimu· 
rı !'ilnıı.n'ın 351 inci yıluünümü ol· 
duğund:.ın Tilrkiyenin lıütün şelılrle
dnde Sinıının lıutırası anılacaktır. 
Yapılacak merasimin programını ha· 
ıırlam.ık üzere 1stan1Julda mimarlar
dan ıııütı:~ekkil bir komisyon teşek· 
küİ etmiştir. 

Bu beraberlik iki takımı da da. B e e k •• · . 1 
ha fa~~ çalı~mağa Eevketti. Fa. ugu n u maç ar 
kat musabakanın başındanberl 
daha düzgün bir maç çıkaran Pe. · 

rahlar yine hakimiyeti kurmnğa. ı y a p ı I a m· 1 y o r 
muvaffak oldular ve 35 inci da· 
kikada da Budurinin bir pasını 
yakalıyan Artur'un 20 metreden Dün, Galatasaray ve i''ener. I 
attığı sıkı uütü Şişli kalesinin bahçe klüplerinin nizamd ~me1de •• ~~!!.~!!E!.!!.~.':..~~~~!.'.!1~-
eol zaviyesinden içeri girdi. " mevcut olan maddeye aır o an G / 

" itlrazlarmı yazmış ve bu meyan. a ata s a r a g 
da. 1stanbuldaki Mllıt kUme maç. , 
Iannın oynanmasına imkfin ol· San at Okul~ lle 
madığını ilave etmiştik. Hakika. Berabere Kaldı 
ten gece yaptığımız tahkikat ne. Ticaret, Tıbbiyeye 
ticesinde her Jki klübUmUze men. 

1
Y enildi 

sup idareciler bugünkü maçın, iti DUn Taksim stadında mektep. 
razlarma bir cevap gelmediği için liler arasında futbol maçlarr ya. 

• Yukınd:ı Anknrada el dokunıa tez· 
stıhlurı kongı=csi yııpılııc:ığınıl:ın, A· 
nadohınuıı mt:htelif ~·erlerinden he· 
yeller \"ağırılnn$hr. lstanbuldan da 
yazma \'t' dol.uma kooperatif başkanı 
Yalıy:ının :-İ)'llSt'linde bir heyet git.le· 
cektlr. 

yapıla.mıyacağın1 takımlannın ]lldı. 
ia.liaya çıımnyaca~nı yan et. -;I,.:::lk~o""'yun""'""• .... -~~a""ıa"""ta_.'!_ar_any...,la~aan~-..,-t,....,. 
mi5lerdlr ... Demek oluyor ki, esa mektebi arasmda idi. lllc devre. 

sen sakat olan Vadit, Muhte~m yl aan kırmwhlar penaltıdan 
• ve saire gibi oyuncuları dolayı· attıldarr bir 'golle galip olarak 

siyle çıkamıyacak hale gelen Ve. bitirdiler. 
fa. ile maddeye itiraz eden Fener !kinci kısımda 
arasındaki maçın yapılamıyacağı 800 Metre 

- Olm:ıl Hıısan bey, ın:ılını )ak
ınıığıı eliru ,·orm:ız, dedim. Hem son
ra yııkıılanır am beni h:ıpis de cder
k·r. 

- O tnrnft:ın korlmın, ynk:ılanmaz
sın. Hern yukulonsan d:ı ) aşın küciık· 
lllr. Ols:ı olsa lıir .sene ) atar çıkar
:>ın, dc.:di. Nilıuyet k:ıbul ettiıu • 

\'nkn gecesi bana: 
- Sen herkes gitllklc.:n :;onra kal, 

dedi. l>ukkCın kapandığı zaman bt•ni 
uldı; tczglllıın dip tarn!ındııki zej tin 
yağ fıçılarınnı yanına götürdü. Ora· 
dnkl kOğıt ve talaş parçalarını gösle· 
rcrek şu direktifi \erdi: 

- Bunları bir uruyo topl:ır ve ıu
tuşturununl Sonra dıı kapının safi 
yanındaki k:ıs:ının ::ırk:ısın:ı gizlenir 
~eklersin. Dunı::ınl:ır çıkmıığıı bnşl:ı· 
j ınca bekçi ve polisler gelecek, kc· 
penkleri kıracaklar. Onlnı; doğrucn a
teşin çıl,tığı ) ere koşun en, sen de 
} :ı \'aşça kupıdnn sı) rılır, kaçarsın!" 
Hıunn bey bundan sonra elini cebi· 

ne allı. 115 lira çık:ırarak \"erdi ve 
gitti. 

Uen de saat dokuza )akl:ıştığı sırn
lurdıı kiığıllıırı ve talaşları toplıjur:ık 
tutuşturdum. 

Hakikaten yangın cıklığı zaman 
bekçiler kepenkleri kırarak içeriye 
girdiler. F:ıkat ben kaçarken )'a\;a
landım. o smıdıı polislere bıçak ra
lon çekllğlm l alandır. Beni Hasan 
bey kandırdı. Ev\'eltı korktuğum için 
suçu Mustııfaya atmıştım." 

Ynkalandı\:larındanlıcri dl·ğişik I• 
fade veren suclular Lu defa da böyle 
lıir ifade \•ermişlerdir, 

Suçlular Hakkında 
Tevkif Kararı Verildi 
Suçlular bundan soıırn, birinci sulh 

ceza hAkiml Reşidln huzunın:ı çıka
rılarak sorsuya çekilmişlerdir. 

Hlklm Reşit suçluların lıil\•iyetini 
teshil edip, Alinin H yaşında oldu
~unu ö~renince: 

- Suçlu H yaşında olduğundan 
sorgusu gizli olarak yııpılncaktır. de
miş ,.e sizli sorguyu. girişilmiştir. 

Sorgu yarım saat sürmüş, her ikisi 
de tevkif edilmişlerdir. 

Tahkikat Tamik 
Edilecek 

Çok güzel bir maç !'apan ta .. 
kımlardan Peru da böylece 2-1 
galip gelmiş oldu. 

ve formüle uyan Galatasarayın 
da oynıyamıyaca~ı tahakkuk 
safhasına girmiş bulunmaktadır. 

Galatasary ve Fenerbahçe tabak. 
kuk eden Vefanın ise şilpheli ol. 

makta beraber girmemesi daha 
ltuvvetli bir ihtimal dahilinde bu. 
lunan bu s~neki milli küme mü· 
sabakaları bu Uç güzide klübiln 

daha enerjik 
oynıyan sanat mektebi de kazan. 
dığı bir penaltıdan beraberliğini 
temin etti. Maç ta böylece 1-1 
beraberlikle bitti. 

Dünya Rekoru Kırıldı Miidıleiıınıuınilik gürdüsü Jiizum 

Müsabakadan sonda mev'ut liu 
pa Pera taraftarlarının alkı§lal'I 
arasında takıcı kaptanına ve. 
rlldi. 

Bask etbol yokluğu yüzünden yine bu mev. 
simin bazı müsabakalarında bir 
lira bile hasılat yapamıyan şilt 
maçlarına benziyecektir. 

Miisabakanın sonlarına doğru 
Galatasaray kalecisi Fazıl yedi
ği bir tekme yUzilnden başı ya. . 
nldı ve hastaneye kaldırıldı. 

llçinci maç Ticaret ve asekeri 
Tıbbiye arasında idi. Oyun tama. 
men miltevazin geçti ve ilk de\'re 
0-0 nihayetlendi. 

İkinci kısımda ayni vaziyette 
oynarken ve müsabakanın eonu. 

Yenderson'a ait bulunan 800 üzerine t:ılıklk:ıtı tnmlke karar 
vcrınişlir. 1~ evnlfı cürmü meşhut 

metre rekoru Amerikalı Kanin • kanununa göre yCirfitülınü~, fakat 
gam tarafından Amerikada ya. Lazı şüpheler ,.c ihbarlar üz°erlne hu 
pılan bir deneme müsabakasında hususlnrm tnlıkiki için :ıhkdmı umu· 
kırzlmıştır. ı ınlycye liıhi tutulnmştıır. 

.i\Iüddcluınuıni Jhrnt dün de bntüıı 
na bir kaç dakika kala ticaret ı:ü.~1 !·nngırı 1:ılıkikntı ~le, ka~ polis 
takımı müdafii yanlış bir vuruş. ıııudurıil!ıfınclc, k.\h ndlıyedek_ı mnka~ 

. . ııııncla nıcşı:ul olınu~hır. 1Hıdıse hak-
la topu kendı kııle~ıne atarak ta- kııııl:.ıkl tnlıkikat bu sıırclle çok na· 
kımının 1-0 mağlüp olmasını in. zlk bir s:tOınyn sirnıi!: lmlunm:ıkta· 
taç etti. ' dır. 

Beyoğlu halkevi tarafından ha'
zrrlanan basketbol turnuvasına 

dün de evin salonunda devam e. ' 
dildi. DUn yapılan :müsabakalar. 
da; Robert Kollej A Alman lisesi 
B takımını 48-8, Çelikkol A Sen 
Mi§el A ya 43-22, Kabataş lise-

- \ '-UU'.l"m kitaıı şek.Un~e ı·oıııan tefdkaııı -

si Gala tasaraya 42-:J3 galip 
geldi. 
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1l\ ~ndılar. 

'cıı hıssedilen tazyiki dev Evvelce yapılan voleybol maç. 
~t~a kadar devam etti hmnın finalinde de Haydarpa§8. 
'<•:~e deği~meden ilk kırk ekipi .Mühendis takımını 17-15, 
~a l-O Şişli aleyhine 15-13, 15-11 ile yenerek bu se. 

r-;·il edemiyordu. Tabancasının soğuk namlusunu 
Pri.d'in ensesine dayadı. Prid bir mUddet hiç !lesini 
çıkarmadı. Yalnız az sonrıı: 

- Dikkat, dedi. Yine bir yol ağzına rasthyo· 
ruz. Polisler var. 

· Mangus bu teklüi yabana almadı. Fakat ihtiya. 
tı da elden bırakmıyordu. 

- Fikrin güzel, dedi. Liı.kin, bana bir oyun oy. 
namak niyetinde isen, seni arkandan kurşunla öl. 
dUrmezsem ·bana da Mangus demesinler. nenin voleybol birinciliğini ka • 

~ l:>EVRE: zanmış oldu. 

~I haşladığı bu kısım cid. Voleybol şampiyonasında ikin. 
geçti. Bütün hatları 

1 

ci katagoride Çelikkol, üçUncüde 
~ 1Yi oynıyan Pera takı· de Darüşş:ıfaka şampiyon ol '" 

1ltlda rüzgarı da lehine mug oldu. 

~ •ıt.ı..,.. .. :u~ 
:1 ı·'l: , ( p( 

~~~ 

M:angus bu sözü işitir işitmez, tabancayı der. 
hal rekip yine otomobilin içine saklandı. 

Tekrar doğrulduğu zaman biraz daha mutedildi. 
- Bahsi kazandın, dedi. Al ~u parayı .. 
Cebinden bir panknot çıkararak " avukatın diz.. 

ıcri üzerine a tmı§tı. Otomatik bir makine içine nL 
kel bir para atılmı~ gibi avukat Prid derhal konuş. 
mağa başladı: · 

- Anladığıma göre, diyordu. Vaziyet şöyledir; 
kendisinin az çok deli olduğuna hükmettiğin adamın 
biri, mühim bir yekftn Uzerinden hayatını sigorta 
ettirmiş. Varislerinin bu paradan menfaatlenmesi 
için ölmeği kurrnu~. 

- Bravo ..• Nasıl da anladın? Benim deminden· 
beri söylediğim de bu idi. 

- Evet. Hayatını sigorta etmiş olan bu adam 
kendi kendini öldilremez. Zira bütnn sigorta poli~e. 
!erinde yazılıdır ki, sigorta edilen adam kendi ken. 
dini öldlirecek olursa, sigorta muknvelenamesi hU. 
kUmsilz addolunur. Bunun üzerine bu adam. kendi. 
sini ortadan kaldırtmak için eizi angaje ediyor. Kar
ıılığım da !ervetinden Bize on bin lira terk,.lme!< su. 
retiyle ödeyecek. Vasiyetnamt>11inıfo 8İi.C on b.n lira 

- Pek ata razıyım. 
Red Mangus bunun üzerine gözlerini l'rıa·aen 

ayrrmaksızın, şoför yerini atlıyarak içeriye geçti. Ve 
tekrar ihtar etti: 

- Sakın bir oyun oynıyayım demiyesin. Benim 
müthiş bir katil olduğumu tahmin edersin. Akşam 
yemeğin bir avuç kurşun olur ha .. 

- Şöhretinizden şüphe etmediğime emin olabi. 
lirsiniz. Fakat daha fazla konuşmayalım. Zira bir 
polis grupuna daha yaklaşıyoruz. 

Mangus bunu işitir işitmez derhal otomobilin 
i~ine daldı. Avukat Prid polislere ynklaştığı zaman 
yan pencereyi açarak şöyle dedi: 

- On birinci defadır ki polis tarafmdan..durdu
ruluyorum. Polisin vazifesini yapmak mecburiyetin. 
de olduğunu bittabi biliyorum. J{endilerine yardıma 
hazırım. Fakat bu gece Saltern'e yeti~mek mecbu. 
riyetinde olduğum için bana bundan sonraki mua. 
yenelerden istisna edecek mahiyette bir kağıt Yerir. 
misiniz. Çünkü Saltern'e miimkUn olduğu kadar ça
buk vıı:rmak istiyorum. 

Avukat Prid'in sözleri her zaman olduğu gibi 
karşısındakiler iizerinde tesir hasıl etti. Ve polis lco. 
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Bu hakikatı herkes bilmeli 

Yeni Basılan 

Rıza Tevfik 
Hayatı ve Şiirleri KcndlnJzl üşütünce ba' nıracağmız ille tedbir 

GRİP i ~ Grip, nezle enfloenza, sıtma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı B10GEN1NE 
- ~ kan ve derman haplarile sig ortalayınız. 

Ramazan G. Arkın 

1 

(220 Sayıfa ve 6 Tablo) 

-~ BlOGENINE, daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir. halsizliği giderir ve hariçten gelecek f stanbulda Resimliay matba' I ası Tilrk Limited Şirketindel 1 

1 60 kuruş fiatla satılmaktadn 
Almak olmalıdır 

- her türlü mikropları öldürür. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir, ve adaleleri sağlamlaştırır, ze. = kA.yı yükseltir. Bel gevşekliği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. 
BİOGEN!NE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıı1tan, soğuktan ve havaların değişme

sinden müteessir olmazlar. Çünkü vücudü her zaman genç ve dinç bulunduracak hariçten 
gelecek her mikroba galebe çaldırır. Ve bu sayede müthiş ıikı betlerle neticelenen GRtP, nez. 
le, enflocnza, sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklardan korunmak lçin büyükler sa. 
• bah akşam birer B10GEN1NE almalıdır. Hasta olanların kurtulması için de bu miktar birı· 

misli arttırılmalıdır. Her eczanede bulunur. 

Amasya Xolerliğine 
Teuliği i~teyeıı: Şahan o~lu Ethem 

Şenkal ile Kemııl karısı Mevhibe Ze
ren. 

Tebli~ edilecekler: Ahmet ~üsret, 

• mı .ımıa --•ıımn~urııumıııııımıınmım~ınmmıır• 
Saide, Jlelkız Ye Senihn. 

lstJnuıılıla Şişlhle Halatktır Gazi 
cnıldcsindc 2G7 nuınııralı evde Ah
met Xüsret, Saide, Delkıı ve Seniha
ıl:ıki aliıc:ıklarınıızdıın dolayı aleyh
lerine açtığımız dava neticesinde is
tihsal ettiğimiz tedbiri ihtiyati kara
rının infazı :.ırasında ' 'e do\•adan . 

il ICIA~liYE 

1 

ı Balıkt'!Iİr uliye hukuk hiıkimliği- ZAYl 

onra tamamen suiniyetle VJ! bizden 
mal kaçırmak ınnksııdi) le mezkCır e
vin \'e Pang:ıltıcl:ı eski Ccdidiye ve 
yeni Ölçek sokağındaki 3:l numaralı 
Seniha apnrtımaııını ınunızanten 
Fatma Zohıdcyc ve Şişlide Kır sokn
ğındnki 20 nuın:ır:ılı evin Emine Se
milıayn ve Beyoğlundn \'cnedik sok.a
ı!ındaki 29/ 31 ve Kunıunracı yoku- • 
şundnkl 100/102 numaralı gayri men
kullerimle Fıılınn Marziyeyc ve 20 ve 
29/ 31 nuımır:ıhırııı lıaşk:ıca Emniyet 
SnndıAına ipotek edilıli!U anlaşılmış 
ise de ıla\'11 ncli(·esinde bunların ip
tnli muhakkak bulunduğu cihetle iş
bu emlakin satışa çıkarılmaları ha• 
liııtle talip ,·e mü~teri olacak kimse
lerin ve sair ıılfıkadnrların tıtiyea 
hüsnü niyet k:ıiılelerine istinnt ede
miyecckleri ve binnetice zarar gör& 
cckleri bilinmesi için işbu iht:ırna• 
ınclerden lıirinitı 2G7 numaralı evde 

1 borçlulara, bir suretinin BeyoAlu ta
pu sicil muhafızlığına tehli~lnl -ve 
Lir nOslınsının da i!An edilmek üze· 
re Istnnbulda Yakıt Razetesine gön .. 
derilmeslni ve tnsdikli bir !;Uretinid 
de tararımıza verilmesini dileriz. 

H/MarV193Q 

ADRES: 

G R J P 1 
En ~iddetll baş n diıı a.ğrılamıı \ 

derhal clindirlr. 

G • • Bel, sinir, romatizma ağrıla r 1 p 1 n rmda hararetle ta vsiyc edilir 

Şaban oğlu Ethem Şenkal ile Kemal 
karısı Mevhibe Zeren. Amasyanın 
Karşıyaka mahnllesinden. (286.t2)' Soğuk algınlığına, baş ner.leslne ve diğer nezlelere, grlpe, 
---------------t Uşlitmekten mlitevellld bUtUn ıstıra blara kat'§ı bilhnssa :rnU 

il An 
Cide Sulh Hukuk HAklmliAlnden: 

-Sayı: <> 
Cide ]{asaba mahallesinden Uv~ ... 

Alclanmay11117._ Rağbet gören her seyin taldhl ,.o benzeri 
GR1P1N yerino ba k:ı. bir marka nrirlc.rse şlddctlo retldcdlnlı. 

ni oğlu Alıdullah karısı Zclıranın gay• ---... 

Senelik muhammen kirası 48 lira olan BurgazadnS1 t! 
zinti caddesi sokağındaki gazino teslim tarihinden itibB 
mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artımın)" 
muştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 1~ 
3 lira 60 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bCJ'S 
-3- 938 pazartesi günü saat 14,30 da daimi Encümende 
malıdırlar. (1595) 

nin 15 -11 - 93!1 t:ırilı ve 13t6 numn

falı kararı~ le adımın lsmail Hakkı 

~lm:ıyıp hmail t:ki oldu~unu bildi

ririm. - Kaş sıtma mücadtlt htkimi 
Dr. bmail (}fol {:anlı. (28641) 

iyi bir terzi mi arıyorsunuz? 
I~te size bir adres 

Diplom terzi 

YAVUZ SEZEN 

1887 numaralı otomobil pl~ka nu

maramı kaybeltim. Yenisini çıkara 

cl:ı~mıdnn e~ld~inin hükmil ~·okİtır. 
113 Beyoğlu J>armakkapı Gayret a•' Ctlıanoir - Arslan sokak 16 ııumnra 
r.:ırtınıanı Türk Foto e\'İ o~ıünde 'Penln:. (28G311) 

ri menkul miiştcrekleri alcyhlerin.de 
:ıçtığı t:ıkslm <.lava<ıındn: Mlıdılea ıl4 

leyhlerden .'ı.hdullnh kızlıırı Fatma :ve 
Makbulcnin gösterilen adreslerde J>q .. 
lıının:ıılıklarıııtl:ııt lehli~ için gönde• 
rilcn d:ıvctiyclerl iade edilnıesindeıı 
dolııyı ıl:ıvctiyc ve gıyap kar:ırınııı t~ 
);inen tehlltiinc ınahkcınece karnr Te-< 
rilmiş oluuğunılnn Fntm:ı Ye Ma~ 
lenin muhakemenin munlliık bulo,n .. 
du~u U-4-939 cuma günü saııt 1() '1ıi 
Cide sulh hukuk mahkemesinde ha,. 
zır buhınmııları nya bir vekil gon. 
dermedikleri lınlde l(ıyaplarrnıla l'f!ll
lıakemeye devam edileceğinden da
,·etiye ve gıyap kararı makamına 
kalın olmak üzere ilanen tclıli;t olu
mır. (286392 

SAillllI : ASl~f US 
!'\eşriynt Müdürü: U. Ahmtl Stvengll 
Basıldığı yer: \'AIUT ~ıntbaası 

1 - 27 - 2 _ 939 tarihinde ihale edilemiyen 250.000 ;rııe 
~yaz k naviçe yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konJllıı; 

II - Muhammen bedeli 38750 lira muvakkat teminst' 

- \'.AKIT'ın kitap şe~de roman tefrikası -
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miscri: 
- Hay hay, dedi. Bu ka_ğıdı gösterirseniz, ı;izi 

yolunuzdan alıkoyma71ar. 
Cebinden not defterini çıkarıp Ü7.erine bir şey .. 

ler k.a.ralamış ve avukat Prid'e vermiŞti. 
Avukat Prid: 

- Teşekkür ederim, dedi. 
Bir kaç dakika sonra 'Mangus saklandığı yer. 

den çıkarak ı;öyle haylnrdı: 
- Sen yaman adamsın be .. Bu numarayı nerede 

öğrendin? 

- Ne demek istediğinizi iyice anlasam daha ko. 
lay ce\•ap verebilirim. 

- Yani polislerle konuşmanın yolunu biliyor

sun. Nedir bu? Anlıyamadım .. Bende de böyle bir 
k.,fa olmasını çok isterdim. Biraz silahımı dinlendi. 
rir; başımı türlü belaya sokmazdım. 

- Bu bir büyük sır değil.. Harekatınızı doğruL 
tacak medeni bir iştiyak ve temiz bir vicdanla bu iş 
olur gider. Hemcinsinize karı::ı muamclelerinizclcn 
iyi netice almak i~in bundan daha far.la bir ı;eyc ih. 
Uyaç yoktur. 

Red Mangus bu sırada bir polis grupu daha gö. 
rünmiiş olacak ki ''Aman yarabbi!., diye tekrar ara
banın Mne dnHr. 

Fakat bu defa fazla yecikmediler. A \."Ukat Prid 
elindeki ruh!atn.amevi nolislere gösterdi ve yoluna: 
devam etti. 
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Mangus yerinden kalkarak konuşmasına devam 
etti: 

- Söylediğin s&lerin bence bir manası yok. 
Sen herhalde buralarda mühim bir işin başında bu. 
lunuyorsun. Sen nesin Allah aşkına? 

- Ben avukatım. 
Red Mangus bunun üzerine avukata o kadar 

yaklaştı ki nefes alışından pek heyecanlanmış oldu~ 
ğu hissediliyordu. 

- Tamam ... Sen benim tam aradığım adamsın, 
sana bütün işlerimi havale edeceğim .. Evet.. Sen bu 
işin tam adamısın. 

- Fakat maalesef ben sizin işinizi Ü?.Crime ala. 
rnam. Benim müessesem, canileri mümkün olduğu 
kadar müşterileri arasında bulundurmaktan kaçınır. 

- Bırak şu ağzı canım. Ben Saltern'e varınca 
bir servete konacağını. Anlıyor musun. Orada öm. 
rüne nihayet verilecek bir.i var. Her şey hazırlan

mıştır anlıyor musun ... O adam bann. kendisini öl. 
dilrmek işini havale etti. Bu işi yaptığım takdirde on 
b:n sterlin alacağım. Belki de daha !azla ... Hayatını 
sigorta etti. Öldiikten sonra servetinden bana da bir 
hisse düşüyor. Vasiyetnamesinde ben de yazılıyım 
anlıyorsun ya .. 

- Benim bu işi üz<'rlme alıp sana bedava akıl 
l5ğreteceğimi snnıyor!anız. boşuna vakit sarfedi. 
yorsun uz. 1,. 

Fakat Red Mangus daliai'azla dinlemeğc taham. 

ra 25 kuruştur. t' 
m - Pazarlık 30-3-939 tarihine rastlıyan PcrşcJll, 

1 saat 14 de Rabataşta Levazım şubesi müdürlüğündeki 11 

misyonunda yapılacaktır. 
ı f - IV - Şartnameler her gün sözü geçen §Ubcdcn pnfr 
'' nabilir. 

V - lsteklilerin eksiltme için tayin edilen ı:ün, ve sııııt 
l kfır komisyona gelmeleri ilan olunur. (1701) 

* * >:< 

l . 1 - Şartnameleri mucibince "200.000'' adet ''100'' 1'il 
~ ''50.000" adet tc ''50'' kiloluk tuz çuvalı kapalı zarf usı.111 
alnL'lcaktır. ı 

il - (100) kiloluk çuvalın beherinin muhammen l>Cd~~ 
l<uruş, (50) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli t~ 
ruştan (105.500> lira, muvakkat teminatı (7912) lira cSO) 
tur. n 

III - Eksiltme 12--4-939 tarihinde çarşamba ~~ı 
15,30 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubcsindel<1 

misyonunda yapılacaktır. t' 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden ve jıtl1 ı 
kara başmüdürlüklerinden (525) kurus bedel muknbilİJlclC 
w~ ~ 

V - Eksiltmeye i§tirak edecekler mühürlü teklif JY\e 
rmı kanuni vesaikle % 7.5 güvenme parası makbuzu ve)'ll f 

teminat mektuplannı ihtiva edecek kapalı zarflann i:tın1~?,9 
den bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına ına1' 
kabilinde vermeleri lazımdır. (1845) .....A 

RESiML HA f 193 
Her nüsha yeni hir güzellik ve olgunlukla çı1'•ıt 
h ft 1 k T .. k' . J:. k" . aıete a a ı mecmua ur ıyenın yegane ra ıpsız g 

•'Müvezzi rden ısrarla iste 


