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( Franko muzaffe~\I 
sulh istiyor akşam toplanıyor 

P.onıa, 19 (A.A.) - BtiyUk fa
at tnecllsi salı akşamı Musoli
lllı:ı. riyasetinde toplanacaktır. 
lıu toplantının ruznnmcsinc 

llt Şlnıdfye kadar aUı.ka uyandı
tıcı hiç işarette bulunulmamış 

t~.\ZArtTESl !!O )l..:\RT 1030 {t 

Sarngossa, 19 (A.A.) - Fran 
ko hUkfımetinln dahiliye nazırı 
Serrano, Madrit hUkumctlnln 
I<,rankodan şcrefll bir sulh lale· 

binde bulunduğunu teyit etmiş 
ve tnkaL "biz ancak muzaffer 
bir sulh istiyoruz" demiştir. a de bu toplantının çok mU· 

ırı olacağı zannedilmektedir. 
tt>.4.IU-: E\'l: Ankıırıı Cali. lSTA~Rl'L• Tel~rar: \'AKIT• Posta kuhmı: ~6•Telefon:2J.C13(Ya:ı)-2~370(/t/nrtl 

merika Alman Mallarına Yüzde 25 
isbetinde Gümrük Resmi Koyuyor 

ltaraflık mecburiyetlerini lôğveden bir kanuıı 
projesi bugün Ayan Mecl~sine verilecek 

. . . . K .. . f b Fransa Ayan Meclisi dün hükOmete tam 
ısafırımız oseıvano. u sal8hiyet kanununu kabul etti 
b°:.h 1 n k a ~ a J ~ n g e l_ı J! O r Kabine Harbiye Nezaretinde mühim toplantı yaptı 
Dun Bır ~:.~~~--.!~.~~-~~-.. ~:~~:~~--- Alman elçisi Lon I F~ansa lfeisicumhuru yarın L~~dfaya gidiyor 

vrup~d·;·t;~k~p eden hadiseler karş ısında Balkanlılar arasında ,.- ~ 
san üd~~~...'.'.~~~~~~~-~~~.:~~~~~-~~~~~.:.~: __ :.~.~~~!~-· d rad an ayn ld 1 
-----~~~~~~-· 

anlar sulhu için 
Y •zan : ASIM US 
~ 4vrupa hAdlscleri tımu
~ için her gün değil, her 
"-"ha :fazla bir tehlike şek
'hı-lccn AnkaraclA dost ,.c 

lıulgaristıının kıymetli 
'lc:iu Köselvanot ilo en yük
'-lAhf yetll dedct ricali a· 

Ramlmi ~onuşmalar ol-
~JsenJn yalnız iki mcin· 

ıtyıu ~uuuuıa~ ::o~ı 
nt.uns--""Uinn~ 

!tın detrll, daha şümullü 
hnııeı :\'aziyetler f çln ide 

~ldoı;."U chcmmJyeti işaret r 

e hacet yoktur. Zira Bal· • 
~Uetıeri arasında antant 
Clll<lo kalan tek devlet Bul-

11 oldui'..'11 için bu me.mlc
!Q. lftılh fdeallno bağb diğer 

'bt l\ komşuları ile bir arR<l.n 
t' liJdra.o bulunması en klıv 

lı. hır cm.niyet vasıtasıdır. 
""""ekiı Refik Saydam An
l>aıasta verdiği ziyafette 
~tayı çok açık tebarüz et
"a llulgıırlstan ;için diğer 
il lnillctleri arasında her 
- tam müsavat hakkını 
~n Sclllnik nn1aşmasını 
8.ttıktan sonra muhterem 

, 1l'e hitap ederek: 
'llıtkler için neşe vo mcm· 
>"et kaynatrı olan 2iyaretl-

' ~rnclmilcl vaziyetin bil· 
'.ltnük olduğu bir zamana 
Ut ~tmesl daha büyük bir 

rıı' 11cttsnp otmcktodir. Du Ta
"~ hızacn daha büyük bir tc· 
lı.. ~ı istcmcl..-todlr." 
~· 7r • 
'lcııcat halde SelAnik anlaş
lıtnumi harpten sonra ga-

t>t ~rafından cebren imza 
lttuş olan Nöyl. muahede· 

~lrt llıağlubtyct damgasını 
~l'; llulgaristan artık Dal-

1nönilnün 'öğle =iyafctiidcn 'bir gürilnii.J (YaZlS'ı 9 ımcıi.aa) 

Sovyet Rusya, Almanyanın iki 
notasına cevap verdi 

"Almanyanın icraatı zorbalık 
hareketlerinden başka türlü 

telakk! edilemez,, 
Moskova, 19 (A.A.) - Tasa

jansı tebliğ ediyor: 
Almanyanın 1\Ioskova bUyUk 

elçisi Schuellnburg, hUkümcti· 

nin emri ile, 16 martta Sovyet· 
ler Birliği hUkClmetlne Çek mil· 
letinin Alman devleti hlmayesi-

(Devamı 10 mıcıula) 
~llctlerl arasında yalnız 

sahada aeğn, her sa.ha.da Gazetemizin Anadolu muhabirini yeni bir 
~ '1 bı:r ınlllct olarak tanm· 
ı~· llnlgıuistan ilo diğer tetkik seyahatine gönderiyoruz 
t tt llıcmleketlcri nrasm<la Gazetemizin dan Sivas, Tokat Uzerinden A· 
~~•n ,.o en samimi kardeş- Anadolu muha- masya, Samsun taraflarına iler-
ı.ı.~llnscbctlcrlnln teessüsü- biri B. Huliisl Iiyccektir. 
~ -ıt bir zemin hazırlan· Gtinay, yeni bir Arkadaşımız, bu uzun gez! es 
" "· ~luhtcrcm Refi~ Sayda.· tetkik gezisine nasında şimendifer hattına gU· 
~ılSelAnik anlaşmasından 1 çıkmaktadır. Ar- zcrgfi.h bfHUn şebi rve kasaba· 
~,,etken ondaki her sahaya kadaşımız bu sc- lnrda kısa tevakkuflar yapacak 
tı~ll\·nt esasın~ işaret et· yahatlndc Orta bu müddet znrfmdakl tetkikle· 

~. ası çok ycrındo olmuş- Anadoluyu dola- riııı okurlarımız sayfalarımız 
ı.~s 

1 
şacak; bir çok da sılc sık bulacaklardır. 

lngiliz Nazırlan 
Dun fevkalade bir 

toplantı yaptllar 
Londra, 19 (A.A.) - Kabine. 

nin dün akşamki fevkalade top. 
lantısmdan sonra hafta tatiline 
rağmen Londrada. kalını§ olan 
Bagvekil Çemberlayn, bu sabah, 
hava. n,a.zınnr kabul etmiştir. 
Diğer taraftan hariciye nazın 

Lord Halifaka da hariciye neza. 
.j e~--...... 

görüşmüş ve müteakiben yanm -
da siyasi müsteşarla Oliver Stan 
ley de olduğu halde hava nazırı 
ile görüşmekte olan Ba§vekilin 
nezdine gitmi§tir. 

(Devamı 3 nciide) 

Almanyanm ültimatumu 
Rador ajansı tarafından 

tekzip olunuyor 
DUkreş, 19 (A.A.) - Rador 

ajansı, Almanya ticaret nezare
ti müşaviri Wolhtat'm Romen. 
yaya gflyabir Ultimatum verdi
ğine dair çıkan haberleri kat'I 
olarak tekzibe mezundur. 

Wolhtat, 1938 lk1nclteşrlnln
de imzalanmış olan Alman - Ro
men ticaret anlaşmasının tatbl· 
l.:atma ait mUzakcreler yapmak 
rızcı e Romanyanın hUkClmet 
merkrzinde bulunmaktadır. 

Hitler Berline döndü 
Berlin, 19 (A.A.) - Saat 19,30 

da B. Hitler, Berline dönmüş ve 
büyük tezahürlerle karşılan . 
mıştır. 

ikinci müntehip seçimi -bitti 

istanbulda 394,466 vatandaştan 
363,332 si reyini attı 

Milli Küme Maçlarına Başlandı 
Ankara ve lzmir müsabakaları beraberlikle bitti 
F.Bahçe Vefayı yenmekle beraber müsabakayı kabul etmiyecek mi? 

Sipahi Ocağında Dünkü K onkuripikler 

, (Jc ans liöseh'ano!'a gelin· şehir ve ırnsaba- Memleketin umranından ma 
~ 14 cc,·nbi :nutkunda bu ıara. uğrayacaktır. Afyondan lflmat Yererek ihtiyaçlarını tes 

S lıuktaya dl~~at et tlifnl başlayacak olan gezi Konya, bit eden bu sütunlar gazetemi· ı 
h<l~ll ~le Jc:ln şu c•umle ile mu· >."fğ·de, Kayseri viUtyctlerinden zin okuyucularınn ayrı bir biz 

0 bulunmuştur: y '0 zgada doğru uzayacak, ora· meti olacaktır. 
D«nT..:ü. karışık ta1.·ım1aruı'c1an ve konT...ıtr ipikler Clen 'Mrcr cnsfan·taM , 

Dünkü spor hareketleri 6 ncı ve 1. nci saY,falarnnızdadır. Devamı ıo ncuda) 



2 - VAKiT 

iş1ret:er : !Kitaplara cla:1•: -..--
Dikkat! 

................................ 
Olgun bir şa:r· . . 

Bir ı:azetede garip bir sahte- Hadiseler arasında· ·' ikinci m Ü nf ehi p . . bitti 1 
~;;\':~~·;:~:":~"~;.~!;.:'.ıKemiksiz et s.atışı 1 seçımı 

Poliste zın es9r1 

~~~~~~: ;;~t~:. ~~~ntç:~~~~:~ Kuml~.~pıda kasaplık· ede~ Ha. istanbulda 394 466 vatandaştan 
m~yo nkscden bu \'aka göründün- taylı Suleyman beledıyenın et ' 

d:::n daha çok ehc:n.-niyetli bir psi. narkı 32 kuruş iken 40 kuruşa 363 33 ı ı ı 
kolojinin ifad:::sidir. 1 sattıfı için zabıta memurları tara· 2 s 1 rey 1n1 attı 
. Bir ı;erıç bir müesseseye bir tav ~ından tutulan bir ~ab_t varakası ' 
ııyc mektubu ile müracaat etliyor. ıle mahkemeye verılmış. Kasap 
Müe:;so~nin baıınca buluruıo rot Süleyman h5diseyi inkar etmiyor 
bu tavsiye mektubun._. nazarı iti- Yalnız 40 kuruşa sattığı etin ke
bare P.lmıyor ve genci müsrbaka niksiz olarak verilmiş olduğunu 
imtihanına solanıyor. Aradan bir ~öylüyor. Müşteri gelmiş: 
müddet geçin:e genç birinci defo - Bir kilo et isterim. Fakat 
kandisi:ıe tavsiye venruı ohn şah 'çinde hiç kemik bulunmıyacak.,. 
sın imzasını taklit ediyor ve bir De::niş. Kasap bu ~ckilde et sat 
mektupla müesseseye müracaat e· mak istemediği hal.de müşterinin 
diyor. ısrarı üzerine ve kilosuna kırk ku. 

Bu defa mektup tesirini göste- ru!! vermek ıartiyle bu alış verişe 
ı·iyor, genç müsabaka imtihanına muvafakat etmi§. Jlir kilo kemik
çağınlıyor. imtihanda da muvaf. siz et hazırlanmış, tartılmıı, mÜ§

fak oluyor. Fakat ır.ektubunun teriye verilmiş. Parası alındığı !ı. 
ş~hte elması dolayısiyle mahkeme. rada içeriye zabıta memuru gir
yc t::vdi eriliyor. 1 miı ve zabıtvara'k_ası tutular~~ 

M:ıhk::m::nin ne yaphiım, neye 1 kasap narka muhalıf hareket ettı 
.;nrar vereceğini bilmem. fakat or- diye ma~ke.meye gö~d~ri.lmi~. Ka. 
i •da bir sosyetenin sıhhati ile ala. sap bu ıddıaaını teyıt ıçın o smı. 
ı alı haller vardır: 1 diikkanm;fa bulunan Kirkor 

1 - Ba:ı:ı insanlar kabiliyetleri· isminde birini de müdafaa şahidi 
• i icbat için malroul usuller ya· olarak gösteriyor. 
ı:ıda her zamao iyi bir tekilde Mahkemen'n henüz ne karar 
Jlakki edilmiyen çarelere baıvur· vereceği belli değildir. Çünkü 
r.:ık mecburfyetinden hali kurlu. muhakeme ba§ka bir güne talik 

1 :rA?nJtlardır. edilmiştir. Fakat a:dalet icabını 

f:;t:ııılıulda ikinci ıniintı-hip sed
ıni i~·in br.ş gun cn·cl :ıçılnn rry snn· 
dıkl:ırı diin s:ı.ıt on :ıltıdu k:ııı:ınmış· 
tır. 

Srıııclıklıır s:ı:ıt on yediye ıloğrıı 
her kaz da ' ka~ınnlrnııılıır ile in· 
tihap ııılirctlişleri öııiindc ıı -
çıl:ırak rt') leriıı lnsniriıı r başlanmış, 
sanı yirmiye tloıiru tasnif bitirilerek 
nclkt'lcr intllınp tcrtis hı•yetine lıil

cllrilmiştir. Rey nelİl'l'lcrl, lsıaııhııl. 
lul:ırın mecleni bir h~ık ve \•azirc o· 
lıırı sı-~·imt• pek lıiiyiik hir :ıl:'ık:ı gös 
terdiklcrini ishal etmiştir. 

lst:ınbııld:ı rey hakkına malik olan 
J81i.341J k:ıdıııdan 11i8.4G4 ılii \ 'C gene 
n~y ·hakkına ın:ılik 208.ı:rn cı·kektı·n 
1048/HI i mı-deni H! \'al:ıni ''ozifcleri· 
ııi yapıııışlcırdır. Yekı'ın itilinri) le l'<'l 

hakkına nııılik 394..f!ili vntanılnştıııı 
3G3.33~ ı;l reyini kull:ınmışlır. ~ishrl 
fsc yüzde !l2 <lir. 

Hu netice ı!iin gece iıılihııp ıııchıı· 
s:ın heyeti lertişi)·eııi tarohnıl:ııı tel
srarın Ankııraya bildlrilıniştir. 

5300 fonfuk 
Uç vapurun mukavelesi 

feshedildi 
11 - Bir ı-enç müsa)JQ!a imti. yerine getirmek lazım ise bu iıte 

'anına kabulü için dahi iltimas te- kasap Süleymanın masumiyetini 
ı rıin etmeğe mecbur kalmış, yani müdafaa için kendisinden Kirkor 
· .abiliyet •ahibi adam müsabalu:l I gibi şahitler istemeğe hacet yok- Eski denizyolları tara tından 
inıtihamna ıokulrnanuf. Bilahara tur. Alm:ınyanın Kı-up fabrlkal:ırı-
l!'lllihana alr.ımıı ve muvaffak ol. Mademki zab.tvarakası tutah 

1-uı! ·a?.ta memuru kasap Süleymanın 

IJI - Bir adıam ka:ı:anclıiı bir müıteriden para aldığı sırcı.da dük. 
imtihana ıinnek için aahtekidsk kana girmiıtir. Bu taldirde müı. 
yap~ mecburiyetinde kalnut! ~eriniıı elindeki etin kemikli mi, 

Bir damla suyun tahliline ben· yokı;a kemiksiz mi olduğunu Ja 
7.İye:ı bu hadise münferittir elbette görmüştür. Görmemi§ ise 
'~ onu tamim ederek politik m&- vazifesini tamam yapmamış oldu
r.alar çık•nnak da istemiyoruz. ğuna hükmetmek lizımıelir. 
:Siliı.las oktÜıa1itenin üstüne çıka- Zira belediye tarafır..dan konan 
r 11k meseleyi ıosyetcnin sıhhati ıark fiyatı kemiksiz et için olma. 
bkımından dikkate layık buluyo. lığını herkes bilir. Her hangi tıir 
rum. müıteri kasaptan kemiksiz et al· 

insana b.uan sıhhat endİ§esini mak istediği surette bunun hususi 
bir sivrisinek hatırlatabilir. bir pazarlığa tabi olacağı da bel-

SADRI ERTEM liı.:iir. Pazarlıksız satış ve nark sa •. 
:le umumi 'kaideye ıöre yap lan 

l\1o.rnkaz Vapurundaki bir alış veriş içindir. Farzedelim 
Tamir ki bir manav dükUnına girdiniz. 

na ı~mnı-lanan Ye .NeptUn Yerf· 
ten ş:rntiyelcrlııdc ihşasına baş· 

lanmış bulunan 5~00 tonluk Uç 

büyilk Ynpurun muka,·elelcri i· 
ki tarnfın nzasiyle iptal edil· 
miştir. Bunn sebep NeyUlp Ver!· 
ten şantiyelerinin bUyUk gemi 
ynpabllıcek kalıiliyette olma -
ması ve f!AAŞe.n Rlpar.is UrldoU 
Uzerinden bir bu.cuk sene kadar 
bir zaman gecınesine raınıen 

henUz Ynpurlarm teknesini lıi· 
le kıznğa koyamamış olmnsıdır. 

Bu kadar vakit ı;eclrerek Ya
tııır ihtiyacımızı tP,min etmekte 
bizi geç bırakan Kruı> Ye .Nep
tün Verfteıı fabrikalarından 

Denizbankın istediği tazminat 
miktarını knrarlaştırmnk Uzcre 
de iki taraf arasında mtizııkerc· 
ler yapılmakta<lır. 

Bir müddettenberi 1stinye ha. ir elma yığını içinden istediğiniz 
vuzlarm.da tamirde bulunan Deniz lıilyUklükte olanlarını seçerk 2 ki. 
hankın Marakaz vapurunun bilhas lo meyva almak iste.diniz. Elmanın 
sa kazanları tetkikten geçirilmek· yanını:la kilosu 30 kuruş rakamı DföER ÜÇ VAPUR 
tedir. varsa manav bu türlü bir satı§ i· 

Kazanlarındaki tuğlalar tama· çin 35, yahut 40 kuruş istiyebilir 
men eskimi§ ve harap olmuştur. Pazarlıksız satı§ uıulün:.:n artı'k 
Bu tuğlalar değiştirilmekte ve yer bu hususi muameleye tatbik edil· 
letine yenileri konmaktadır. memesi tabiidir. Netekim Kuml:a. 

Diğer taraftan bu vapurların 
Blondhass şantiyelerinde inşa 

edilmekte olan tflğer Uç eşi için 
de Denizbnnk tarafından Alman 
yada bulunan komisyonumuza. 

Ue11 (//mılar ka:a/ar itibariyle şüy· 
ltclir: 

.\dnlar ll ı;e<ıi: 
Bııkırkiiy ,, 
Bc~ikt:ış ,. 
Be) ko1. ,. 
fic) oğlu ,, 
Eminöııfi ,. 
Eyiip ,, 
Fatih ,. 
Kadıköy ,, 
S.ıı ·ıycr ,, 
Csl.:iiıl:ır ,, 

<;rıtolra 

l\artııl 
Silivri 
Şile 

" .. .. .. 

Kad111 lfrkr.k l'ekıiıı 
2.01:! 1.807 3.819 
5.:.!!l!'I 5.5:!:1 l 0.822 

10.000 1:!.143 23.043 
4.i8i 5.217 l0.004 

"1.349 53.098 94."47 
16.482 21.875 38.3:'ı7 

.f .GliO 5.4 !>6 l 0.156 
27.901 31.911!1 !i!U\IO 

12.849. 1U32 27.281 
4.li3J .f.!)15 9.j.1!) 

1:1.1'.!2 13.Ul :?li.533 

l 13.9!lS rn0.82fı :-113.821 
8.771 9.3i9 18.150 
3.536 4.077 7.lil3 
4 .!100 5.09•1 !1.99 1 
3.li5.C :-1.3:,3 ı.oo; 

3.6118 3.l 30 G.7 4 7 
24.46!1 25.042 49.51 ı 

5chir drılıi!i (il) 

l'nz.ı 143.995 16!1.821l 313.R21 
'1iillı:ık (:i) kımı 24.469 25.042 4!1 .f>ll 

168.464 194.868 363.332 

Bir motör 
parçalandı 

Tayfaları Kayalıklara 
Tırmanarak Kurtuldu 
Evvelki gün Karadenı~ :: bir 

deniz kazası olmuş ve 1neboludan 
limanımıza gelen bir motor fırtı. 

;ıa yüzünden parçal"ı.mıştır. 

Bu motor İnebolu limanına ait 
!ızır motorudur. iki gün evvel el

ına yükiyle limanımıza hareket ct
mi§, fakat yolda müth:ş bir fırtı
naya tutulmuştur. Motor ufak ~ı
Uffın::Jcın .:nice AO?a tnu A• •-

met edememiş ve Kamış adast ka
yalıklarına dü§erek parsalanmış. 

t r. Motorda bulunan .dört tayfa 
kayalara tırmanarak carlannı kur 
tarmışlar ve burada 12 scıat dalga
larla ve ,soğukla mücadele etmi§· 
terdir. 

Ncı:len sonra yine fneboluda.ı 
lstanbula gelen Necat v~ Vıldırı n 
isimlerinde iki ml)tor tayfalat ın 
imdat seslerine yetittniıı ve hepsi· 
ni alarak Sarıyer polisine teslim 
etmiştir. 

projelerde yapılan dt'ğişikllklcr 
yliılinden ileri gelen arızalar i
çin para istf'mektedirler. Ma· 

Bir çocuk 
Enkaz Altında Kalarak 

Öldü 
Dün Beylerbeyinde 15 yaşında 

bir çocuğun ölmesiyle neticelenen 
:,it ka .... a olmuştuı : 

Beylerbeyinde Burhaniye mahal 
lesinde Gürgen sokağında 7 nu
marada eski bir ev var<tır. Çok 
harp olan bu ev son zamanlarda 

ir yıkıcıya satılmış ve Beylerbe
yinde oturan Numan ismin:ieki 
bu adam da evi yıkmağa başlamış. 
tır. 

Dün pazar olmasına rağmen Nu 
man usta sabahleyin yine işinin ba 
şına gelmi~ ve mektep tatil oldu. 
ğundan 1 S yaşındaki oğlu Tahir 
de babasının i§ini seyretmek için 
ona refakat etmiştir. 

Numan evin ii tüne çıkarak ça
lışmakta, oğlu da aşağıda yıkılan 
duvarları seyretmektedir. 

Işte bu sıralarda feci bir kaza 
olmuş ve evin, yül;sek kirişli bir 
bölmesi birdenbire T<?hirin oldu. 
ğu yere yıl.almış ve çocukçağız 
enkazın altın.da kalmıştır. Hadise
yi gören Numan deli gibi koşmuş 
ve etraftan da yardımına yetişmiş 
!erdir. 

Fakat enkaz kaldırılınca Tahi-
ı·in başının yamyassı ezildiği ve 
zavallının öldüğü görülmüştür. 

Bu vaziyeti gören amelelerden 
Mehmet de tes!t.iründen bir.denbi-
re kendini hvuctmit ve üzeriııe 
fenalık gelerek bayılmıştır. 

Belediye doktoru Tahirin gö. 
mülmesine izin vermiı ve hastala. 
nan amele Mehmet de Hayı3arpa
şa Nümune hastahanesine kaldırıl 

c .. er daha 

1
~5~e'm~~I 
Vural, bu 
dar yazdı 
r'nden bir 

nı "Bu seslerin gölgesi,, isi!'ll 
kitap halinde toplamış, r.eŞ t 

!ir. 
Hamasi mevzularla berab 

a§'ta ve felsefi hakiatlere 1 

eden yiizü mütecaviz §İirİ s 
okunacak bir ~3nül ve di~• 
lası, itina ile muhafazaya 
bir kütüphane ziynetidir. 

Kitabına isim veren şiirdtll 
iki mısra, ne ince bir rneflı 
ne lirik bir eda ile te:-cnniiıtl 
yor: 

'. Gölgeler auda oba boıu~ 

Gölgeler 

Gölgeler kapanmadan aÇ 

gül 
Gölgeler tanrı gibi côziils41 

• 1 

Rıza Vural, Ebedi Şefirnil ~ 
türkün şanını §Öyle tcce~sUffl 
riyor: 

Yükselitin önünde, ne 
de 

T ufanlarc\ıı yılcıİan, eski 

Türklük filiz wririken, en 
kay al 

Sağln.mız, kuvvetliyiz, ,,,,. 
man polat 

Güzide subayımız, 'kiti / 
"Seslerin Gölgesi,, adıru verıs' 
biraz da mütevazi bir isirrı 

~ gibi görilnilyor. Fakat §iirl~ 
ı ~ k 1,.: 9 -A--~-~ _,,._,_+ ,. ....... ug& ıter naı::ıjj'!°c 

m·§tır. 

'-'e e :nı eı.c.ı -..y4 sini bütiln berra~l,ığiyle if 
Mahkum Oldu l:abil olabiliyor. Onlar, ··setl 

Yedilrnlede Hacı Evhadın man. 
dırasında çah§an Siniyo dün inek
lerle meıgul iken sabıkalı hırsız
lardan Satahattin işçilerin elbise. 
lerinin bulunduğu odaya girmiı 
ve birçok ceket ve pantalon yük· 
lenerek yavaşça savuşmak istemit 
tir, 

Fakat tam bu sırada iıin farkı
na varan işçiler sabıkalı Salahatti. 
ni yaklamı~lar ve polise teslim et. 
mi§lerdir. 

Adliyeye gönredilen Saslahatti· 
nin cürmümeşhut kanununa göre 
duruşması yapılmış ve suçlu 9 ay 
hapse mahklım Nlil~iştir. 

--o--

Kendisi,,. .../. 

S··t c·· .... ·· ·· D vrildi u ugumu e 
11 Şişlide Çiftecevizlerde 106 

marada oturan Mehmedin tall 
rife dün mangaldan kaldırrl1ı) 
tediği süt dolu bir gilğümU 0 

miş ve dökülen kaynar sutief 
vallının kollarını yakmıştır. 

Şerife Şişli çocuk hastah•11 

ı;ıe kal:iırılmı§tır. 

Dün ge~yyahl 

Marakadan sonra ayni tip olan pılı kasaptan istenilen kemiksiz et lüın olduğu Uzcrc evv~ıcc Dcntz-
Trak vapurunıda da ayni tamirat iti de tıpkı böyledir. yeni direktifler gönderilmiş ve yolları tarafından tek uskurlu Başına Sandık Dii§Cn 

Dün sabah limanımıza 1>1 

bandıralı Mil Voke vapurirle 
kadar seyyah gelmiştir. SeYY 
§ehri gezdikten sonra gec-t. 
11 de Ak.denize hareket etı'11 

dir. 
yapılacaktır. Bu tarzda bir alı veritte bele- bu vapurların ihtiyacımıza uy· olarak ısmnrlnnnn bu vapurlar Amele 

Kazanların bu kadar kısa bir za diyenin narkın muhalefet etti diye guıı bir şekilde yapılmaları !cin Ronradnn Denizhıınk f'!'kl\nı ta- Şamandıraya bağlı olan ltalyan Yunan va---<>-puru yuzdurUI 
. . . 1 • b. k 1• 1 k cok dikkat edilmesi blldlrilmi11.· b d · 1 i t" t a ında manda tamıre ihtıyaç gosterme en ır asaptan 25 ıra ceza ama r::ı fından çirt uskurluy:ı çev • an ıra ı spar ıven o v pun 

ıu borulu oluılarındandır. Bu sis. adalet kaidesine uymaz. Böyle 25 lir. ı•ilmiş ve vapurların inşaatında tahmil tahliye işleriyle uğra§an Ev.relki .gün Bozcaadada (i 
tem kazanlar fazla sürat temin et· lira ceza alınmasa bile günlük ma- E'l'Il.ÜSKTEKl TADII .. AT da bnzı değişiklikler yapılmıştı. amelelerden Ömer başına düşen ya oturan Yunan bandıralı. tf' 
tikleri halde mütemadi seferlere işetlerini çıkarma'k için bin türlü lşte Almanlar bıt rlcf;işiklikler· bir sandıkla ağırca yaralanmış ve şilebi dün tahlisiye gernilerı ı# 

'h · . . ·---ı f DF~Pr taraftan EtrUsk ;apu- B ~1 h t h · t 1 C nda y=:-..2" "l " t" ~e~ . müııait değillerdir. ı tıyaçlar ıçıın.ıe çırpınan esna ı 0 den clolnyı mcyclana gelen ku _ eyog u as a anesıne ya ın mıg. ı n """"'uru muş ur. u 
nınu tetkik eden Almanlar va- a la k tıl kt ı.:ı -o-- dükkanından kaldırıp günlerce surlu noktaları dUzeıtmck için tır. Y ra rı aea ma auır. 

P ki M k
• ııurda yapılacak tadilfıt hak - ---o arma arını a ıneye mah!:cme kapılarına sürüklemek para istcmektedlrll'r. nu talep - --0--

lundaki tekliflerini Denizhanka V t.. k f' tf '.ı(I Kaptırdı halkçılık zihniyetine uyma:ı;. Etriiskteıı ba;;ka henilz Alman· Yangın Başlangıcı asa 1 çe ıa ~ ~ 
Dün Eyiipte bir genç parmak. Esnaf üzerinde milrakabe vazi. blldirn1 iı;ılerdlr. Buna göre, Al· yncla. inşa halinde bulunan Ka· Kadıköyünde Bahariye cadde. Gümrüklerimize gelmit do f'' 

larını makineye kaptırarak kestir. fesi gören zabıta memurlarının va. manlar '·apurlaı·ın şartnameye deş ve diğer iki eşi hakkrn<la da sinde 11 numaralı, istanbul pul malların orijinal faturalarırı ~..ti' 
mi§tir Kerim oğlu Ramis isminde zifelcrinde .dikkatli olmaları şüp· ııyı;un olmayan taraflarını para· aynen ileri sUrtılmliştUr. Denlı· varidat memurlarından Bekirin si zıh ecnebi paralarının Türlc.!;".ıf 
olan bu amele Ramide Cuma ma· 11esiz lazımdır. Ancak bu müraka· sız olarak tadil etmeli k .nbul nlzhaıık bu teklifi tetkik etmek gortasız evi bacasından tutuşmuş sına çcvriliıinde nazarı ~1~,~ 
halleıinıde oturmakta.dır. be vazifesinin şuurlu olmaıı da etmekte ve yalnız Denizbırnk tediı·. Yakınrla iki taraf arasın· ve k smen yandıktan sonra yeti- alınmak üzere vasati çek ~'~ııf 

Çalışt ğı civata fabrikasında yalnız adalet değil, idari basiret tarafından inşaat sırasında l'e· dn mUznkerelcre başlanacnk· şen itfaiye tarafın.dan söndürül- Maliye Vekaletince tesbıC 1,rı J 
dün bir ara makinelerle me§gul i. icabıdır. - YAKIT - rllmiş bazı direktifler Uzcrlne lir. müştür. muıtur. Bu vasati k fiy•t, 939 
ken sol elini kaptırmış ve parmak ------------- Nisan 939 tarihinden 1 Jdôl)rı ol' 
lan kesilmiştir. Ramis tedavi al· tarihine kadar bir ay rnutebt! 

tına alınmııtır. caktır. f. · ıe · , Borsada kote olan dövıı ._• 
6 41 . .ı 

Pazartesi 

20 ~IART 

G .lneş 1604 
O}le 122~ tiOU 1221 
htlntli 154i 92111'>47 
AJc<saun 1;21 1200 182' 
v 't•• lll:\1 1 !il ~ 

• ms• k 42A
1

10o 1 ı ı o ı !:::mir lise.<tludcn ~ıcti:;cnler tara/ı7'4an e1'1't'el1.i gect! rnr7:otcMe lJiı· 

--------------...; j balo ucrilmi~ .sa.brrha kadtrr cğlcnilnıiştir. Rc.smimiz Ege 
Gecesi i.smi verilen bal.oda almmı~tu 

Sterlin 5.92.SO, dolar 12 · t 6.6 
Fransız frangı 3.34.75, lİ~e 61 1 

İsviçre frangı 28.68, florırı .,q 
zı ... 

rayşmark 50.71.50, beJga sS 6 
drahmi 1.08.125, leva 1· eı' 
Çekoslovak kronu 4.33, ~eti' 
5.92.50, Zloti 23.85, " 

v·nar .. 
24.69.50, Ley 0.90.50. 1 "'oıı 
Yen 34.58. 7 5, jsçiçre 

30 51,50, ruble 23.84.25· oviıl'' 
Borsada kote olmıyan d rJo'~ 
Danimarka kronu 26,45, ~•{# · :r ,. 11"" o 

dün çol> iyl idi. Tled•e!J so7w.7:7ara. döl.1·ı1mfi~tfl. nesmi- k::-::nu 29,76,75, Fın1an 1> ı16,S 
mi:: TcıJ.:simde iıılihap mihırucbetiy1e konser rnrcıı 12,51,25, Estonya markı 32

' 
Şehir Baıadosıom ve dinleyenleri gösteriyor Rupi 44,22,50, 



~iliz Matbuatı Asabiyet içinde 
······-·······-··············--·····················-.... 

8Ya ve Lehistanla siyasi 
iların kuvvetlendiril-

• 
mesı isteniyor 

~ llosta ile gelen Londra ga
~lllen baştanbaşa Alman Ye 

ınevzuuyla doludur: 
lazetesi Çekoslovakyanın 

~. ilhaı.:ı dola:rısiyle Alınan
~ll te,·bih ettikten sonra 
Ct 11lldan :L:azantlıjını teşrih 

k askeri teçhizatını "tam 
'il4 bir hava lıi.uneti, asgarl iki 

h fıbrikasiyle" ele gc<:ireu 
'1ıııı Yeknazarda askeri ka' tll sarahatle görüldüjünü 
di ~üncü Ranın ilk defa ola
•ıne tamamen :ralıaııı· ı lı:ıl
llluhitine dahil ettiğini, :re
!l:ıilyon sessiz, vatanperYer 
il ırkın bugün Alman lıo· 

11 altına girdiğini söyllye· 
l. ki: 

ta haftanın, Çekoslonk)'a· 
idarecileri için parlak lıir 
01duiunu zaman, nihayet Ye 
aksızın ;östereccl:. lUdi-

llıııdiki tesirini ise ölçmek 
: ller )'erde itimat zail ol

' .\trupanın alır tazyik allın
ıı halkına en emin bir i· 

-.. lnlaşma deYasının nreccll 
d kere daha gecikmiştir. 
ilıı:vası daha fazla uyanık bir 

1
1iri)·or ve saiUlımlığını her

._; ku\'Vel nya tehdit karşı· 
r 8Östermemek azıni)·le ar... 

deıı sonra bir Alman nıümes
l ~e Mister Çemberlayn'~: . 
ltııı dün}'& sulhunu temın ı· 
ıcı faaliyetleriııizle bu sitah· 
ı lelir eilemiyoruz'' dese cc-
lk "Alman düşünce Ye mc· 

"bu en son tezahürünü~ dün
ifade etliğini - k:ıhılse -
llıüllhaza etmesi kendisin· 

tııı L - r \'e sonra sorulur: 
~İlftkü neYiden hadiseler 

Olduğuna ıöre, toprakları-
lfaasını ve medeni dünyaya 

ili bailayan prensipleri sağ· 
aıı ihmal eden bir millet, 

11lda sayılabilir mi 'l'' 

işareti, Boheınya tacımn tarihi di
yarında hakimdir." 

liıııclc bıııul .. n sonra lng:llere lıü· 
kuıııetinin Almanya ile ııı ilzakerc et
mek t:ıı;an·uruııda olduğu ticaret ille· 
selelerinin artık görüşülemeyccl'ğiııi 
\'e lıu ticaret görüşmelerinin \':ırşo,·u 
ile .Mo:.ko\'ayıı inhisar edeceğini söy
liycrek şunu diyor: 
"Umarız ki \'arşo,·a ,.c l\losko' a ile 

yapılacak ticaret konuşmaları bu mcr 
kezlerle siyasi ral.ntaların kuHctlcn
<lirilınesine Lir lıaşlanE(ıç olacuklır." 

• • • 
Deyli Miror gazetesinde Kassandra 

s(hle yazıyor: 
' ~'Glinüıı birinde bir millet Hitleri 
durdurmak ınecburiyclin<le kalac:ık· 
tır. Bu millet belki de biz İngilizler 
olacağız. Onun için siliılılı kun eti
miz o derccc)·i bulmalıdır ki, Çckos· 
luYakya demokrasisinin akılıeti lıi
ıim memleketimiz için lıir model Leş· 

!.:il edemesin. 
Avrupanııı kallıine saplanan ka· 

ma, ;üniln birinde garlıa dönebilir. 
Zırhınıızın sağlam ve r:ıkipı;iz mlıda
raa kuneti cesaretinin lıizde olma
sını dileyelim." 

* •• 
Aynı g:ııele başmakalesinde şu sa

tırları y:ıımaktadır: 
"Hitlerin gilliı';i yolun (<lurD işa· 

reli belki garp istikaınclinde bir yer· 
dedir. Fakat A\'mpanın cenubu gar
bisindc tlcğil. Çünkü İspanya gilmiş
Lir. Belki Hol:ında lıudullarıncluılır, 
yahut (yeniden) Dci<;ik:ıda, y:ılıut 
Ja lsYiçrcllcdir. 

Eler Çckoslo\'akya, mııhtclif ırk
ların ve lisanların ıııüzelızelı bir lıa
lita~ı iJiyı;e, ls\'İçrc de Ö) Jetli r. t:ğcr 
Çeko:ı}o,·akyanın o şe.~a~l .~lltnl~a .ıncv 
cudlyeti mahzurlu goruluyor ıdı.)SC, 
aynı şey lsviçrc için dnhi sÖ)'lcne· 
bilir." . 

Gazele bundan sonra lngillerc.nıı~ 
yalnız sil:ihlanıp lıiıdis:lcrc. s~rı.:~ı 
kalmasını tenkit ederek sozlcrını şo). 
le bitiriyor: 

"Hiller bizim yaptıklarımızı bozu· 
yor. Teskin siyasetimize gülüyor. O
nun tuttuğu ) ol bir intikam fe,·cra: 

'.!•••l.oınA• nlf" llCV lam ll~· J U lLlUlUliııU J bir yo!Jur. flizimkı 
~ -;-- • ~- '-·--;-- .••"'·. ıse saacce oııır eyıC"tm .. , 

tlesı, .. ne de Ba.şvekıl Mıstcı ınenariiınizc doAru<lan doğruya bu~lı 
1tf11 ~ormemeı:lık edem.ez, o bü)·ük yollarımızdan birine ne zu· 

'- tler~n açıktan açığa bır ta- man dönecek diye yuıuhsuz bir lnh
ttlteıınde bulunmuş olması- ı . . 1• ,, 

rnın sıyasc ı ... 

1 t kadar, Alman halkına eski· Çörçilin Nutku 
llıukadder saydığı tek bir Al· 

~~li '\'Ucuda sellrme\: için on
. 1'lalt istermiş ıibi sörünü

~llıdi serek lisan, ıerek ırk 
Almanlarla münasebeti ol· 

Iı.ııtı da kendi idaresi allın:ı 
~ tanın, Moravyanın n Bo-
~rı ilhakı, bundan birkaç ay 
~ "l'\ıııada artık biç bir arazi 
f-ıınadılını söyle)'en bir kim· 
ıııdan yapılmış düpedüz bir 
tal>lıdır. 
.\lnıan hükümranlılına gir

:. o tnalrur halkın, eHeke 
• 

1 tazyik edenlerin etine na· 
~k - k- -t, en olınuşııa, buıun unun e-
tnı surelle diken olacak de
~atsızlık tevlit edeceğiııı ü

'1 lliriz. Fakat şurası bir ha· 
.buıünkü günde gamalı haç 

lnglllerenin eski bahriye nazırı 

,iındiki mebuslarından Vinslon Çür
dl verdiği lıir nutukta, bütün bugiin
kü hadiselere seçen eylül ayrnda işn
rel elliğini söyliyerek o tarihte lngil· 
!ere ile Fransanın ba,ına en büyiik 
ölçütle bir reıakct gelmiş olduğunu 
ilave elmiş n demiştir ki: 
• "Bütün hazırlıklanmızın ne sebep· 
le yapıldığını zannediyorsunuz? Fran 
~ız askert hizmeti neden uzatıldı, AY· 
rupaya 19 fırka göndernıel!i niçin 
vaadetıik? Çünkü ÇekosloYakyanııı 

tahribi ile, Avrupanın bütün mü,·aze· 
n~sine meydan okunmuştur. 

Büyük Ye giltikçe büyiiyen Alman 
ordusu, bugiln herhangi lslikamclc 
dönmekte serbesttir. Geçen eylül a
yındaki nutkuında l\liinih nnlnşııınsı
nı, Çekoslovakyanın tahribi için lıir 

Birkaç Gun Sürecek Buyuk Hikaye 

YUSUFCUK 
~~-~~~: .. ~EN:N HLILÜSI 

~ llauf, karanlık ıecelerde aiıl kapıamda nöbet beldi yen kö
~lc.it vakit kesik; çok defalar arka arkaya uluyan seslerini mi 

ll? Belki her ikisini ele •• Ve muhakkak olan bir ıey varsa, 
1 

'-' çok da ıan altınl.n clüıünüyordu. 

~t rece yanıına doiru on birdi. Köprü botalnvıb; havanm 
~. Iİ•le kantık ıece ayclmlıiı içbde tek tük bir iki insan gö. 
~ deniz yanından esen tMr rüzıirI. kırılmaya hazır bir cam 

~" ~et ediyorlardı. 
'~ bir aralık birdenbire durdu: 
~ 1-rı Yusuf, dedi; buraya ıeldin, reldin emme, ıu çıkmr1a 

et hele; ya ıümüı iki mecidiye oradan uçup ıittiyse, ya, 
il ...-diii adresler ıır oldularsa! ... 

' elan birinin altına çöktü: 
~ anacıinn; diye bayflanifı; Dayıoilu ne de düğümdü-
~ \'Unnuı! ••• 
~ lcahamamdan yola çıktıi.Kanberi uçkurunclaki çıkmmı 
~ 1~_•1lemiı, .. c?ece, Pınaı4-ımcla arabanın albna yabp kurt
:~ ıeri döndürmek için hep bir •imlan konuıtuklaı• 
~ ~"-anca llile yine de uçkurunu çözıerek onlan &Özleriyle 
'tta~veıini duymamııb. Onun içindir ki pan:naldannı uçku

tı "Vakit Dayıoilunun ~n üzerine vurduiu düğümleri 

Günlerin peşinden: 
--------~-------~ 

Sabıkalıla r 
mııet Biı-kaç gün evvel Sultand 

sulh ceza mahkemesinde mc 
snbtkalı Avni elindeki yeni bi 
Jiveni, yine sabıkalı Zeki satma 
istd.:liği iki kilimi nerec!cn al 
:arını is~ta ~vct cdilc!i; faka 
.:;a!>ıkalılar bu mnllann kend 

şhur 

r el-
k 

dık-
t bu 

ileri_ 
.ıe ait olduğunu isıbat edeme 
leri için eldiven ile kilimler 

dik-
mu-

-;aderc olundu. 
erini Eğer bu iki sabıkalı kcndil 

:anryan birer pol;sin gözüne 
nemiş olsaydı çalınmış oldug 

iliş. 
w ur.a 
mlcr . jphe clmıyan eldiven ile kili 

~llerindea almanuyaca!dı. Ç 
mış mallar sı:ı~ıkalılann eli 
alınrnt§ olmakla yine hak y 
:ıulmuş olnuyor: Zin:ı eldive 
~aimlcrin kimlerden çalındlğı 
nemiyor. Diğer taraftan ellerin 
çaldıkları mallan müsadere e 
.~kle sabıkalılar mesleklerin 
nzgeçecekler mi? Serbest bı 
Jıklan için tabii yine fM.liye 

alın-

nden 
erini 
n ile 
bili. 
den 
dil. 
den 

rakıl 

tlerL 
i bu ae devam edecekler, ihtimal k 

Jefa aıırdıklan yeni eldiven 
j-Cni kilimleri polisin gözüne 
neden satarak paraya çevire 
ler ..• Böylece birçok kimse 
:anlarını yakır.aya devam edece 

leri, 
iliş-
cek-
lerin 

k. 

.er ..• 
Madem ki hükumet polis 

nurlarına sabıkalıları tam 

htiyacmı his&ediyor: bunları 
toğraflarını ve parmak izlerinı 
yor. Ayni ihtiyaç asıl tehli 
maruz olan halk için de yok 

me-
tmak 
n fo-
. alı-

keye 
mu? 

l ar ise buna bir yol bulunama. z 

nı? 

ümi 
elade 

Fikrimizce sabıkalılara mahk 
yetlerini bitirdikten sonra al 
umumun kıyafeti ile halk ara 

gezmek müsaadesi verilmeme 
3abıkahlara mahıuı ve her 
lansyabileceği bir üniforma ih 
!dilebilir. Bu üniforma ile ge 
!er daima tehlike demek ol 
'çin onu görenler de kendi 
'<orumak çaresini bulur. 

sın da 
lidir. 
keıin 

das 
zen-
acağı 

)erini 

HASAN KUMÇ AYI 
-

nutonyanrn . 99a.li 

tamamlandı 
usa. Budape§te, 19 (A.A.) - B 

balı, erkanıharbiye reisi tar 
dan ne~rolunan resmi teb 
Rütenyanın Macar kıtaatı t 
fından işgalinin tamamland 
orada askeri idarenin kurul 

af ın. 
liğde 

ara -
ığı ve 
duğu 

bildirilmektedir. 

1 işi inı. k:ır:ır <lrınck ohluğunu SÜ) lcıı 

O zam:ınl.ır lıizc Jıikiıyc cılilcıılc 
tırlarsınız: Çeklcrln, Südct A 
!arının yiikündcn kurtulduktan 
:ırahırın<la ne kadar d:ılı:ı iyi 
ğını söylerlerdi. Daralan lıııd 
nın Alınanlar tarafından g 
nclilccC'ği de Ya:ıclcdilmişti. Ay 
ın:ınrla Fransızlnrla Jngiliılcr d 
nı hııdııtları gnranti eılcceklc 
zamnn, lııı gilıi (.:nr:ıntilcrin -
ne yazıldıkları k:ığıt, ynhut ' 'er 
leri esnada sarfedilcn nere 
dar lıilc - kıymeti olmadığını 

ıniştiııı. Jlıilıi aynı !ikirılcriııı." 

ri ha· 
iman-
sonra 
olacn-
utları· 

aran ti 
m za-
e ny-
rdi. O 
üzeri· 
ildik· 

s ka-
söyle· 
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Son Hab ·erıer 

Çinde Fikri Seferberlik 

Japonlar son harekatta 15000 
ölü, birçok yaralı verdiler 

!ş :ıng, 19 (A.A.) - lyi bir mcm 
an alınan haberlere göre Han
un ııimali garbisinde yapılan 
muharebelerde Japonlar 368 i 
ay olmak üzere 6878 ölü ver

bad 
kov' 
son 
sub 
mişl erdir. Çinlilerin eline 649 da 
esir geçmi§tir. 

H ongkong, 19 (A.A.) - For. 
e'den öğrenildiğine göre, Ja. 
ar son Kvangtung harekft -
a 8 bin ölü vermişlerdir. l 938 
şrininden 1939 şubatına ka -
50 hastane gemisi Kvangtung 
hareket etmiş ve Formose'ye 

mos 
ponl 
tmd 
ilkte 
dar 
dan 

gitmiştir. Bunların her birisinde 
beş yüzer yaralı vardır. 

Şunking, 19 (A.A.) - Ba§ku. 
mandan Çangkayşek dün bütün 
Çin milletine hitaben neşrettiği 
beyannamede ''Fikri seferberlik,. 
ilan etmiştir. 
Başkumandan müstevliye kar. 

şı yapılmakta olan mukavemetin 
bu ikinci safhasında milletin fik
ri ve manevi kuvvetinin diğer bü. 
tün kuvvetlerden üstün olduğunu 
ve askeri zaruretlere takaddüm 
eylediğini bildirmiştir. 

G ediz yolunda dört kişi soğuktan 
ldü, otomobiller kara saplandı 

il o 
u şak, 19 (A.A.) - Dört gün. 

beri kısa fasılalarla yağan 
kesildi. Kütahyadan, Sivas • 
gelmekte olan üç otomobil 
k'a 16 kilometre mesafede ka 

den 
kar 
tan 
Uşa 

ra 
lar 

Bu 

saplanmışlar ve bütün yolcu
karakola iltica etmişlerdir. 

lnra 
yolcuların bir kısmı yaya o. 
k Uşak'a gelmişler bir kısmı 

karakolda kalmışlardır. Sel -
ğlu karakolu civarında kara 

da 
vio 
sapl anan bu otomobillere yardım 

Uşaktan hareket eden bir o. 
obil de Uşaktan ancak 14 ki
etre kadar gidebilmiş ileri ge
iyerek dönmüştür. 

için 
tom 
lom 
çem 

y ine iki gün evvel Gedize ha. 

reket eden bir otomobil de yarı 
yolda kara saplanm~ kalmış ve 
yolcularım gönderilen bir yardım 
kamyonu ile geri göndermiştir. 

Buralarda fena bir soğuk var. 
dır. Gediz yolundan U5ak'a odun 
<;etirmekte olan üç arabacıdan i
kisi donarak ölmüş ve diğeri de 
~ena bir vaziyette bulunmuştur. 

Bundan başka yine Gediz yolun 
la Çallı yolculardan ikisi de do
ıarak ölmüştür. Kazanın bütün 
'luhitinden henüz tam malUmat 
• lınamamıştır. Jandarma kara • 
'mlundaki yolcuların ihtiyacı ve 
·stirahatleri jandarma tarafın • 
ian temin edilmektedir. 

Görüp düşündükçe! . ................................... .. 
Bernar Şav'ın 

• • 
pıyesı 

"Bemar Şav,, ın bir piyesi, 
"EzherJ, Külliyyeıindeki talebeyi 
kızdırmış. Eıeri törenle ) akacak. 
larmış. Rektör ''Taha Hfüeyin,, 
de, gençlerin isteği üzerine bu ki· 
tabı, fakülte etüd programlann

dan çıkarmıt· 
Bemar Şav, garabeti seven ~ir 

samtkar.::lır. Acaip görüntr):Ckten 
hoılanır. Ona göre "hayret", alkış 
lann en yükseği ve en tatlısıdır. 

Şaşırhcı konulara değer veriıi bun 
dan olsa gerek. 

Ben, hu piyesi okurnadnn. Fa
kat Bernar Ş.Svın buna dair gaze
telerde çıkan hiikümlerjnj gördüm. 
Basit bir fikri tabiye kullaparak 
kendini müc!afaa ebnİf. "Ese~deki 
kahramanların düıünceleri benim 
değildir 1 Urıiverait~ r.cnçliğinin 
böyle cahUce hnreketle)·e kalkıı. 
ması, ne fenk!,, diyor. Bir adamın 
yazdığı eserde başka baıka inanıı. 
ta adamlar bulunabilir. Kahra
manla onu yaratan aras~a mut. 
laka eşlik vardır, denilemez. Ama, 
eğer muayyen bir fikir, eserin her 
tarafında ayn ayrı belirirse, artık 
davanın su götürür yeri de kal-
maz. 

Tutalan ki, talebe, teşhisinde 

yv.nrldı. Dini heyecanlarla kendin· 
lc.l geçerek bu ite giritti. Ya 

"Taha Hü&eyin,, e ne diyeceğiz? 
O ''Taha Hüseyin'', ki ilmi araı
tıramaları, bilhasııa "Muallak.ah 
ııeb a,, ya dair büyük eseriyle ün 
salnuş bir adamdır, onu da mı ca. 
hillik, taıkınlıkla suçlu göreceğiz? 
Sonra, zaten Bernar Şav:ın müda. 
faası da pek sağlam değil 

Vaktiyle "Volter,, de böyle bir 
:ıata işlerniı, geniı çaplı batına 
yclaımayan kara hükümler ver
mitti. Eserleri an:uımla "Felsefe 

Al El · · · lngi'iz Na y 0 d Kamusu,, gibi rerçekten heybetli man ÇiSi t: · zırı arş va a ana kitaplar bulunan bir ac·amın 

L ondradan ayrJldı ~~~l~Q~~;u:~~~= ~::: ~it:~2!:1~ü~~,=~ ;~::: 
(Baş tarafı 1 incide) sonra buraya gelmişir. B. Hud _ lanna düımesi bütün insarılığı in-

herl 

Londra, 19 (A.A.) _ B. Çem _ son, burada yalnız maliye ve ti. citir. 
ayn, yarın öğleden sonra A. caret nazırları ile değil fakat ay. Kilise karanlığını yırtal"ruc, ltnl-

va 
yeti 
lun 

m Kamarasında Avrupa vazi • ni zamanda B. Bcck ile de gö- 'yaya yeni bir ufuk açtığı ıöyle. 
hakkında bir beyanatta bu. rüşeccktir, Bu da gösteriyor ki n~n "Dante'', ''Komedy:.ı,, aında 

acak ve siyasi mahfillerin fik 

1 

B. ~udson'un seya?atin~~ mahi- n~ korkunç bir haçlılar ıiMllyesi. 
göre, lngiliz kabinesinin son yetı yalnız ekonomık degıl fakat dır! ••• rine 

topl antısı ile tngiltcrenin yaptığı ayni zamanda da siyasidir. Hazreti Muhammedi, "Cehen-

leşe 

rec 

I 
topl 
lay 
Do\ 

arc 
dan 

bbüslcr hakkında izahat ve • nem,, de nasıl taıvir eder! ..• Hafız, 
ektir lette toplantıdan sonra, Sovyet Hayyam, lbnirreıit, Sadi gibi 

d . 19 (A A ) N 1 büyük elçisi Mnisky, saat 15 tc §ark filozof ve ıairleri bile onun ..on r:ı, . , - azır ar 1 • . t' 
1 

• 
d B Ç b l 1arıcıye nezare ıne gc mış ve der ;cıınctinc!e yer bulamazlar. Dante, 

ant1sın an sonra, . em er. 1 1 L d H ı·r k t af d k 
ıa or a ı a s ar· ı'l an a. la -L t 

rn, halkın alkışları arasında bul 1 t · on n ct:ınenneme a amamq, cen. 
rning Strect'den Buckingham 0 unmuş ur. nete de layık göremiyecek "i.raf,, 

ayma gitmiş ve Kral tarafın. Londra, 19 (A.A.) - Hava ve da bırakmıştır. 
kabul edilmiştir. B. Çember. hariciye nazırlariyle hariciye ne- Şimdi de "Ser~ Şav,, ı ayni 

lay 
fazl 

n, kralın yanında bir saatten zarcti erkaru öğleyin Başveka • Jalalet çukurunda çırpınır &Örü-

a kalmıştır. lette Çemberlayn ile müzakerede yor:x. Bu papas nıhu, zaman za-
I 

yan 
';ün 

..onflra. 19 ( A.A.) - Alman _ bulunurken, Başvekilin müşaviri man sinema filmlerinde bile bort
m Londra büyük elçisi bu • Hor:ı.ce Vilson ile milli müdafaa layor. Şarkı, taassup ve gerilikle 
saat 14 te Bcrline gıtmek ü. 

1 nazın lord Chatfield de Başveka. lekelemeğe çalııan garp için bu 
Londradan huci<et ctmiştir. j 1ete gelerek görüşmekte olan di. ne hazin ve ne acı bir neticedir. zere 

I ..ondra. 19 (A.A.) - Başveka. ~el" nazırlara mülaki olmuşlardır. HAKKI SUHA GEZGıN 

altın bir hazineye vunılmuı sihidi bir kilit gibi sağlam his&ediyor
du. Bununla beraber Yusufçuk ne edip cc?ip uçkunı çözmeyince 
rahat duymıyacağıru da anlamııtı. iki gümüş mecidiye parmak!n. 
nnsn ucuna ne kadar sert dokunuı·sa dokunsun, imkanı yok onu 
gözleriyle gönn:ik istiyor: 

- Vay gidi kahpe vay; diyordu; ülen seni yer miyin, içer mi
yin ben?- · 

Fakat bir taraftan da yonılduğunu duyuyordu; heyb~sini ba
tı altına aldı: 

- Hele Yuıuf, dedi; bir uyu hele, bir sabah olsun hele ..• 
Sadece Yusufçuk henüz heybesine başını ya koymuı ya koy. 

mamııb ki, kurtlarla ıkuşlan c!üşünmeğe hazırlandığı bir sıra, bir 
demir ucu kadar sert bir ~eyin kıçına doğru hızlı hızlı girip çrktı
ğıru duydu: 

- Olen Yusuf, dedi; kurtlardan çakallardan sonra bu da neıi 
ki?.. Yoksa ağaçkakan mı Yusufu kakıp kakıp bnıaJayor; yoksa 
bozayı mı diıliyor ki! .•• 

Yusuf o kadar da fazla düşünemedi; yan yattığı yerden ba!ı
nı şöylece bir çevirmitti; kendisini uzun burunlu, sivri diıli bir 
hayvanın dürtüşlediğini unnediyordu; ne ağaçakakan, ne de boz
ayımış meğerse .• Bak hele eloğluna sen; Yuıufçuğl'ln batma gel
mı ele kaba etir demez belsokumunda:ı aıaiı bir kakıkalaverir ki •• 

Yusuf: 
- Allah Allah, dedi; ne istiyon hemıeri bu garipten •..• Beni 

kurttan çakaldan korkar sanırsan,aah; keyfine bak ıen hele! key. 
fine bak sen! .• 

Fakat, başını bir saniye li".lldınp tekrar koymak üzere henüz 
davrandığı ın-aJ bu sefer, öylesine bir tekme yem~ti ki: 

- Olen, diye kendi kendine bir IÖ) l:nir gibi oldu; bozayıının 
babasını geçen yıl onnanda ittiğin gibi şu gavuru da dizlerinin a!
tına bir abveririr misin Yusuf? •• 

Yusufçuk belki ıe!e ~ucıu yapao:ıkh; yalnız, geçen yaz sonıtn· 

v 
Yuıuf üç hafta emniyeti umumiye nezaretinde kaldı. Oa bcı 

gün Yusufa hiç bir §ey sormadılar; semtine uğramac!ılar; yanına 
gelmediler .• Yusufçuk bir köfede uyku hıastalsğwıa tutulmuı bir 
adam gibi gözleri kapalı, ba,ı İyik, neyi beklediğini bilmeluizin 
tevekkül ile oturdu; kapı açıldığı zaman baımı çevinnedi, gözleri· 
ni açmadı; hatta ekmek istemedi, ıu içmedi. On beıinci güo niJ..ı:ı
yetinde Yusufu bir sabah erkenden kaldırdılar; bir hafta sorgu, 

(Devamı var) 
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de çıkan patırdıları, dövüşleri 
bastırmak, yangın olursa itfaiye. 
yi haberdar etmek falan. 

\\ 

Onun için btiyük soygunculuk
le.rı takip ve zabıtanın f!Onraki 
tahkikatını kolaylaştıracak ip uç 
lan taharrisi için, can pahasına 

~S:;n~~:ı~:aie:liuf:w~ HARPUTLU ŞERİFİN AMERİKA HATIRALAR 1 

•VAKi 

Aylık 

3 Olilk 
6 aylık 
1 J"lllıt 

ll~mlekel 
irlnde. 

9~ 
260 
475 
9 o 

lU meşgul olacak miltehassıs po. dı ve kabiliyeti ite ~hret bularak çağa girerler, epey kan dökü • Aralarında İrlandalı gemici, İbtl- - Burada yatak bulunur mu? 
Jis hafiyeleri vardır. terfi etmiş nihayet Norton tara.. lürdü. yalı rençber, Alman ameleden baş _ Bulunur! 

Torifeden Ualkall 

irin ayda otuz kuruş 
Posta lılrliğine slnueyef 
a:rda 3 etm I~ beşer tu 

Bwtlar, zarara uğrıyanlar ta. fından tam bir itimat kazanarak Arcantina, uğruna yapılan bu ka bir çok siyah, kırmızı, sarı _ Kalabilir miyjm? rnedllır. 
rafından muayyen bir ücret .mu- onun hizmetine girmişti. Yedi tarz fedakArlık ve kabadayılık - yüzler de knlnbalık ediyordu. Af. _ Keyfin bilir! 
habili.rıde angaje edilirler ve işe senedenbcri beraber c;alı§IDakta dan anla.§ılmaz bir zevk \'e haz yon alış verişi yapan ve her türlü _Bakalım keyfim var mı? 
ba§larlar. Ellerinde lıükümetçc \'C efendisinin muvaffakıyetlerin. duyardı. Dostu olan meyhaneci se.rseriyane hizmetlere füet olan _ Bana ?le be .adam? Keyfinin 

Abone luıyJııu bildi l 
luD ve telgraf ücretin~ 
pıırasının ııosta .,eya 
yollama ücretini idort a musaddak vesikalar:ı ve yakala _ de yararlık gösterip büyük rol de mahna karşı beelencn bu u. Çinli adamlar da eksik değildi. klhyttSJ mıyım?. 

rının altında işaretleri olduğu t oynamaktaydı. mu mi alakadan garip bir iftihar. _ Burada keyif olmu mı? .. 
çin resmi polis tarafından hini. Şerif, işte böyle ellere, müesse. la koltuk kabartır ve yalruz ka. Tezgaha yakm. ve şanodan u. 

zerı11e alır. 

Türl:l11enln her Posta l1f 

hacette ynrdıma ve her tliı:fü ko.. senin başına gelen işi havale et. sasını doldurma}·a bakardı. 1.akça bir ufak masa.da bir başına Meçhul Çinli mü.§terl bu son 
laylığa. mazhar olurlar. Ekseriya mişti. 0 k t k" • k d ilişmiş, çekik gözlü, traşlı kafa- cümleyi tamamlar tamamlamaz. 

VAKITo abone ua:ı 
Adru de~ı;tirme 

25 Luruştur. a şam, saa sc ız ouçu ra nd . . Çinli ga- b" d 
hepsinin de bir ka" yine sivil ve Trenden indikten sonra. soyu - del ind la h . h sı an kuyruk gıbı arkaya uzun • .. onun avucuna ır o. 

:ır er e masa rm epsı ın- b" .. .. k t . . larlık k~~ d k .,.+, • t' 
hususi muavinleri vardır. lan şube binasına gittiler. Doğ. cahmç ısk d 1 'd" · ır orgu sar ı mış, entarılı Ye '161 1 sı I~wrıvermı§ ı. iLAN :OCR 

Şerifin, haydutları takip için nıca müdürün yazıhanesine çık. arça 
0 

u 
1 ı. kılıksız bir tanesi kimsenin na. - Senin canın keyif istesin! .. 

Ar ... ant' tan ı d"kk t• · k · d Yoksa daJ<Yada mısın"·· 
Ticaret UAnlarınıa 

.atın sondan itibaren 
folarında 40: iç sayfa 
kuruş; dlir.düncQ .a 
ikmcl Ye üçüncüde 2; 
4; başlık y~nı :kesmecf 

tuttuğu Norton da Nevyorkun tıJar. O sırada bir iki resmi ve si. " ınanrn cenup ge en zarı ı a mı çe mıyor u. 
en meşhur bir polis hafiyesi idi. vil memur gclmiı;. müstahdemin. kız kardeşi yeni numaralara ~1- Oyunlar devam ederken orta • - Dnha tamam değilim! .. Tel:· 
40 yaşında olmakla beraber çok den izahat alıyorlar, öteyi beriyi kacak, b~ka Amerikalı bir çift hk alkıştan kırılıyor ve 0 , eeylr. lrn arıyorum. 
daha genç gösterirci. FevkaHlde muayene ediyorlar, parmak izle- görülmemiş cambazlıklar yapa · cileri hiç çaktırmadan gözden - Ben sana yer gösteririm. 
kuvvetli ve çevikti. Mükemmel rini tesbite çalışıyorlarclı. caktı. geçiriyordu. Garson çn.ğırıldığı için masa. • dır. 

boks bilir ve Yiu Yitsu denilen Şerif te merkez memuriyle kt. A~ızlnrında kalın pipolar yan. Ismarladığı soğuk çayı yudum- dan ayrılmıştı. 
Japon gUreşinin de ustası idi. sa bir mUlftkat yaptı. Tahkikata pUrü kacmış, boyunları mendil lnrkcn yanında ayakta dikili du. Dışarıda şim§ekler ça'kıyo:r, şid 
Ata. bir cambaz gibi biner, oto. yanyacak malfunatı şube direk. sargılı elleri ön ceplerine sokulu rıın gar!lOna, gayet bozuk bir in. detli bir sağanak halinde yağmur 
mobil, tren hatta tayyare kullan. törüyle birlikte polise söylediler.

1
~~ ~~ğtı burada alıyordu. gilizce ile sordu: yağıyordu. Buğulu camdan içeri 

masını bilir, fevkalade yüzer, bi. BütUn Amerika ve bilhassa San ,----;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;.;;;;;;;;-;;-;;-;-;-;;-·;--;-;-;-~ bakan bir iki gölge daha kP-pr. 
rincl sınıf ta silah nişancılığı Fransisko gazeteleri iri iri pun . f dan girdiler. 
vardı. · tolarla soygunculuk hakkında ya T • hf b• k Arcantina, İspanyol kıyafetin. 

Aynca zeki, cesur, çalışan ve lan yanlış bir çok malfımntı bo- art en lr yapra : de, en güzel dıınelarmdan birlnl 

llüyilk, cok devamlı. 
renkli HAn Tercnlcre • 
Jndlrme:ler .ropıhr. Resoıf 
rın NnUm • ulırı 30 1' ic 
TiCARi MAHl'YETI'E • 

KOÇOK Jr.ANLA• • 

malCımatlı idi. İngilizce, fransız. yuna yeni yeni tabılar yaparak '>ynuyor, parmaklarındaki HM -
ca, almanca, italyanca, ispanyol- yazıyorlardı. ~anyetleri şıkırdata Biktrd:ıta ma. 

ea lisanlanm ana lisanı gibi bi. Weitsey kumpanyası San Fran YAN OINL A R saılan masaya koşarken, sermest 
lir, ayrıca. nısça, holandca, ve .... sisko §Ubesinin başına gelenleri •ıe meftun nazarlarla beraber dö. 
çince konu§mak dahi biliyordu. duymıyan kalmamıştı. Lakin bu rıUvordu. 

vnılır. D5rt s:ılın geçen 
faz:la satırlan beş !kuru 
sap edilir. 

1/l:mel lcupona ge 
J.·Orük ildn lorl/ul ,,O 
indirilir. 

Bu çok yorucu ve tehlikeli mes işi meşhur polis hafiyesi Nor. Bu sene İstanbul biribiri arkasına. yangınlarla karşılaştı. Birden, masalardan. birinden 
leğini içten gelen bir muhabbet. ton'un üzerine aldığını da Şerif Zarar ve ziyanı milyonlara vardıran bu ya.n.gm fcliiket!eri bir adam fırlıyarak kadım yaka. 
le sevmekten başka dehşetli de ve Burly'dcn başka kimse bilmi. kal'§ısında iç sızısı duymamak imkansız. Gerçi tarihin ııman.. !ayıp zorla öptU. Hiddet ve nc!-
para kazanıyordu. Kendisine Şe. yordu. ~ız yangınları ramazan günleri nakzı siyam için tellallar b:ı- retle geri çekilen Arcanti0.3. aç 

\!akıt hem do~rudarı 
ya kendi llhıre ycrm(le, 
kara cnddesfnde \'akıl 
altında KF..lfALEDDlrl 
illin Dürosu eliyle U4d 
eder. (Büronun telefonu: 

rlf :''Nat Pin.kerton senin eline su • • • gır~ırdı. Canı yanmıfi bir halk şairinin §U mısraları yangı;nlaı;ı gözlü mutaaınza şa.k diye bir to. 
dökemez! •. ,, der, gülUştlrlerdi.. San Fransiskonun 44 üncü so. ne ıçten anlatıyor: ~\ kat aşketu. 

l§te 'böyle yaman bir hafiye o. l<ak Glcvland Strit mahal1esinde 
lan Norton'un iki de emniyetli ve "Sandy. Hook" isminde bir bar 

Semti iıirammız idi Beşiktaş 
Anam doğuraydı kc§l'c bizi ~ 
Gl5rüp i§itenler dökt:ı ka1ılı uaş 

(Devamı tıar) 

becerikli adamı vardı. ~ir tanesi vardır. 
ki cmnfyt kaçakçılık bürosu Burada ~hrin en bıçkınları, 

memurlanndan Cimi Şepert, di- hapisane kaçkınları. azılı katil. 
ğeri kızıl derlll Boy Sing ismin. lerf, kabadayıları toplanıp kaçak 
de f ki metre boyunda izbandut ıçld lçerlc.r. TezgahTu., l;em1llerın 

Bir yangın d/cti ecırdı her yanı 
Hor yerl bUr.üdü siyaJı dmnans 

traTa .!atJru1aı; a c~ lu/um ı Bugün SAKAR YA 
Fcerik bir çerçeve için.de bUyük bir mevzu ... 

ua.,. • ..J-._ -~ı -1-.... ç •• .J....ı~- "-'- .ra.n< 

gibi bir adamdı. g\lya limonata, ~croot ve bizi 'Bir cumı.ac cy7edi her §eyi ifna. R O NAL D COL MAN'ı 
Cimi Amerika zabıtasmm en boz.aya benzer bir nevi dan içkL 

kıymetli bir uzvu idi. Lfildn bir si veren dehşetli şi§111nn bir mey 
gün emniyet G.mlrile kavga edince haneciden başka sol yanağında 
resmi vt.ı.zif esinden istifa edfp kaşından çencıııine kadar ıinen bir 
Norton'la. ber:ı.bel' çalışmaya bıçak yarası ta~ıyan fevkalade 
h:ışlamıştr. Boy Sing lse daha on güzel siyah gözlü bir kadın var. 
yedi yaşında iken, Lulzyana'da dır. Bar sahibinin sö7.de metre. 
bir bankayı soyan çetenin baçın. si olan Arcantina, 7.amanm gii. 
da bulurunufl, iki sene polis taki. zellik tel~kkileri aksine müke-m
binden a.kla. gelmedik dalgalarla mel ~ir endama malik harikulftde 
kaçıp kurtulmuş, nihayet sevdi. dans bilen, güzel tcsli bir fabl~c 
ği bir kızın ihanetine uğrayıp pu- adi. Kendisine tutl':un olmıyan 
suya dil!3Urülerek yakayı ele ver. yok gibi idi. Knfalar gizliden 
miş eski bir hayduttu. Lakin ha.. gizliye hafiften dumanlanmaya 
pisa.neye girip on sene yattıktan başlarken 'bu kömür gözlü, ie 
B<>nra uslanmaya kat'l surette ka. renkli tenli dilberin uf ak bir te. 
rar Yermiş ve bir müddet polis bessüm ve iltifatına nail olmak 
nezaretinde ayak işlerinde kulla. için çırpman güruh. çok defa ma. 
nıldıktıın sonra f cvkalade istida- nasız bir kıskançlıkla bıçak br~ 

Zafer dolu muhteeem bir temsili 

Karamazof 

Alevler lçf ndc kaliiık on ;ıç can 
Kalpleri m::7ath f eryaclU figan 
Yarabl>i :ne saatti bu "aat, bu aıt 
Kar etmeyip oWu emekler hdbtı. 

Bu destan çok uzundur. Vaktile yangınlar lçm manzmn 
ve mensur yazılar yazılırdı. Cibali yangını için yazılmış bir 
nesri bugün tarih snyıfnlarmda okuyoruz. 

Ne yazık, ki şiirin cem'i hislerin terennilmüne bir ,.a. 
~~ .~larak telakki edilme::;ine rağmen bugUn ynngın için 
.ıçh ~ıır yamıayı hl~ bir §air istemez, hen vuktile lstanbulun 
fethinden Çıra.ğan sarayı yangınına kadar lsta.nbulun meş. 
hur tariht yangmlan Vakıt'ta "İstanbul cehennemi., bnfiltğI 
altında neşretmiştim. Son yılların yangınlarını o devrin ga
zetelerini sahife sahife tetkik ederek çılmrmıstnn. Bu ay 
içinde milyonlarca zarar ·ve ziyan veren yar-gınları t:ı.rih koy. 
dctmezse gazete sayıfalarında uyuyacak demektir. N. A. 

GAiP UIFUKLA 
Bir ad:ımm ya:.ayabJfaceği eı:ı müthiş macer:ı. L-- FIA TLARDA ZAM YOKTUR. 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞ 
Her 1emekten aonı-a ıünde iic defa diılerinizi 

~ ' Kardeşler 
ışığiyle aydınlattı. Onun bu rurr.n~k 
halini görünce, Fcnya, merakım yene. 
miyerek: 

- Eliniz kanlanmış Dimitri Jiiyodo-
roviç, dedi. 

Yazan: Dostoyevski 

bulagıklığr ~örünüyordu. Fenya .Ga, aş
çı kadın da nerede ise baytlac'lkfordı. 
Dim.itri, kızın yanına oturdu. Zuv;::llı, 
sersemlemi§ti. Başı oğulduyor, ldlişiln. 
ccleri darmadağın oluyordu. F:ı'kat vazi 
yeti kavramıştı. Gruşinkanın bir ay ev
vel kendisine gösterdiği mektubu hatır. 

ladr. Demek bir aydanberi bu <lal&vcre· 
çıkrığı dönüyordu. Bu yeni rakibe o la
zım geldiği kadar ehemmiyet vermemiş 
ve nihayet tuzağa düşmüştü, 

Delikanlı ellerine bakarak: 
- Evet! 

vakitten klaha çok, uıl bu gi ·~ 
kuyordu. On dalcia .sonra Dirııl 
meraklısının evinde idi. Hani ,
c::ılarını on rubleye rehin bıralc 
memura uğramııtı. "Piyotı' :tlW 
çayını içmişti. Redingotunu • 
parti bilJ.rdo oynamağa gidYo~ 
yayı yüzü cözü kan içinde ıô 

Çe•hııen: ltakk ı Sllha Cezaio - l 25 --

kulan adamın kim olduğunu ona anlat. 
mağa vakit bulamamıştı. 

Mityanrn bol bahşişlerini keyifle a
nan bu genç, onu hemen tanıyıp ı:apıyı 
açtı ve gülümsiyerek Madam "Ağra· 
fena,, nın evde olmadığını söyledi. 

- öyle ise neredddir kerata? 
- Timoto ile birlikte iki saat önce 

''Mal:roi,, ye gitti. 
Mitya: 
- Makroiye mi? ... Diye bağırdı, ne 

i~i var orada? 
- 1yi bilmiyonı:-.1 ama, Anladığıma 

cöre kendisine araba göodertn bir za· 
b~t'e buluşmağa gitmiş. 

De:ikanlı, deli gibi eve daldı. 

-5 -

J\N I BiR KARAR 

Pcnya, bUy~k annesiyle birlikte mut. 
f.:ıhta idi. Aşağ·da bıraktıkları nöbetçi
ye gUvenerek kapıyı kilitlcmcıden yaL 
mağ~ hazırlanıyorlardı. Dimitri, odaya 

dalar dalmaz Fenyanın gırtlağma ya
pııtı ve ulur gibi bir sesle: 

- Çabuk sörlc, kiminle Makroiye 
gitti? 

Kadınlar çığlığı bastılar. Fcllenen 
hizmetçi kız: 

- Ay 1 Ay! ..• Durun durun sevgili 
cfndim, söyliyeceğim .. Hiç bir gey saic
aJmıyacağım ... Bir zabiti görme&e gitti. 

Diye kekeledi. 
- Hangi zabiti? 
- Beş sene evvel ken.disini sokak or 

ta•ında b rakan zabjti. 
Dimitri, Fenyanın gırtlağını koyu· 

verdi. ölü gilıi aaptarı kesilmi§tİ. Bir 
şey f.Öylemiyor; fakat gözlerinden her 
J;eyi anladığı okunuyordu. Bunda Fen. 
yanın bir 'kabahati var mıydı? .. Kızca· 
ğız, bir sandıtın üstüne oturmuş, tirtir 
titriyordu. Kolları, korunma:C ister gi. 
bi ilerde idi; fakat .• hiç biri kımı!Jamı
yordu. Göz bebekleri Mity.ın•n kanlı 

ellerine ııapla:ımış gibiydi. Yolla galiba 
terini ııilmek için bu eli kullanmıştı. 

Çiinkii alnıyla sağ yanağında da kan 

Kendi kendine: 

- Bu nasıl olabiliyor? 
Diye aoruyor ve bu soru, bir c~navar 

gibi önüne dikilerek onun kanını <lon
duruyordu. 

Ansızın, kadınların ödlerini kopardı· 
ğım unutarak, gayet tath ve pek yumu 
şak bir ses]c isticvaba başladı. İstin tak. 
ta gösterdiği soğukkanlı incelik, bulun. 
duğu buhranlı hale göre §aıılarak §ey
di. Fenya, onıın kanlı elerinden gözleri. 
ni ayıramadığı halde &orduk!arına bir
bir cevap veriyordu. Gitgide kırcağız 
ona candan hizmet etmek ister gibi bol 
tafsilat veriyor ve adeta bundan ho§la· 
nıyorl:lu. Bu arada Rakitinle Aliyo;anın 
zivaretlcrini ve bu görüşmede olup bi
tenleri de anlattı. Hatta Gru~inikımın 
Aliyoşaya: 

- Ağabeyine söyle. onu tam bir saat 
aevdiğmi daima hat:rlasın r 

De.eliğini bile unutmadı. Bu haber, 
Delikanlının yüzünü tııtlı bir gi.ılü~ün 

Cevabını verdi. Bunu uzunca bır ıtı~ 
küt tal:ip etti. Dimitrinin tcUişı geç
mi§ti. Bükülmez bir ira-de kuvveti bü
tün varlığına hakim olmu~tu. DüşUn

celi bir tavırla ayağa kalktı. 

Fcnya: 
- Ne oldunuz böyle? .. Ba;rnıza vır 

kaza mı geldi? 
J)cl.ii. Genç kız, bu sözleri sanki o· 

nun en yakın bir dostu, dert ortağı imi§ 
gibi söylcyor.du. 

- Kan •.. Evet insan kanı Fenya ... 
Onu n;çin döl..-tüm Allahım 1... önümde 
yükse'< bir sed var Fenya ... Yüksek ve 
korkun; bir sed, fakat yar:n gün doğar
ken, Dimitri, onu qmıı bulunacak. Bu. 
nun hangi se~ olduğunu anlamıyorsun 
değil mi? .. Zararı yok anlama .. , Yarın, 
her §eyi öğreneceksin. Şimdilik Allaha
ısmarladık. Ben kimıeye engel olmak 
niyetinde değilim. Bir köşeye çekilece· 
ğim ... Zevkine bak ıevgiliml .. Sefa sür• 
Madem ki beni bir saat sevdin, o halde 
Dimitri Karama.zoru her .r.aman hatır· 

la!... · 
Delikanlı, böyle diyerek birdenbi:-e 

ç.lnp gitti. Fcnya, boğazına sarıldığı 

- Aman Yarabbi, n~ olduıt~ 
Diye bağırdı. Dimitri hızlı 

lnttı; 

- Tabancalanmı rChindeıt 
mak için geldim. Pek acel~ 
Lütfen siz ıde çabuk olunuı. 

Memurun gittikçe pıkınlıls ~ 
du. Dimitrinin elinde bir baP~ 
tesi vardı. Herkese gösterıne1' 
mut gibi kolunu uzatmı~tı· 

ehemmiyetsiz bir kağıt torn11;,; 
umursuzca elinde tutuyordu. 5.fl 
pıyı açan u~ğın anlattığın& ~ 
ya so'kakta da bu halde imit- ti"~ 
rnakları arasındaki bu para d~ el 
rublelik banknotlaf1dandr. '"i'ı'f° 
sonradan meraklıların ıord~. 'I 
vap verirken bu demetin i~ .~ 
lelik bir yığın teıkil ettiğittl 1'i' 
ti. Mityaya gelince, ağzın• 
içki koymadığı halde sarhott!J• · 

de kafaımdaki fikri !butaın1>"~ell 
larrn derin dalgmlığı vard.ı. /. 

'!ot• yor, aersem sersem 'konu§U 

da yüzü gülüyordu. ) 
(Devamı t•Of 
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Bir Sivri A.1Cı1lının Maceraları: 
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• 0 duğundan artık bunların 

hah olmasına hacet knl • 
k Yalnız zıkrıle iktifa o -
ur, yolunda bir fıkra ila
k ı tı~ecekleri ku\'\eth 

t inal dnhılındedir. Bu tak. 
daki imtiyazatı mutaznm. 

• atı hUmayun, yahut ferma. 
llıtnamenin icrnsından sa. 

- Bizim yaptığımız nizamlara 
bazı mazul \ ükelfı itiz az ediyor
larmış. Artık bunları muhakeme. 
ye çekmedikçe anlaşılan biz ra. 
hat edemiyeceğiz?.,, J · ~ İ 

~:ı;s:İarak bu söz de Resit v agaman davası 
Paşaya yetiştirildi. Bunun üzeri. 

ne esasen hissiyatı feveran ııaun- Katil öldü receg" i kızı köşke götür-

1 Radyo ve Tiy 

Ankara radyosu 
de olan Reşit Paşa bütUn biitün 

' Unla büyük devletlere bir ç:ileden çıkmıştı. Ali Paşa gi'bi mek İÇİn nasıl kandırmıştı?. 
t hakkı verilmiş olur ve kendi yetiştirmesi olan bir ada. 

TCRKln~ ıuoroulFOZ\'O:'\ 
POSTAi.ARI 

Türki,ye R:ıd> osu - Ank:ıra Radyosu 
tle saltanatı seniyenin is- mın sadaret makamına geçtikten Vaydman davasını, muhakeme. 
ihlal edilmiş olur. sonra bir gün kendisini muhakc. nin her cclsesindcki safhalan ile, 

tarnanlarda Paris kongre. me etmek gibi bir söz söylemiş bugüne kadar naklettik. Muhake
lınek için kendimde bir ar. olmasına nasıl tahammül ede • menin dördüncü celsesi de hayli 

diyordum. Fakat işlerin bilirdi? mera!dt olmuştur. 
Ye eekle girdiğini gör. Reşit Paşanın ilk hatırına ge- Ozamana ka.:lar, hakimin sual· 
bu tUrlU mahzurlardan len şey meşihat dairesine gide - terine gayet ktEa cevaplar veren 
k artık imkansız oldu - rek şeyhislam efendi ye bu hfidi. ve ekseriya: ''hatırlamayorum. 

kanaat getirdikten sonra seyi nakletmek oldu: Söylemeyeceğim, mazur görün" 
ta.rarıı bir maddeye imzn - Eğer ahval ve harekfıtım. diyen katil bu celsede kabahat. 
~ ınecburiyetinde kalma - · dan dolayı muhakemeye davet e- larmcian biri hakkmda oldukça 
1ll gitmrdiğime bilakis son dilecek olursam buna şimdiden malumat vermiştir. 
. e memnunum .• , hazır bulunuyorum. Saltanatı se. Mahkemenin ele aldığt dava, 

,ı t Paşanın bu tarizkfı.r söz. niyenin istil:liiline do~unan ve Cin Koven ismindeki Amerikan 
1t )ahıız ıslahat f crmam hak. hususile padişahımız efendimi • dansözün ün öldüriilmcsidir. Bu ci 

C.ç ki ınütalealarını ifade etmi. ze borçlu olduğumuz sadakate nayette Vaydmanın arkadaşı Roje 
.~ .ı\Yni zamanda içinde bir münafi görünen şeyleri beyan \'e Milyonda suçludur. Hakim evvela 

talebe edemediği 1ztrraba isbat etmekte- terec.ldüt etmem.,, Milyone: 
Ciitnan oluyordu. Fakat Re. Dedi. - Mis Koveni nerede tanıdınız? 

nın. bu ıztırabını tadil et- Şeyhislam efendi her ne kadar diye soruyor. 
~ "n.de olmadığı için Ali Pn. kendisini tcşkin etmek istedi ise - Paristeki bir otelde. 
~a söz söyliyemedi. Yalnız de yine onun hiddet ve şiddeti - Nasıl tanıştınız? 
, 1 sıkıntılı ahvalde mutadı bir türlü geçmi~ ordu. Bundan - Kendisini gördüm. Görüş· 
• gibi ellerini uğmıturnrak: sonra Abdülmecide bir layiha mek istedim. Kabul etti. Kendisi. 
~e Yapalım bizler ellerimiz. yazarak ıslahat Uiyihası hakkın- ne tsviçreıdeki bir kimyevi mad. 
~?eni yapıyoruz. Eğer bu şe. daki tenkitlerini burada izah ve deler fabrikasınm mümessiliyim 

letin istiklalini ihlal eder teşrih etmeğe karar verdi. dedim. Sonra beraber bir Ôtom0-
teıakki fdilirse memleketin "Re~it Paşa padi!';aha verdiği bile bindik. Bizim köşke gittik ... 
Vardır. İstediği gibi hare. bu layihada Ali Paşrtnın icraatı Cinayetin işlendiği yer, Vulzi 
r .. , m şu suretle tenkit ederek şöyle köşküdür. · Burasını Vaydmanla 

bildi. diyordu: • Milyon beraber tutmuşlardır. Ha 
Sulh şartlarının dördüncü mad. kim Milyone soruyor: 

konusmadan sonra Reşit ve desinde "lpt~ siyasi hukuk;, ta. - Köşkü kim tutalım dedi? 

8ohkluk adeta resmi bir ~~~irmiyerett;b~~;ha;- müttefik~ik ;se;abe:karar verdik 
d k halini almiştı. Balo dö- na gelen bir süküt ile kar§ılanma. _ Fakat, köşkte bir güzellik 
e Reşit Paşa ıslahat fer. ~ı, sonra mezeleler esaslı suret. müessesesi kurmayı evvela kim 

~ n matbu bir suretini bul. te tetkik olunmaksızın Viyan.ada cüşUndü? 
lllıu C!ikkatle okudukça bir aktolunan protokolu imzalamak 

1. - Vaydm:ın ..• 
-tıt edilecek noktalar bu. için devleti aliye "işgu·· derine sala. u Bunun üzerine Vaydman, yerin-

d • hiyet verilmesi, daha sonra salta- den kalkıyor, itiraz ediyor: 
an SOnJ:'a şurada, burada natı seniyenin sadece d:ı.hili ıımu. - Doğrusunu isterseniz, gü-
. arasında ıslahat ferma. runa taalluk eden nizamlar için zellik müessesesi falan kurmak 

i1~e bahis geçtikçe bu ted- burada sefirlerle mlizakerelere istediğimiz yoktu. Bu hika) eyi 
~ e~.e ~.enkit ~tmeğe ~aş • girişilerek zabıtlar bile tutturul. 
~ turlu tenkıtkar sozler ması devletimizin yüksek istilda. Jan Blan'dan para koparmak için 

lmn.. -r uy.durmuştuk. 
. une ali Paşanın kulağı: lini ve hükiimdarlık hukukunu 

:Ordu. Her devirde olduğu tehlikede bırakacak siyasi hata. - O halde, niçin Vulzi köşkü gi-
kseı· mevki i!'lgal eden in. lar te!'lkil eder. Eğer bu fermanı bi, gizli ve ~e:>siz hali ile meşhur bir 

"l ·~asına girerek bunları ali her ne şekilde bir ibare ile o. yeri intihap ettiniz? 
erıne düşürmekte :menfa. Jursa olsun muahedeye dercedile. Vaydman hiç sesini çıkarmayor 

lı~- -k o zan:a_n~n _en ~cvaçtn ccl~ o!u.rsa artık maazallah dev. ve müşkül vaziyette kalmış bira
~dnn hırı ıdı. Nıhayet letımızın taksime uğraması de- dam hali de göstcrmcyor. Fakat 

tleri i ite isitc sabn tü- mel. olur. Milyon söyliyeceğini !•§myor çün 
lJi Paşa bir gün: (Devamı var) kü Vaydmanla suç ortaklığı daha 

VAifr -sPoR MU .. -81-B-AK-AS~- ~:;~:~,a~:~~.~~~::aki!~'. 
H 1 - Bakın, dıyor, Vaydman tekrar 

~ söylediklerini dc~iştirdi. .. 

Utbol, GUreş, Yüzme Vulzi kö~künü her ne maksatla 

~e Atletizm Amatörleri tutmu5 oıur:sa oı:un1ar, oradaki ci
naye1 nasıl ışlendı? 

Arasında Vardman bunu şöyle anlatmaya 

SPOR 
Yıldızını 
~eçiyoruz 
t\ BiRiNCiYE 
13 İr s· "ki t l . 1 S f e Atlet Şerif 

•1nciye: - Şık ve kıymet 1i bir saat; uçiıncüye: - bir çift 
;~: dördüncüye:. - Bir şapka; beşinciye: - Bir senelik 
1 Hafta abonesı; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo· 
gı; 4 kişiye birer çift ipekli çorilp; 10 kişiye birer adet 

Cltc • b"I • b pıyango ı etı, on eş okuyucumuza birer şişe bil· 

başla yor: 
- Cin Kovenle bizim köşke ge-

1 lirken kız yolda bir aralık: 
1 "Teyzem kimbilir ne kadar me
rak edecek! dedi. Sizi daha yeni ta
nıdım, beraber kötkümüze gidiyor 

rum. Teyzemin de haberi yok.., 
"Neyse köıke gitik, Bahçeye 

\ girince evvela birbirimi~in muhte
lif pozlarda resimlerini çekdik. Son
ra içeri girdik." 

\'aydman bundan sonrasını an
latmayor, susuyor. Fakat cinaye
tin nastl iŞlcndiği malumdur. Reis 
anlatıyor: 

- ... İçeri girdiniz. E\' eta biraz 
oturdunuz.. Kıza itimat verdiniz. 
Sonra birdenbire üzerine atıldınız. 
Bir ha\"lu ile ağzını tıkadınız ve 

Dı\LG:\. UZU~I.UCU: 

16:.19 ııı. 1113 Kcs./120 Kw. 'l'.A.Q. 
19,74 m. 15195 Kcs.120 Kw. T.A.P. 
31,iU ın. 9165 Kcs./20 Kw. 

'ft'RKIYE SAATl\'1.E 
19 - 3 - !139 - 25 - 3. 939 

HAFTAl.IK l'HOl;RA:.I ·.·o. 17 
PAZARTESi - 20 ··3 - 1939 

12.30 Program. l~.35 Tilrk miizl· 
i • pi. 13 Meınlckel sa:ıl D) arı, DJUll , 

nıeteoroloıı h:ıberlerı. 13.15 - l4 l\lu
zik (l:l:ırır miızik - pi.). 18.30 Prog· 
rom. 18.Jj Muzlk CC:ızh:ın<l - pi.). 19 
Konuşma (L>oktorun s:ı:ıti). 19.15 
Türk müziği (il ılk musikisi· Cura ,.e 
sazla) Sndı Ya,·cr Al:ıınan. 19.351 ilrk 
miizığı ( 1'\:ırı ~ık program) <::ıl:ııılnr: 

• Hukl.ı L>erııı:rn, EFef Kndri, H:ıs:ın 

Gilr, H.ı'iri Crıer, Jlnnıdi Tokay. O
kuyanlar: Tahsin Karakuş \ e Ce!Cıl 

Tok e . 20 Aj:ın5, meteoroloji haber
leri, ziraat borsnsL (fi~ :ıt). 20.15 Türk 
milzığı ( Klıio;ık proııı am) ld:ıre eden: 

man'm suç ortaklarından Kolet 
Triko ismindeki kadının, şahitler

den Mutiyi, bir cinayetle itham et
tiğini yazmıştık. 

Oı:ün, şahit olarak mahkemeye 
çağırılmış bulunan bu adamın gel 
mediği görülüyor ve kaçtığt zan
nedilerek polis vasıtasiyle getiril. 
mesine karar veriliyor. 

Fakat, ldördüncü celseye Muli 
kendisi geliyor ve kendisinin bu 
işte hiç bir suç ortaklığı olmadığı
nı, itham edilmesinin sırf bir iftira 
olduğunu söylüyor. Muhakeme 
neticesinde reis de adamın suçsuz 
olduğuna kanaat getiriyor. Esasen 
Kolet onu kendi kanaatine göre it 
ham etmekte idi ve l-Jclil olarak bir 
şey gösteremiyordu. 

Leblon ismin.deki adam öldürül. 
Jükten sonra ertesi gün Muli'nin 
evinde onun eşyaııru gördüm der
ken de yanılmış olduğu, bu eıya
ları benzettiği anlatılıyor. 

Muhakemenin gelecek celsesin
lde Vaydman cinayetlerinden bir 
diğeri hakkında isticvap edilecek. 
fü. 

Mesut Cemil. Ç:ılıııılıır: Yecilıc, l"nhi· 
re Fer an, Heşal Erer, Ruşen K:ıın, 

Kemal Nh nzi Se~ hun, Cevdet Kozıın, 
Cevdet Çağl:ı, Zühtü füırdakoğlu1 
ll:ı ı i t'ller. Okul anlar: .'.nkııra rnd· 
yosu kunıl" okllltıcul:ırı (Koro). 1 -
Tıınburi Zekı :ııetınıcl ıığa • Ferııh· 
feza peşre~ i. 2 - Jlıımmıımt zade ls
mı:ıil dede - Ferııhfeza bırinci beste. 
3 - llıınıııııımi zade lsm:ıil dede · 
Ft•r:ıhfeza oğır seııı.ıi. 4 - Reşat E· 
rer • Keman tııksimi. 5.- Jfıımınıımt 
ıudc Jsiııııil Jetle - Şehnaz şnrkı - Sa
na ey <"anımın canı efenliim. G -
• em ııi....ll.u.ıt ooıii - Sehnnz ar'kı • 

1 
Mcrnıııı nndebılln 'aslı sUld r. 7 
Dellal z:ıde - Şehn:ıı şarkı • Etmedin 
bir lalız:a ih) a hııtırı \•iranımı. 8 -
Dede efendi - Şehıııız şarkı - Gonül 
durnı:ız su gibi çağlar. 9 - T:ııılıuri 

Osman be~ in • Ferahfeza sİız semai· 
si. 21 Memleket saat ııy:ırı. 21 Konuş
ma. 21.15 Esham, tohvilut, kambiyo -
nukut borsası (fiynl). 21.25 Neşeli 
pliıklar • Rr. 21.30 l\lüzilı: (Saksafon 
solo - :\ihııl Eseııgin) .ı .;... Sid phi· 
Jips - Aıııcli:ı. 2 - J. Gureril·h - ldıı. 
3 - ~l:ıx llerzl.ıcrk - Laıııento D"A· 
ınour. 4 - Sid ııhilips - 'fvilliglıt 
\'hisper~. 5 ..... J. GureYklı • Habane· 
r:ı. 21.50 Müzik (Melodiler • pi.) 22 
Müzik ( Küciik orkestra • Şef: !'\celp 
Aşkın) l - Rynıiııg • füıtcrmezo. 2 -
y,·:ıin • Uuılııkl:ırın ! .. operetinden pot 
purl. 3 - lleckcr - llkbah:ır. 4 -
Nieıııann • Çıırli ton (dans). 5 -
t;.ınglberger - Küçük toploıılı (}le· 
'ü - lfoterzo). G - Schieder - Uinle ... 
keman ne söyleyor (Tango). 7 -
Kutseh • Mucnr mar~ı. 8 - Johonn 
sıram;'\ • Şen \'iyana (\'nls). !) -

~t:ıinzer - i\'yana polkası. 10 - Uu
c:ılossi - P talozzıının lıir ş:ırkısı • 
<ii rihirilıiıı. :.!3 :Müzik ( C:ızb:ınd • pi). 
23.45 • 24 Son ajan~ haberleri Ye ya 
ı·ıııkl progr:ını. 

SALI - 21 • 3 • 1939 

12.30 Program. 12.35 Türk müziği 
pi. 13 Memleket saat ay:ırı,"ııjans, me· 
tcoroloji h:ıberleri. 13.15 :\füzik (Sen· 
fonik pUlkl:ır). 13.45. H Konuşma 
(Kadın saati - Ev hayatına ait). 18.30 
Program. 13.35 Müzik (Dans pltıkla
rı). 19 Konuşma (Türkiye postası). 

Eğelenceli köşe: 

7 

8 

YUKAHIL>A~ ASACI: 
1 - :lliakil nsılaları. 2 - Işıksız. 

3 - Uzam:ıktan emir, mahkemeler 
tarafından nrilen kağıt. 4 - Bir f· 
sim, bir h:ırr. 5 - Kapının alt kısmı. 
G - ~ilmune. 7 - Yerinde bırakm:ık, 
hir l(Öz rengi. 8 - Mcktt"p. 

Dünkü Bilmecemizin 
HalledilmiJ Şekli 

SOLDAN SAGA: 

0 Ionya; 15 okuyucumuza birer şişe küçük kolonyao 25 ki. 
birer tuvalet sabunu; ayrıca 150 kişiye muhtelif cins be. 

musun~? 1 - Muharrem ayının meşhur aşı, er. 
boğdunuz .. Değil mi? ltiraf edİ)Orl SOi.DA •• SAGA: 

lLL~~~~~~~~~~~~~~~-~--~~-~-~U-~~lltikr~alf~e~~~~k·~~~nübakamva- kö~~ 2 -~ttegünd~. 3
-Ab-... lranoanın Lulhaı.nh"'" ..... ._. .4 _ nı .. 

1 - Akııgündüz. 2 - Uk - Aidat. 
3 - Titanik - Raf. 4 - Ena) ilik. 5 -
Snr:ıy • Cahil. 6 - Kôtib • .MI. 7 -
Nazi • Akar. 8 - Ayıb - Konak. 9 -
Sıkıntı - Re. 10 - lkn - Ok. 11 -
Tahtakurusu. 
\'UKARIDAN ASAr.I: 

:1 - ..... ~oft.:t '> - ll-~t ........ t - ,,,t .. rıı 

19. 15 Turk müziği 
fi ye Tokııy ve '1 ahs 
juns, meleoroloji h 
hor :ısı (fiyat). 20 

Çut:ınlıır: \"ecihe, 
şen Kam, Cevdet · 
Okıı~ıınhır:. ·cemi 
Jek Tokgöz. 1 -
giıh peşrevi. 2 -
di - Segl\lı ş:ırkı • 
3 - Hacı Arif bey 
nınz ilaç sinei sııtp 
Kanı • Kemençe t 
Ziy:ıııın - ?ılil te:ır 

bu 115kın s:ıf:ığınd. 
kiisü • Biılhül t.ış 
Halk türküsü • Esm 
8 - Ahmet Rnsimi 
Can hastası) ım. 9 
- Hicaz şarkısı -
10 - llicnz ş:ırkı -
k:ın. 21 Memleket 
nu'jınıt (Hukuk ilm 
21.Hi Eslı:ını, t:ılıvi 
kul Lors:ısı (fi)ul) 
lnr - n. 21.30 Mü 
r.ı~ı - Ser: Hımın 
!\! cndels oh n - D:ı 
uvertur(\. 2 - W. 
nınr:ılı senfoni, el 
cnfonisı). Allcsro 
cnnlabılc. ·Monucll 
3 - P. Corneliu~. 
\Crlüriı. 4 - F: M 
tore~gucs 1 - Mnrc 
3 • Angclu . .C • Fc 
Müzik (Eğlenceli 
(Ctızbıınd • pi.). 2 
haberleri '"e )arın 

-·· • • i -· 
lii 

20 -
ak 

Komc 

Çıırşnmb:ı: l\I. Yes 

Yeni 1 

r~ı~~.:: 
(Se} Atıla 

• Mesleki letkf · 
gitmiş olıın Erzu 
Jşc:ın şehrimize d 
Anknraya sitmiştlr 
tlcesini Dahlliye Y 
bildirecektir. 

• Yolcuların \e 
berinde ıelinlikle 
resmini derhal t:ıh 
telif istııs) on ,.c rı 
ııı:ık üzere yeni ti 
lıııkkuk makbuzu k 

• D:ıhiliyc \"ek 
ınurlurınn tc:kaüdl 
yeni .bir kllnun lt\ 
wdır. Bu lllyihnya 
lıususiyeden maa, 
Ankara belediyele 
siye memurları, dl 
ları gibi tekaüt 
dır. 

• Şelırimizdc ye 
liye tahsil şubeler 
verlldiaınden esasi 
zırlanmıştır. Ynkı 

cilcccktir. 
• Evvelki gün şe 

ıııım bandıralı sey 
üç film operatörü, 
milsaadeyle şehrim 
si nenı:ı) :ı çekmiştir 

• Silmerbıınka b 
yeti hniz müessese 
miye ittimnlarında 
şehrimize gelmiş o 
nıum mudürü Nur 
ka~·n nit bazı işler 
kıkat ):ıpmakt:ıdır. 

• Şehrimizde ka 
rinde tetkikler y:ıp 
}eli nzuınd:ın müh 
rim ve müşavir Ka 
""" fnhroil-al"r-1nil<> 



Paristeki mühim milli maç 

Fransa 2 - Macaristan 2 
Barek vasıtaslyle on beşJncl da
kikada birinci golU atmıştır. 

Macarlar biraz sonra buna mu
kabele etmişler ve devre bir bi· 

16 mart perşenbe gUnU Parls
te Fransız mtm tnkrmı, Mncnr 
milli takrmfyle }{arşılaştı. Ge
çenlerde Fransanın şimal muh· 
tellU. gayrlresmi Macar milli 
takımı olan Peşte muhteUUni 
mağlftp edince e!kArıumumlye 
haldı olarak Fransanın lehine 
bir Umlde dUşmUşlerdl. Zira bu 
Umltler lnl takviye edecek yeni 
bir aebep de Macar mım kadro
sunun geçen hatta Hollandalı
lara yenllmesldlr. 

re bitmiştir. 

Haftaymda Macarlar sahaya 
__ ,. ____ ____ E_o_1ıJcu_r ipik1erc i§lirak eden 7'a1ıraman 'SUvarfüırimlz ve mtl.!al>aka!ardan 'btr glM2nflf 

ve blrlbirlerine daha. alıştıkları .ıf'..----------

görUlUyordu. Açıklarla. yaptık- F e de r as y o n-, 
lnrı birçok hücumlar sonunda 

yeni beynelmllellerden sağ acık· Reı"slerı· tayı·n 
lnrı ikinci Macar golUnU de çı-

karmıştır. Bu sayı Uzerino her d"ld" 
!ki tara! da azamı hızlanmış, e 1 1 

llılaear tek seçicisi doktor Dl
etz Fransızlara karşı takımını 

bilhassa muhacim hattında çok 
değiştirmiş ve gençleştlrmiştlr. 
Meşhur Forvert yıldrzlardan 

doktor Şaroşl, Saş, Toldt, Tlt
kşo, Zengeller bir tahta da feda 
edilmişlerdir. Buna mukabil 
santrhatta da Şaroşlnin 19 ya
şındaki kardeşi kUçUk ~aroş 

tecrUbo edilmiştir. 

Parla P. T . T radyosunun ver
diği tatsll!ta nazaran Macarlar 
bu değişiklikten pek de mem
nun kalmamışlardır .• Maçın lıa· 
şmda ve sonunda Fransrzlar h!\
kim oynamışlar ve kaçan mtite
kabll bir suru frrsat sonundn i
kl ikiye berabere kalmışlardrr. 
Goller şu şekilde olmuştur: 

Birinci devrede çok gUzel ça
lışan Fransız muhacim hattı sağ 
içleri MUslUman f utbolcu Ben 

Fenerbahçe 

I~kfn maçın bitmesine Uç daki
ka kala Fransızlar beraberlik 
sayısmı temin etmişlerdir. 

MET 

Pera - Şişli 
B. Takımları Maçını 
2 - O Şişli Kazandı 

Oyunda iki Takım 
Biribirleriyle Dövü§tüler 

Dün sabah Taksim stadında 

Şişli ve Pera klüplerinin B takım
ları karşılaştılar ve hakim bir o 
yun oynayan Şişlililer maçı 2 • O 
kazandılar. 

Müsabaka esnasın.da sert bir ha 
reket yüzünden takım oyuncu
ları birbirlerine girdilerse de h ake 
min kati ve yerinde karariyle faL. 1 

la sürme.i!en bu çirkin dövüşün 

önü alındı. 

Klubünün 
Dünkü müsabaka dolayısiyle 

iki tebliği 
F-.wb.ıı~ Spor klübünden: 1 müessis arkadafların o gün ve sa. 
Fener.bahçe klübünün 31 ıene atte k!üp me:kezine teşrifleri e· 

gibi usun bir spor hayatı devre. hemmıyetle rıca olunur. 

ıind• tesadüf etmediği bir vaziyet Ankara da b" . k 
karpsında kaldığım ve idare he. 1S1 • 

Ankara 19 (Hususi) 
Teşekkül eden Be.den Terbi
yesi Umum müdürlüğünün 

Hazirandan itibaren faaliyete 
geçecek olan federasyonlanna 
kimlerin tayin edileceği ta. 
hakkuk etmiştir. 

Öğrendiğmize göre federas. 
yonlar şu şekilde kurulacak-
tır: 

Atletizm 
Reis : Ahmet Fetgeri 
İkinci r eis: Adil Giray. 

Güreı 

Reis Seyfi Cenap. 
İkinci reis : Sadullah Çift

çioğlu, 

A za: Yüzbaşı Tayyar. 
Su Sporlflrı 

Reis : Abdurrahman, 
i kinci reis : Rıza Sueri. 

Dağcılar 

Reis: İsmail Hakkı. 
lskrim 

R eis : Fuat Balkan. 
Futbol 

Reis : N üzh et Abbas. 
İkinci r eis: Ziya Ateş. 

Bisiklet 
lzmirde 

y eti kararına muhalif olarak bazı f efl 
1
• tzmir, 19 (A .A.) - DugUn. 'lz 

oyuncwlann isyankar harekette gezinti mir - Urla şosesi Uzerinde yapr-
bulun.duklannı teessürle kaydet- ı dö dU U h "tnnrn 60 kilo A nkara, 19 ( A.A.) - Bölge an r ne nı 
mekteyiz. 

Bu bapta müıevvik ve muhar. 
r ikler hakkında muktazi tahkika. 
tın yapılmakta olduğunu ve taay. 
yun edecek vaziyete göre en şid
detli d isiplin cezaları verilerek tat 
bikinin fevkalaıde olarak davet e. 
d ilecek m üessisler umumi heyeti. 
ne bildirilmesi tekarrür etmiştir. 

*** 
Fenerbabçe Spor klübünden: 
Mühim bazı mesail hakkında 

m üzakere ve karar alır.mak üzere 
müesıisler umumi h eyeti 26 • 3 -
939 pazar 1:ünü &aat 10 da fevla
llde olarak içtima edeceğin.den 

Milli Maçlar -------
Belçika Hollandayi yendi 

Anvers, 19 ( A.A.) - 40.000 
ıeyirci önünde yapılan ve büyük 
bir all'k:a ile beklenen Belçika • 
Hollanda milli futbol kar§ıla§ma
u , Bet~ikalıların 5 - 4 galibiyetiy
le nıticelenmi§tir. 

bisklet ajanlığınca ter tip cı:lilen ve 
Mayıs nihayetine kadaı- her h afta 
~evam edecek olan bisikletli gezi· 
lcrin ilki, stadyomda toplanan el· 
liyi mütecaviz bisikletçinin iştira· 
kiyle yapıldı. 

Saat tam 10 da sta.dyomdan ha. 
reket eden kafile muntazam bir 
surette orman çiftliğine doğru yol 
almağa başladığı sırada, yakin ala 
kalan ile gençlerimizi son teşvik. 
ten geri kalmıyan beden terbiyesi 
gen! direktörü Tümgeneral Cemil 
Tanerin bisikletli olarak kafilenin 
ba§ında yer almı§ olduğu görülü. 
yor.du. 

Kafile böylece O rman çiftliğine 
üst yoldan ve hafif bir seyir ile 
gelmi§ ve burada yarım saat kadar 
bir t evakkuf devresi geçirmiştir. 

Bu esnada bisiklet sporu üzerinde 
konuşmalar yaprlmış ve ayran içil 
miştir. 

Havanın biraz soğuk oluşu pro
gram mucibince yapılması lazım

gclen eğlenceli oyunların yapılma 

(Devamı 9 111101ıda) 

ınetrnllk bisiklet koşusundan 

P.lrnan neticeler memnuniyet 
lıahşetmiştlr. 

ı - Alsancaktan Bayram, l 
saat 50 dakika ne. 2 - Ateş· 

npor<lan Süleyman, 1 saat 58 
dakikn ile. 3 - Alsancaktan ls· 
mail. 

Eskişehirde 
Eskişehir, 19 (A.A.) - Bu

gün yapılan seri bisiklet yarış
lnrmda GO kilometrelik koşu ne 
tlceslnde: 

ı -1dman yurdundan Ali iki 
roatte. 2 - ldman yurdundan 
J';ekeriya tekerlek farklyle. 3 -
Demir:;porclan Osman, ikinciyle 
arasındaki !ark gene tekerlek 
farkiyle. gelmiştir. 

An karada 
Ankarada aynı mesafede ynpr· 

lan bu mUsabakanın neticesi şu· 

ılur: 
ı - Nuri Kuş ( 1 saat 50 da· 

kika). 2 - Ali (3 boy farkla). 
1 - .Ala.ettin (iki boy !arkla). 

. ' 
\\ ·- ' ' . ' ,, . ... 

Manialı At Yarışlar 
Dün yapılan ilkbahar müsabakaları 

birincisi çok güzel oldu 

A vrupaya gidecek binicileri 
muvaifakiyetli neticeler aldı) 

Sipahi ocnğı ilkbahar konku
riplk'leri dUn Sipahi ocağı sa
hasında yapıldı. H aYanm iyi ol
ması ylizUndcn, saha binlerce 
seyirci ile dolmuştu . 

Sipahi ocağı başkanı Bay A· 
sım Sorgun, stivnri binicik o· 
kulu komutanı Albay Saim Ön· 
hon, Doktor lhsan ŞUlfrU Aksel, 
•revflk Ali Çinar tarafından ter· 
tıp edilen lrnşularda I<::mekli Al· 
bay Şeref komiserlik vazifesini 
almıştı. 

BlRlNCl MÜSABAKA: 
llk mtisabnkaya saat 1i <le 

Başkan ile ikinci, Afacan ile U· yUkseklik ı,ıo tasnif hat 
çUncU gelmiştir. 
1K1NC1 MÜSABAKA: 

Bu koşuya binicilik okulun
da kursta bulunan topçu subny
lrırı iştirak etmekteydi. :'.\lania 
adedi 12, en cok yükseklik ı.ı o 
tasnif zaman Uze rine idi. 

Bu ınUsabakaya beş sU\·ari iş-
Urnk etti. ::\'c ticede blrinclli~f 

Ü. Teğ. Zeki Ural Şahin ile 1,4 7 

dakikada, ikinciliği Ü. Teğ. lh· 
san Özler Aşina ile 1,50 daki· 
kada, UçllncülUğU YUzbaşı Ce
mil Pamir Hurma ile 1,59 dakl· 

rine idi. 
Bu mUsabakaya sekiz fi 

iştirak etmiş, neticede bJr 
ği Asteğ. Necdet Aykot 
ile, 1,21 dakikada, iklll 
Teğ. Nihat Erkan Altay ııe 
dnkikada, UçUncUlUğU J. 
lrfan Baktır Karaca He 
dakilrnda kazanmrşlnrdır. 
DÖRDÜNCÜ MÜSABAKA' 

Orhan Azizin Başkanı ile baş- lrncla kazanmışlardır. 
landı. Sivil binicilere mahsus o- ÜÇÜNCÜ MÜSABAKA: 

Merhum muallim 'fU 
Avni mükt'tfatı olan bu IllU 
kaya altr yaşından itibarell 
cins atlara binmiş bulunn 
Yariler iştirak ediyordu. l'1 

adedi 14, en çok yUksc kli1' 
tasnif zaman tizerine idi. lan bu mUsabnkaya Orhan A- t'çUncU müsabaka binicilik 

zizle Bayan !\IeHihnt Aksel işli- okulunda kursta bulunan sliva· 
rak f'tme kteyclil e r. ri subayları tarafından yapıl-

(. 'ı , n \ ı l ı Alckızr ile lılrincl , j mı~tır. l\Innia adedi 12, en çok 

Otuz binicinin iştirak e 
bu ınUsalıakada birincili 1 

Teğ. Kudret Kasar Bora 1 
39 dakikada, ikincill~i tJ. 

......._...,._,, .&._j,..t- o.• .. •• " - •• l\ 1,. J 
39,5 dakikada, UçuncU 
ü Teğ. Bekir Akrnal Kibllr • t 
1,44 dakikada kazanmışlll 
BEŞlNCl MÜSABAKA: 

GUnUn en heyecanlı nıUd 
knsr beşinci mUsabakn. ıdl 
bağ Ağn. müka.fatı olan btl 
sabnkaya 1939 yılı AvruP3 

b• nelmilel atlr mania musıı b 
!arına iştirak edecek oıan d 
eller giriyorlardı. Mnniıı. ıı 
14, en çok yükseklik 1,50• 
çok gen1şlik dört metre, tB 

hata Uzerineydl. 

Kır Koşusu 
Bu musabaknya on nd ıı 

tirak ett1. Neticede blrlflt' 
Musollni kupasını ıtaı9 

YUzbaşı EyUp öneli beYil~~ 
Jel müsabakayı kazandığ! 

1 
ile l,32 dakikada, ikincilığ 
başı .Ahmet Kızılkan .Ak1'< Türkiye Birinciliği müsabakasını lstanbul kazandı 

Ankara, 19 (A.A.) - 78 atletin 
i§tirakile ve 17 bölge arasında ya
pılan ve 19 Mayıs stadyomunda 
başlayan bugünkü kır koşusu bü
yük bir alaka ile takip olunmuş. 

tur. Yarışlaı1dan alınan teknik ne
ticeler şunlardır : 

Münfer it koıularda : 

3 - Yorgi 
4 - Hasan 
5 - Hakkı 

l4,o9 ı,37 dakikada, UçUncu1uğU l 
başı Salın Polatkan l{allıı 

Bu 'koşuya müsabaka harici ola. 
rak Demirspor.dan Hüseyin de gir 
miş ve yarışı 13,50 ile bitirmişti. 
Koşunun asıl birincisi olan Andon 
yadis kendine ait olan 14,30 ltk 
rekorunu kırmıştır. 

kazandılar. 
19

r 
DUnkU ilk tccrUbe koşıı 

i{ahrnman binicflerlnıiZ ,·B 
parlalt ve Umit verici ın11,eıı 

1 - Rıza Maksut 18 da. 46 sa. 
2.10, 2 - Ali Çakır 19. da. 17 sa. 
2., 3 - Artin 19 dakika, 54 sani. ~P""f".!!11:~111111:91t~lııı 

luyetler kaznnmışlardrr. l'- st 
!erini candan kutlar ye bll tıı" 
tle TUrklUğtin yUzUnU ntıır 
tarım gUvenlo bekleriz~ 

- ii" ye 4.10. 
Gruplar arasında yapılan t.ıu. 

nif te : 
1 - İstanbul 9 puvan ile, 2 -

Ankara 19 puvan ile, 3 - Kocaeli 
~8 puvan ile, 4 - Konya 44 pu· 
ıan ile, 5 - Eskişehir 58 puvan 
'le, 6 - İzmir 64 puvan ile, 7 -
Bolu 66 puvan ile, 8 - Kayseri 68 
?Uvan ile, 9 - Bursa 77 puvan 
le, 10 - Gaizantep 78 puvan ile. 

--o-

Be~iktaşlıların Dünkü 
Müsabakası 

Beşiktaş klüb..i tarafından 'ken. 
Ji atletleri arasında tertip ettigi 
'..içüncü kır koşusu dün kliip mcr. 
·~eziyle Yıld z arasındaki dört bin 1 
netrelik mesafede yapıldı. 

On atletin iştirak ettiği dünkü 
koşuda alınan neticeler şunlard·r: 

1 - T. Andonyadi3 13,53 
2 - Mahmut 14,05 1 

' .. 1 . ' 
Bcşikfn.~?ılamı l~ır l;o:;usunda ui. 

· rinci gelen Andonyadis ve 
ikinci Mahnıut 

Galataspor Klübi.İJ1 
Kongresi 1,ı 

Ekalliyet klüplezin':len v:erı 
porlular dü.ı mutat kongre 
ıapmışlardır. t Jı 

r e Toplantıda senelik faa •Y 
50 

kınc1a raporlar okunduktan iltıl 
yeni idare heyeti şöylece seÇ 

tir : J{olcİ 
Seferoğlu, Adriyadis, jt1} 

Katrapanis, Harisopulos. su J' 
dis, Kasabidis, Andonidis "'e 

nopulos. ____/ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

· ıe 
26 Martta yapılacak mühim maçlar münase~~!~ ..... ········ ................................................................................. ? 

ltalyanlar mı, Almanlar mı • 
Arkadaşım ız Muvakkar Ekrem Tala nurı 

yaz ı s ı yarınki nüshamızdadır 



~~~llİil~*!l~~~~ 
:-vsrs.rnmıalar aeremonl ya parkeJS ,,e dUnkil muhteı=tıcr maçında Süleymaniye - Bifli kan." ğ: Şifli forması altında". 

illi Künıe maçları 
na dün başlandı 

-
~nkara ve izmir müsabakaları 

beraberlikle. nihayetlendi 
Beşiktaş, sahaya çıkmıyan Galatasaraya hükmen galip geldi, 
Vefayı 1 • O yenen Fenerbahçe bu maçı kabul etmiyor 

te>ıedcnberi yapılmakta o
\ küme müsabakalanna 

te1ırimizde de bqlandı, 
l>ıı defa yeniden tanzim e. 
te latanbuZ klüplcri aleyhi. 
lanmı~ olan bu kümenin 
nıesi yüzünden memle. 

JI güzide klüpleri arasın. 
ihtilô.flar çıktı. 

la dört Jstanbul klü.bünün 
k umum müdürlük nez

fetebbüaatta bulundukları 
ur~ bu müracaata hertüz 
~memi§ ()lduğu halde 

te Be~Gf klüpleri evvelki 
~lara iştirak edecekleri.. 
Crdiler.Diğer taraf tan Gala 

tJe FencrbcıJıçe ise umum 
lfikten cevap almadan aa. 
'Pıkamıyaoaklannı beyan 

ı. 
~n dün atatlanmıza -

bir bahar günü kadar la. 
na rağmen - sayılacak 

cıı bir aeyirci toplanm~tı. 
iki bin Zira hasılat yapa

""1kıkkak olan Galataaaray 
a.1 maçının oynanacağı 

atadı boş gibi idi. Fener 
İ.!e ancak 64 lira hası • 
ı. 

JÖrülmemi..~ ol.an bu vaziyetin u. I resini verdi. Vefa aleyhine çeki. ı klllmlz Dr. Refik "'-J·dam, yan
rnum müdürlük tarafından ne su len korneri Yaşar kafa ile ağla. larında Hariciye Vekilimiz ŞUk· 

retle halledileceğini merakla bek. ra taktı. rU Saracoğlu ve reklkaları bu· 
lemekte iken biz diin yapılan maç Mağlup vaziyete dilşen yeıil lunduğu halde, stada gelmltler, 
!arın sureti cereyanına geçiyoruz. beyazlılar bunc:Ian sonra bir hayli ve stadı dolduran binlerce An· 

F enerbahçe • Vefa 
Karışık takımlar maçından 

sonra saat 4,30 da Fener ve Vefa 
takımlan sahaya çıktılar. 

çalıştılarsa da Hüsamettinin ye. karalının içten sevıllerlnl top. 
rinde müdahaleleri yüzünden be. layan alkışla.rlyle \carşılanmış
raberliği dahi temin edemeden lardır. 
müsabakayı bir tek golle mağl\lp 
olarak bitirdiler. Ateş -Doğanspor 

Diğer sütunlarımızda okudu • Ankaradaki maç 
ğunuz gibi lisanssız oyuna çı. • Ankara, 19 (A.A.) - Her Uç 
kan Fenerliler için Vefa takımı bölgede birden bq1ayan mllll 
hakem Feridun Kılıca itiraz etti. kUme maçtan, eehrlmlscle, De • 
!erse de kabul edilmedi ve takım- mlrsporla Ankarasucunu kar -
lar şu kadrolariyle maça ba§la - şılaştırıyordu. 

Birer golle berabere 
kaldılar 

dılar : Hakem Bay :Muzaffer JDrtu • 
Fcnerbahçe: Hü.!amettin- Le. gun idare ettiği bu oyun, baş

bip, Yaşar -Ali Rıza, Angclid.is, tan ;pihayete kadar nıUtevazin 
Re§at- Şaban, Esat, Yıl§ar, Bas h4~P llımil Qlula&ıJlt 
ri, Nii:i! -4*ilıWıilıl\t.~'ftlll111 .. M11$id~;;Jiiıli••an zaman çok he-

bmlr, 19 (A.A.) - Bqtln ya
pılan mDJI .kime JrarplqmaJanllda 
heyecanaıs n sevbb bir oyundan 
sonra Atepporla Dopnapor ekip
leri 1 • 1 berabere bJdılar. 

Vefa: Azat - Vahit, Gara - yecanlı dakikalar yaşatmakta 
Sefer, Liltfi, Süleyman - Kadri, idi. llk devre, AnkaragUcUne 
Abdii.§, Sulhi, Şükrü, Mehmet. 
Müsabakanın ilk dakikalan Fe 

ner~ahçelilerin baskısı ile cere. 
yan etti. 15 inci dakikadan son
ra sahaya alı3an Vefalılar oyunu 
mütevazin bir şekle soktular. Ve 
20 nci dakikadan sonra AbdUş 
yakaladığı iki açık fırsatı heba 
etti. Birinci kısım golsüz olarak 
beraberlikle bitti. 

1KtNct DEVRE: 

karşı daha ca.nlı bir oyun çı -
karan Demlrsporun 2 - 1 gali· 
blyetlyle bltmı, olmasına rağ • 
men, ikinci devrede, kendini top I 
layan ve cidden seyyal bir oyun 
tatbikine muvaffak olan Anka· 
ragUcUnUn yaptığı beraberlik sa İ 

yısı ile sona kadar devam etmiş, 
maç 2 - 2 beraberlikle netice • 
lenmiştir. 

Karışık takımlar maçı 
Dün yaptıkları karmakarışık müsa .. 
bakalarda sürpr~zli naticaler alddar 
Milli küme haricinde kalan bi. ı Marta yan, lbrahim, Ar§evir -

:inci lik takımlarile ekalliyet 1 Htraç, Şavar§, lskender~ Dani§, 
.düplerinin biribirlerile karıştır. Diraıı. 

dıkları ekipler dün Taksim ve Ka Arnavutköy forması giymiş o. 
:hköy statlarında birer müsaba. lan mutelit ise: 
ka yaptılar. Kostantin - lstavro, MihaZ -

Futbol seviyesi noktasından Miçaki, Sabahattin, Strato - Sa
pek çok sönük geçen bu müsa - lahattin, Anesti, Maruli, Emin, 
bakalarda bir klübe karşı iki te· Hamdi. 
~kkülün en iyi elemanlarından Şişli forması giyen muhtelitin 
kurulan "onbir,, lerin mağlup ol. insicamsız olmakla beraber çok 
malan; muhtelitlerin beklenilen kuvvetli diğerinin ise zayıf olma
randımanı vermeyişini göstermiş sı yüzünden müsabaka tatsız tuz. 
olması itibarile enteresandı. suz bir şekilde cereyan etti. 
Taksim stadında tık kısmın 23 üncü dakikasın. 

da Şavarş akabında Hıraç vası. 
BEYKOZ T.Y.Y.K. MUHTELiT! tasiyle iki gol atan Şi31ililer ikin. 
BOZKtlRDUN EKSİK TAKI. ci devrede de Danişle İskender 

MINA lü.GL'OP OLDU vasıtasiyle gol adedini dörde ib .. 
Dün sabah Taksim st~~mda lağ ettiler. 

~ykoz - T.y.y.k. ~~~t.elıtı Şa. J Bundan sonra müsabaka iki ta. 
~ Tezc:mm . b~kemlıgı ıle ek~l: rafın neticesiz oyunuyla geçtL 
lıyet kluplerınm en kuvvetsızı ı Son dakikalarda bir iki fırsatı 
olan Bozkurt ile b.ir egı:e~i~ ~a- kullanamıyan Amavutköy - Top 
çı yaptı. Çok az bır seyırcı onün. kapı muhteliti neticede 4-0 ye • 
de yapılan bu oyuna Beykoz - nilmiş oldu. 
T.y.y.k. kanfığı en kuvveW ele. F b h d d 
manlarmdan §U şekilde bir takım ener a çe sta in a 
ta ~ıktı: .PERA - 1. SPOR MUHTELİT! 

Strato (Safa) - Halit, Binda. MAGLOP 
ro - Mustafa, Drago, Bahadır - Fener sahasındaki "sun'l ta • 
Turhan, Pulyenidis, Şahap, Veno, kımlar,. maçı, lstanbulspor ile 
K~ Pera muhteliti, Hilfil - Kurtult11 uZ'lm. 

Bozkurt ise Melihten mahrum karışığı arasında yapıldı. 
bir kadro ile şöyle tertip edil- Ahmet Ademin idare ettiği bu 
mişti: müsabakaya takımlar ıu eekilde 

Salis - Alôettin, Fikret - Re. çıktılar: 
fii, Mehmet, Alber- hya, Maya, Pera -lstanbulapor: Çafatino 
Cambaz, Gulberger, Aciman. - Merainezi, Haaan - Çiçoviç, 

Mllsabaka kuvvetli muhtelltin Etycn, Tarık - Ycrrgo, Ovlafi, 
~lkimiyeti altmda başladı ve öy. Orhan, Artur, Talea. 
lece devam ettiyse de biribirlerf. Hilal-KurtulU§: Murat-A-

' ki/, Kirkor - Cevat, Zeynel, Hil. 
mi - Agop, Salim.JIQ/an, Rüa. 
tnt. Jhyir. 

Pera - latanbulspor müiıtefitt 
Pera, Hilil - Kurtuluş takımı da 
Hilil formasiyle oyuna başladı • 
lar. İlk devre tamamen HiW -
Kurtuluş kanşığmm hi.kimJyeti 
'lltında geçti ve merkez muhacim 
Ha 1.;.·ı vasıtasiyle iki, Salimin 
ayağiyle de bir sayı kaydeden Hi 
l!lliler ilk devreyi 3--0 galip ola. 
rak bitirdiler. 

İkinci kısımda Pera - ı. Spor 
1 
muhteliti daha düzgün bir oyun 

~bahçe idare heyetinin 
....,arına rağmen sarı 14 • 

lu.tbolcü.ler, lisanssız ola. 
~Ya çıktılar 'Ve Vefa ile 

ılar. D;ğer taraftan Ga. Bu kısma yine Fenerlilerin sı. 
kı akınlarile başlandı, yedi daki. 
ka süren bu baskı nihayet seme. 

Şehrimizde misafir bulun • 
makta olan dost Bulgaristan l 
Başveklll Köselvanof lle, Başve· 

1' ..... --

çıkarmağa çalıştı ve bunda biraz 
.:fa muvaffak oldu. Nitekim biri 
oenaltıdan olmak Uzere iki gol de 
attılarsa da mağlUbiyetten kur .. 

Y '8e Beşiktqla çarpı§ -

fpı,. oyunculannı aradı dur. 
ancak altı elemanını top 

iği için sahaya gelemedi. 
'1fı.ı;yet karşmnda Be§ik • 

aeremoni yaparak 1ıük • 
fllllip addedildiler. Türk 
il, 7'ürk 8'p01' klüplerinin 

için hiç te 'tyi bir ttot 
Yen dünkil 1tfreketlerden 

"'6auldür. Eooelô: Klüp -
""7-a mıarşi çıkaran futboL 

11e da1wı amıra da bu anar. 
l 'ebebiyçt 'Veren mıntakadır. t laauıer kabahatlidir, çün. 
~ettdileri aZey1ıiM hazırla • 

talimatnameyi protuto 
içi,. toplanan mura1ıhaalar, 
•ttıkZan imzalar kuruma -

beı-cıikleri &c1aıdn döndüler. 
P&ltaramıyanlar lae hiç bir 
idarecisine yakıpııyacak 

e , 9Gfil avlandılar. 
l'utbo'lcüler kabahatlidir, 

~~ Bağlı bulunduklan ama. 
'lt,,,Plerinin idare heyeti kara. 
~ "tı gelerek zorla eşyalan. 

'"haya çıkm~lardır. 
~'il ıntaka 1oaba1ıatZidfr çün. 
~ P idare heyetine 1cıar§I ge
~ ~Ocukları cezalandıracak 
~" 1;afa tutma7annda on. 
L_tllheret etmi§tir. Bunlar. 
'""flccı Fener - Vefa m(lçının 
: ~ '!e mesılldür, buna da se. 
~ tlınıatname muc'..bince de. 

1' C>yııncııyw diin bitiin bir 
ız· "' "lanss-ı:: olar11k oynat -
• 

Ender yapılan Ama vutköy hücumlanndan 
biri Bcrç tarafın dan iade ediliyor. 

Seri Bisiklet Yaı·ışları 
Dünkü Koşuyu Haralombo Kazandı 

1 dö istifade etmek Uzere kırlara 1 gene Şişli klUbUnden Nazaret Sert bisiklet yarış arının r· 
düncüsU dün Mecidiyeköy. Ha· dökülen binlerce kişinin alkış Damlama)f.n dördUncU, Galata· 

K , lik" ve teşci avazeleriyle ve heyecan· saray klübünden lzak Franko 
cı Osmantepesi • eıe oy • l ıa takip ettikleri bu yarış neti· beşinci olmuşlardır. 

ı ~esinde SUleymaniyeden Hara· Kurtuluş klUbUnden Baror 

Bisiklet miisabakasının ikincisi 
Torlwm 

Trabya - l\lecidiye köyU arasın
da ikl defa gidip gelme olarak 
yapılmıştır. 

Saat dokuzda Mecidiye kö · 
yündeki Likör fabrikasının ö -
nünden hareket eden koşucular 
60 kilometrelik olan bu yolu 
bUyUk bir intizam altında kat· 
ederek yarışın başladığı yerde 
müsabakayı bitirmişlerdir. 

DUnkU havanın gUzelllğlnden 

lambo bir saat 62 dakikada bi· 
1 l'incl; Fenerbahçeden Torkum 
!kinci, Feneryılmazdan Anas· 
tas UçUncU, SUleymaniyeden 
Yani dördUncU gelmişlerdir. SU· 
teymanlyeden Abdullah lle Fe· 
neryılmazdan Tanaş yarışı yarı 

ıerde terketmişlerdir. 
• • • 

Seri bisiklet yarışları yapılır
ken 1937 ve 1938 senelerinde 
müsabakalara iştirak etmemiş 
olan bisikletçller arasında da 
bir teşvik müsabakası yapıl • 
mıştır. 

Aynı saatte ve aynı yerden 
hareket eden koşucular Mecldi· 
yeköy. Hacı Osmantepesl • Ke· 
fellköy - Trabya • Mecidiyeköy 
arasındaki 30 kilometrelik yolu 
•tatederek bu teşvik müsabaka· 
Jını ikmal etmişlerdir. 

Neticede Şif!lll klUbUndeD 
Baret Karayan 59 dakikada bl· 
rlncl, gene Şişli klUbUnden Maa· 
dik Papazyan ikinci, gene ay
nı klUpten Nlko Armao UçUncU, 

Tulumbacıyan ve Ohana Sfnen

yan ile Şişliden Paskal Torkum· 
yan yarışı ikmal- edememişler· 
dlr. 

Bu teşvik yarışının birinci. 
ikinci ve UçUncUsUne blslkl~t a· 
Janlıiı tarafından birer madal· 
ra verilmiştir. 

le uyuıamıyan muhacimler bir tulmak imklnmı bul&machlaz:. 
tUrlll gol çıkaramadılar. Birinci MUsabaka 3-2 HilM - Kurtu1111 
devre golsüz olarak bitti. lehine nihayetlendi. 

ikinci kısımda çok aWgan oy. Fenerbahçe Kongresi 
nayan Bozkurt akıncıları biri pe- Fenerbahçe klübü müeuiıler 
naltıdan olmak U7.ere iki gol at. heyeti dün sabah klübün merke. 
mağa muvaffak olarak müsaba. zinde toplanmıı ve hesap raporu 
kayı 2-0 kazandılar. ittifakla kabul edildikten 1ı>nra 
ŞlŞLt - SÜLEYMANİYE M.UH. ıon milli küme iti 1örü1ülmU1tür. 

TELİTİ GALiP Diğer dört klilple mutabık ka-
Öğleden sonra ayni sahada oy. lan Fenerlilerin milll kUme ıııilla· 

nanan muhtelitler müsabakası bakalanna girmemeleri haümda 
Şişli - Süleymaniye karışığı ile karar verilmiı ve yeni idare beye
Ama vutköy - Topkapı muhteli. ti intihabı yapılımttır. 
ti arasında idi. Reiı: Şükrü Saraçoğlu, ikinci re. 

İzzet Apağm hakemliği ile oy. is: Sait Salihattin, umum! kaptan 
na nan bu oyuna takımlar fU kad Zeki Rıza, umumi kttip: Rami%, 
rolariyle çıktılar: muhaıebeci: Ferhat, balar: l'bra

~işli forması gi'!m!Ş olan mu1ı. him Hakkı ve Mümtaz. 
telit: Berç - Valstardi, Ruhi -------------



Vuırt BnftgOsı ~ 

eçirıı nasıl yapılır?Küçük. Dursu 
Saylav seçmek, Saylav olabilmek için neler lazımdır? 
Seçim işine bütün gurddaşlarzn iştirak etmesi 

en Önemli memleket ödevlerindendir 
Küçük Doğan 

Kiiçtik Doğan, okulun bahçe -
~ne girdiği vakitte, yemekhane 
bjnasma bitişik konferans salo. 
nunun bayraklarla süslenmiş 01: 
duğunu görünce merakla o tara. 
fa doğru koştu. Tam kapıya gel. 
diği vakit te, kocaman bir yazı 
tahtası üzerindeki kelimeler gö -
ziine ilişti. 

-"Bugün saat 14 te yeni say. 
lav seçimi dolayısiyle başöğret. 

men tarafından sizlere bir konfe. 
ra.ns verilecektir. Konferanstan 
l!lonra da sinema gösterilecektir. 
Bütün okul tnlebcsi bu toplantı, 
ya davetlidir.,, 

okuldaki konferansta neler öğrendi? 

. 
Köy;in bir pazar günü idi. Bü-

tün köylerden gelen kadın, erkek 
genç ihtiyar ken1dilerine lazım o. 
lılnları almağa gelmişlerdi. 

Köylü çocukları bu pazar yer .. 
lcriQi çok severlerdi. Pazarda in· 
sanları görür, birçok şeyler öğre. 

Doğan da diğer çocuklar gibi 
saat 14 U sabırsızlıkla bekleme
ğe b:ışladı. Saat 14 de geldiği za. 
man konferans salonu tıklım tık. 
lnn dolmuştu. Az sonra konfe • 
rnnsı verecek olan başöğretmen 
kürsüye çıktı. Şimdi koca salon
pa çıt bile yoktu, herkes merak. 
la başöğretmenin bu konu ctra. 
fında söyliycceği önemli sözlcı i 
dinlemek Uzcre kulak kabart _ 

., - ,. !"irlerdi. Küçük Dursun da pazar 
·ı_-~;~~ gününün gelmesini sabırsızlıkla 

nuşb. 

Başöğretmen sözlerine şöyle 

başladı: 

" - Sevgili çocuklar; 

muş evlerinizde de işih~işı>iniz. 
dir. Bugün ben de bunu anlata -
cağım. Fakat seçimin nasıl ya. 
pıldığını anlatmadan önce say _ 
lavın ııe demek olduğunu size an. 
!atayım: 

du. Memleket içinde kanun t at -
bik edilmiyor. fa kirler eziliyordu. Okullarla başbaşa 

.....,.,_.... ...,._,_ -

bekliyor.du. Çünkü o yetiştirdiği 
küçük kuzusunu, satacak, para ka 
zanacak ve bu para ile birçok şey 

{ ler satın alacaktr. 
~ Dursun pazar yerine geldi, ku
zusunu dolgun bir fiyatla sattr. 
~ldığı paraları cebine yerleştirdi. 
Sevine sevine koşmağa başladı. 

Yolda hep alacağı şeyleri dilşünü 
~ordu. Biraz daha gittikten sonra 
cebin1eki parasını tekrar yokla
mak aklına geldi. Evvela ceketinin 
cebini yokladı, fakat bir şey bula
madı. Pantal9nunu, yelm~in,i her ta 

'I ;r· "V 
ıafmı :ıra~ı. hayreti.. aradan e. 
ser ı·o't.tu .. Küçük ı:fJhunun 'f ma 

halde canı sıkıldı. Oturup a 
ğa başladı. Yoldan iyi kalpli 
zengin geçiyor.Ju .. 

Dursunun ağlatlığırJ goril 
ni~in ~ğladığını :;odu. Küç~ 
sun da başına ge1enlcri ~ 
Zengin adam Dursu,un haliııt 
cıdı ve ona: 

- Ağlama, dedi, 
kuzudan kazan.dığın 
yim. 

Ona kuzudan kazandığı par 
verdi. 

Dursun sevi.-ç::e parlart 
F;kat arası lıir !dakika geçıııe 
yine ağlamağa başladı. Zengin 
retle sordu: 

- Niçin ağlıy~rsun? 
• Dursun gözleri y:ışla ,dolıl 
duğu hnlde : 

.. - Niçin ağlamayayım. d 
Şimdi öteki paramı cia kayb 
I\1:i~.., olsaydım, bu parar: m i 
olacaktı. 

Bugün buraya nic;in toplandık 
biliyor musunuz? Hepinize öğ • 
retmenlcrin iz yurtbil..,.isi Ye di -
ğer derslerde memlekette saylav 
aeçiminin başladığını anlatmış . 
lardır. Bunu, yalnız öğretmen _ 
lcrinizden değil gazetelerde oku. 

Yurdumuzu . çok eskiden, Cum 
huriyet ilan edilmeden önce p:ıdL 
şah denilen adamlar idare edi -
yordu. Bu adamların her sfü:.:i 
kanundu. Memleketin bütün işle. 
ri hep 'bu adamın verdiği cmir'c 
yapıhrdr. Bu yüzden memleket 
bakımsız kalıyor. milleti ilerlet • 
mck, onu biraz daha rahat ya • 
şatmak için çareler aranmıyor • 

eler alıyor 
e ler satıyoruz·? 

Nihayet ulus bu haksızlıklar. 
dan bıktı. Hepinizin bildiği gibi 
kurtuluş sava~ı yapıldı, ve Türk 
eğemenliğine kavu§ttı . Memleke. 1 
tin başında bulunan padi~ah ko . 
vuldu, yeriN' cumhuriyet ilan e. 
dildi. ?.1em!el;etin işlerine baka
cak, kanunlar yapacak bir Ka _ 
mutay kuruldu. 

Afacanı ı marifetleri 

En fazla Tütün ve Tömbeki 
satıyor, Demir ve Çelik allyoruz 

T:.ir!dyenin yabancı memleket- 1 Canlı hayvanlar: 
lcr~ sattığı eşyanın memleketlere Ila)"·ani maddeler: 
göre satış mjktnrmı evvelki haf. Neba.t yağları: 
t:ı.larda burada size vermiştik. Ağaç, kömür, kereste 

Bu hafta da Türldyenin ya - ve bunlardan yapılan 
ban"ı memleJ.-~tlere sattığı bu şeyler: 

{..('ylcrin cinslerini ve miktarını Mahrukat ve madeni 
li.n C'l:~nk vereceğiz. Bu irtati~. 1 ~eyler: 
tık 19 ... t yılının sonunda elde edı. Balıklar: 

Jr-n ra1mmlardır. Fidan, çiçek nebati 

3,009,GCO 
l,C56 000 
1,705,000 

l,7C5,000 

l,555,000 
1,104,000 

$A'ITICIMI"~ ŞEYLER maddeler: 900.000 
Tütün ve tömbeki: 43,969.0CO. Tıpta kullanılan nebatlar 817,000 
~ieyvalar: ""' 22,743.COO Post \'e kiir!c gibi ~{'y)er f07,000 
Zahire hubub.,t: 22,153 000 Kurşun ve hnlitası: 153,000 
Y;:ıı ve kıl İ!:ll !l:leri: l'.:!,716.COO H:ıy\·an ya.ırıarı: 714,000 

J'·mu'{: 5. '"" "CO Tutya ve halita ... ı : 
: b. ~an yapılan şeyler A 287.0CO Ka3rt: 
l{rn-ı: 

Dc-ril~r: 

~ f~;i.ü('O Muhtelif': 
~.013,0C~, Yc~c~ı:ı 

C"'",0000 
G72.000 

1. 1C:.OOO 

Kamutayda kanunları yapan 
memleketin işlerine bakan a • 
damlara saylav derler. Saylav. 
Jar milletin J{amutaydn vekili . 
rlir. Onlar, orada, milletin hak
kmı. yurdun bütün it1lerini konu. 
şur karar verirler. Bunların \"e
recekleri lrnrarlnr kanun halinde 
her. tarafa bildirilir. Yurtt::şlar 

bu kanunların gösterdiği yolda 
yürümek 7.orundadırlar. 

Saylavl&r her dört yılda bir ke. 
re seçilirler. Bir insanın saylav 
olabılmesi için bazı {artlar lfı _ 
zımdır. 

30 yaşını bitirmiş olması, hiç 
bir suçu bulunmaması gibi ısay. 

lavların bilgili adam olmaları 

mem !eket işlerinden anlamala rJ 

1a ş:ı.rttır. 
lS yaşını bitirnıi~ olan yurttnı: 

lar ~aylav !lec:ecek kimeeleri se -
~er:er. Saylav seçeceklerin !'eçi. 
mi tamamlandıktan sonr:ı da sıra 
saylavların se::imine t;"elir .. 

Seçime her yurtta~ın i§tirak 
etmesi lazımdır. Bu iş çok önem. 
Iidir. Memleketin idaresini eline 
:ılacak olan kimselerin ~c:;ilmc. 
sinde bütün yurttaşların hisse _ 
sine düşen vazifeler vardı r.,, 

Öğretmen bundan sonra t ale -
beyi beraberine ala rak yakında 
bulunan bir seçim sandığı başına 
g·ötürdü. Seçimin nunl ya pıld ığın 

onlara gösterdi. 
Talebeler tekrar okula döndü. 

Jer, kendilerine ayrılan yerlere 
oturar ak sinema !5eyrettiler. Kii. 
çiik Doği.n !Öylevden çok şeyler 
öğrenmiş. bilgi uhibi. olmu~tu. 
Eve aeldi~i 7.aman anne ve baba. 
smll bu~in ~rendiğl bütün şey. 
!eri anlattı ... 

Yukarıda gördüğiinüz resimle- gazeteye basıyoruz. Bu kii<:ük ar. 
ri ~izin gibi bir okul talebesi ya. kadaşınızın resme hakikaten çok 
'larak sir.in görebilmeniz için kabiliyeti var .. Adı Mehmet Tek
ga1.etede basılmA.~ını bizden iste. daldır. Siz de bu arkadaşınız gi. 
di. Biz de onun bu nrıo:usunu ye. , bİ yaptığınız güzel ders aletleri, 
l'ine getirerek gönderdiği resmi resimler \'C yazı işleriniz varsa 

...ıcıUT 

.-. oC'O,jl l,.. 
4.-•"" • 

ıı!~ 
oize gönderin burİJar size s~~ t~ 
yı hazırlıyan öğrctmcnieriJllı \t 

· ·ıecr!C rafından gözden g('"ırı c&~ 

gü7.cl olanlar gazeteye bn5ıl3 
tır 



d/ Aıkeri Mahfelin
~ Atatürk Köıeıi 
,~•, <Hususi) - Askerlerjmf. 
D llğu Ycnicami de Atatürk 

l ş:r~a~ ~ıerasiınle açılmı,, al. 
r, 

11 
l'ü Kanatlı lıir nutuk söy. 

-~ L:~ 
1 • oşesi bayrnklıırla Ye Atıı. 
~ıL:ıaı ınilcadelesini tebarüz 

rtıa ''e vecizelerle süslen. 

(da Halk Partisinin 
0nıre faaliyeti 

;da Cumhuriyet Halk Partisi 
rllıahaııe kongreleri yapılma. 
llııştır. 

hnın Sehköyil semt ocıı~ı 
1 9 nııırt l 939 saat 19 da top. 

~ 'l>orcuların Ye köylülerin 
lrfları arasında nçılmı~ ve 
~~c heyeti ile nahiye kongre 

1
1 

eri seçilmiştir. ldare he. 
~ıet Ağa, Garip Ali, Battal 
01ıığası Ali, Mehmet Ahdi, 

~~llliğc dahi Durnıu, Alıuüs· 
Uscyin Kanılıir seçilmişler-

bitıikten sonra kongre aza· 
"~lana bal;hlıklıırını izhar el· 
te Atatürkün hatırasını l:t

ltt bQl ük Milll Şet lııönü'nc 
ili \•e saygılarını hep lılr n· 

, \'e Yüksek sesle tekrıırlaınış-

~ kardeşlerin sık yaşadılıda
'~ ıııl'e semt ocaliı dahi ertesi 
::ı'anıı kongresini yapmıştır. 
ııatayda ocak kongreleri lıa· 

·dc"anı etmektedir. Yalnız Or-
11lda 26 ocak kurulınııştıır. 

Şlay Kadınlarının ~ efkat Örneği 
\ l'a, <Hususi) - Çocuk Esir· 
11lrunıuna aza kaydı deYam et· 
ır, Bilhassa kadınlarımızın 
~ ~ar;ı gösterdikleri alaka cid
,41 'İiıııüzQ kabartacak dereceyi 

ıır. 

Ilı, kadınlarımızın göstcrdllii 
~ k alakayı nazarı dikkate a
~1dın aza miktarını artırmak 

t koınıtc teşkili için şehrimi· 
•llınış ailcJcrindoo bir lı:ısını
t~~·ındc lılr toplantıya davet 

~lıya 1,u;ak eden 50 kadar 
er şeyden evvel kendlJerini 
ata kaydettirmı,ıer ve sene· 

1 Üllerini derhal ödemek .su· 
liatay kadınlığının yüksek 

ııı \'e . )'"'' • b. ~ e.şsıı yurt sever ı8 ını ır 

'iUa "e parlak bir şekilde ishal 
r. 

~aat lclnde bu suretle yapı
~ liUer 800 lirayı geçmiştir. 
ı~ llıız bundan başka ı..-urumda 

J Olarak ÇDIJ~mayı da kabul 
~ erdir. 

\lepli Tüccarlara 
~ Kolaylık t·•. (Hususi) - Her sene Ha· 
t llluk ovasına yüzlerce sürü 
~lerek otlanır Ye bu yüzden 

~ırtçisi büyük istifadeler tc· 
l', 

'tıı 
l' e liatayın mllstnkil olması 
~oe tııc\'arhlatınn gümrük k.or
.~~u~ bulunması dolarısiyle 

he lirulerinln eskisi gibi Hata· 
~ llçe girmesi bittabi mümkün 
~· 
14~1 lioyun tacirleri hükCııneti· 
..( r:caat ederek kendilerine 
~. l!osterilmcslni istemişlerdir. 
'.'llı~•atı nazarı dikkate alan hü
"( '~ lialep \üccarlarına aıaml 
~ iostermeyi nat eylemiş n 
'11t~ı iı.ınuk onsına gelecek ko· 
~ Cl'fnfn, bllAhare lskende· 
~rı~Ctkedilınek üzere transit su
tr~llırüksüı Hatay topraklarına 
~~ille nıüsaadc eyleınl,ıir. 
ıı tııcıkCır koyunlar lsL:ende· 

'tıı ''aııurla se,·kedilirken mua· 
\0~tek 1slihllk edilen uyahut 
~oıı1 llların gümrüğü alınmakla \ llacaktır. 

~ız Sefirinin Suriye 
ı~~lllaalarına Dair 
~a bl'a, (Hususi) - Fraıısanın 

b ÜYük elçisi Bay Masiglinin 
~ıı~rta içinde Deruta giderek 

tin Suriye n I.fibnan llo -
4ıtbi'lc sürü,lüğlinü le ıa:n are 

'i.are lıclerck oradan da ekspres· 
al'a döndüğünü bildirmiş· 

' "r ~r· uşıneıerde Türkiye • Fran· 
~ı:~·c arasındaki bütün muallak 
'• l'~e' ıuubalıis olmuş ve D. 
llıu lltkiye ile .Suriye ornsınıl:ı 
'l' ~sav,·er dostluk muahede· 

ıı ~rkiyenin noktai nazarını 
0 • komiserine bildirmiş

cı 
'ra.~tııcse]e de, Suriye ile Tür· 
lllk '~da aktedilccck bir iyi 

,'.'lir, "e llcnrl mülıadele ıııuahe· 
·QııcG 
b~ il'~· ~Cselcye gelince: Tiu lllC• 

lr lı •)e ile Suri,ye nrasıntln ııi· 
lldut tayini meselesidir. 
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Bulgar Başvekili 
bu sabah 

Ankaradan geliyor 

Bulg&r Başvekiline Ait Resimler Ankarada Bisik· 
letli gezinti 

.Ankara, 19 (A.A.) - Bulgar merkezinize kadar gösterdiği ha. 

(Baş tarafı 6 ıııctaG) 

sına mani olmuşsa da programa 
dahil olan atışların yapılması için 
evvelce hazırlanmış bulunan atış 
hedeflerinin bulunduğu yere gidil 
miş ve burada atışlara başlamış
tır. 

Başvekili Ekselans Köseivanof ve raretli tezahürlerden de bilhassa 
Bayanı refakat ve maiyetlerindeki 
zevat ile birlikte emirlerine tahsis 
edilmiş bulunan hususi trenle 
20.10 da şehrimizden ayrılmışlar
dır. 

Muhterem misafirler istasyonı.fa 
başta Başvekil Refik Say.elam, Ha. 
riciye Vekili Şükrü Saraçoğlu ol
duğu halde Riyaseticumhur katibi 
Kemal Gedeleç ile Seryaver Ce. 
lal, Haricye Vekaleti katibi umu. 
misi Numan Menemencioğlu, An
kara valisi, Ankara mevki kuman· 
dam, Devlet Demiryolları umum 
müdürü, Merkez kuman.danı, Em. 
niyet müdürü tarafından uğurlan· 
mışlatidır. 

Başta bando bulunan bir askeri 
kıta Ekselans Köseivanofa rasimei 
selamı ife eylemiş ve Ankara ga. 
rım dolduran halk sık sık tekrar 
ettikleri alkışlarla misafirlerimize 
kar§ı sevgilerini göstermişlerdir. 

Madam Köseivanof ve kerimesi· 
ne müteaddit buketler takdim edil 
miş ve Ankaraıda bulunan Bulgar 
kolonisi büyüklerine iyi yolculuk 
temennilerinde bulunmuşlardır. 

Resmi tebliğ 
Ankara, 19 (A.A.) - Bulgar 

Başvekili ve Hariciye Nazın Kö. 
seivanof ile Başvekil Doktor Refik 
Saydam ve Hariciye Vekili Şükrü 
Saraçoğlu arasında yapılan müte. 
addit mülakatlar neticesinde aşa
ğıdaki tebliğ neşredilmiştir: 

Bulgar Başvekili ve Hariciye 
Nazın B. G. Köseivanof Cuınhuıi· 
yet Hükumetinin misafiri olarak 
Ankardaki ikameti esnasında Rei
sicumhur ismet İnönü tarafından 
kabul edilmiştir. 
Diğer taraftan, B. Köseivanof ile 

Başvekil Doktor Refik Saydam ve 
Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu 
arasında, müteaddit mülakatlar 
vukubulmuştur. Büyük bir sami. 
miyet havası içinde cereyan eden 
bu konuşmalar esnasında Türk ve 
Bulgar ld.evlet a.damları, doğrudan 
doğruya kendi memlelcetlerini aıa 
kadar eden meselelerle Balkan iş
lerine ve dünya vaziyetine taallük 
eyliyen meseleleri müşterken tet. 
kik etmişlerdir. 

Avrupada teakup eden hadise. 
ler karşısında, gerek Balkan mil· 
!etleri arasındaki tesanüdün gerek 
bunların ayn ayrı kendi siyasetle· 
riyle müşterek siyasetlerinin 'kati 
istiklali, yalnız bu milletlerin bu
lundukları coğrafi mıntaka için 
değil !bütün Avrupa için de bir 
sulh garntisi teşkil ettiğini bir ke. 
re .daha müşahede eylemişlerdir. 

Sulhün idamesi kaygısının esas· 
lı bir amil bulunduğu müşterek 
menfaat meselesinde eskiden ol. 
d.uğu gibi istişare kararında olan 
Köseivanof, Saydam ve Saraçoğ. 
lu, Bulgar Başvekili ve Hariciy~ 
Nazırının Ankcr.a ziyaretiyle temel 
!eri sağlamlaşmış olan '}'ürk - Bul 
gar münasebetlerinin bariz dost· 
luk mahiyetinden dolayı sevinç 
'duymuşlardır. 

BULGAR BAŞVEKİLİNİN 
BEYANATI 

Ankara, 19 (A.A.) - Bulgar 
Başvekili ve Hariciye nazırı B. 
Köseivanof bugün Türk gaU?te. 
cilerini kabul ederek aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur.: 
Komşu ve dost Türkiyenin hü. 

klımet merkezini derin bir mem
nuniyet ve §Ükran duygusu ile 
terkediyorum. 

Gerek Türkiye Reisicumhuru 
ekselans İsmet İnönü tarafından 
gerek başta ekselans Doktor Re
fik Saydam olmak üzere hükfı . 
metçe hakkımda gösterilen ka • 
bul beni fevkalade mütehassis 
etmiş ve iki memleketimiz 
arasındaki münasebetlerin sami. 
mi ve kalbi bir dostluğun sağlam 
temelleri üzerine istinat ettiği 
kanaatini bana bir kere daha ver 
miştir. 

Halkın ta. huduttanberi Jstan· 
buldan geçerek güzel hükumet 

mütehassis oldum. 
Bir kere daha ehemmiyetle 

kaydetmek isterim ki, münase. 
betlerimiz, bugünkü tebliğde neş. 
rolunan deklarasyonlar bucibin
ce, sarahaten dostanedir ve bu 
dostluğun mütemadiyen inki -
§af bulması için icap eden bütün 
şartlar mevcuttur. 

Balkanlar sulhuna ayni suret. 
le bağlı bulunan Türkiye ve Bul. 
garistan, müşterek men,f aat me. 
selelerine ve bilhassa sulhün ida. 
mesine müteallik bütün faaliyet
lerini eskiden olduğu gibi müşte. 
rek menfaat meselelerine ve bil. 
hassa sulhün idamesine hasret. 
meğe karar vermişlerdir. 

Gerek idarecilerin ve gerekse 
kafileyi teşkil edenlerin hepsinin 
iştirak ettiği bu atışlar çok zevkli 
ve eğlenceli olmuştur. 

1 Neşe içinde yapılan atışların 
derece tasnifinde: 

İdarecilerden: Birincilik İlyas 
.3ınal.da, ikincilik Fuat Purada, ü
çüncülük beden terbiyesi genel 
direktörü Tümgeneral Cemil Ta. 
nertle, dördüncülük Cavit Cavda 
ve beşincilik de ekrem ülgerdedir. 

Bisikletlilerden: Birinciliği Os
man, ikinciliği Gazi lisesinden Ce 
mal, ayni liseden Cahit üçüncü, 
ayni okuldan Fikret dördüncü ve 
kafilenin en küçüğü on yaşında 
bulunan Cumhur da beşinciliği 
almıştır. 

Aralarında tanmmı;:s gaU?teci. 
ler bulunan ve bu derece yüksek 
bir seviyeye yükselmesini bilmiş 
olan Türk matbuatının Türk ve 
Bulgar milletleri arasında sıkılığı 
ve samimiyeti daima daha ziya
de artan bir yakınlık yolunda iki 
hükumet tarafından satfolunan 
gayretlere müzaheret etmekte 
devam eyliyeceğine eminim. 

Rcisicumhurunw: Baymı Köscivane>fla 

Atışlardan sonra Genel direk. 
tör Tümgeneral Cemil Taner tara .. 
!ından bugünkü gezinin faydaları: 
hakkında kısa bir görüşme yapıl .. 
mrt ve bunu müteakip hep bir a .. 
ğızdan Cumhuriyet marşt söylene 
rek atış yerine veda cldilmiş ve 
gidişte olduğu gibi muntazam ka· 
file halin.de Akköprü yolu ile §eh. 
re dönülmüştür. 

Türk milleti nezdinde, hakkı. 
mızda gösterdiği unutamıyacnğı. 
mız hararetli kabulden dolayı ge. 
rek benim gerek zevcemin ve ba. 
na refakat edenlerin derin §Ük - 1 
ranlarına tercüman olmanızı siz. 
den bir kere daha rica ederim. 
HARİCİYE VEK1LlM1ZlN 

ZİYAFETİ 
Ankara, 19 (A.A.) - Hariciye 

Vekili Şükrü Saraçoğlu ve bayan 
Saraçoğlu tarafından bugün sa. 
at 13.30 da ·muhterem misafiri. 
miz ekselans Köseivanof ve Ba. 
yan Köseivanof şerefine Anado
lu klübünde bir öğle yemeği ve. 
rilmi§tir. 

Eksela.n.ıı Köseh..-anof :\'e Bayan 
Köseivanof 'Y,emektcn sonra Baş. 
vekil Refik Saydam, Hariciye Ve. 
kili Saraçoğlu ile birlikte stada 
~elmişler ve stadı dolduran bin. 
!erce Ankaralının jçten SC\'gileri
ni toplayan alkışlarla kar§ılan -
mışlardır. 

Muhterem misafirlerimiz oyu • 
nun ilk devresin.in sonuna kadar 
statta kalmışlar ve geli§lerinde 
olduğu gibi ayni sevgi tezahürle. 
riyle uğurlanarak stadyomdan 
ayrılmışlardır. 

Gelecek haftaki bisiklet gezisi 
Etimesuta yapılacaktır. Bu geziye 
bisikletli olmak şartiyle jlay ve 
bayan herkes iştirak edebilecek. 
lerdir. 

VAKiT kitabev 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. 11·20 ikinci aeri Kr. 
11 Gorio baba 100 

12 Dellllğin psikolojisi 50 
13 İlkbahar selleri 75 

14 Engerek düğümtı 60 
15 Rasin külliyatı ID 75 
16 Samimi Saadet 50 
17 İstatistik 30 
18 Çocuk dü§Urtenler 60 
19 İlim ve felsefe 30 
20 Mevcudu kalmadı 

530 
Bu serinin fiatı 5.30 kuru§tur. Ekselans Köseivanof ve Bayan 

Köseivanof müteakiben radyo 
stüdyosuna gelmişlerdir. 'Muhte. 
rem misafirimiz stüdyoda Nafia 
Vekili Ali Çetinkaya tarafından 
karşılanmış ve §ereflerinc husu -
si bir program tertip edilmiştir. 

bıönü, Bayan Köscivaııof, Bayan lnönü ı•c Bayan Saraçoğlıı 

Hepsini nlanlara yüzde 20 iskon.. 
to yapılır. Kalan 4,24 kuruşun 

1,24 kuru§u pc§in a.lmarak müte
bakisl ayda birer lira ödenmek 
Uzerc Uç taksite bağlanır. 

- \'AJHT'ın kitaı> şckllndc romıın tcfdkıısı -
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- Bilmiyor musun. Otomobili yavaşlat! 
Avukat Prid otomobili yavaşlattı. Sol tarafta 

tenha bir kır sonra loş bir ağa~lık görülüyordu. 
- Sap bu tarafa! ... Ve ileride ağaçların ardın.. 

da dur! 
Mangus · şimdi elindeki 

Prid'in kafasına dayamıştı. 
Avukat Prid frenlere bastı. 
- Ellerini arkana kavuştur. 

tabancayr, avukat 

Avukat Prit kendisine emredildiği gibi yaptr. 
~fangus cebinden bir ip çıkararak avukatın bilekle
rini arkasından bağladı. Sonra kendisi otomobilin 
ön tarafına gererek boyun atkısiylc avukatın ağzını 
burnunu bağladı. 

Avukat Prid hiç hareket etmeksizin oturuyordu. 

Bileklerine bağlanmış olan ip acıtıyorsa da ses 
çıkarmıyordu. 

- Ben gelinceye kadar böyle kalırsın. Bu su. 
retle, bildiklerini söylcyemiyeceksin. Ben tekrar bu. 
raya gelince icabına bakarım. 

Bundan sonra derhal otomobilden sıçradı ve 
karanlık içinde kayboldu. 

Avukat Prid ayaklarile yere dayanarak kendini 
kaldırdı. Tekrar oturdu. Elleri bağlı olmakla bera
ber, bu kücük hareketile vaziyetini değiŞtirebilmif?, 
bu sefer yan oturmuştu. Arkası pencereye dönüktü. 
Parmaklariyle arandı ve kanapenin gerisine sokmuş 
oldufru semsiye kılıflı kılıcını buldu. 
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Yerilmesi yazılıdır. O ortadan kalkınca, yapılacak 
taksimat arasında siz de bu hisseyi alacaksmız. 

- Sözlerinizi tam manasiylc kaıvrıya.nuyorum 
ama, aşağr yukarı vaziyet budur. 

- Her ne hal ise, aziz dostum, sire derhal söy
liyeyim ki bu parayı almanıza imkan yoktur. Bizim 
kanunumuza göre, - sizin de Amerikada ayni şe. 
kilde bir kanuna tabi oldu&'llnuzu sanırım - cinayet 
işlemek suretile hak alınamaz. Mesela siz bir ada. 
mın akrabası olsanız, onu da kendi elinizle öldürse. 
niz, mirasına sahip olamazsınız. 

Red Mangus bu söz üzerine eğilerek, avukatın 
dizleri üzerinde duran banknotu geri aldı. Fena hal. 
de canı sıkılmış, hatta kızmı§tı. 

- i\e söylüyorsun, dedi. Ben seni akıllı bir a
vukat sanıyordum. Bana da müşkülümü halledecek 
bir akıl öğreteceğini tahmin etmiştim. Halbuki sen 
daha çok güçlük çıkarıyorsun. 

Avukat Prid, dizinin üzerindeki para alındıktan 
sonra, yine otomatik bir makine gibi sustu. Hiç bir 
şey, hattft tehdit ona bir tek kelime t:ie söyletemi. 
yordu. 

:Mangus yeniden anlatmağa başladı: 
- Dur bakayım. Vaziyeti yeniden güzden ~çi. 

relim. Sen diyorsun ki, eğer bu a.damı öldürür.sem, 
mirasına konamıyacağım. Avukatlar, benim cinayet 
yoluyla bu hakka sahip çıkmak istediğimi iddia 
edecekler. 
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Svyetlerin Alman 
notasına ceıabı 

Amerika Alnıan mallar1111n gümrü 
yüzde 25 aatırıgor • o 

resmını 

( Da~ltlTafı I inddı) 

ne alLnrnnst hakkında 14 m'nrt 
tnrlhl.f nnla.şmayı bildirmiş \'C 

17 mart tarlbll lılr notnsında da 

Vaşington, 19 {A.A.) - Alman ne göre Amerika hükumeti §im. 
tlncG ve 65 inci maddeleri '\'<' ıthalatına vazedilecek olan ceza 1 diden eski Çekoslovakya.ya t.emip 
mlileth~ln anusu hi!Urnn hare· .nahiyctindeki yüz.de yirmi beş ı edilen ticari ve iktısadi menfa . 
ket ediyordu. Binaenaleyh, mez gümrük mwızam resmi esasen atlerJ ortadan knldrrmnğa ve Al. 
kf.ır 'eslka meşru değildir "\"0 1938 senesi esnıısında inhitat gös 1 manya hakkında mukabele bil. 
bir kanunt kıymeti yoktur. termiş bulunan Amerikanın Al- mi~il tarifelerlnJ tatbik etmeye iman bnş,·ekllinln Bohemya \ e 

l\toravynda himaye idaresi tesl 3 _Alman hUkOmcUnln sık :nnnya ile olan ticaretini bilamel knrar vermiştir. Orta Avrupada 

milletlerin ortadan kaldıracaktır. Munzam te~ekkül eden yeni devlet fiilen si hakkındaki cmlrnnnıcslnin ,,ık ileri sUrdUğU 
muhtevfyntınr blldlrmfşUr. kecdl mukadderatına kendllc- resim, 23 nisan 1939 tarihinden tanınmıyacak ve muvakkaten bo. 

itibaren tatbik olunacaktır. yun eğmiş nddedilcn Çekler, te!'I. rlnin sahip olması prenslpl her 
Sovyet1er Birliği hariciye ko· YENI DEVLET TANIN- ci edilecektir . .Almanyayı takbili 

mlserl Lltvino\", bu iki notaya millotln kendi iradesini serbest- MIYACAK eden Vclles'in beyanatı ile 1ngil. 
~ d ~e izh&r etmesini tazammun ey· te Fra d ı b nşa;:;ı akl cevabı ,·ermiştir: Vaşinı?ton, l9 (A.A.) _Siyasi 

1 

re ve nsa a yapı an ının 
!er. Du irade, ne kadar yUkscı. ~ be be t ! ·ı ıı 

Ç k mahfillerde söylendi.ı;;ne göre A- n?.cr yanıı_ ve ". gı ter. e ı e 
e oslovakyanın Alman hl· movkide olursa olsunlar blrka" 61 F Be l d d k 

'" merika hükumeti Almanyaya kar ~ansanın r ın nez ın e ı res. 
maye idaresi altma 'konularak klR.lntn imzası ile teznbUr edip t t 1 hilk1ı. t h 

şı harp hariç olmnk Uz.ere. Ruz. ~1 ~ro es o arı . ume ma -
Alman imparatorluğun:ı bağ· o ır"d:>nln yerine kaim olamaz. fılle d tl k 1 

.. - veltin 3 kô.nunusani 1939 da söy. nn e memnunıye e Rf1iI a-la.ndığ"ını Sovyet hUkOmellne M b hl 1 d ç k 11 m t B · ti "R lt'' · evzuu a s mesc c e e m • lediği nutukta tarif edilen bütün ış ır. u va:ııye n 1.u~ve ın 
bildiren 16 ve 17 mnrt tarihli lctt iradesini lzhnr etmiş değil- tenkili tedbirleri tatbik etmek mcvkiini sağlamlaştmıcağı teba. 
notalarrnızı aldım. ?ı!ezkOr no-. dfr. Hnttil bu meseli Yukarı Sl- tasavvurundadır. rüz ettirilmektedir. 
Warı sukut ile ı;eçlştirmek ve BİTARAFLIK ,.ECBURtYET. 
b lezyanm ve Sar'ın mukaddera- Ayni mahfillerde kaydedildiği- .nJ. 

u suretle Çekoslovakya. hAdl· LERf KALDIRTLI'ron 
ı tını tayin için yaıulmış olan ı>le· - J. 

se erine karşı gQya allika. güs· B lk ı lh • • va~ı·ncıo'-on, 19 (A.A.) - Ayan 
blslt şeklinde bile olmamıştır. a an ar su u ıç·n -.o~ termediğl suretinde yanlış bir hı:.riclyc encümeni reisi B. Pitt. 

intiba bırakmak lstemiyen Sov· 4 - Çek mllletinlıı S('rbestce rnan pazartesi ...ı;"u. ayan mecli-
t huk,.. ti ı A t Başlara/• 1 ıncid' o ...... ye un1e , mez cur no a· fraleslnl ızhar etmemiş olması· sine, Amerika Birle~ik devletleri. 

1 b b h Acli ı ı k 1 - Çetin imtihanlar geı;lren ~ ara. <'E'\'a en u u se er rn - na binaen Çekoslovakyanın A · nin bitara!hk mecburiyetler.ini 
k d kı h kil r 1 f 1 h Bulgar mlllcll barışrn nimetle· ın a a < vaz yet ol zn man kıtaatı tarafından işgali Te lağı.·edcm bir kanun proJ·esi tc\'. 

t ğl ıu 1 Ö U tu ı-ini tukdlr etmektedir ,.c gay-e me zum u g rm ş r: Almnn hUkümetinln munhhcr di edecektir. 
retlerini bJlhas a ckselan ınızın 

ı - Alman deklarasyonunun icraatı lndf, mUtecavlz ,.e zor
tol:arıi1. buym"(hıklnrı ı.,'1hl hii- Bu kanun projesine göre, bir 

ihtilaf başlar başlamaz, ilk o • 
tuz gUn iclnde Amerika Birleşik miimkün oldıığn knrl.nr tam bir 

bddlselcri muhik g-termek I· balık harcketlel'lnden başka 
V>:ı tün Bnlkım milletleri arasında 

çln mukaddlmes!nde izah olu: turıu te.lükki edilemez. 
nan siyasi ve tariht mlltalealar 
ve bilhassa Çekoslovakyanm 
devamlı bir karışıklık ve Av
rupa sulhu lçln tehlikeli oldu
ğu, Çekoslovak devletinin yaşı-

devletleri Reisicumhuru, bu ih -

yamryncağı "\"e bundan dolayı 

Alman 1ınparntorluğunun bu· 
nunla bilhassa alil.kadar olmak 
mecburiyetinde kaldığı yolun 
dnki lsnatlar doğru ve bUtUn 
dünyaca mnlüm olan hAdiselerc 
uygun değildir. Fillı:ı.klkn. umu· 
mi h::ı.rp sonunda Slovnk cumhu· 
l'Jyctl dahlli huzuru Ye harici 
siyaseti katlyen muslihane o · 
lan ender Anup:ı. devletlerin -
<len biri olmuştur. 

5 - Yukarıdaki ınUlühazalnr nmimlliğin ve itint:u,lm tocssü-
Slovakyanrn Alman imparator- iinü iltizam eden im bcynclmi
luğuna ttlbl olması yolundn bu Jel gerginlik zanınrunda harışm 
memleket vaziyetinde yapılan muhafaza ve tarı;Jnlne arfede· 
t:ı.d~ilı.t hakli:ında da tnmamlyle 
varittir. Slovak mllletinin de 
bu ht:eusta serbestçe iradesi sa· 
dlr olmamıştır. 

cektir:• 
A7.iz misafirin bu sfü:leıi r-a· 

'lece iM olsun cliye Öl lenmiş 
şeyler olmn.ihğım nnlamak l~irı 
li.ral norl 'in hf&klm ,.e mü<lcll· 
bir irşadı altmcla Jşbaşınn gc~· 

u~ı &iindcnherl tnkip ettiği da
hili 'e harici dynsetc dikkat et
:nek kflficUr. 

6 - Alman hUkrımetinin le· 
rnatr, Macar kıtaatının Karpat 
fU1tcnyasına zorla girmesine ve 
t.nlkır.ın iptidai haklarının lh
l:'Ui-.ıe bir işaret olmuştur. 

Ilulgaristandn Türk n:ıhkln· 
7 - Binaenaleyh Sovyct hU· rmın Türk lnkılflbmdan istU:u:lc 

ı..Qmetl Çcl<ynnm Alman im· etmelerine yardım etnıe.cıl H~ 

par,.ıtorluğuna ilhakını \'e Slo- ~Iontroux konferansı c.,o;nasmcla 

:! - Sovyet hUkfımcti, hUkCl - vnk:.vanın da şu :veya bu şekil
~ . . 

met reisine, mtlletin muvafakn· clo ~Fne Alman imparatorluğu· 

Ool!'azlnnn tnhklml )"Olnndnld 
Tlh·k talebini tenit: 'çin hl<; tc· 
rcddüt göstermemesi bu slyasc· t1 olmaksızın bu milletin istik- na. Uhak edilmesini tanıyamnz 

HU!nl Ilga c>clebllmek saHl.hlye
tinl veren hiç bir Avrupa devle
ti nnnyasasından malCımat1 yok· 
tar ve böyl~ hlr şey bllmtyor. 
Dlr milletin keneli lstiklAllnl is· 

ve bunları enternasyonal ilhak 
ve adalete ve milletlerin ken· 
ıll mnltadclcr:ı.Uarına serbestte 
kendilerinin sahip olması pren· 
slpirıe uysun tclAkki edemez. 

e - Sovyet hUkQmetlnin mU· 
ta!enoı şudur kl. Alman hUkCı-

Un tathlkntrıuı ııit icrnııttnn en · 
)'11Rbitir. 

İşte Jlul~arlstnn ile Balkan 
antantı arnsıncla SclAnlktc sn
mimi bir anlaşma neticesini ha· 
zırlayan bn lcrnat ile bu tcrnn
tm llnlknn nntAnttna llahll ohm 
memleketler tarafındnn takdir 

tiliıfa iştirn.k eden de,·Ietleri is. 
men tayin eyliyeceJ.."tir. 

Bu keyfiyetin ila.nmı müteakip 
otomatik surette nşağtdaki hu • 
susat rneriyet mevkiine girecek. 
tir. 

1 - Amerikan vapurlnrmır: 
~erek doğrudan doğruya gerek 
bilvasıta, tayin edilen memleket
lere yolcu ve eşya ta§Tmaları 

'llemnudur. 
2 - ~fuhasım taraflar, pe~ir 

ınuamele yapmaları ve nakliyatı 
Amerikan olmıyan gemiler Uıe _ 
rinde nakletmeleri f;lartiyle. hnrr 
ın:ı.lzemesi de dahil olduğu hald<' 
Amerika Birlc~'k dc,•fotlerindcr 
1ıer türlü mal nJa.bilirler. 

3 - Muhasmı tnraf hUkl'met 
terine hC'r türlti kredi a~ılmns· 
memnudur. 

4 - Bu kaideler, Amerika k -
tası haricinde bir harbe il'tfrel· 
"'lmiyen Amerika. c1•mhurh·<"t'er1 

'çin ~.az olarak mer'i clet';iJdir. 
FRANSADA ASKEP.I 

TEDBiRLER Mi? 
Paris, 19 (A.A.) - D. N. B.: 
Mütchassıslardan birkaç aınıf.n 

hükumet tarafından sil5.h altın~ 

çağırıldrğına dair bazı rivayetler 

ye encümeninde yeniden heyeti u· 
mumi)''cye gelmiı. üıcrinde müza
kere yapılmış ve nihayet başvekil 
B. Daldyenin nutkunu müteakip, 
evvelce mebusan meclisinden de 
geçmiş olan tam salahiyet kanunu 
projesi 17 rey ltar§I 286 reyle ka· 
bul olunmuştur. 

HARBlYE NEZARETINDEKl 
TOPLTNDI 

Paris.. U> (A.A.) - Ayan mec· 
lisinn istimaımn nihayete ermesini 
:nütcakip, kabine, harbiye nen.re· 
tinde toplanmıştır. 

Paris, 19 (A.A.) - Hariciye 
na.tın Bonnet, bu sabah. birbiri 
ar'kasınıdan Polonya b:iyilk clçisi
'lİ, Litvanya elçisini ve Syan hari. 
ciye encümeni reisini kabul ede. 
rek görüşmüştür. 

Brest, 19 (A.A.) - !kinci ha. 
Hf atlnntik filosu bu sabah "Ca· 

türceek olan "Cote D'A 
puruna refakat edecektir· 

Filo ü~ muhrip ve ili 
dan mürekkeptir. Muhrip 
mouth'a kadr gidecekle 

FRANSIZ RE1SICU 
iNGtLTEREYE GtD 

Paris, 19 (A.A.) -
meclisi yarın toplaneak 'fi 
run'un öhUrgün Lon.dr•1' 
~ere Paristen hareketin 
ilk kararnamelr reisieu 
z:asma arze'.dileçektir. 

Parls. 1~ (A.A.) -
Çekoslovak orta el~iliii 
birçok bi?birine zıd ha 
maktadır • 

Sal.lhiyettar mahafiJd 
:nalumat göre. elçi Oıus1'1 
lü beyanattan imtina e 
Ancak vazifesini bap• 
':eimseyc devrctmetdiği gi 
binasında oturmakta ve 

lais .. ye hare cet etmiştir. Filo rci- larmrn menfaatlcnıe met 
:;icumhur Löbrön'ü ingiltereye gö ğa devam eylemektedir. 

tere ~stcye imhasını kabul etme· 
si ve bnşka bir devlete bağlan· 
mıra razı olmasını kabul ctmelt 
pek gUçtUr. Hususiyle kl o mil
let tısırlarca isllklflli için çar
pı~ı:ıış ve 20 senedenberi de ıs
tlklft.llne k1'vıışmuştur. Çekoslo· 
vak Reisicumhura Hacha bu n· 
yın 15 inde Berlln deklarasyonu 
nu imza ederken ml1lcUnln tam 
satahiyetlerlne malik değildi. 

metinin icra.atı umumt sulhu edilme~d olmuştur. Iliiyük lJir 
tehdit eden tehll1celcrden hlc bl- anıJmi hn,·a tçlnt1c cercynn e · 
rinl ortadan knldırmamış, bt- den bu cldakl Anknra t.cmasln

l{tkfs l;u tehlikeyi yaratmış ve rmm dost Bulgar milleti ile 
ağı 1nştırm1ştır. Du hareketler ıTiirklcr ve bütün Enlkn.n mil· 
Merkezi Avrupada slyast isUk- Ietlerl Rl'f\SID(lıı dnhn. ynk1n hlı· 

rarı bozmuş ''O mllletlcrin cm- cınmlutlyct d.cnesi nc;ncıtğmı Ü· 

niy~r. hissine yeni bir darbe in· nılt ct.mek yersiz clcğtlcllr. 

dolaşmakta:lrr. Maamafih bu ha. ••U•••••••••••••••miiııiıiiilliiıiılll-1 
berter teyit olunmamı§trr. 

Çelcoslovak nnayasasının 64 <lirnıiştir. ASIM US 

Paris, 19 (A.A.) - Başvekil 

muavini B. Dauttemp'in bu sab.:ılı 
ayan meclisine verdiği tam sala. 
biyet kanunu projesi, ayanın mali. 

- \'AKIT'w kitap şckllııde romao tefrik.ası -

d5 ÖLÜMLE PAZARLIK 

Banknotu tekrar a\'ukatın dizine atmı§tr. Avu. 
kat cevap Yerdi: .. 

- Evet. Öyle demi~tim • 

- Oyle ama, benim cinayet Jşlcdiğiml kim bi-
lecek? 

- Sen.in işlediğini bilen olmazsa, parayı alma
nız muhtemeldir. 

Reel Mangus şimdi sevinç içindeydi: 
- Bunu neden evvelce söylemedin, diyordu, Tür. 

lil dolambaçlı yollardan götUrüp gidiyorsun. Benim 
o herifi öldürdüğümU hiç kimse bilmiyecekUr. 

- Bir kf§I mUste!na! ... 
-Kim? 

-Ben. 
- Faknt ECn benim avukatımsm. Avukafüır, 

MÜ'"
0

ckillerinin kendilerine tevdi ettikleri sır:nn if. 
t.:ıı ejcrıer mi ya? 

- Fakat bilmivorsunuz. ki. bazı vaziyetlerde bu 
rıes1eld nezaketi ihlal et!I'ek bir ~.arurP.t olur. Henı 
b<>n sizi mUekkil olarak kabul etmiş değilim ki. .. Si. 
:"" sadece b:ızı kanuni mütalealar söyledim. Eğer, 
h1ına clecliklerinizi hıkikaten yapacak olursanız, no. 
lise mnhlmııt venneği bir bor" say:ıcağım tabi!d"r. 

- my!e btr .:eye tc~cbbüs etmeden öbür dün
yayı boylarsın'! .. 

ÖL{..tın..E PAZARLIK 87 
Avukat hiç heyecana lcapılmadan konu~yordu. 

Red Mangus gözlerini kırpJ§tırarak tereddüt içiqde 
bakıyordu. Rcd :Mangus, hnyatmda daima korkut. 
mak suretile iş görmüş, korkutarak istediğini almıs, 
yaptırmıştr. Fakat bu adam, korku nedir bllmiywdu. 

Sordu: . 
- Bu sırrı açığa vurmamak isin ne kadar pa. 

ra istersin? 
- Fakat nziz dostum; siz benim rü~vet almak 

nedir bilmediğimi tahmin edemiyorsunuz galiba! .. 

Red :Mangus, dirseklerinin ikisini birden eoför 
yerinin arkalığına dayadı. 

- S:ımı. 'bir şer söyliyeceğim, dedi. Ben Amcrl. 
kadan lm;iltereye hayatımda ilk defa geçiyorum. Bu 
itibarla ihtiyatlı hareket ctmeğc mecburum. Ortaya 
hir adam cıkıp kendisirıi mtihim bir servete ka"1ılık 
öldürmckliğimt b:tedi. Şimdi de sen, hu cinayeti po. 
lise ha.ber vereceğini söylüyorsun ... Halbu\d. 

Avtıknt. Mangusun sözünü keeoerek: 
- Sııltern'c yaklaşıyoruz, dedi. 
n.ed Mıı.ngus. otomobili,, Ea~ l"('ncerec:'irden f•

F'!\TJ baktı. De"'1inde.,b-::ri takin c'tPc1eri yol 11in1Gi 

bir vokuş 3~:ı.ğn·ı. do~ ;ııivClr ve bir de··;~ Jt1mc:ı 
iTp bir hİ"'V,n "{rli·•'Jrdu. İki J:i!oıuetre kadar ctede 
IŞıkl.,,. ~Öri~"ltİV('!"jıı. 

M .. ,.,..,,s bl .. r.,.,'1-ı;..,, h!'I""'·"•" ""C"ti: 
- w.,., ... ,..,.vnı ot1>1i rere..ıe:lir i' 

1 
1 

.. 
20 Marttan, 27 marta kadar muhtelit hatlara kal 

vapurlnrm bimleri, ~mikro giln ve saatleri ve kalk• 
nhtnnlar: 
Kru-adcniz hattma - Salı 12 de {Cumhuriyet), PeJleil' 
. . de (Aksu), Pazar 16 da (Güneysu). 

' 
1 ta nhtımmdıın. 

Bartm hattma- Çt.~amb:ı 18 de (t}Igen), Cumartesi l 
(Antalya). Slrkeel Tibtımmdan. 

İzmit hattmıı. - Sair. Pe~nıbeve Pazar sant 0,30 da (t1 
Tophane rıhtımından. 

Mudanya hattına - Her gün sn.at 9 dı:ı. ('.I'ı:'ak) 11fstensi 
purlardan birl, cumartesi u.yrıca ıs.3 

· (Sus). Tophane rıhtımından. 
Bnndınna hattına - Pazartesi, Ça?lamba ve cuma sJC 

,, (SW5), ayrıca Çartıamba. eaat 20 de 
talya) ve Cumartesi 20 de (Ulgeo>· 
hane rıhtımından. 

KarabJga hattm,:ı - Salı \•e Cuma 19 d:ı (Bursa). T 
rıhtmıındo.n. 

1mroz hattrna - Pazşr 9 da (Tayyar). 'fophane rıhtnT1~ 
Ayvalık hattına-Çat"§amba 15 de (Saadet), cumartesi 

(Bartml. Sirkeci rıhtımmd!ln. 
fzmfr stlr'at hattına. - Pazar 11 de (Ankara). Ga1-~ 

tımmdan. 

Mersin hattma - Salı 10 da (Çanakkale), Cuma 10 ds 
rtisk). Sirlceci rıhtımından. 

• Not: Vapur seferleri halıkında her fürlü mnıuınat 
ğıda telefon numaraları yıııılı acentelerden ö~ 
Kıı.raköy acenteliği - Galata, J{öprUb~ı 
Galata acenteliği - Gnlnta. Deniz Ticareti 

Müd. binaı:ı ııltmd:ı. 

Sirkeci acenteliği - Sirlıcci, Yolcu s~lonu - Benden luuuc:ı hilt-.n wüı.sa v:ı.zivct o z:unan 
yine dcği§ir. - Vallahi hiç bilmiyorum. ' , ..................................... ~ 
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Ul ve Ankara. f. T. T. Müdürlüklerinden :ılacaklarr faahna. 

'! ı.·· 
~ore nihayet 5-4-939 tarihine kadar teklif ve niimune ver. 

rı ·ı· 1 an. olunur. (1074) t 

............ ..ı ...... 

Dr. Hafız Cemal 
ı; O K r.ı A N H E K l M 

l>ahılı ye mütchc1ssısı. 

lstanbul L>ıvanyolu, 

No. 104,· Tel: 2ı39~ 

u. ...... •mm•--• 
Dr. IRF AN KAYRA 1 

RöNTGEN MOTEHASSlSl 
> Türbe, Bozkurd Kıraathantı. 

!i karşısında eski Klod Farerl 
sokak N:>, 8 - 10. öğleden son· 
~ 
ra 3 ten 7 ye kadar. 

f yi bir terzi mi arıyorsunuz? 
İşte size bir adres · 

Dip1om terzi 

YAVUZ SEZEt~ 
113 De) oğlu J>arıııakk:ıpı <::n ret ıı · 
rı:ırtıııı::ırıı Türk Foto t\'İ ibliirıde 

1939 

Resimli Hafta 
mecmuası 

Bu haf ta çıkan 
son sayısı 

Blr~ok gi.izeJ yazılar \ '6 ttı.lmlcı ; 

doludur. Alma.ğı uJ:ıtmayım: 

Dr. Necaettın Atasagun 
Salı:ılılorı 8.30 a kodıır; akş:ırıı

lorı 1 i den sonra t.üleli Tayyıırl' 
Ap. Daire 2; :\o. li de lı:ıst:ılorıııı 
kalıul eder. (Ttlefun: 23!lj3) ________ , 
ürolog Dr. Kemal Ozsan 

İdr:ır yolları, deri Ye frenııi Jıas
ıalıkl:ırı mülelınssısı 

Tfıncll.ıuşı l stiklat c:ıddesl No 
380 Hıırsa ;pazıırı ii~tii 1'1'1. "1236 

\ iNHiSARLAR 

Tane Kuru, 

Samsun 25 [Madeni kutu)45 

Samsun 20 30 
Salon 20 35 
Çeşit 100 145 

~ ........................ . 

POKER 

Her ·yerde PQ K ER traş bıcakıannı . ısrarla isteyiniz. 

Akhisar Belediyesinden: 
1 - Akhisarda elektrik fabrikası dahilinde tefrik edilen ma

halde 24 saatte 2,000 - 3,000 ldlo buz .istihsal edecek buz maki. 
nasr tesisat~ montajı da müteahhide ait olmak üzere kapalı zarf 
usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - 1hale 27 Mart 939 pazartesi günü saat 15 tedir 
3 - Bedeli muhammeni 5,000 liradır. 
4 - lsteklilerin şartnameyi belediyemizden iı;tiyerek kapa. 

lı ~rf usulüne tevfikan müracaat etmeleri ilfto olunur. (1748) 

UMUM MODORLOGONDE \ 
Cinsi Mikdan Muhammen B. % 7,5 teminat 

Lira Kr. 
56 25 Baskül 5000 Kg. 

,, 
.. 

2000 ,, 
1000 " 

1 adet sif 
Haydarpaşa 

2 
1 

,, 
,, sif 

Lira Kr. 
750.-

Eksiltme §ekli 
Pazarlık 

Saati 
H 

İstanbul 5000.- 375 - Açık eksiltme 14.30 

T - Şartnameleri mucibince yukarıda mikdarları yazılı basküller hizalarında gösterilen usul. 
lerle satın almacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında gösterilmiş • 
tir. 

HI - Eksiltme 4-4 939 tarihine rastlıyan salı gilnil J{abiıtaştn Levazım ve mübayaat şube. 
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

. ıv - Şartnameler her gün sözü geçen ~ubeden paras1z olarak alınabilir. 

V - 5000 Kg. lık baskülün münakasasına iştirak edecekler 7 gün evveline kadar fiatsız tek. 
liflerini Tuz Fen ~ubesine \"e 1000, 2000 Kg. lık baskül münakasa sına iştirak edecekler de fiatsız 
tekliflerini bir hafta evveline kadar Müskirat Fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabu. 
Jünü muta:ı.ammm vesika almaları lazımdır. 

Vl - Eksiltmeye iştirak edecekler eksillme günü kanuni vesaik ile birlikte yukarıda adı ge. 
çcn komisyona gelmeleri ilan olunur. (1704) 

VAı<IT Kitapevi 
Dün ve yarı tercüme 

külliyatı 

No. 4 LSO 5 ci seri Kr. 

41 Dö Profundis 50 
42 Günün hukuki ve içtimai 

meseleleri 75 
43 Eflatun 35 
44 Gizli harpler 75 
45 Disraeelinin hayatı 100 

4G Metafizik nedir? 25 
47 Yc>ni adam 75 
48 İrsiyetin tesirleri 75 
49 Politika felsefesi 75 
50 Estetik 25 

610 

Bu serinin fiatı 610 kuruştur. 

Hepsini alanlara yüzde 20 iskon
to yapılır. Kalan 4.88 kurşun 

1,88 kuruşu peşin alınarak mUte_ 

hakisi aydıı birer lira ödenmek 
tizcrc üç taksite bağlanır. 

• • • 
ı - Mevcut şartname, pro~e ve ke5fi mucibince Malatya TU. 

ilin fabrikasında yaptırılacak tretuar, asansör, tesisatı, bahçe top. 
rak tesviyesi drenaj bahçe dahili yolları :ve ihata duvarları işleri 
ve bunlara ait imalatı sınaiye kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

II - l{eşif bedeli 36.796 lira 97 kuruş olup teminat akçesi 2.759 
lira 77 kuruştur. 

III - Eksiltme 2i. 3. 939 pazartesi günü saat 15 de Kabat~
ta Le\·azım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla. 
caktır. 

IV - Şartname, keşifname ve projeler 184 kuruş mukabilin. 
de levazım şubesinden ve Ankara, 1'zmir, Malatya Başmüdürlük
lerinden alına bilir. 

V - Bu işe girmek isteyenlerin yüksek mimar veya yüksek 
mühendis olmaları veyahut mukaveleyi birlikte imzalamak üzere 
bu evsaftn bir mühendis veya bir mimarla işlirak etmiş bulunma. 
ları ''e şimdiye kadar bu kabil (50.000) liralık bi~ işi mm·affa_ 
kıyetle yapmış ve bitirmi§ olmaları şarttır. 

VI - Taliplerin eksiltme gününden 8 gün evveline kadar biz. 
zat Umum müdürlük in~aat şubesine müracna.t ederek fenni ehli
yet vesikası almaları lazımdır. 

vn· . isteklilerin· şartname ve projeler ve yukarıdaki maddede 
gösterilen ehliyet vesikası ve ayrıca knnuni vesika almaları temi
nat akçesi veya banka mektuplarını ve mühürlU fiat teklif mek. 
tuplarını ihtiva eden kapalı zarflarını eksiltme gününden nihayet 
saat 14 de kadar makbuz mukabilinde mc.:ıkur komisyon riyase
tine vermeleri lazımdır. Postnda \'tıki olacak teahhürler kabul 
edilmez. (1489) 



~OY 

New • York' ıerglslnctekl_RCA_e_avly~n 

Jrylone_ve perlaphere-New·York dOny• aergıaınln merkezi •• 

• u···u··n n·· • uny~ya 

neşretmek için intihap edilmi,tir 
1New-York dunya sergisinde yapilan tekmil radyo, .amplifikasyon televizyon tesisaıi için mevcut müteaddit -mar·~ 
kalar arasında RCA'nın intihap edilmiş olması, bu' markanın radyo sahasındaki eşsiz ıeveffukunu bir defa da •• 
lha meydana çıkardı. Bütün dünyanın her tarafından gelen milyonlarca meraklının ziyaret edeceği ve asrımızın 
muazzam bir nümayışı olan bu serginin icap ettirdiği bin bir türlü radyo tatbikatı_içi_n_bundan daha makul bil\ 

intihap ya pılamazdr. , 
RCA, kudretin, ıeveffukun ve tecrübenin timsalıdır. 
Di.ınyadaki milyonlarca meraklı ve yurdumuzun 10.000 den fazla 
heveskarı, intihap edilecek en iyi radyonun, RCA olduğunu size 
söyle ye bilirler. 
Siz ki radyo denilen bu asnmızrn en mühim eğlence ve bilgi va
sııasını yuvanizda kurmak istiyorsunuz, siz dahi onlar gibi yapıp 
mevcut çeşit çeşit radyo ahizeleri arasında RCA 1939 modelini in· 
ıihap ediniz. Bizden bunun tecrübe edilmesini isteyiniz. Hiç dü
şünmeden salonunuza ve kesenize en uygun olanını derhal seç
miş olacaksınız. 


