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GAZETESi 

ÇAR Ş A ~ B A • 17 M AY 1 S - 1939 
SAYISI HER YERDE 3' KURUŞTUR 

FRANSA, İNGİLİZ VE SOYYET TEZLERİ ARASINDA 
YENİ BİR ANLASMA FORMÜLÜ TEKLİF EDİYOR 

.,...,,,,..__...__....._-._ -- - -- --l 
İngilterede nihayet iNONONON ~ Dantzig ihtilafı 
anlaşmıya varılacağı T E 8 L İ G ı· ------
ümidi kuvvetleniyor PartiKurulta- Polonya Alman teca-

vüzünden korkmuyor) 
Halifaks Pariste Daladye ile Y1 29 mayısta 
görüşecek ve umulduğuna göre, j j toplanıyor r DAN T Z İ GD E SÜ K 0 N VAR lı j 

1 k Ank~ra, 16 (A. A.) - Milli " ~ 
Cenevrede kat'i netice a ınaca tır Şefimiz Ciimhuriyct Halk Varşova, 16 (AA.> - Dantzig'in öİyaöi mahfelkı tarafından izhar 

Paı:tisi Genci Ba~kanı İsmet 
. İnönü, C. H. P. Genel Sekre-Londra, 16 (A.A.) - Lord Hali

faks, cumartesi giinii Parise muva
salat edecektir. Nazır, öğleden 
sonra Daladye ve Bonnet ile bir • 
likte İngiliz • Sovyet müzakerele
ri hakkında görüşecektir. 
Fransanın İngiliz ve Sovyet tez· 

!eri arasında bir anlaşma teklif e
deceği öğrenilmiştir. Bu anlaşma
da derpiş edilen noktalar şunlar
dır: 

)

. terliği vasıtasile aşağıdaki teb
liği tamim buyurmu~lardır: 

Cümhuriyet Halk Partisi -

vaziyetı hakk•nda dola,an uydur -
ma hab~rkr dolayısilt• matbuat, 
bütün sürprizl~rin lüz .. msuz bıf 

blöften ibaret kalacagına dair Leh 

edılen katıa~ti tebarüz ettirmekte
dirler. 

Dant~ıg'lilerin de bu kanaatte 
(tl rkası 3 ii ııci: sayfada ) 

) niıı be§inci biiyiik kurultayı , 

1 yirmi dokuz Mayı> 1939 pa _ ·: D • • ı A • d 
) zartesi giinü saat 10 da Anka- ı ar u aceze n 1 n a 1 
ı) rada Türkiye Büyiik Millet 

~ :!::~: :::::::.::~:a:::: yine Darülaceze kaldı 
1 - Sovyetlcr esasen Fransa ve inci maddesine uyarak bildi _ 

İngilten taı:aiından garanti edil • ririm. 
miş olan konuşmalarını garanti c. ıı. p_ Genci Başkanı Prost nerelerin planlarını hazırladı .. Taksim 
edeceklerdir. İsmet İnönii ve Kırkçeşme suları kabili şürb değildir 

2 - Sovyetler birliği Fransa ve \ı.w --~ 1 
ingiltere tarafından garanti edil- ".,..,...,.. • ,,.. • • • • • • . 'şlerıni bu ha!ta içinde tamam-
meıniş olan memleketlere karşı~- lıyacak olan ş,h"" 1\frclısı dün tek 
riştiği taabhüller yiizünden bir rar toplanmıştır. 
harbe giriştiği takdirde Londra ile , Dünku toplantıda tereyagla"rın 

Pars Sovyetler birliğine yardım V'erdiiti cevap fngillered• imal ve satışı hakkında zabıtai 
etmeği taahhüt edeceklet'dir. mÜ•ait addedilen belediy~ talimatnamesınc bazı 

Mevzuu bahsolan garanti edil • ·"'•' •m maddelerin ilhesi kararlaşmış -
memiş devletlerin Baltık memle • Sovyel Hariciye Komiıert Mühim bir adam! tir. Azadan biri bu hususta 

ketleri olduğu öğrenilmi~tir. MOLOTOF Sayın •Tan . gazetesinin değerli izahat istemiş ve belediye sıhhat 
Londra, 16 (A.A.) - Resmi mah- Söylndiğine göre hükiıınet Mos başmuharriri muhterem M. Ze • müdürü istenilen izahatı vermiş-

leller, son İngiliz tekliflerine, Sov- kovanın cevabını müzake~lerde keriyya Sertel, evvelki gün yaz • tir. Bundan sonra ·bakkallarda 
yetl~r tarafından verile? cev~bı ileri doğru atılmış bir adım addey dıkları bir başmakalede, •Tanın i satılacak tereyağları kağıtlarla 

• 

----~ ----------
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CA{;ALOC.LU NURUOSMANİ\ E No. 54 

T EL E F O N No: 23300 - i S T AN B U L 

VAKONDA 

ATAT _0 R K 
VE 

İSTBKLAL HARBİ 
• 

Milli tarihimizin en çetin 
ve heyecanlı safhaları 

•• 

t tk k d t kt d ler Ög j ambalaj edilmiş bir şekJde satı-
e _ı e. ev~ em _e ır · .. - ]emektedir. kazandığı Büyük Dava sernamesi- laca)ı:tır. UU tefrı'ka, en gu"z'ıde bı'r muhar-
renildığine gore, İngıltere büku - M k I C le, şöyle buyuruyorlar: '-' 
meti pek yakında ve büyük bir ih- Uza ere er enevrede •Bir gazetenin en büyük vazife- Gazozların kı:ınuldukları şişe 
timalle Cenevre içtimaından evvel devam edecek si memleket için faydalı gördüğü !erin vasıfiları hakJundaki mad - ririmiz tarafından, ATATÜRK'ün 
cevabını bildirecektir. davayı benimsemek, onu mfulafaa ele de değiştirulmiştir. 

Londra, 16 (A.A.) - Havas: Memba sularının satışa çıka - k · ı ı· " d ı d 
Lord Halifaks, bu sabah Çem- . l t'k hfell d .. l etmek ve memlekete zarar verece- OUt UnQ, mi 1 mUCQ e e evrı'nı'n 

b 1 t Dıp oma ı ma er e soy en- • .., ı d' · · ı'kt 1 u··d" ·· rıldıkları kapların ıa-bı· o!Mağı er ayn ile görüşmüştür. yi ha • . .
1
. ki. . . gine kani olduğl! fikir ve cereyan- ·ue e ıyenın yenı ısa mu uru ~ 

. dig'ine göre Ingı ız te ıflerınm ilk ( 1 k 3 ·· fad ) 
ber alan mahfellerde söylendiğıne ' !arla mücadele etmektir. SAFFET SEZEN ________ ,_r a.~ı ımcu sa_y _a vest'kalOrlOQ, hatıralarına, 'ıntıba-

.. h'.k(i t İn n· S t noktai nazarında ısrar eden Sov • T b .. gore, u me , g ız - ovye fi an, ızım tarafımızdan neşre • 

:~7~:!:;~:i~a~~et:d:;::ir~ - yetler B~~:~:a;ınü~: :::ı::; ~::~~ ~~~:~ı!ı ~:~;:be~i~d~~ Alman ·ııalyan ittifakı larına istinaden, sureti mahsu-
• • • • • • .. ... • • .. ~ • • • .. •w rı~::;tı;eH~~:e~~ ·~=~::f:i ~: : - soda i K o A M için hazırlanıyor 
T U •• r k ı· y e - 1 n g ı· 1 tere parken şahsi menfaatlerini tehli -

keye koymaktan bile çekinmemiş· 

1 k
. 1 . ~~k~~d:ene evvel İstanbul Valisi Bu anlaşma yirmi bir mayısta üilliııııııııııımıiıı:ııııı111w'i:ılfü1111nıılıııı1111nınının~ıı:ilüııııııımıııııııınınnınuıımıımııımılımııı!!llll l!llllll~ 

an aşmasının a ıs erı Fakat, ~~~;~--~~-~üyük davası Berlinde imza edil_ecek . ~ 
faşizm düşmanlığıdır. Tan antifa

Anlaşma; Amerika, Polonya ve 

Yunanistanda hararetle karşılandı 
Vaşington, 16 A.A) - Anadolu 1 !erdiğini, Türkiyenin büyük kud -

ajansının hususi muhabiri bildi - reli askeriyesi sayesinde İngiltere 
riyor: Mısır, Filistin ve Suriyeyi muha • 

Amerikada neşredilen İstanbul faza edebileceğini, anlaşma italya
telgraflan anlaşmanın ehemmiye • nın Akdenizdeki mesnetlerinden 
tini tebarüz ettirmektedir. Şimdi mütevellit tehlikeyi mühim mik -
bu hususta bir başmakale neşre - , yasta azalttığı gibi Bulgaristan ve 
d~ _Associated B~ltimo~es bun~.n 1 Yugoslavyanın vaziyetlerine de 
Munıhtenberı İngılterenın en bu- tesır ve İngilterenin Rusya ile an
yük muvaffakiyeti ve mihverin it- !aşmasını teshil edeceğini, bunun 
tisaını menedecek en mühim ted- yanında Romanya - İngiltere an -
bir olduğunu ve İngilterenin ken- !aşmasının teferruat kabilinden 
dinin ve yeni müttefiklerinin va· kaldığını yazıyor. 
ziyetlerini çok takviye ettığıni ve Waşington Star ise yine anlaş -
anlaşma Türkiyenin o kadar de -1 manın ehemmiyetini kayıt ve Tür
ğilse de İngilterenin muhtaç oldu- kiyenin rolü harp halinde hesap e
ğu muaveneti temin ettiğini, ha - dilmiyecek kadar mühim olduğu
ritanın Atatürk ve İsmet İnönü nu izah etmektedir. 
memleketinin ehemmiyetini gös - (Arkası 3 iuırii sayfada) 

şisttir. ÇünJdl: 

~ = ~:::~: ::~!: ~:~!: ~:~!:::: H itler istihkam lan gezmekte devam ediyor 1 
3 - Faşizm nokta nokta nokta .. . 
4 - Faşizm nokta nokta nokta .. . 
5 - FB§izm nokta nokta nokta .. . 

. ~ütün bu. sebepleri bir araya ge
tırırsenız bır Türkün faşizm ile 
mücadeleyi bir vazife telakki et
memesine imkan yoktur. Bunun 
içindir ki Tan bugünkü sahipleri _ 
nin elint geçtiği gündenberi fikir
lerinde ve siyasetlerinde daima 
faşizm ile mücadeleye çahşm~, bil
hassa faşizmin Türkiye dahilinde
ki propagandasını önlemeği vazife 
edinmiştir. 

Daha iki sene evvel Üniversite 
gençliğini avlamak için Divanyo
lunda açılan Alman istihbarat bü
rosunu kapattıran Tanın neşriya

tı olmuştur. 

İki seneden'beri Tan mütemadi -
(Arkası 3 iiııtü sayfada) 

A. N. K. 

/fitler ve Erkanıharbiyesi 

Berlin, 17 (A.A.) - İtalyan • eliği haber verilmektedir. Bu mü
Alman anlaşmasını imza etmek ü • nasebetle bir çok tezahürat der -
zere Ciano'nun Berlini ziyaret ta- piş edilmektedir. İmzayı müteakip 
rihinin 21 Mayıs olarak tesbit edil- (Arkan 3 üncü tcıııfadaı 

Bazı rakkamların belôğati 
150 milyon ... Bu yüz elli mily<ın İtalya ile Alman~·unın nüfu,Ja

n yekumıdur ve İtalya ile Almanyanın ikide bir ortaJa attıkları 
bir rakamdır. Fakat bu rakama karşı yeni .statistiklere istinad 
eden başka bir rakam haber verelim: 608 mil) on. Bu da İngiltere ile 
Fransanın nüfusları yekô.nudur. Buna Tü.rkiyt\ Roınanyo, Yuna • 
nistan, Polonya nüfusları bele Rııs~·a ve Amerika ilave edilir>e 1 
milyar eder. 150 milyona karşı 1 milyar. Vakıa Alınanlar diinJa -
nın yarısını toplıyan bu nüfus yekunu için •kıymettir amma kuv
vet değildir• diyorlar. Fakat Cihan harbi gibi yakın bir ders rnr ki, 
bu der> Hindistandan gelen Müslümanların mukaddes dhadı ilim 
eden halife oululnrına k••şı bile kuvvet olduğunu gösterdi.Bunu bi
zimle beraber Almanlar da gözlerile giirılükleri irin •kıymci amma 
kuvvet değil> sözlerinin kıymetini bizdm iyi takdir ederler. 

Hulasa, sulhün 150 milyona kar~ı şimdilik 700 milyonluk mu • 
hakkak ve emin bekçisi vaT.Bu son rakamın belagat ve •arahatin
den dolayıdrr ki, ıecelerimiz t•yyare baskınlarile u:vku'1ıı ger • 

wyor. 
KEMALİST 



SAYFA! IKDAJIJ 

Yeni deniz teş
kilatı kanunu 

17 - Mayıs 1939 

/A. dliye koridorlarında ı 
24 SAAT 

Karakolda dayakla 
adam öldürenler 

-14- Gümrük ucuzladı 
fakat mal düşmedi 

Belediye bütün hiz
metçileri kayıt ve 
tescile tabi tutacak 

Bugün M. Meclisinde 

İsa, Nasırada, sinağoğda Yahudi 
çocukları arası~da okumuştu Yeni Türk - Amerikan ticaret 

anlaşması ile bir çoh Amerikan 

mallarının gümrük resimleri ten
zil edilmiş olduğundan son gün -
!erde gümrüklerde Amerikan mal 

!arı üzerinde çok muamele olmak
tadır. Son ıbir hafta içinde gümrük 

varidatı bu yüzden 300 bin liraya 
yakııı bir fazlalık göstermiştir. 

Belediye İktısat Müdürlü -
ğU İstanbulnn mühim bir 
derdine el koymuş bulunmak
tadır: Hizm"tçi derdi. 

müzakere edilecek 
Yeni deniz teşkilatlarına ait ka-1 

.nun pre>jeleri bugün mecliste mü
zakere edilecek ve kat'i şekillerin! 
alacaklardır. Muhabere ve Müna
kale Vekili Ali Çetinkaya hafta 
~onunda şehrimize gelecek, bilhru>
sa ıslahı kararlaştmlan Deniz Ti
careti Mektebinde tetkikler yapa
caktır. Mektebin ıslah ve tanzimi 
için üç yüz bin lira kadar tahsisat 
ayrılmaktadır. Mektep teşkilatına 

yeni Iaboratuarlar, ameli ders sa
lonları ılave edılecek buralara son 
sistem tesisat konacaktır. Ameli 
dersler için bir de gemi alınması 
kararlaşmıştır. Diğer taraftan ye
ni teşkılatın Haziran başından ev
vel tatbiki bekleniyor. Çünkü me
murlar ancak bu sı.:retle Haziran 
maaşlarını alabileceklerdir. 

Silivri 
dün 

Jandarma kumandanı ve muavini 
muhakeme edildiler. ağır cezada 

Şahitler faciayı anlattılar 

Tanrının Kur'anda, Meryem su

resinde @>iz Meryemi oğlu ile ve 

göz erimi açıklık, nimeti ve suyu 

bol bir :ı-ere ilettik] dediği yer işte 

bu Nasıra olsa gerek .. 

Mısıra Galile köylerinden hlr • 
kaç bin nüfuslu küçük 'bir yerdi 

ve ıbura halkı sadece yahudilerden 
ibaret değildi. Finikeliler, Mısır -
lılar, Asuriler, Araplar da vardı. 

Nas ıra bilhassa kadınlarının gü -
zelliği ile m hur bir yerdi. Yusuf

la Meryem burada penceresiz, 
karfir bir eve yerleştiler. Yusuf, 

evinin önüne küçük marangoz 
dükkanını açarak çal~mağa baş -

ladı. Meryem de İsa ile ve İsadan 
sonra doğan çocukları ile evde 
meşgul olurdu. 

lsanın çocuklufiu 
Nasıra çocukları. Nasıra sina -

ğoğunun rahipler tarafından ida

re ediltm mektebinde her sabah 
Tevrat dersi alırlardı. 

Onlara burada bir taraftan oku
ma yazma öğretilir, bir taraftan 

tia, Tevratın emir ve nehyettiği ah
kiıım eııberletilirdi. Musanın (Eva

miri aşere) sine altı yüz on üç ye
ni emir ilave olunmuştu. Ayrıca 

• yapmıyacaksınl..• kaydı ıle iki 
yüz kırk seki& yasak emri de var
dı. 

Bu kanunlara, bu •emir• ve •ne
hiy. !ere itaat edenlerin sayısı git· 

tikçe azalıyordu. Fakiri-erle ca -
hiller Tevrata tabi olmak ımkAn -
!arından mahrumdular. Zenginler 
ise işlerine gelmediği için tabi ol

muyorlardı. Beni İsrail kavminin 

en demokrat insanları sayılan ma
bed adamları ise yeni neslin sağ -
lam bir din terbiyesi alması için 
mütemadiyen çalışıyorlardı. 

Mary Borden, cMarie de Naza -
reth• adlı eserine !sanın ilk tahsi

lini yaptığı Nasıradaki mektep ha
yatıru şu suretle tasvirle başlar: 

•Yahudi çocukları bağdaş kur. -

muş bir vaziyette mektep vazifesi 

gören sınağoğ odasının zeminine 

sıralanmışlardır. Hocanın Tevrat

tan okuyarak cümle cümle söyle

diği Ayetleri hep bir ağızdan ve 

bağırarak tekrarlar ve tekrarlar -
ken de mütemadiyen muntazam 

bir ahenk ile öne .. arkaya sallanır
lar .. onların masum haykırışlarla 

bir ayeti on defa, yiMıi defa .. ta 

ezberleyinceye kadar tekrarlama
ları mektebin açık penceresin -

den küçük şehre yayılır .. 

Çoctlklarm gözleri hocalarında, 

kulakları onun ağzından çıkacak 

kelimelerdedir. Her kelimeyi ayni 

suret ve ayni beraberlikle tek -
rarlar. Mektebin olduğu yer kö -
yün pazar meydanına yakindir. 

Burada sabahın erken saatinden 
başhyan bir halk kaynaşması gö -

rünür. Dükkanlar alış veriş hara
reti içindedir. S0kak satıcıları mal

larını bağıra bağıra satarlar: Ga
lile gölünün taze balıkları, İber -

yanın tuzlu tonları, Mısırın mer -
cınıek, fasulye ve nohutları pek 

revaçtadır. Dar sokaklardan bir
bırinin ile kaka meleşerek otla -

maga gidim koyun ve kuzuların 

sesleri mektepten yükselen çocuk 
seslerine karışır. 

Hıyar ve kavun yüklü merkep
ler civar köylerden gelerek pazar 
meydanında yer alırlar. 

işte İsa, çocukluğunu bu muhit
te yaşamış .. tah~ilini burada sina

gog mektebinde, bağdaş kurup 

sallanan yahudi çocukları arasında 

yapmıştı. .. 
O daha küçük yaşta iken zekası 

ile bütün arkadaşları içinde tema
yüz etm~tL 

Nasıradaki çocukluk hayatından 

başlamak ürere İsanın ölümüne 

kadaır geçen zaman ~fıııda ve 

onun mevcudiyeti etrafında tarih 

ve efsane latif ı ivayetler kaydet -

mektedir. 

Eserimizin çerçevesi içinde gös· 

tereceğ>miz bütün bu lejandlardan 

biri ve ilki şudur: 

lsa hakkında ilk 
lejandlar 

Nasıra köyünün bir (kethüdası) 
vardı. Bu köy kahyası oldukça zen 

gindi. Köye gelen Yusuf - Meryem 
ailesini hoş tut&r, onlara elinden 

Fakat diğer taraftan gümrük re
simlerinin indirilmesi ile ucuzlı -

yacakları zannedilen birçok Ame
rikan mallarının bil.la eski fiatle
rile satılmakta oldukları görül -

nıektedır. Alakadarlara yapılan 

bazı şikayetler tetkik edilmekte

dir. İhtıkiira meydan vermıyecek 
tedbirler alınacaktır. 

---000---

gelen yardımı y,apar, '.cabettikçe BEL ED 1 YE 
de himaye ederdı. Hatta Nasıraya 1-------
ilk geldikleri zamanda onıarı ken- Hal civarında satıcılar 
di EYinde misafir etmişti. M.erye~ kısımlara ayrılıyor 
sık sık kahyanın evıne gıderdi. 

Evlerimizin, ailelerimizin 
içine giren, kilçUk çocukları • 
mızın bakımını deruhde e -

den süt' anne ve hizmetçilerin 
İstanbulda pek başı boş bı -
rakıldığı anlaşılmış olduğun

dan belediye bn işle esaslı şe
kilde mesııul olrna~a karar 
vermiatir. Bu maksadla yeni 
birhıkun fiş ve beyanname -
ler bastırılmaktadır. Bundan 
sonra bütün hizmetçiler ken
dileriııi bu sicile kaydettir - ı 
melde mükellef bulunacak -
tır. Sicile vazılmadan evvel 
hizmetçi belediye sıhhat mü
esse-,eJcrince iyice muayene 
edilecek ve ahla.ki vaziyetleri 
de Emniyet MüdüTlüğünden 
sorulacaktır. Bu fişlerde hiz-

Bir tabanca yüzünden karakolda 
bir adam dayakla öldürülmüş ! 

Bundan bir müddet evvel Siliv-1 hildeki Nihadın mağazası yanın
ri jandarma karakolunda bir ta- ı dan denize atmış. Bunu bekçiler 
banca lursızlığı tahkikatı esnasın· biribirlerine söylerlerken duydum. 

da Ramazan adında Çir adama da- Kemiklerini kırarım 
yak atılarak işkence yapıldığı iddia 
edilmiş ve bu adamın cesedi ka Müteakiben ölen Ramazanın kar 

rakola götürüldüğünden on beş, deşi Besim dinlendi.· o da şunları 

gün soma dalgalar tarafından sa-ı söyledi: 
hile atılmış bir halde bulunmuş - - Ağabeyimi karakola götürdü
tur. İşkence yaparak ölüme sebe - !er. Bir daha yüzünü görmedik. 
biyet vermek suçile Silivri jan - Bütün Tekirdağı halkı onun kara· 
darma karakol kumandanı Kasını kolda günlerce dövüldüğünü duy-
çavuş, muavini Mustafa onbaşı ve muştur. 17 gün soma cesedi deniz

Ü N 1 VE R S 1 T E Ramazanın dövülmesini elini ko- den çıkarıldı. Ceset kayalara çarp-

1:.U yıl 700 mezun verecek lunu tutarak kolaylaştırmak sure- maktan yüzülmiiştü. Ben cesedi 
. . tile suça iştirakten de bekçi Halim görünce tanıdım. Müddeiumumili-

Gündüzleri .iş ve gücünü bitirdik

ten sonra kilhy~run karısı ile ar -
Belediye İktısat Müdürü Safvet metçilerin fotoğraları da bu-

1 

Üniversıtede yarın . bu s.eneki ve Yusuf ağırceza mahkemesine ğe bu cesedin ağabeyim Ramazana 
tedrisata .nihayet verilecektır. 26 verilmişlerdir. Bunlar ayni zaman- ollluğu ıddia edilen kasap Vitalinin 
Mayısta :mtıhanlar~ başlanacaık da şoför Saitle kasap Vitaliyl de la götürülmüş bulunduğunu haber 

Sezen bugün hal ve vaziyeti tetkik lunacaktır. 

kadaşlık ederdi. 

İsa büyümüş, s-ekiz on yaşına 

basmlljtı. 

edceektir. Öğrendiğimize göre Va- Buna riavet etmiyenler hak- ı 
li Ltitfi Kırdar hal ve civarının kında müeyyideler tatbik o -

şehrin gıda ambar'. haline getirH- ~lunacaktır. ~ 

ve 30 Hazıranda ımlıhanlar sona e- yine karakolda dövmekten maz _ vermek. istedim. Fakat jandarma 
recektir. Talebe bır Temmuzdan nun bulunmaktadırlar. karakol kumandanı Kasım beni 
itibaren kampa çıkacaktır. Ağırceza mahkemesinde bakıl - karakola götürerek eğer bunu ya-

mesine ve buradakı satıcılann sı -İşte bu sırada idi ki bir gece 

kahyanın evine hırsız girmiş, ha

zinesinde mevcut olan bütün pa -

ralarını, kıymetli eşyalarını aşırıp 

götürmüştü. 

----------tel ere ayrılmasına taraftardır. Ka· ı ı 

saplar, bakkallar, manavlar, vesa- ı Küçük" Haberler ı 

Bu yıl üniversite, şimdiye ka - masına devam edilen ·bu davanın parsam dayaktan kemiklerimi kı -
dar vermiş olduğu mezunlardan • ·· ı d" 

dünkü celsesinde şahitler dinlen- racagını soy e ı. 
çok daha fazla mezun _verecektir. 

(Arkası var) 

Ihsan Şerif gömüldü 
tıldüğünü teessürle yazdığmnız 

48 senelik lise muallimi ve baba a
dile maruf İhsan Şerifin cenazesi 
dün Gülhane hastanesinden mera
simle kaldırılmıştır. 

ireler ayrı ayrı gruplarda toplana
caktır. Bunun çin bir proje düşü -
nülmektedir. 

Şehir bütçesi Ankaraya 
gönderildi 

İstanbul şehir bütçesi tetkik 

ve tasdik edilmek üzere hususi bir 
memurla Ankaraya gönderilmiş -
tir. Vali ve Belediye Reisi Doktor 

Ltitfi Kırdar refakatinde belediye 
Maarif Müdürü Tevfik Kut baş- muhasebe müdürü Muhtar olduğu 

ta olmak üzere muavinleri, lise halde ve bütçe hakkında izahat 
müdür ve muallimleri binlerce ta- verm.ek üzere Pazar günü Anka· 

lebesi tarafından eller üstünde ta- raya gidecektir. 
şıoan İhsan Şerifin Nemazı Sul - 000 ---

tanahmet camiinde kılınmış ve bu D E N 1 Z 
radan eller üstünde taşınarak Be -
yazıda kadar götürülerek burada lzmir limanında bir 
otomobile bırakılmıştır. fırtına koptıı 

Değerli ve emektar muallim şe
hitliğe defnedilmiş ve mezarının 
üstüne birçok ç-elenkler konmuş -
tur. Ayrıca bir heyet Maarif Ve -
kaleti namına ailesini ziyaret ede
rek naziyette bulunmuşutr. 

EKONOMi 

Türk borcu tahvillerinin 
vadesi gelenleri ödenecek 
Yüzde yedi buçuk faizli Türk 

borcu tahvilleri kuponlarından va
desi gelenlerinin ödenmesi karar -
!aşmıştır. Bunlardan 933 tarihli ve 
12 numaralı kuponlar 25 Mayısta 

tediye edilecektir, Her kupon için 
6 aylık faiz taksiti hesap edilerek 

93 Kuruş 3 santim verilecektir. 
Müruru zaman müddeti olan beş 

sene içinde bugünkü dolar fiati 
sabit tutulacak ve bu müddet için
de kuponlar bu esas üzerinden ö -
denecektir. 1 Numaralı kuponlar 
da 25 Mayısta müruru zamana uğ
rayacaktır. 

Tediyeler Cümhuriyet Merkez, 
Osmanlı ve Doyç-ebank tarafından 

yapılacak ve tahvillerin tranşları 

arasında fark gözetilmiyecektir. 

İki gün evvel İzmir limanında 
ani bir fırtın~ olmuş ve limanda 

demirli bulunan Çeşme isimli bü
yük bir motör alabora olarak bat

mıştır. Motörde insan bulunmadı -
ğından nüfusça zayiat olmamış, 

yalnız hamuleler de motörle kay
bolmuştur. 

An karada 

üniversitenin dört fakültesinin miştir. Bunlardan Silivride renç- ÇaVUŞUn boynuna Sarıldım 
her Ahmet şöyle demştir: * Tiırkkuşu Kampı Yeşilköyde 1 son sınıflarında bulunan talebe a - • • Bundan soma, çalınmış olan bir 

ve Temmuz iptidasında açılacak - dedi şöyledir: 346 tıb, 169 fen ve Bır şahıt nezarethanede tabancayı Ramazandan satın almış 
tır. Merkez, 30 planör gönderecek eczacı, 125 ~debi yat, .. 122 hukuk,, 261 neler görmüş ? olduğu ddia edilen kasap Vitalinin 

tir. Bunlara ilaveten turizm pilot dış tababetı olmak uzere 788 kiş.ı- c- Bir meseleden dolayı şahit kar11Sı Lida dinlendi o da şöyle 
brövesi alını• olan fakülte ve lise dir. Bunun hıç olmazsa (700) nun, ol k k ak 1 "'"t'" ""im'" t"" söyledi: , • . . . ara ar o a go uru · uş um. 

1 talebelerinin mümaresesini arttır - mezun olacagı tahmın olunmakta- Ramazan nezarethane kısmında - Kocamı karakola götürdü er. 
k A k d k.,, dır Akşama kadar gelmeyince meraık rna jçin ayrıca n ara an ... ı · yüzü gözü morarmış, ayakları şiş-

mikdarda mektep tayyaresi de gön ° miş bir vaziyette yatıyor, arad.a 
derilecektlr. Gençler, Yeşilköyde M AA R f f sırada inliyordu. Nezarethanenin 
uçuş yapacaklardır. kapısı yanında Sait ve Salih adın-
* Vilayet seferberllk memurla- Bugün umumi idman da iki adam da duruyordu. Bunla-

ederek peşinden karakola koştum. 
Mustafa onbaşı kocamı yere yatır
mış dövüyordu. Yalvardım. yakar-
dım. Kasım çavuşun boynuna sa -
rıldım. Kocam tabanca almamıştı. nnaan Nur! Korgan Kocaeli mek- prOVaSt yapılacak ra yaklaşarak: cBu adama ne ol -

tupçuluğuna tayin edilmiştir. 19 Mayıs şenlikleri için bugün muş?• diye sordum. Bana: cEğer Fakat buna rağmen ben bu taban-* Maarif Müdürlüğü. Kızılay - Kadıköy stadyomunda büyük bir bu gece de burada kalırsa sabaha canm yirmi lira olduğunu öğren -
dan kfü miktarda gaz ma~kesi o - prova yapılacaktır. Provaya bütün sağ çıkmaz. dediler. Ramazan su- diğinı bedelini vermeğe hazır ol -
tın alarak mekteplerdeki sa~lık o- talebeler yani 5.000 kişi birden iş- alime cevap vermedi. Çünkü ko
dalarına tevzi -etmfatir. Bunlarla tirak edecektir. Bu maksatla saat nuşmağa dahi mecali yoktu .• 
talebeye ders verilecektir. 12.30 da Köprüden Kadıköye iki Maznunlar, Ramazanın kara

duğumu, yalnız kocamı, dövme -
melerini söyledim. Kocamı bırak -
tılar ve ben de bitap bir halde bu-

V IL.l Yt:'T 

Yaz mesai sa~tları 
Vilayet yaz mevsimi için bir 

mesai saati hazırlamıştır. Buna gö 
re sabahları 9 dan 12 ye ve öğle -
den sonra 13 ten 16 ya kadar ça -
lışacaıklardır. Bugün memurlar sa
at 16 dan itibaren ser'best olacak-
!ardır. 

hususl vapur hareket edecektir. kolda isticvap edildikten sonra bir lunan kocamı getirdiğim bir ara -
Bu vapurlardan biri kız talebeyi, fırsatını bularak kaçmış olduğunu, baya arabacının yardımile bindl
diğeri erkek talebeyi taşıyacaktır. sonra da cesedinin denizde bulun- rerek eve götürdüm. 

Cuma ve Cumartesi günü 
mektepler kapalı 

Atatürk'ün Samsuna ayak bas -
tığı günün yıl dönümü ve gençlik 
bayarmı münasebetile bütün mek
tepler Cuma ve Cumartesi günleri 
tatil yapacaktır. 

duğunu iddia ediyorlardı. Reis bu- Kasap 150 kiloluk mu idi 
rada şahide nezarethanede gördü- Bu şahidin sözlerine maznun ve
ğü sırada Ramazanın karakoldan kili avukat Ethem Ruhi Balkan 
kaçabilecek bir iktidarda bulunup şöyle bir itirazda bulundu: 
'bulunmadığı hakkındaki fikrini 
sordu. Şahit şöyle cevap verdi: 

•- Ramazan o kadar ağır bir va
ziyette yatıyordu ki onu ancak 
dört kişi ile bir yerden bir yere 

- Kasap Vitali geçen ce~sede 

dinlenmişti, gördünüz, yüz elli ki
loluk şişman bir adamdır. Acaba 
45 - 50 kilo arasında bulunan bu 

1-Iava Şehitleri ihtifali 1 kaldırıp götürmek kabil olabilir
di. Kaçabilmesi imkansı~ bir hal -
deydi.• 

kadın arabacının yardımile de ol
sa 150 kiloluk baygın bir vücudü 
nasıl taşıyıp arabaya yükliyebil -
miştir? Kendisine sorulsun. 

Karakola çağırılan şahitler 
deftere kaydolunur mu? 
Bu şehadete ne diyecekleri so -

rulan maznunlardan Kasım çavuş, 
şahit Ahmedin evvelce bir 
tuğla hırsızlığı yüzünden tahkika
ta çekildiğini ve somadan da malı -
kfun olduğunµ işittiğini söyledi. 

Bunun üzerine maznun vekili a -
vukuat Etem Ruhi Balkan 
şahit Ahmedin hangi hadiseden 
dolayı şahit olarak karakola cel-

Reisin hafıza kudreti 
Ağırceza mahkemesinin kıymet

li reisi Refik bir an düşündü, son
ra geçen celsede, yani bundan en 
aşağı 20 - 25 gün evvel gördüğü 
kasap Vitaliyi o vakittenberi din

lediği yüzlerce şahit arasından cid 

den şayanı takdir bir zeka ve ha
fıza kudretile hatırlıyarak avuka
ta cevap verdi: 

- Yanılıyorsunuz, kasap Vitali 
150 değil, yüz kiloluk bile değil -

di. 
bedildiğinin ve bunun tarih ve nu-

. Tam bu sırada, sanki reisin ce
vabını bütün endaınile tasdik et -

mek istermiş gibi, dinleyiciler a -
rasında bulunan kasap Vitali he -
men ortaya çıKararak: 

marasının Silivri karakolundan so
rulmasını istedi. Reis, şahit olarak 

her !hangi karakola ça~ılarak 

malfunatına müracaat edilmiş o -
lım bir adamın celbi kayda geçiri
lip numaralannuyacağı cihetle bu 
talebi yersiz buldu. 

Cesedi bekçi mi denize 
atmış? 

Bundan sonra dinlenen şahit A
li Bey nahiyesi bekçi taıhsildarı Be
kir de şöyle anlattı: 

- Kasap Vitali işte benim! de

di. 
Ve sonra yerine dönerken mırıl

dandı: 

- Tam 67 kiloyum! 
Vitali hakikaten 67 kilodan faz· 

la görünmüyordu ve şişman değil, 

balık etine yakın göbeksiz bir a -
damdı. 

934 tarihli ikinci sıra Türk borcu 
tahvilerinin 10 numaralı kupon -
!arı da Fransız frankı üzerinden 
ödenecektir. Kupon başına 18,75 
E'ransız frangı mukabli olarak 82 

kuruş 90 santim verilecektir, Bu 
tediyeleri de Merkez ve Osmanlı, 
bankaları yapacaklardır. Düyunu-! 
umumiye meclisi 933 tarihli talı -
villerin 25 İkinciteşrinde vadesi 
gelecek kuponların da dolar üze - • 
r>rı.den ödeimesine karar vermiş -

Ankarada evvelki gün icra edilen hava ~ehitleri ihtifalinden iki resim 

- Hadis~yi duydum. Ramaza -
nın cesedini bir battaniyeye sarılı 
olduğu halde karakoldan bekçi 
Şevki yüklenerek çıkarmış ve sa-

Bundan soma muhakeme 
şahitlerin celbi için başka 

bırakıldı. 

diğer 

güne 
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Gaf enko dün yeni 
bir nutuk söyledi 

ko-

r ...................... , 
ıou lga rları 
ikredi allyorj 
ı ı 

ff ngiltere, Bulga-f 
Bükreş, 16 (A.A.) - Rador ajan- Tuna Avrupa komisyonunun va- ı ı 

Bl bildiriyor: zilesi, esasen değişmiş değildir. ıritsana 500000: 

Tuna Avrupa Beynelmilel 
misyonu Romanyaya devredildi 

Bugün Sulinada, Hariciye Nazı- Komisyon, evvelce olduğu gibi, Ro ı ı 

İ K DAM 

ZOGO 
Suriye Kralı 
olmıyacak 

Bazı Avrupa ve bilhassa İngiliz 
gazeteleri şehrimizde bulunan es
ki Arnavutluk kralı Zogonun Suri
yeye kral sejileceği hakkında ha
berler ne,";retmekte ve hatta bazı 1 

Suriye erkanının bu yolda krala 
müraca.atte bulunduklarını dahi 
yazmaktadırlar. Halbuki, Perapa -
!as otelinde ve kralın yanında ika
met eden eski Arnavutluk sefiri 
Asaf Caculi bir muharririmize bu 
hususta şunları söylemi.ştir: 
•- Bu neşriyat tamamen asıl -

sızdır. Sabık krala böyle bir mü _ 
racaat yaıplmadığı gibi kendisi de 

Dantzig ihtilafı · 
.B .A L T I o lf E · 

n Gafenconun ve Tuna Avrupa ~anya devleti ile tam antant ha • ı lira veriyor ı 
komisyonu azasının huzuru ile, Si- imde Tuna membalarında serbest ı ı 
nala ve Bükreş anlaşmaları muci- seyrisefaine hiirmet edilmesine i Londra, 16 (A.A.) - Finan- ı 
hince ·b•ı komisvon hukukunun Ro nezaret eyliyecektir. Son anlaşma, cial News gazetesinin aldığı ı bu şekilde hi9bir istekte bulunma- • 

' 
man;a devletin~ devri töreni ya - kom:l:iyonda temsil edilen devletle- bir habere göre Bulgaristana ıı 

· T h"l ı k ti · · 500.000 liralık bir kredi açıl -
Pılrnış ve komisyonun enternasyı;ı- rın ve una sa ı mem e e erının ı . . . . . . ı 

t ı ~ · ti · d k" masına daır hır ıtılaf aktedıl-
nal bayrağı yerine Romanva bay - en ernasyona v~zıye erın e ı e- ı . . . ı • . • . . mışür. Bulgarr;tan bu para 

mıştır. Yakında Suriyeye bir se _ 
yahat yapacağı da doğru değil -
dir .. 

rağı çekilmiştir. hemmıyeti degı~tırrnekte fakat ı .1 bilh d . 1 al ı .. • . ı e as:;a couryo u m -
Bu münasebetle bir nutuk soy - yalnız bu membalara bakım dev- i . 1 · . · ı· ı I zemsı ve yo ınşası ıçın azım f 

leyen Hariciye Nazırı Gafenco ez- !etin mes'uliyetlerini artırmakta - olan makineleri alacaktır. ı DOKUR '"""~~.6ıl6._ 
cümle demiştir ki: dır. ı Ayni gazetenin bildirdiği _ ı DA • i ne göre elyevm Atinada bu _ ı 

T U•• r k ı• y e -1 n g ı• ı tere ı luoan Sir Leithoross, İngiliz ıı (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
ı eşyasının ithaline mukabil I Mühim b • d 1 

o 10 20 30 k. .....___.. _ __. _ _, 

uır Fransız aslı.eri mecmuaaından aynen aldığımı% yalı.aı 
daki haritada Dantz.İg aerbeat ıehrinin hudutlarını, Leh 
koridorunu ııe bu koridor üzerinden gecmek üzere Alman • 

yanın geı;enlerde Lehistandan istediği otomobil yolu 
•ahasını görüyorsunuz ı Yıınaositandan tütün alın • ; ır a am 

ı k• ı • ması için müzakereler yap _ ı yen Almanyanın Türkiyeyi ik\ı -

an aşmasının a ıs eri maktadır. ı saden nasıl istila etmeğe çalıştı. , . (Baj tara:ı l ınrı sayfada) lamıştır. Bu hadıselerden sonra Al .. .. ı ğını iza.lıa gayret etmUjtir bulunduklarını kaydeden Dobry manlar Komatso'dan hicret etme-

BAYPA 1 

" Küllü şey'ün ... ,, 
Şehir ).Jec:lisin.i, günlerdenberi 

işgal eden çok mühim bir mesele 
vardı: •Darülii.cczc• nin adı. 

Af buyurunuz, ..,nariilileezc• :\'c, 
düne kadar •Dil§Jı.ünl~vi , diJor
duk. Ve kırk yıllık •Dıırriili<eze• ye 
bu ismi yine ,ehir me<lisi müna • 
sip, muufık göttttk •telkih et . 
ınİ§ti. 

Kırk yıllık •Dariiliıuu• yıllar-

ra •Diişkünlerevi• oldu. Fakat, os-

\ 

ki ta.b>.rle konupyı.m, •Ehiııei 
ııas• da yine •Darüliıttııe. idi. 

Ben, yıllardanberi, ayni muhit 
İ içinde olduğu halde, patroalarımın 

l isimlerıni Ş&'ill'ırtm, fakat, gedikli 
Şehir Metli. i auların.ın, • birkaçı 

l müstesna1 - hepsini, isimleri ,.e re
•İnıleri hafızama nakışlıdır. Yıllar 

ve ;,."lllardır •Darülirez.e• yi ve 
ı ·Düşkünlerevio ni bilirler. Yahut, 

ben öyle zannediyorum. 
Yıllardan ve yıllardan nra, yi

ne, - Tuhaftır hali ıilcm!• - sokak 
isimleri gibi, belediye ve . ehir 
mttlisi azalarınıı, bu isinı dei:i tir
mek mera.kıdu arız oluyor. 

Sayın Şehir meclisi uaları, gün
ler n günlerdenberi, •abık •Da· 
rülaceze- >'e lahik ·D~ünlerevi• 
nin i~nıini deği;ti.rmek için, mü -
zakereler, münaka~al:ırla m~gul 

oldular. Hem, ne meşgul oluş! 
Eğer, çoğunun altlarında hususi 

otomobilleri olmasa, yahut cepten Ancak Yunan tutunleri kül- ı 1 · · Wiee o t · be h. h J • b ş1 
(Ba §tarafı ı inci sayfada> ırıza karşı durmak siyasetine esas- li u· "kt• d Al talyanın büyük Roma impara- z r gaze esı, ser st şe ır a ge a amışlardır. Oradan gelen 

ye 1 mı ar a manyaya ı t • k D t · ,. dah · ı · · · · 1 Varşova. 16 (A.A.l Anadolu! lı mesnet teşkil eylediğini yazmak- kedi! ··"t ld • . . orlugunun haritasını ilk neşre - mın an zıg ın ı ı vazıyetını A manlar bilhassa Lodz'a gitmek- taksiye binemiyecek halde olsa • 
sev m.,,. e o uııu ıçın ı d '--'-! ı· ·ı ı · ajansının hususi muhabiri bildıri- tadır. ı üzak 1 en ve 'ıu sure>le faşizmin Türki- varn.rn eş ırme gayesı e yapı acak tedırler. lar: 

yor: 1 y . t da ı =~~: ~es=:~:;ı~ ~azı ı ye hakkındaki emellerini ispat e- ı olan bir plebisit karşısında Polon- Hitlercile"n geçit resmi - Eh! derdim. Tok acın halini 
Bütün gazeteler Başveklimiz Dr. Unan IS an t:edir e - t den wsıkayı ortaya koyan Tan ol- ya'nın ne g:bi bır hattı hareket ıt -r bilmez, gibi, arabadaki de, yaya • 

. ,__ t · ı muştur tih d - · k f" 1. . 1 Dantzig, 16 (A.A.l - Dün Dan\-
Refik Saydamın Türk_ İngiliz an- Atina. 16 (A.A.l - Gazete= · az e ecegı ey ıye mı sua e şa- . . . . .. . nm halini bilmez! 
!aşması hakkındaki nutkunu nak- Türk - İngiliz müşterek deklaras - ...................... ~ ı Hulasa Tan ~unu yapmış, Tan , yan görmekte olduğunu yazmak-

2'.g'dekı Hıtlercı teşekk_u~lenn ge - Halbuki, şehrin dört kö~esinde, 
}eylemekte ve bu nutkun B M yonu hakkında birçok tefsirler ve Fransan 1 n yen ı· bı" r bunu yapmıştır. Hulasa Tan şöyle tadır. Söylendiğine göre Polonya çı~. r~smı. tahm:~ edıldıği kadar en işlek caddeler bile, otomobil -

· · ' hizmet etmiş T b - 1 h' b h ··k . muhun bır mahıyet arzctmemlş -
Meclisince müttefikan tasvip edil- telgrırf haberleri ve ayni zaman- . . • an ay e ızmet et- u ususta mu emme! bır . . .. · le değil, cambaz ayakla d~hi ~·ü _ 
diğini memnuniyetle kaydetmek- da Reisicümhur İsmet İnönü'nün anlaşma teklı"fı" mı.ştır .. :. Ve __ netıce: masebak teşkil eden bir hadi - tır", Geçıde hucum .. v~ '."uhafaza rünmez hale geldi. ' 
tedir. ve İngiltere ile anlaşmayı müza - il : •Bugun Turkiyenin .İngiltere ile seye istinat ederek bir sene evvel 1 kıt a~arında~ SOO kışı '.ştıra~ ~t • Kimi zarif, nüktedan; kimi şair, 

Gazeteler, bilhassa, bu anlaşma kere eden Türk nazırlarının fotoğ- (Ba ştarafı 1 inci sayfada) anlaşara~ -~ulh _cephesıne iltihakı Almanyanın Avusturyada ihdas · ~'.ş'.'.r. Ş:.h:r~_e t.am bır sukunet müellif; kimi tüccar ve snn'atkiır 
ile alilkadar olarak İtalyanın Ak- raflarını neşretmektedirler. dedilmiş olmasile iş bitmiş değil - Ta'.1:? .g~ruşle.rııı.deki isabeti .ispat ettiği vaziyeti öne sürebilir. O za-lhukum surmuş\ur. olan bu sayın meclis azalarının, 
denizdeki vaziyetinin müşkülatını Atina, 16 (A.A.) - Türk - İngi- dır. Bu meselenin Cenevrede Lord ettı~ı ıçın bızı herkesten zıyade man Avusturya halkının fikrini günler .-e günl .. rce ·Darülaceze• 

da tasrih eylemektedir. !iz müşterek deklarasyonu hakkın- Halifaks ile Bonnet, Potemkin ile mesut etmıştır~·.. öğrenmek hususunda Almanyanın Darü lac ezenin ad 1 nin isnıi ile uğr~nıalı·n, . ehir, 
Gazeta Polska Tiirk • İngiliz an- ·.aa tefsiratta bulunan Messagre buluştukları zaman mıizakere e - S . 

1
.,_. . . .. I nekadar büyük bir ist iğna göster - • memleket ve bilha sa li an namı· 

• . . . dilm . k tl h . ayın re ı .. ımızın bu guzel bak- .•. (Ba ı f ı · · d k lı Jaşmasının Avrupa merkezlerin • d'Athene gazetesı dıyor kı: esı uvve e mu temeldır. lı k . . d • dıgı hatırlardadır. Volkstang'ın Ş ~ra ı 11ın sayfa ıı) na ço ha u bir uÇa ma oldu • 

L d 
.. • F a ı• · d .. • ço yerm e yazısını okurken 1 · • · · serait hakkında k . 1 t '-'il • l" akd 

deki akisleri hakkında Paris Ber- on ra ve Ankara hukilmetle • r nsız P um sayesın e muzakere d . b" h • > verebılecegı bır karar seraha!en > va ı o an e.., gunu tes ım. t ir ve t· dik et • 
• . . .. • imk" . . . ne erııı U" eyecan duydugumu- 1 . mün k 1 · 1 

)in ve Roma hususi muhabirleri _ rının muşterek deklarasyonu ile anı ve anlaşma ıhtunalı mev - z b"I .· k" ·r d .. gayrı meşru ve Dantzig'in idare a ~a arın mucıp o muş ve memck elden gdmiyor! 
' T .. k' . . . • c dd M k" hf il d b u, ı meyız ı, ı a eye ayrıca lu- . . basılan talimatın kar•~ık old " s-· ııln telgraflarını da neşreylemek • ur ıye Başvekılının bu deklaras- u ur. ez ur ma e er e e - zum v ? F"l ak' k şeklıne mugayır addedileceğ i için ..., u6u aıl·l .. ri ~kiır ol un! Ve bu ka-

dild
.• . .. M k ar mı . ı v ı gere o ınuh- b neticesin ı k "d b d L" • "d 

tedir. Bu telgrnflara göre. Pariste yonu teşrih eden nutku, iki devlet yan e ıgıne gore os ovanın terem g·•· ele . k b h öyle bir karara da ehemmiyet at_ e varı ara yem en as- ar rneş .. ur sayı en sonra, haki -
_ b S . . .. "' nın, gere u mu tc- t ı · · · ld 

hudutsuz memnuniyet mevcuttur arasında pek yakında ımza edile - ceva ının ovyetlerın yenı rnuza- rem b h . . .1 . fedilmeyecektlr ırr ması ıçın aıt o uğu encüme- katen m kür bir nriiceye , arı • 
• . k 1 l . . ke k ı1 k aşnıu ar.rırın ı a ettıkleri ve . ne . d dil . t· B 

Paris matbuatı bazı fedakarlıklar cc o an an a~manın gayesını ta - re ap arını apamamakla be - belkı' d 1 h . ı· V Ik t ' k ıa e e mllj ır. u mevzu ko - yorlar. •Dariilaceze• nhı j ııl, vi-' b • nf c ası e emııııyet ı kısmını o s ag ın aran bir spor ho - . • , 
mukabilinde Fransızların da ya - mamcn ~ydınlatmıştır. Halle muh- ra :ı". az~ me aaller temin et - zikretmomek tevazuıınu güst~rdik- !ünde tertip edilen bir mitingde nı.ışulurken azadan Nazı! Kazım ne •Darülaceze• oluyor! 
kında bu ittifaka dahil olacağını taç oldugu bildirilen tefe:~u~t, ~n- m~· ıs~dN lerıl anlaşılmaktaİdır: lcri büyük hizmetler, nasıl unutu- verilmiş bir karardan farksız ad - şu suali sormuştur: ç.,.,uk)uğwnda duyduğum hir 
maamafi İngiliz • Fransız dostlu • laşm.anın tam esasını degıştırrnıye ırço azır ar ~ra_nsa, ngıl - labilir, nasıl inkar olunabilir? Fil- dedilecektir. - Taksim suyu kablli şürb mü küçücük hikaye aklıma geldi: 
;;,, münasebetile <imdiden İngiliz- cektır. 1':1'" ve Sovyetler Bırlığl arasında vaki, bu hizmetlerin en sonuncu- · dür? Adamın birin•n Gül iim ismin . 
.,- • b 'ttif k akd dilin . Bır ihtimal daha mevcuttur: B 
Türk iti!Mından istifade edeceğini J d ırl ı a e_ esı~e muarız - sunu, daha dün emekli General Dantzig, şarki Prusyadan yapıla- elediye SıJıhat Müdürü buna ile bir kansı varmış. Scviyo.rmuıı-
yazmaktadır. Berlinde efkarı umu.- aponya a dır ar. F~kat dıpl~matik mahfe] • Kazım Karabekir'i til Ankaraya. cak bir hücum tehlikesine maruz cevap vererek belediyenin Tak - Olura! Kadıncağız, günün birinde 
miye şaşkın. matbuat kızmış bir Tokyo, 17 (A.A.) _ cD. N. B .• : !erde muzakerelerın Cenevre ko-1ldamlar göndermek suretile sureti ' ınudur? Bu suale Dan\zigde veri- sim, Halkalı ve K.ırkçeşme sula_ ölmüş. Adamcai:'17, tekrar e,·ı n _ 
haldedir. Resmi Japon mahfilleri İngiliz _ nuşınaları esnasında muvaffaki - mahsusada hazırlanmış bir sual len cevap şudur· Almanl b rını tekeffül etmediğini lbeyan 1 miş. Yen! ka:-1."~ın da ismi Giil _ 

Kurjer Czerwany gazetesi itti - 'Türk anlaşmasının akdini İngilte- yelle neticeleneceği beyan ve ne - pususıına düşürerek hem onıın tecrübe etmek ~terler arD unt u emtUj ve bu suların ıslahı için bar süın, değil mı ımış? 
' · ı· hakkınd · 1 · · ve an - İ t b · · fakın Almanya için mühim bir renin Italya ve Almanya aleyhine ~e . a memnunıyet izhar ~mı, hem de bu münasebetle ken- zig serbest şehri Vistül nehrinin zı düşünceler mevcut bulundu - ş e una sevınmır. 

mağlQblyet teşkil ettiğini söyle - müteveccih çemberleme siyasetine edılmektedir. 'ili hak.iki ve öz mayesini meydana karlarsa, Polonyahlar bu şehre Al- ğunu ilave etmiştir - Gitti Gülsüm. ~idi Gülsüm, 

mektedir. Zira Boğazlar son dere- bir delil olarak telakki etmekte. Çemberlayn RUIUk SÖJf İJ8C8k koymakl~.ifa ~e. gene bunu da ilan ınanlardan evvel gireceklerdir. Bu Şehir mütehassı~ Pro:;t ile ya- ecel ettiğini bulsnn! 
cede mühimdir. Türk - İngiliz itti- dirler. Londra 16 (A.A.) _ Llberal mu- etmiş degıl mıdir? noktanın unutulmaması lazımdır. pılan mukavelenin bir sene müd- Gitti •Darülaceze ' gt,ldi •Da • 
falanın Ballıanlarda da mühim te- Bununla beraber, Nişi Nişi, Tok halefet mebuslarının talebi üzeri- Evet, .muhterem Zekeriyya Ser- Filhakika sevkulceyş bakımından &ene temdidi hakkındaki maz - rülaceze-, müzakere, münaka~a 
slri olacak, Bulgaristan mihvere yo Asaki Şimbun gazeteleri, İn • ne Ayan kamarasında bu Cuma gü tel, senın bu vatana hizmetlerin Polonyalıların daha müsaid bir bata. da kabul edilmiştir. Bu maz- edenler ettiklerini bulsun! 
girmekten vazgeçecek, Yunanistan giliz siyasetinin ancak muvakkat nü enternasyonal vaziyet üzerinde ~~akla tükenmez, hele inkılaba vaziyette bulunduklarını anlamak da azalar Prostla yapılan mu _ Bu, biraz da, ·Zor nild'ıhı• daki 
ve Yugoslavya kuvvetlenecek de. bir muvaffakiyeti olarak addettik- müzakereler cereyan edecektır· Bu ıyilikleı.,, tadad ile, tadad ile, ta- için haritaya bakmak kiifidir. Dant ka ı h kit d •kiillıan heyeti mi sureti mi?• yi 

kt
. üz . dad ile bitmez! zig serbest h . v· ı··ı . ve e a ın a izahat talep etmiş hatırlatıyor! 

me ır. leri bu anlaşmanın tesir ve akisle- m akereleri Sinclair açacak ve . .. şe. rı ıs u nehrnın lerdi-r. İmar MüJiirü Küsnü bu hu W k ge t - il ki Yıllar değil, a~ırlar geçiyor, diin-
arzaws i Narodny gaztesi, i - rine lüzumundan fazla kıymet ve- hükfunet namına Butler cevap ve- A. N. K. 

0:!-~.:;gıp le şar • Prusyadan susda şu malumatı vermi§tir: ya değişmiyor. 
tilifın müşterek emniyet ıincirin- rilmemesini tavsiye ediyorlar. recektir. Müzakerenin sonunda ayr........,. . · .. 

0 0.nyanın hinterlan- •- Mukavelemiz mucibince 
de ehemmiyetli bir halka, Alman- Tokya Osahi Şimbun, Sovyetler- Çemberlayn de bir nutuk söyliye- tısında Sovyetler Birliğinin Mais- ~ Dlaniltzıbge'ulçdşımendifer.hattı ve Prost her sene iki ay istanbulda Mahmut Yeseri 
ay ve İtalyanın Cenubtı Şark"ı Av- 1 · b. J'ğ' pmak için İngilte,.e cektır· k' . . . yo e ag ı ır. Bu şeraıt altın - - -e ış ır ı ı ya " · ı tarabndan temsıl edileceğini bil da ü . iht. 11 • • .. •• bulunacak ve belcdiıicnin gös - ' 
rupadaki istilalarına müh tm ma - tarafından sarfedilen gayretlere Sovyetlerı'n Mı"lletler dirmış' tir s rprız ıma erını one sur - t . . 1 1 Alman - ı· talyan · · mek socuk~a bir harekettir erecegı lŞ er e uğraşacaktır. 
nıa teşkil edecegini, Almanyaya karşı Japonyanın alilkasız kalamı- C . . . . Londra, 16 (A.A.) _ Salahiyet • Al , , · Prost halen İstanbul ve Beyoğlu 
Asya yolunu kapadığını, on ikı a - yacağı hakkında Hariciye Nazırı emıyetı mUm8SSl lı .tar bir kaynaktan verilen maluma- manyada ınfıal nfızım planlarını ikmal .,tmiş bu- ittifakı 
dalar için ehemmiyeti olduğunu, Arita'nın yaptığı beyanati tekrar Cenevre, 16 (A.A.) - Sovyet ta göre Lord Halifaks milletler Bcrlin, 16 (A.A.) - Pazar günü '1unmaktadır . Kadıköy ve Üskü -
İngiliz - Sovyet müzakerelerini etmekte, zira böyle bir iş beraber- hüki'ımeti milletler cemiyeti sek - cemiyeti müzakerelerin' e ı"ştır' ak <-- P ı d k' (ll f ~ o onya a 11in Komatso'da cere - dar nazım pliınları taslak halill - 'ı .ış taı·a ı l ınci sayfadn.) 

6"'" ıs~ ...,.. ""w" 0 yan en va ım adisleri Alman dedir. Bu planlar Teşrinisani zar rı C o an zıy e ten sonra teshil edeceğin!, Tuna yolu ile ine- ıı_·,.,.,.,ın uzak do''"ya tesirden h.A • reter·liğın· e bir te•-af göndererek çın· co.--arte•I veya Pazar günu·· ed h" h' 
1 

ve · ıec k 1 · af t 
cek Alman emellerine ve mütear - lı kalamıyacağını blldlrmektedır. Ceınzyetın pazartesi günkü t.oplan- Cenevreye hareket edecektir. efkAn umumiyesi lnfial ile karşı- fında Şehir Meelisine tevdi edi _ Bitlerle Cianonun birer nutuk söy 

mıııııııuuııuıııınnıuııuınıııııııııınınınnıınııı ııınımnımw!llllUlloıııım nııııııı ııı DllllllllnlllllllllIDmlUllilllllnnnııııııııoııııııııııunııııııııunnnıııınmıııııınınııınnıonııonııııunnoıınnımmmnıınıııınoııuuıı nııııııııuıııuıuıınnııuıunıınııınınınıııı 111181 nı lecektir. Florya, Mecidiyeköyü, lemesi muhtemeldir. 

• 
Şehudbaşı. Doımubahçe, üskü - Hitler istihkamları geziyor 
~r, Barbaros tıirbesi, Beşiktaş is- Berlin, 16 (A.AJ - Hitler, dün 

kelesi cıvarı, Halıcıoğlu, Fenerbah Lüksenburg hududu cıvnnnda ka
çenin tatbiki plilnları da Prost ta - in Eifel dağı ve Mozcl ovll$1 civa
rafından tamamlanmıştir. > 

Ruznamenin son maddesı, mül -
kiye encümeninin Düşkiinlerevi -
n'iıı (İçtimai yardım yurdu) olarak 

isimlesdirilınesi hakkındaki kararı 

idi. Bu karar bennutad miinakaşa 
edilmiş ve bu :i.smin de muvafık 

olmıyacağı ilerı sürülmil.ştiır. 

Bu a.rada azadan Abdülkadir 

Ziya, (Darürnceze) adına Amerika 
dan bazı teben-üat vaki olduğunu , 

bunun i.5mlnin değişmesinin doğru 
olup olmadığını söylemiş, tekrar 

Darülaceze olarak tevslm edılme~i 
ni isteml§tır. Bu teklif nihayet mcc 
is tarafından kabul edilmiş ve bu 

•;a-etle aylardenberi devam eden 
münaka~anın sonu alınmıştll'. 

rll'ldaki istihkamları teftiş etmiş -
tir. Mumaileyh istihkamların bü
tün tefe:rrüatı hakkında malümat 
almış ve muhtelif lusınıların tak

viye ve ıslahına faaliyetle çalışan 
işçilerle görüşmüştür, 

Hitler, daimi hudut kıt'aları ta
rafından yapılan muharebe talb

lerini seyrettıkter sonra tahtelarz 
mahfuz mahalleri, ağıt ınUr lyoz
ler ve tank toplarile mücehhez 
zırhlı kubbelerı °'tiva eden tepele
rin da.hı! tertibzt:nı ge'Z?lll~tir. 

Sar mıntıkasında 
TJ't)vcs, 16 (A.A.) - Bitler, Sar 

mıntakasımn stihkfınılarmı tefti,e 
devam etmektcdi7. 
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~~ 1 1stanbul - Berlin 1
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-- hava hattı 
Ankara radyosu 

İNCİ KOLYE 
Nakleden: Ferit Al ı 

Fölkişer Beobahter gazetesi İs
tan·bul ile Bertin arasında yapıla

cak hava hattı hakkında diyor ki: J ç k 
Türkiye ile Almanya arasında O 

hava nakliyatı mukavelesinin ak
tedilmiş olduğunu büyük bir mem 
nuniyetle haber aldık. 

• b• f Jd -, Dalga uzunluğu l genç, yenı ır ransız yı ızı 1639m. 183Kcs.120K,..
1 ,T.A.Q. 19.7' m. 15195 Kes. ZO Kw · 

Hemen hemen on yıl oluyor ki, 
Almanyadan İstanbula muntazam 

Micheline Presles belki bütün yıldızların içinde T.A.P. ll.

79 

m. 

9465 

Kes. zo Kw' 

i .................. ~ 
~ bir hava postası işlemektedir. Bu 

hat, Breslav - Viyana - Budapeşte, 

Belgrad - Sofya üzerinden İstanbu 
la varmaktadır. 

çocukluğu en yaramaz geçmiş olanıdır 17 mayıs Çarşamba ı 
ı ...................... ı 

•- Gece yıı.rısL. gilzeL. bitlımey e daha vaktim var. Bir saatten 
~vvel bura da olamaz. 

Vaktiyle, gece uçuşlarına müsa
it olmadığı için, bu hava hattının 
Berlin - Breslav kısmı demiryoliy

le tamamlanıyordu. Bu hava hat

tı sayesinde İstanbul ile Alman -

yanın herhangi bir büyük şehri a
rasında mektup teatisi 24 saat gibi 

kısa bir müddete indirilmişti. Maa

lesef bu posta servisi uzun müddet 
devam edememişti. 

\ Şimdi öyle ümit ediliyor ki, ser 
vise yeniden başlandıktan sonra, 
yalnız posta değil, aynı zamanda 
yolcu ve eşya nakliyatı da yapı -

ı lacaktır. Hazırlanmakta olan ha -

1 
reket planına göre, İstanbula va -
racak olan tayyareler, Ankara pos-

1 
tasiyle irtibat tesis edecektir. 

Berlin - İstanbul servisinin te -
ferruatı şimdilik malüm değilse 

Avukat Phil.ippe Marga tekrar 
o usandırıcı Pıedrouge davasının 

evrakını tetkike daldı. Bu hiç bir 
fevkaladeliği olmıyan ve müddei -
den müttehime., mücrimin annesi 
tarafından tutulmuş şahitlere ka
dar herkesin sıkılmaya başladığı 

bir sahtekarlık işi idi. 

dının sesıni işıtmekten onu kar • 
şısında görmekten memnundu. Y\.
teşten yükselen alevlerin akisleri 
Lilanın sarı saçlarına büyük ma - ı 

vi gözlerine vur uyar. Bilhassa bu 
gözleri daha canlı daha parlak gös
teriyordu. 

de, 1 Hazirandan itibaren başlama
sı çok muhtemeldir. Bu servise, Ju 
52 tipindeki Yunkers tayyareleri 
tahsis edilecektir. 

-----00-----

Leh - Alman 
ihtilafı 

Leh - Alman ihtilafında İtalya Genç kadın: 
Marga bu Piedrouge'ın kendisi 

ile tam ıki saat konuşmuştu ve 
Piedrouge'ın cevapları artık ihmal 
ile söylener. tek heceli sözlere in
hısar etmeye başlamıştı. 

- Bari güzel bir müdafaaııame bir uzlaştırma çaresi bulmağa ça -

mi, enteresan bir ış mi? diye sor- ı lışıyor. İtalyan matbuatı Bek'in i
du. !ar ı s ürdüğü delillere tamamen 
Kocası menfi manada bir bı i taraftar olmuyorsa da Varşova 

işareti yaptı. nutkuna ehemmiyet veriyor. 
Philippe l\llarga kalktı. Şömineye 

d!.'g ru ilerledi ve ateşe bir odun 
attı, ropdö~ambrının eteklerini pi
ıamasının üzerinde çaprazlıyarak 

oturdu. Styah mermerden yapıl -
mış meş'um saate bir göz attı. 

- Bilakis sıkıntı ı: çapraşık bir Mussolininin yakınında bulu -
iş, istintaknamelPr hep bir sürü nanlardan gelen haberlere bakı -
hayır ve evetle dolu. Bazı defa a- lırsa, Mussolini, Almanyanın Le -
dam benim ısrarımdan kurtul histana el koymasır.ı iki seb('))ten 
mak için kuvvet sarfederek !ut - arzu etmiyor: Evveli\. Romanya, 
fen şunu tekrar edc·b:Jiyor: •Fa - Avrupa siyasetinin esas unsuru _ 
kat size bunu y;rıni defadır söytü- dur. Bundan dolayı, Mussolini, Le

yor~! • . hıslanın muhalif tarafa atılmam~
- yle mı? Tuhaf şey dfdi Lila. sını istiyor. Hitler 19.~4 ittifakların 

Lıla bakalım daha nekadar ge- Oh! Isınmak ne kadar güzel şey ... 

Yt•ruımuştu ve şimdi bütün ar
zw;u k~rıs•nın bir an evvel avdet# 
ıd 

dan vazgeçmiştir. Vazgeçmekle a-
c ı k ·cek diye, d~ündü. Bu Galibi- Eski geniş ve rahat koltuklar - zim bir hata yapmıştır. Bu ittifak
erl· r zıyareti hiç bitip tükenmez. dan birine geçerek kabını ortı. ....,. !ar tekrar ele alınmalı, iki tarafı 
O k~•_ük oalonda dansedHir son .

1 
De:in bir iç ç~ldşten sonra gözle- hoşnud edecek bir tanzim kadrosu 

ra ıçılır .. karım daıma butun dans rını kapadı . üz.· rinde açık mavi, 
dahilinde bu ittifaklar kuvvetlen -

tekliflerinı kabule hazırdır. O bi- bir elbise vardı ve şimdi alaca ka-
raz mübali.gah kahkahalrile güler. ranlıkta bu elbisenin üzeri partı 
Davetlilerden bazıları onun dişleri yarak göz alıyoı·du . 

:k ayni beyazlıktaki inci kolyesine Philippe : 
baknrlar. Ah eğer şu kolyeyi sat- · - Bazı renkler okadar aydınlıklı 
01ak mümkiın oL•aydı..• ki dedi, ayrıca inci kolye takmayı 

İçini çekti. Evet aileden miras ben zait buluyo:um 
ka an bu ıncı koly•yı satabilseydi. Genç kadın gözleri kapalı oldu-
Ya••vı~larında miıkEmmel bir de- ğu halde gülümsedi . 
gı k .ık olacaktı. Biı başka apart- - Öyle mi zannediyorsun? 
rr.an, başka yeni mobilyeler .. fa- - Zaten sende ayni fikirde ol . 
kat Lila bu kolyenin çılgını idi. malısın ki bu gece kolyeyi takma
Kııl .ı·ey ı sabahları beyaz sade bir mışsın. 

b.u <la. oğledcn sonra siyah bir el- - Nasıl? 
bi>;e ile takar, geceleri ise yine in· Bunu genç kadın küçük bir çığ-
ci çıplak boynunda uyurdu. !ık halinde söyI:yerek derhal ye -

Philippe Mar;?a biraz Jinlenmek rinde doğrulmuş iki elini göğsüne 
içi r. göztüklerinı gözlerınden çek- götürmaştü. 
tı. Etrafına bakt •. Kırmızı deri kap - Kolyem, kotvem .. oh! Kol -
lı siyah akaıu mabilyeler .. bütün yem.. 
bunlar yine aileden kalmış şey - - Onu gaip ... Kayıp mı ettin? 
!erdi. 1 

- Kolyem .. kolyem .. 

diri !melidir. 
İtalya, Lehistanın demokrasilın

den askeri bir yardım görebildiği 
için Lehistana bir toprak garanti -
si ve Litvanya tarafından da bazı 
tavizat vererek Lehistanı mihver 
dairesi içine celbetmenin maha
ret olduğunu anlıyor. 

- Kime olacak, biraz soğukkan
lı ot Lila, Galibierlere t'1'bii Nu -
maraları 24 - 61 d:r 

- Fakat yatmışlardır. Biraz dü
şün, şimdi uyumuşlardır da! 

- Ne ehemmiyeti var kalkar ve 
ararlar. 

- Biraz dikkatli ol Philipper. 
- Neden? Böyle bir meselede 

Galbierlerin isti:-ahatini düşünüc 
müyüm sanıyoısun ?. 

- Hayır mesele bu değil onlar
da bir oda uşağı vardır ki bu kol -

Micheline Presles, henüz on altı 
buçuk yaşındadır. Küçük bir bu- 1

1 

run .. büyük hülyalı çocuk göz -

!eri.. kıvırcık gayet güzel siyah saç 
!ar,. ince bir vücut.. bütün bunlar 
birleşince öyle bır genç kız kar -

şısında bulunuyorsunuz ki onun 
bir çocuk, yahut bir genç kız mı 

olduğunda tereddüde düşebllirsi-

niz. Hangisi doğru?. Yerinde du
ramıyan bu küçük kızın gözlerini 

dudaklaırnı bütün diğer artistler • 
gibi boyadığına ve çocuk görünü· 
şüne rağmen arada sırada kadın 

tarafını gösteren zarif hareketler 
tavırlar aldığına göre her ikisi de 

Micheline Presles'in çocukluğu 

korkunçtu. Yaramazlıkları ile a -
deta ailesinin gözünü yıldırmıştı. 

Sık sık annesi yahut babası küçük 
kıza şöyle bağırırlardı: 

- Micheline, böyle devam eder
sen senı leyll mekl'-'Ôe vereceğiz. 

Fakat bütün bu tehditler para et 
mez, küçük kız şeytanhklarına de
vam ederdi. Bir de kardeşi olduk -
tan sonra ikisi beraber işi büsbü

tün azıttılar ve nihayet sabrı tü -
kenen babası bir gün kızına bu s~ 
fer ciddi şekilde haber verdi: 

- Micheline, leyli mektebe gi· 
diyorsun. 

Bu sefer işin şakası yoktu. Miche 
!ine 1933 te leyli mekteplerden 
bir ine kapa tı ldı. Orada tam dört 

buçuk sene kaldı. 
Kend;s ı giılerek diyor ki: 
- Leyli mekteplerde iki türlü 

Başındao büyük işler g ören yaramaz küçük kız 
MİCHELİN E PRESLES 

nal \'Brd '. İnsan ya ıs l ah o-

lur, ya da olduğu gibi kalır. 

emıyor. Ona yıldız diyoruz. Çün- !erini, açarak, ellerini kaldırarak, 
,ü o mertebeye yükselmiş bulu - şöyle dıyor: 

Bu küçük kız oldugu gibi kal
dı divelim. Çok daha yaramazdı de 
memek için 1 •• 

ı.uyor . Bununla beraber o henüz c- Allahım. eğer arkamda an
öyle bir çocuktur ki annesinin di - 1 nem olmasa benim halim ne olur
zinin dibinde yaşıyor ve daima göz 1 du?. 

YapmadL-!l muziplik kalmıyor, ,., ... 

mektepte muallimlerine, evde aile .................................................. , 

efradına yaka sılktırıyord~, bunun ı K lbiJıF>lbiJ ~ ~D ıııı~m©.ı !Mı cSı~®ll"D ® ırD 
la beraber onu yıne sevıyorlardı. f "i" J 
Ç 

.. k "" h . ğm . ı· .................. .. ............ .. un u er şeye ra en sevım ı ve 

k 
. . d. * Graham Belle şerefine Los rikalı artist Parise geldiği zaman 

zeı ı ı.. 1 . . 
B

. .. b k .. .. k t t Angeles'de büyiık bır merasim ya - bütün davetleri reddederek ilk işi 
ır gun u uçu · yaramaz u -

. .' , pılmış ve Annabella ile Tyron Po - ne zaman, nerede tenis oynıyabile-
turdu: Sıncmaya ıntısap etmek, ar- wer evlenmeden evvel son defa ceğini öğrnmek olmuştu. Kendisi
tist olmak istiyordu. Öyle tuttur - bu mrasime iştirak tmişlerdir. Ty- ne: 

du .öyle ayak diredi ki nihayet ;ki ron Power kıyafetette eski flörtü _ Fransız filmlerini nasıl bulu-
vaftiz babasından biri, Jean Gin- Loretta Young ı·ıe mu··stakbel ka - d. ld ğ yorsunuz, ıye soru u u zaman -
nebert bu inatçı yaramazın arzu- rısı arasında oturuyordu. Oldukça sa şöyle cevap verdi: 
sunu yerine getirmek için önayak 

olmayı kabul etti. Micheline, ni -

hayet, cŞarkı söylüyorum• filmi -
nin genç yıldızların ı bulup, toplı -
yan Christian Stengel ile tanışmı-

ya muvaffak oldu ve derhal Mi -
cheline Michel ismini kabul ede -
rek mektepten stüdyoya geçti. 

Stüdyoda figi:ran olarak çalış -
tığı kısa müddet zarfında bu ye -

rinde duranııyan daimi bir hare -
ket içinde bulunan çok genç kız 

garip bir vaziyet değil mi? Bu -
nunla beraber her üç artist te çok 
neş'el i görünüyorlardı. Merasime 
Anita Louise, Sonja Henie, Cons-
tance Bennett, Cesar RQmero, Don 
Ameche gibi daha bir çok maruf 
yıldızlar da iştirak etmişlerdi. 

- Bilhassa Jean Gabin'i gör -
mek istiyorum. Ne harikulade bir 
aktör! Onun cBüyük hayal• fil -
minde yarattığı şahsiyeti asla u
nutamam. 

* Liam O'Flaherty'nin senaryo
sundan filme çekilmekte olan oSon * Telefon mucidinin hayatı- Gençlik• Romada reıısor Jeff 

nı anlatan cGraham Beli• filmin- Müsso'nun idaresinde çevrilmek
de biribirinden güzel üç kız karde- tedir. Bu filmde baş kadın rolü 
şin rol aldıklarını göreceğiz: Lo- Jaklin Delübe, erkek rolü ise Ra-
retta Yuong, Sally Blane, Polly imu yapmaktadtr. Jak!in Delübe • 
Ann, Georgiona.. zevkine Havesine düşkün bir k.a-* Spencer Tracy, bu büyük A- dırı tipi yaratmakta Raimu ise ga
mreikalı aktör Parise tatilini ge - yet iyi müşfik, fedakar bir erkek 
çirmiye geldi. Artist, derhal etra - rolünde bulunmaktadır. 
fını alan gazetecilere öyle büyük * Annabellanın sabık kocası 

Saat 12.30 Program. 
Saat 12.35 Türk müziği. 1 -

Udi Eşrefin hüzzam peşrevi. 

2 - Ahmet İrsoyun hüzzam 
şarkı: (Hatırında kalsın.) 3 -
Rakımın hüzzam şarkı: (Aş

kın bana bir gizli elem.) 4 -
Faiz Kapancının şarkı: (Seni 
gördü o şafak saçlara.) 5 -
Şükrü Şenozanın mahur şar
kı: (Bu sevda ne ttalı.) 6 -
Hicaz türkü: (Bağa girdim 
üzüme.) 7 - Halk türküsü : 
(Şu dağları delmeleri gönlü 
eğlemeliJ 

Saat 13.00 Memleket saat a
yarı, ajans ve meteoroloji ha

berleri. 
Saat 13.15 - 14 Müzik (Ri -

yaseti Cümhur Bandosu - Şef 

İhsan Künçer.) 1 - J. Bouc
hel - Marş. 2 - J. Lavrovici -
Tuna dalgaları. 3 - Rossini -
Guillaume Tell Uvertürü. 4 • 
E. Grieg - Peer Günt 1. el 
süitisinden No. 1, 2, 3, 4,. 

Saat 18.30 Program. 
Saat 18.35 Müzik (Virtüoz -

!ar - Pl.J 
Saat 19 Konuşma. 
Saat 19.15 Türk müziği (Fa 

sıl heyeti.) 
Saat 20.00 Memleket saat 

ayarı, ajans 
haberleri. 

ve meteoroloji 

Saat 20.15 Türk müziği. 1 -
Uşşak peşrevi. 2 - Arif Be
yin uşşak şarkı: (Meyhane mi 
bu bezmi.) 3 - Rakımın uş -
şak şarkı: (Bana hiç yaklaş -
mıyor böyle.) 4 - Cevdet 
Çağla Keman taksimi. 6 -
Udi Zekinin uşşak şarkı: (Bir 
gün geleceksin diye. 7 - Halle 
türküsü: (Karam.> 8 - Ma • 

bur şarkı: (Hala kanayan kal 
biıni aşk ateşi.) 9 - Rakımın 

hicazkar şarkı: (Bekledim ta 
fecre kadar.) 

Saat 21 Konuşma: (Hafta -
lık posta kutusu.) 

Saat 21.15 Esham, tahvilat, 

kambiyo - nukut ve ziraat 

borsası (fiat). 
Saat 21.25 Neş'eli plaklar • 

R. 

Saat 21.30 Müzik (Küçük 
orkestra - Şef: Necip Aşkın.) 
1 - Heinz Rein.feld - Eve gel 

yavrum. 2 - Mainzer - Dü -
ğün töreni. 3 - Kützlader -

Haydi bana bir hava daha 
çal. 4 - J. Strauss - Polka. 
5 - J . Strauss - Bizde vals. 

6 - Baereur - İtalyan şarkısı 
7 - Leopold - Çigan yunla-
rı. 

Saat 22 Müzik (Melodiler • 
Pl.) 

Saat 23 Son ajans haber -
!eri ve yarınki porgram. 

Saat 23.15 - 24 Müzilı: 
(CaZband - Pi.) 

O daima şu prensipe rıayet et - - Dur, dur, kendini kaybetme. 
mi~ olan bir aileye mensuptu. •Hiç Gidiyorum, dışarıyı, asansöre, a
hir şey atmamak lazımdır• her şağı sofaya bakacağım. 

yenin aranma meselesi ortya açı

kınca derhal o da aramaya ıştirak 
edecek ve belki de kolyeyi bularak 
cebine atacaktır. Çünkü hiç te na
muslu bir insana benzemiyor. 

ne asistanlar, ne de rejisörlerin 
dikkatini derhal çekmedi. Fakat 
nihayet bir gün tali güldü .• Mu. -
kaddes Kanun• filminin en mühim 

iki rolünden birini bu çocuk dene
cek yaştaki kıza verdiler.O ismini 

bir sabır ve nezaketle cevap verdi, J ean Murat, Micheline Cheirel ile =============::ı 

şeyin zamanında lüzumu olur.• Philippe teliişla dışarıda aran -
Birdenbire kapının ziliç alındı. lclığı sırada Lila o gece ne yaptığını 

Philıppe kapıyı açmak için acele 

1 

ha:ırlıyarak biraz soğuk kanlılığı-
ıte kalktı. nı ıktısap eder gıbi oldu. 

- İşte sen!. Fakat na.sıl olup ta . •Ne korktum! ..• diye, içini çek-
bu kadar erken davranabildin! ti. 

Bunu müstehzi söylemişti. Kolye ... Evet kolyeyi, Philip -
Genç kadın çalışma odasına der pe'in gittiğini bilmediği Galibier

hal gidebilmek için onu hafifçe it- !erin evi zannettiği başka bir ey
ti. Odada derhal şömineye yakın de, küçük bir masanın üzerine 
bir yerde oturdu. güllerle dolu siyah bir vazonun 
Omuzlarında gayet güzel hafif, yanına koymuştu. Oh Philippe bu-

merıek~ rengi bir kap vardı. nu asla asla bilmiyecekti, bilme -
- Ü, ' Jüm, üşüdüm dedi. Öyle meli idi. Genç kadın bütün kanı -

bir rüzgar esiyor ki tasavvur ede- nın yanaklarına toplandığını his . 
mezsin. Rıhtımı süpürüyor a - setti. Philippe odaya avdetinde: 
deta .. sen burada sıcakta olduğun •Bulamadım dedi. Fakat şaşırma
için farkında değilsin. . 'myaa mahal yok. Şimdi ilk işimiz 

- Evet ben burada bu sıcak o- derhal telefon etmek olmalııdır.• 
dada. Size zevk mahkumlarına u- - Ben mi telefon edecğim? Fa-
zaktan bakıyorum' Yine bir evrak- kat kime? 
la, bir müdafaaname hazırlamakla Bunu sorarken gözlerini öyle 
m~guldüm. \şaşkın bir şekilde açmıştı ki koca-

Gülümsedi. Ne de olaa genç ka- sı sinirlendL 

onları kabul etti ki bütün gazete- birlikte David Guerchoum ismin- :" ...................... ! 
değiştirdi. Micheline Presles oldu. i !er bundan bahsediyorlar. Ame - deki filmi çevirecektir. $ İ ft e .in 818 r 
Bu Kaybolmuş cennet. filminde 

- Evet, ~üphesiz böyle hareket 
eder, bu doğru. 

yarattığı kahramanın ismiydi. Bu 

filmde Micheline iki şahsiyet ya - , İPEK - Bütün Amerika donanmasının iştiraklerile hazırlanan ... MELEK ra tmıştı · Ana ve kız .. 

Siz, bıraz eV'.el binbir şeytanlık Philipıer odada bir aşağı bir yu
karı dolaşarak sinirli sinirli elle-
rini uğuşturuyordu. yapan küçük kızın biraz sonra be-

yaz saçıı ihtiyar bir kadın haline 
- Şüp!ıesiz, şüphesiz diye, tek-

rar etti. gelişini düşününüz. Şurasını işa . 

Birdenbire durarak ani br hare- ret etmek lazımdır ki genç artist 

ketle ropdöşambrının kuşağını çöz bunu da mükemmel bir şekilde be
dü. ceriyqrdu. Rejisörleri Parteneri 

- Ben oraya gitmeliyim dedi. Fernand Gravey başta olduğu hal

Kimsenin harekete geçmesine de ona hayretle bakıyorlardı. Yal
meydan vermeden derhal kendim nız hayretle mi? Ayııi zamanda 
aramaya başlar:m . takdirle .. 

- Hayır .. dinle, dinle... Eğer 
kolyem orada Jüşmedi ise hiç bir 
tarafta bulaınıyacaksın. Bu da Ga
libierlerle aramızda, gerginlik, bu 
!aşık bir hava yaratmaya sebep o
lacak. 

Bütün yıldızların içinde çocuk -
luğu en yaramaz geçmiş olan, hat

ta şimdi bile on altı buçuk yaşına 
ve mühim filmlerde birinci dere-

cede roller almasına rağmen bu 

- Pana ma kabarelerinin Rumbalarile süslenen ... 

- lspanyol kadın larının işvelerinden ateş alan .. . 

Neş'e .... Zevk .. ve kahranıanlık dolu film: 

T-ÜRKÇE SÖZLÜ 

DENiZILTl- D-1 
Memleketimizde şimdiye kadar yapılan Türkçe filmlerin en gllzeli 

Varın akşamdan itih11ren 
A 

LA LE sinemasında 
r Arkası yarın] k üçük kız hiç te çok değişmişe beıı '-••-••••••••••••••••••••' 

SARAY 

SOMER 
TAKSİM 

ALEMDAR 
MİLLİ 

TAN 

SAKARYA 

HALE ·-'-
LALE 

ALKAZAB 

AKIN 

FERAH 

AZAK 
Yılduı 

; Altm Harbi 

; Kibar Garson 

ı Macer a kadını 

: Siyah gözler 

: Yeni Şafak 

: K utup yıldız~ 

: Meş'um kadın 

: Akdeniz Korsan • 
!arı 

ı Kasırga 

: A!tın Harbi 

ı Hudut Ateşleri 

içinde 
: Cezalr batakhane

ler i 

: Şafağa Dön~ 

: Paris ışıkları 

• : HJlrp esir !eri 

• 
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DÜNK(} BULMACAMIZIN 
HALLİ J Y u o o s ı a v ya n ı n en ı ~!!'!!!!!!!!!!!!----!!!!!!"!!!!!!!---~-'!!!!""!!'!!!!'!!~!!!!!!!!!!!!!!!

zabııa Romanı: No. 6 Yazan: AGATHACHRISTI kuvvetli takımların- Büyük Cellatgölü rM--····---1· ·~~1:1~1~1~1~~,;~;I 
Cinayet' ayın yirmi ikinci günü dan Yedı'nsfo gelı'yor k ld • enemen+ _Ç.~ıAıRiAM_ANllC 
sabahleyin meydana çıkarılmıştır _ tamamen urutu u ı Halkev·ı ı. ~ ~ 1T1i~ -~i:'~ ~;~ 

+ AMAN·T-SABA 
Maamafi polis, olup biten şey-ı disini içkiye verdi ve işini yapamı- + + .-A -FA T li Y A -M A. 

!erden sonra, yeniden benim almış yacak bir hale geHi." A§çı olarak Meydana çıkan 22 hektar •• -8 1 1 1 •• AZ'A R .,T"•c"/T L A 
olduğuın imzasız mektubu istiyor. bir yere kapılanmış olan karısı, al- 11 u yı ca ısına ar ŞAK. K A-Ş lliTE R 
:sen ae sizinle derhaı Andover'e dığı aylığın bir kısmını kocasına arazinin hektarı göçmen- ı , + T 11- - -- --1---fr 
~y7e~üzere yoıa çıkacağımızı ~:~:~r~~;y~;k~e k~:: :!::1~ lere tevzi edildi ı iyi netice Veriyor i ı<·ş- ! ~ ~ : ~·,~·lf-

Yeniden cesaret aldım. Bu cina- patronlarının evine giderek oııa + Menemen (Hususi)_ Halk + • Ş 1 1 L E • A S 1 Rı• 
yet, nekadar basit olursa olsun, yi- yapmadığını bırakmıyoTdu. .Bu _ İ=iT (Hususi) - Hükı'.ımetinıiz !hum ıslah istasyonları için Ziraat + evimiz bu yılın çalL~mala _ + BUGÜNKO BULMACAMIZ 
ne bir cinayetti ve uzun müddet - nun için Madam Ascher, Ando _ ' tarabndan müteaddit kanallar aç- Vekaleti emrine 5.000 dekar arazi + rına partimizin esas umdele _ + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
tenberi cinayetlerle ve canilerle veT'e üç kilometre mesafode kain / tınlmak suretiyle ıslah ewlen kü - verilmesi muvafık görülmüşse de + rini gösteren altı okun birin - + El • ı ı 
meşgul olmak brsa~ını bulama_ Grangc'de madmazel Rose'in ya_ ıçük Menderes nehrinin mecrası ci- alakadarlaT, bu sahada 500 dekar + esi •cümhuriyetçiyiz• taWili- + -----.- -·-;·--
mıştırn. nına girdi. Kocası, oraya okadar ~ varında bulunan küçük göller bu arazi kaldığını söylemektedir. t ni yapan konferansı ile baş_ t -- .---.---ı-

Poirot: kolaylıkla gidemiyordu. Madma - . aradamuhitiiçinbirhastalıkmem + lamış ,bugüne kadar devam+--,.----,---.---
-Bu.ancak bir başlangıçtır, de- zel Rose, ölürken madam Ascher'e baı olan büyük Cellad gölü tama - * + eden altı konferan,ta her ok+ -- ----~---

di. ufak bir miTas bıraktı, 0 da bu pa- men kurutulmuştur. BulguTcu çiftliği arazisinden zi- + ayrı ayrı tahlil edilmiş ve ka- + _B __ ._1 ___ 1_. __ 
Ben bu dakikada Poirot'nun bura ile ufak bir ticaret sermayesi J Bu göllerin .~urutulm~siyle mey raat bankasına geçen geniş kısım, 1 + !abalık bir dinleyici tarafın - + !111 ______ ,_ı ____ l ___ I• 

sözlerine ehemmiyet vermemiştim. aldı. Tütün, ga~ete ... gibi. dana çıkan munbıt arazı 22 bek - bankaca müzayede ile satışa çı - • dan takip edilmiştir. Açılan • • a • 
Fakat sonraları tahattur ettiğim Pairot, sordu: PETTAVIÇ bırdır ... Bunun. 11 hektarı, h~kUme- 1 karılmıştı. Fakat çiftlik dahilin _ + çiçek kursu iyi rağbet gör - +- -1-.------.---
zaman manası ne olduğunu anla - - Ascherin karısını öldürmüş Uzun zamandanberi ecnebi t _ ti~ musaade~ıyle bu havalı~e ıs - deki köylerde yıllardanberi yaşı- + ınüş, devam ~.~nler ~zel ~i- + -,-- ---.-.---
dun. olduğunu iddia edebilir misiniz? kan edilen goçmenlere tevzı olun- yan yerli halk, Basvekfilete ve a _ + çek yapmayı ogrenmışlerdır. + -- - --,- .-- - 11!J - - -

kımlarla temas eyapaınıyan klüp- • + + u 
IV Müfettiş hafifçe o"ksur·· d" muştur. Fakat tarla halııde tevzi l"· d ak .. s ı e ------- -------- - ' u ve su- !erimiz yine hususi organizasyon- . . ""a ar m anılara telgrafla mu- + porcu arımız m vsunı + 1 

MADAM ASCHER ya sabuna dokunmadan şu cevabı olunabılen arazı 8 hektardır, ge - , . . müsait bulduklarından çalış - -------
!ara başladılar. Türk futbolü için . . lık , 1 k racaat ederek bu arazıyı satın ala- + + 

Andover'de iriyarı, sarışın V<! gü- verdi: rısı çayır ve mera o ara ay - _ . . - malarını arttırmışlardır. Bu • - Soldan sağa -
faydası mutlak olan bu temaslar 1 t 1 eak kımselerm uşagı olarak çalış - + . _ + 

ler yu" zıu·· mu·· fettiş G~n tarabn - Böyle bir iddiada bulunmak bı" - rı mı• ır. . . . . . . . rada ~ok sevilen bır spor olan ı 1 - Giyecek eşyasından biri -
w hem boy ölçüşmemize ve hem de • . . .. • ·mak ı.stemedıklennı bıldırmış, ara + ~ 

dan karşılandık. raz mevsimsiz olur Bay Poirot 11 Hektar arazı de yıne huku - güreşi ihya ıçin ilçemiz par - Bır pamuk nev'i. 
Meseleyi daha ziyade tavzih et - Maamafi Frantz A~cher'in ağ~·~ merkezi Avrupada günden güne metin emriyle yerli topraksız hal- zinin kendilerine tevzi edilmesini + tisinin büyük fedakarlıklar 2 - Tay: .e - Vuzuhlandırmak. 

mek için hadiselerin kısa bir hu - dan dün geceyi nerede geçirdiğini\ d:~n futbol taktiğini yakından/ ka tevzi edilmiş ve bu arazinin rica etmişlerdi. Sıhhat ve İçtimai + sarfederek ııetirmeye ınuvaf - • ı 3 - Münkad - Ger, iş - Dost (Iran 
Jasasını yapmağa lüzum görüyo - öğrenmek isterim. Eğer beni ikna gor~ek bakımından şayanı ıstiia- mühim bir kısmı pamuk ve tütün Muavenet Vekaletirulen şehrimiz- ı fak olduğu Türkiye baş peh - tı sızca.) 
rum. edecek izahat verecek olursa ne dedır. . ziraatına ayrılmıştır. Yerli halka deki alakadarlara gelen emirle + livanı Tekirdağlı Hüseyinin ı 

1 
4 - Liihza - Mümbit olmıyan • 

Cinayet, ayın 22 sinde sabahle - ala, yoksa... Bu düş~ce .. ile . hareket eden tevzi edilen arazi, iskan mevzuatı Bulgurca çiftliği arazisinin satışı + iştirakile otuz pehlivandan : Hareket halindeki bir şeyin 
spor organızatorlerı bu hafta da d bil' d bed 1. d 1 d d , b .. b't t .. ekk .. al b kt -yin saat 1 de polis memuru Dover Bir müddet sükı'.lt etti. · . . . . a ın e ve e ı uzun va e er-ı ur uru ,'TIUŞ ve u mun ı opra- + mu.r ep gure~. spor a - + 1 ıra ıgı eser. 
şehrırnıze kuvvetlı bır Yugoslav 1 lınmak .. ·1m· . z· • l h Ik . k. t d d d" t b" . . . h 5 Ü (f ) Ümid d tarafından meydana çıkarılmış • Poirot, sordu: . . . e a uzere verı ıştır. tra· gın yer i a a ıs an mevzua ı a- + nm a or m seyırcının u - + - ç arsca - e en. 
takımı getırerek temas ilıtıyacını t V k·ı t· f"d . t' k bili" d . d'J . bed ı· . 1 + zurunda yapılnu tır + 6 ı· ii 1 Ne tır. Dover, devriye gezerken mağa- _Dükkanda her şey tamam . . a e a e ınce ı an yetiş ırme n e tevzı e ı mesı, e ının u- ş . - nce ve zar o mıyan - -

zanın sürmesine bakmış, açık kal- mıydı, eksik hiçbir şey yok muy _ kısmen gı~e~~ış 01.ac~ktır. 
1 

k ve tohum ıslah etmek için vücu -ızun vadelerle alınması, 'bildiri! - + Geçen defa temsil etmiş ol-+ zir. 
mış olduğunu görmüş. Evve!A dük- du? Cuma gunu şehrırnıze ge ece de getirilecek fidanlık yeri ve to- miştir. + duğu (Kozan oğlu) piyesin - + 7 - Mühlik b!r hastalık - Arz. 
kanın boş olduğunu zarmederek i _ _ Hayır .. galiba kasaya hiç do- olan t~m. dost. Yugoslav~arm en + de başarı göstermiş olan ve + 8 - Esmekten emri hazır - Bir 
çeri girmiş. Cep fonerini tezgfıha kunulmamıştı. Zevahire göre or- kuvvet~ı ekiplerınden Yedınsto a- V lb!I il" 'iİ:: 'iİ:: ©ı ~ @il" ·+bu piyesi Bergamada. ve İz.+ maden-Uzaklıkifadeetmek 
doğru çevirmiş. İhtiyar kadının tada hiçbir hırsızlık izi yok. dındaki futbol takımıdır. = --- . ,-= n:»_ - ı + mirde muvaffakiyetle oyna - + için kullanırız. 
cesedini görmüş. Adliye doktoru - Siz Ascher adındaki adamın : y 28 •• k"' f J ı + yan ı?Österit kolumuz bu defa + 9 - Cemi edatı - İnce demir lev-
gelmiş, ilıtiyar kadının hiç şüphe- sarhoş olarak dükkana girdiğin -ı ozgatta, mayısta mu a at } ı• da •Himmetin oğlu) piyesini+! ha - Meyva kurusu. 
siz tezgahın arkasındaki raftan bir den. karısına söğüp saydığından ve 1 uJ ] k ı + çok canlı bir dekorla ayni ha- + 10 - Emeller - Yara üzerine ve 
sigara paketi alırken ensesinden nihayet onu öldürdüğünden şüp . büyük at koş arı yapı aca '. şar;vı.., bir haftada iki defa • bazı hastalıklarda vücude 
vurulmuş olduğunu söylemiş. Ö- beleniyorsunu, öyle değil mi? + temsil etmiştir. + yapıştırılann şey. 
lüm, yedi veyahut dokuz saat ev- - En akla yakın tahmih, budur. Yozgat (Hususi) - Viliiyet bu miştir. Koşular muhitimizde bü - ı Ar kolumuz çalışmasına ı 11 - Devam - Ayağın altı. 
vel vukua gelmişti. Bay Poirot, alınış olduğunuz şu ga- ayın 28 inci günü için bir at koşu- yük bir alaka uyandırmıştır. yep~eni bir veçhe vermiş bu- · - Yukarıdan aşağı_ya -
Müfettiş izahat verdi: rip mektuba bir göz atmak iste - su tertip etmiştir. Yarın ıslah en · K · · · ı lunuyor. Bando, caz ve saz • ı 1 - Merkez - Söz. 
- Fakat biz, bunu daha sarih bir] rim. Ascher'in, bu mektubu yaz - cümeninin programına göre lan - ayserıde atlı SpOr gezıferı t der<i verilecektir. Mevcut ı • 2 - Açmaktan ismi fail - Gök -

tarzda tayin ettik. Bir müşterinin mış olması ihtimali var. mıdır, aca- zinı edilen koşular beş tanedir. J Kayseri (Hususi) - Atlıspor + sazlara iliivc olarak bir caz + yüzü. 
saat beş buçukta düllina girip si- ba? Birinci koşu üç yaşındaki yerli ocağının gezileri muhitimizde bü- + komole ve kornet satın alın - + 3 - İlave - Savmaktan emri ha-
gara satın aldığını biliyoruz. Bir Poirot, mektubu müfettişe uzat- yarım kan arap, halis kan arap er- yük bir alaka ile karşılanıyor, ı + mıstır. + zır - Halık . ....................................... 
başka müşteri, saat altıyı beş ge - tı. Müfettiş, kaşlarını çatarak mek kek ve dişi taylara mahsustur. Me neş'eli günler geçm1'sine vesile olu 4 - Beyaz - Karaciğer - Bir no-
çe dükkana girmiş ise de boş zan- tubu okudu. Nihayet, şöyle dedi: J safesi 1000 metre, ikramiyesi 150 yordu. Atlısyor ocağının son ge _ I ti. Gencin cenazesi törelııe kaldı 1 ta. 
nederek derhal çıkmıştır. Bu da - Bu yazıları yazan Ascher de- liradır. zisi maalesef feci bir hadise ile ne- lnlınıştır. 5 - Bir işaret sıfatı - Yersiz ve 
gösteriyor ki cinayet saat beş bu- ğildir. O yazmış olsaydı .Bizim• İkinci koşu dört ve daha yukarı ticelenmiş ve spor ekibinin şefi Sa Samsun tölgesi l lüzumsuz. 
çuk ile altıyı beş geçe arasında iş- İngiliz zabıtamız tabirlııi kullan- yaşta ve hiç koşu kazanmamış it Ekinci attan düşerek ölmüştür. Samsun (Hususi) _ Bugüne ka- 6 - Küçük orman - Hedef. 
lenmiştir. Şimdiye kadar civarda mazd1. Belki de bir kurnazlık o - yerli, yarım kan arap, halis kan a- Hadise şöyle olmuştur: I dar Samsun bölgesinde yapılan 7 - Amerika devesi - Derun. 
Ascher'i görmüş olan hiç kimseyi !arak yazmıştır, fakat bunu yapa - rap at ve kısraklara mahsustur. Ocak azaları hadise günü neş'e müsabaklar çok heyecanlı olmuş- 8 - Rabıt edatı - Baht - Bir edat. 
isticvap etmedim, fakat henüz tah- oileceğini zannetmiyorum. Esasen Mesafesi 2 bin metre, ikramiyesi ve sevinç içinde atlarına binerek ı·tur. Puan vaziyetine nazaran ge- 9 - Uzuvlar - Ekmek - Kap. 
ki.katın baŞlangıcında bulunuyo - bu adam, adeta bir paçavradır, el- AROUCELOVIÇ '175 liradır. gezintiye başlamışlar, tayyare fab çen sene gol avarajı usuliyle şanı- 10 - Iİir erkek ismi - Bir nevi 
ruz. Saat dokuzda oldukça sar - leri okadar titrer ki böyle okunak- Bu takım Be!gradın iki sene b~ Üçüncü koşu dört ve daha yuka- rikası civarındaki Bağlaraltı mev· piyonluğu kaybeden Bafraspor bir kayık. 
hoş bir halde Trois Couronnes'de lı yazı yazmasının kat'iyyen ihti - ribiri ardına şampiyonluğunu ka - rı yaşta ve yalnız Yozgat vilayeti kiine gelince, Sait Ekincinin atı liğinin bu sene birinci olması kuv- ıı _ Alıcı aıet (telefon ve rad -
bulunuyordu. K:endisini yakalar mali yoktur. Mektubun kağıdının zanmış ve bir çok enternasyonalle- dahilinde doğmuş ve yetişmiş yer- ürkmüş, genç binici düşmüştür. vetle muhtemeldir. yoda) - Uzak olınıyan 
yakalamaz maznun olarak alıko- cinsi iyi, mürekkebi de iyi. En zi- ri yetiştirmiş ve Mlen arasında li yarım kan arap, halis kan arap Fakat bu düşüş 

0 
kadar ani ve 

0 
Samsun tölgesi 1939 

yacağız. yade merak uyandıran nokta, mek ')rer veren bir ekiptir. at ve kısraklara mahsustur. Mesa-

i 
kadar müsait olmıyan şartlar için- senesi pu van cetve i 

- Pek okadar sağlam ayakkabı tuptaki tarih. Bu ayın 21 i. Şüp - Yedinstvo şehrimizde üç maç fe 2200 metre ve ikramiyesi 200 li- de olmuştur ki, zavallı genç he _ 
değil, demek. hesiz, bu da bir tesadüf eseri ola - yapacaktn-. Bunlardan birincisi radır. Maç Ga. Be. Ma. Pu. 

Erzincanda gezinti 
Erzincan (Hususi) - Hasılatı be 

- Öyle... bilir.. ; Beyoğluspor, ikincisi Şişli, üçün - Dördüncü koşu dört ve daha yu- men oracıkta ölmüştür. Bu hazin Bafra S. B. 5 5 O O 15 le<liyeye ve spor bölgesine ait ol -
mak üzere geçen hafta Fırat ada
sına zengin porgramlı bir gezinti 
tertip edildi. 

- Karısından ayrı mı yaşıyor - - Belki.. cüsü de Galatasaray iledir. Maç - karı yaşta yerli, yarım kan arap, ölüm hadisesi, neş'e içinde başlı- Samsun S. 4 4 O O 12 
du? - Fakat bu biçim tesadüfleri hiç !aı· Taksim stadında yapılacaktır. halis kan e.rap at ve kısraklara yan günü derin bir matemle kapat l İdman Y. 4 3 O 1 10 

- Evet ... Senelerce evvel biri- beğenmiyorum, Bay Poirot. Yedinstvo, Yugoslav futbol ta - mahsustur. İkramiyesi 2~5 lira, mıştır. Kazaya kurban giden Sait ! Kardeniz g. 4 2 O 2 8 
brilerinden ayrılmışlardır. Alman Müfettişin alnında kırışlıklar be kımı Cuma günü 19 Mayıs saat mesafesi 3000 metrewr. · Ekinci bez fabrikası muhasebe me-ı Halkspor 5 1 O 4 7 
tabiiyetinde olan Ascher, oda biz- lirdi ve bir müddet sükut etti. 6.40 ta konvasyonel treni ile şeb- Beşinci koşu atlı spor klübü a - murlarındandı, kendisini iş mu - Yeşilırnıak 4 1 O 3 6 

Adaya gidip gelme çok eğlenceli 
oldu, Adada muhtelif eğlenceler 

tertip edildi. metçiliği yapıy.ordu. Fakat ken - (Arkası var) rimize gelecek. zalarına mhsus olarak tertip edil - hitine ve Kayseriye çok sevdirmiş J Çarşamba S. 5 O O 5 2 
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- Tamam ... Ya Sait ağanın mü
cevherleri şimdi ne yaptığını zan
nediyorsun? 

- Doğrusu onu pek kestirmek 
kabil değil. Belki sahiplerine iade 
etmiştir. Belki hepsini alıkoymuş
tur .. 

- Sah iplerine neden iade etsin? 
.F'aydası ne? Sait ağanın sarı lira
lara karşı pek tabansız olduğunu 
sen söylüyordun ve seninle daha 
ilk günden ortak olmayı kabul et
mesi de bunu göteriyor. O halde 

kendisi tarafından çalınmıyan bu 
ehemmiyetli parçaları altına tah -
vil etmek dururken geri vermek -
tC' istifade nedir? 

- Orasını şimdi kolay kolay an
hyamayız. Dahili vaziyeti, sarayın 
içinde şu dakika neler döndüğünjj 
bilmek lazımdır .. Olabilir ki Sait 
ağa Müjganı yakalatmak. ondan in 
t lkam almak için mücevher !eri de 

aşırıp gittiğini söyliyecek, olabilir Sait ağa çok kurnaz, zeki, haris bir la çıkan bir kupa arabası caddeyi 
ki mücevherleri onun elinden haremağasıdır. Amma nekadar ol- bulunca köşedeki kahveden bir a
kurtardığını söyliyerek daha çok sa el işinde acemiliği vardır. Bel- dam fırladı. Sırtında eski kürklü 
göze girmiye çalışacaktır. ki de bu acemilik onu ele V<!re - bir palto vardı. Başındaki fes ka -

- Kimin gözüne girmekten bah- cek, yahut o beceriksizliğinden kor lıpsız ve boynu yakasızdı. 
sediyorsun? Sultan Hanımın ım, karak mücevherleri sahiplerine Bu adanı, yani Asım, Emine Sul-
kaliaların V<! kızların mı? teslim edecektir. tanın arabası üstünde, arabacının 

- Hepsinin ... Düşün bir kere: - Evet, bu mümkündür. Maa - yanında Sait ağanın oturduğunu 
Sait ağa çalınan mücevherleri or _ mafi, biz en yakın ihtimali gözö- derhal farketmiş, hemen Çarşıka
taya çıkarıverirse nekadar büyük ~ü~de bul.~ndurmalıyız. En yakın 1 pısının köşesinde bekliyen araba
bir iltifat ve tevecciihe nail olur? ıhtımal mucevherlerı şehre çıka - !ardan birine atlamıştı. 
Bunun bir sarayda altından çok rıp satmasıdır. Buna karşı tedbir Saray arabası, Beyazıttan Ak
daha kıymetli olduğunu takdir et- almak gerek. Zaten eger o içeride 

mücevherleri iade edecekse, yahut saraya doğru indi, Samatya yolu-
mez misin? 

ettiyse yapılacak iş yok. nu tuttu. 2 arabanın arasındaki me 
- Kıymetli olabilir. Fakat altın- _ Aksı· takdı'rde... • h ı safe hiçbir zaman açılmadıgı a -

dan çok kıymeti olduğunu zannet- _ Zannederim, sana da bana da 
miyorum. Eğer bu itibar ve tevec- biraz yorgunluk düsecek... de ne arabacı, ne Sait ağa takip e-
cüh Sait ağa tarafından derhal al- dilmekten şüphelenmedikleri için 
tına tahvil edilebilirse diyecek yok. Bursa sokağında bir arkalarına bakmıyorlar bu uzun 

Aksi takdirde Sait ağa onları he - pansiyorı yolda peşlerinden ayrılmıyarak ge 
men birer ikişer şehre çıkarıp sa - Aradan iki gün geçti. üçüncli len arabayı görmüyorlardı. Asım, 
tacaktır. günü öğleye doğru Emine Sulta - oturduğu kupanın ön camından sa-

- Bir başka nokta daha: Vakıa nın sarayının arka kapısından yo- ray arabasını bir dakika bile gö -

zünden ayırmadı ve çamurlu, kal-ı söylüyordu. Kat'iyyen farkında 
dırırnsız, harap, ivicaçlı yolda sa - değillPrdi. 

ray arabası gözünden kaybolun - On beş yifmi ev ileride Asım ki-

Paşanın evı değil mi? 
İhtiyarın başı zattan ve yorgun

luktan titriyordu. Bir müddet su· 
ca arabac1ya camı vuruyor: ra arabacısına camı vurdn. Araba ali anlamıyarak baktı. Sonra: 

- Çabuk, yetiş, kaybetmiyeliın! bir kenarda, büyücek bir evin ö _ - Hayır, dedi' Defterdar Kazım 
Diye ilıtar ediyordu. nünde durdu. Asınıkapıyı açarak Beyln evidir. 

Nihayet Yedikuleye yakın ve .aşağı atladı, doğru kapıya - Ya? Aiedersiniz, rahatsız et-
caddenin üstünde, tren yoluna na- gitti. Tokmağı vurdu. Evvela ar - tim. Kusura bakmayınız. Acaba 
zır büyük bir konağın önünde sa - kası dönüktü, sonra kapının açıl- kıi.ıııe sorayım? Buranın yerlile -
rap arabası durunca Asım'ın ara- masını bekliyerek iki ayak mer - Tinden kim var acaba? 
bacısı arkasına baktı. Asım elile: divenden aşağıya indi, gözünün u- İhtiyar, bu pek nazik adama ka-

- Yürü, duTma, geç•... cuyla geriye baktı. Sait ağa sarı pıyı hemen kapamıya e<ı•aret ede -

İşaretini verdi. konağın kapısından içeri girlyocdu miyerek: 
Asım, Sait ağanın bulunduğu ve arabacı hayvanları düzeltmekte 1 - Mahalle imamı kar~ımızda otu 

yerden atladığını gördü. Sait ağa devam ediyordu. 'rur. Amma ben de buranın eskisi
kapıyı açtı ve feraceli iki saraylı- Boyasız evin kapısı açılınca A - yim. Bizim mahallede ve civarın • 
yı arabadan indirerek sarı boyalı sı:m ikı adım merdiveni tekrar da Şefik Paşa diye kimse bilmiyo
ahşap konağa soktu. O sırada ön- çıktı. Karşısında beyaz sakallı, rum. Bir doktor var amma Paşa 

lerinden geçen Asımın arabası iki takkeli, entarili, hırkalı ihlr ihti - değı1 .. 
üç metre ilerleyince Asım arkada- ·yar vardı. Hayretle kendisine ba- - Allah, Allah ... Halbuki bana 
ki camın perdesi arasından gözet - kıyordu. .bu civarı tarif etmlşkrd. Hatta 
ledi. Arabacı atların dizginini dü - Affedersiniz, dedi. Galiba ra- sarı bir kon»·, dediler 
zeltiyor, Sait ağa da ona bir şeyler hatsız ettim, burası doktor Şefik (Arkası var> 
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• TÜRK çocuGu ÜÇÜN 
Nevyork Sergisi 

Amerika Sefirimiz nutkunda dedi ~i : 

MASAL: 

T ilki, Kedi, Horoz 
Bir gün kızıl ibikli küçük bir ho

rozla uzun bıyıklı bir kedi arka -
daş olup birlikte yaşamağa karın; 
verdiler. Bir ambarın içinde küçük 
bir ev yaptılar, küçük horoz orta
lık süpürür, yemek hazırlar, kedi 
dışarıya çıkar yiyecek bulur geti
rirdi. 

Bir gün evde kedi yokken bir 
tilki geldi. Küçük horozun kapısı
nı çaldı: 

- Kapıyı açar mısın sevgili dos
tum? dedi. 

Küçük horoz cevap verdi: 

- Açamam, kedi bana darılır. 

- Darılmaz aç! Zaten seninle 
eskidenberi tanışmıyor muyuz? 

un alacak, gözleme tatlısı yapa -
caktı. Küçük horoz bu tatlıyı çok 
severdi. Kedi arkadaşına giderken 
tembih etti: 

- Sakın kapıyı kimselere açma 
demişti. 

Kedi evden uzaklaşınca, kurnaz 
tilki hemen kapıyı çaldı: 

- Sevgili dostum, kapıyı açar 
mısın? 

- Kusura bakma amma, aça -
marn. Kedi tenbih etti. Sonra ba-
na darılır. 

Fakat tilki bu! Küçük horoza 
dil döktü. Methetti, kandırdı: 

- Seni bir kerecik olsun gör -
mek için geldim. Benden hiç kork
ma, .bir şey yapmam. Zaten tokum. 
Daha şimdi iki tane piliç üç tane 
börek yedim. 

Tilki bu sözleri o kadar tatlı o 
kadar yumuşak öyledi ki küçük 
horoz bu sözlere dayanamadı. Ka

Küçük horoz inandı. Tilkiyi güpıyı açtı. 

Tilki içeri girer. girmez küçük cendirmiye gelmezdi. • 
horozun üzerine atıldı, onu yaka- - Mademki çok şeyler yemiş. 

artık beni yemez. Neden korkayım !adı, bağırta bağırta kendi inine 
götürdü. Küçük horoz yolda gider- buyursun. 
ken kanatlarını bacaklarını çırpa- Dedi, kapıyı açtı. Fakat kurnaz 
rak: tilki daha kapıdan girer girmez 

_ Yetişin! Can kurtaran yok küçük horozu yakaladı, ok gibi hız 
1 d. b - d la ormanlara doğru koşmıya baş · mu. ıye agırıyor u. 

1 Kedi arkadaş o kadar uzakta de- adı 
ğı:di, küçük horozun avazı çıktığı Küçük horoz: 
kadar bağırdığını işitti. Kulak ka- - Yetişin! Can kurtaran yok 

Gençlik bayramı 
• • 1 • 

(Baş tarafı 5 inci sayfada) 1 vam eden medeniyetlerın eserle -

'
---------+ halinde -Oır sınai cephenin arka -
• H a '\to li"D R"il ozldla • sındaJ<i hay~et. verici fikri çalış -

ı + +, malar ve asıl ınsanlık hı_slerınden t bll.!IOlY&"iSlb!lfll i + ilham alan müsadelelerdir. 

--·-------- Bu sergiye olan iştirakımizin * Altı yaşında 
da 40, ayni yaşta 
diş vardır. 

beygirin ağzın- müteV'azı bir nisbet gösterdiğıni 
bir kısrakta 36 müdrikım. Bunı.!.ıla beraber kil -

çük bir risale neşreden eski bir 
muharririn bir sözünü tekrar et* Bir çift serçe kuşu, yavruları- meme müsaade etmenizi dilerim. 

na haftada 4.000 - 5.000 sinek yu- Bu muharrir risalenin başlangıcın-
murtası getirir. da diyor ki: ğer kitaplar ağırlığa * Bir tarla faresi, iki ayda bir göre saıılsay<iı. bu kitabımın hi~ir 
yavru yapar. Senede 36 ile 40 yav- kıymeti olmıyacaktı. Çok şiikür ki 
rusu olur. 

TABİAT: * Büyük denizlerde. biri sıcak, 
öteki soğuk olmak üzere iki türlü 
akıntı vardır. Sıcak su akıntısına 

kitaplara verilen mertebe, sahife
l:erinin adedine göre değil, içinde
ki kıymete göretfir. Serguniz, daha 
büyük olçüde ve daha güzel olan
lara nisbetle küçük ve mütevazi · 
dir. Fakat hararetli bir barış arzu 

rini yanyana görmek mümkündür. 
Türk Devlet Paviyonunun dört fo
tomontaji, ve san'at eserleri hak -
kındaki aylık sergilerimizden bi

rincisi, Hitit, Yunan, Roma, Bi -
zans, Selçuk ve Osmanlı medeni -
yetlerinin bazı mühim eserlerini 
gösterecektir. 

Diğer fotoİnontajlarda daha ya
kın zamanların hikiyesini bulacak 
sını.z. Türkiye Cümhuriyeti. 1923 
İlkteşrininde kurulalıdanberi yurt 
ta ve dışta barış esasını hakikate 
çevirmekle meşgul olmuştur. Di -
ğer fotomontajlarımız Türk mille

tinin mektepte. fabrikada, intihap 
sandığı başında, oyun meydanla -
rında ve faal ve ahenkli umumi 
hayatının diğer sahalarındaki var-

Golfistrim derler. Golfistrimlerin 
sıcaklığı daima 15 derece ile 16 de
rece arasında değişir. 

ve sevgısinin bir faidesi diye, hiç lığını ortaya koymaktadır. Diğer 
bir sergiden geri kalmadığını id- iki fotomontajımız vardır ki istik

diada tereddüt etmem. balde daha mükemmel bir hayat 
* 15.000 metre yükseklintel Birkaç dakika sonra diğer pav - kw·ulmasiyle alakası olan dikkate 

sıfırın altında 70 derece soğuk var-, yon um uzu ziyaret edeceksiniz. Bir 1 değer ikı faaliyet sahasının sem -
dır. noktaya dikkatinizi davet etmek bollerini birleştirmektedır. Bun -' * En çok mantar veren meşeler isterim: Radikal değişiklikler ge- ! Jardan biri, kadınlarımızın erkek-
50 ile 150 senelik olanlardır. çireg birçok memleketler, kendi !erle müsavi vatandaşlar sıfatiyle 

k_u_· ıtu_·,· r m_a_ zileı_·ıne karşı te.samüh - umumi hayattaki faaliyetlerini gös * Buz denizi, her sene 147 met- l k l k l b k 
suz u gosterır er ve şe 1 a ı - t kt eli D·- . h - k t erme e r. ıgerı er gun a 
mından mümkün olduğu kadar , . 

od .. .. - 1 1 İft' . daha ,oleranstan uzaklaşan hır * Bir hektara dikilen l.000 bur- m ern gorunmege ça ışır ar. ı- .. • 
_ . . .. dunyanın ortasında Turk vatan -ma ağacı 3 senede 3.000 hurma ve. harla şunu soylerım kı Turkler, en d la k zb f ki 

• " . • t aş r?nın, ır ve me ep ar a -
rır. eski devirlere varan kultur mazı- b k 

1 
d d 

1 
. t· 

1 • .. 1 rına a ı ma an ev etın garan ı-.. - . . h' ı 1 !ermin eserlerine saygı goster - . * Bazı buvük Auupa ~e ır e - . .. • sı altında müstc. fit oldukları tam 
rinde bizı!'l istanbulda, Sultanah· mekle ve kıymet vermekle ıçtımaı . .. . . . 

' . . . . . .. .. olgunluklarını ıspat elmişlerdır. vıcdan hurrıyetını tasvır etmek -
met, Dıkılıtaş gıbı yuksek ve bu - tedir. Ben iyı biLrim ki bu tole -
t .. ··t l d D"k·ı· t Pavyonumuz esk1 Türk mimari-
un taş su un ar vnr ır. 1 1 

'. aş- rans lakırdısı Amer•kan kulakları-
1 h · •• d 1· ı t sinin asil çizgilerini ve ruha su -arın epsı mısır an ge ırı mış ır. t d k · b ı'bı' 

re ilerlemektedir. 

barttı: Evet, küçük horoz bağın - mu! diye yine bağırıyordu. Kedi 
yordu. Herhalde başına bir fel.i - yine işitti. Tilkiden hızlı koşarak 

ket gelmişti. Cesur kedi tırnakları- birdenbire tilkinin onune çıktı. 

nı çıkararak, kuyruğunu ve tüyle- Tilki korkusundan küçük horozu 
rini kabartarak, tilkinin üzerine a- yere bıraktı ve soluk soluğa kaç -
tıldı. Tilki ağzındaki avı yere bı- mıya başladı. 

)nünti.izdeki rumn günü gençlik bayraınıdır. Re.,nıiıniz, geçen s, 
neki gençlik ba)Tannnda, genç m ekteplilerin ay yıldızlı bir çelenk 
taşıyarak sokaklardan geçtikleri ni gösteriyor. 

k ·ı "k kün ve terah veril'! ha\·asını iht•va na anı ı ve munıs ır ses g Pa!iste bulunan di ı i taşın yu -
etmektedır. Bu m.marınin ahenkli gelecekt:r Hara:-etli dleı; miz su-;ekliği 23 metre 3 santımetredir. • 

1 Mısırda Luksor mabedinden geti _ şekillerı, canlı renkieri, yeşillik ve dur ki bu sözün, dünyanın her ta
suya verdiği kıymet tamamile ifa- rafındaki bütün milletlere munis rilmiştir. 

raktı kaçmağa başladı. Küçük ho- Küçük horoz korkusundan sap -
roz kurtulmuştu. Ked~ arkadaşını sarı kesilmş, kaburga kemikleri, 
alıp eve götürdü. yaramaz tilkinin dişlerinden incin 

Evde küçük horozu, sözünü ni - mişti. Kedi ona: 
çin tutmadı diye bir güzel azarla - - Haydi seni bu sefer de affet-

Üçüncü çare 
Dişçi - Dişinizi ya 

yahut doldurmalı. 

çıkarmalı, 

Hasta - B~t.n ça<e yok mu? 

DL5ri - Bir çare caha var. Dişi-

dı. Küçük horoz yaptığından piş - tim. Fakat sözümü bir daha tut- nizi e·;velce dolduwr, ~onra da çı-
man oldu. Kedi onu affetti. mazsan tilki seni kıtır kıtır yiye - karırım. 

Aradan iki gün geçti. Kedi ev- cek. Sonra karışmam . 
den çıktı köye gitti. Köylülerden 

Tortu 
Çocuk ,elinde boş bir 

nalbur dükkanına geldi: 

- Bana bir litre siyah 

verıniz, dedi. 

Nalbur, şişeyi doldurdu: 

(Sonu var) 

1 
Çocuğun kederi 

şişe ile Küçük Remzi, çok mahzundu. 
Babası, bunun sebebini sordu. 

vernik Çocuk. içini çekerek anlattı: 

- İşte, doldurdum. Sen de 

- Ağaçlal'daki kuşları sapan ta
şı ile vurursam, kabahat! Salon -

. daki kanapelerin Üzerlerine çıkar-
ellı • . 

sam, sandalyelerı araba gibi sil -
kuruş vereceksin .• 

rüklersem kabahat! Annemin şap
- Babam, parayı, hafta sonun- kasının üstündeki çiçeklere doku-

da verecek. 

Nalbur kızdı: 

- Öyle şey olmaz. 

Ve şişeye doldurduğu siyah 

verniği tekrar tenekesine boşalt -

tı ve boş şişeyi çocuğa uzattı. 

nursatn, kabahat! Geceleri sine -
maya gitmek istersem, kabahat! 
Bütün hepsi de, çocuk olduğum i
çin kabahat! Peki, şimdi yapmak 
istediklerimi büyüyünce mi yapa
cağım? 

Babası cevap verdi: 

Akla kara 

Çocuk, şişeyi aldıktan sonra, eğ

di, dikkatle baktı: - Hayır! O zaman, hiç yapa - . u iki minhninı arkadaşa baku ız. 
mazsın! - Babamın hakkı varmış. Şişe -

nin dibinde, mutlaka kalıyormuş! 

- - -000 

Küçük bir suç 
Avukat, hapishanede 

sordu: 

suçluya 

- Ne sebeple hapishaneye gir -

din? 

- Treni kaçırdığım için. 

- Bir insan, treni kaçırırsa, hap 

se mi atarlar. 

- Treni kaçırmasaydım, 

yakalanırdım. 

güç 

Yavuz 

----
Son iş 

Fakat, yanındakilere şu itirafta 
bulunmuştu : 

- E~~r hskika\Pn dirilip kalka
cak c!ursam, hall<ın gözünde bir 

peygamber gibi ~Uyürürrı. Ölecek 

olursam. foyam meydana çıkar; bu 
da brnım pek umurumda değil! 

hırs ı z 

Ba~an - İmdad, hırsız var. K öpeii çaldı, &ötürüyor! 

Beyıız kadar, siyah da şirin, 

sevimli değil mi? 

Yukarıdaki resmi, numaraların 

~ıizasında yazılı renklere boyayı • 

nız. 

O - Beyaz, 1 - Siyah, 2 - Pem

be, 3 - Yeşil , 4 - Mavi, 5 - Sarı, 

6 - Kırmızı, 7 - ICül rengi, 8 -

Mor, 

* Fransanın en küçük gazetesi. 

B .• , m ece boyu 24, eni 22 santimetrelik bir 
ı kağıda basılır. 

de bulmuştur. görüneceği zaman gelebilsin. 

Hayvanlar hakkındaki rikkat ve Türk pa,·yonunda Sümerbank 
sevgi esk. Türk mımarilennı u - tarafından teşhir edilen halı. iş
mumi oinalann bir çoğuna güver- leme. sedef, E.;kişehir taşı, bakır 
cm yuvaları ilave etmeğe sev· ve gümuş eşya gibı Türk eli~i ve 

"Mayıs, , bı' lm ecem ı'z ı· :: ........ ~ .............. :: ketmiştir. Pavyonumuzda da böy- Etibankın Türk madenciliğıne aıt 
_ le yuvaiar göreccksinız. Ümıt ede- sergisini, Tüı·k İnhisarlarının sıga-

Ş.imal Kutbuna en yakın olanı : Fofograf oyun la r ı ı rim ki Amerika güvercinleri bun· ralarını ve diğer mamulatını gö -

1 

Şehır: :........ ı !arı keşfedecekler ve bw·ada mi - k . . y· d ki 
........ f. · · I ki d A , • rece sınız. ıne pavyonumuz a , sa ırımız o aca ar ır. n anevı 

A, Nev - York mu; B, İstanbul ' lokantada sayısız nesilkrdenberi 
mu; C, Tokyo mu; S. Londra mı;! 
D, Montreal mıdır? 1 

Doğru cevap v-erenler arasında ı 
kura çekerek aşağıdaki hediyeler i 
verecğiz: 

Birinciy: Bir kitap çantası. 

İkinciye: Bir mürekkepli kalem. 

Üçüncüye Sulu boya takımı. 

Dördüncüden yirminciye kadar 
birer artist kartı. 

Yirmi birinciden ellinciye ka -
dar, muhtelif hediyeler. 
Cevapların Mayıs nihayetine ka 

dar .ikdam gazetesi bilmece me
murluğuna• gönderilmesi lazım -
dır. 

O!urmu aceba? 
- Sokakta dilenmeğe utanmı -

yor musun? 

Türk içtimai yardımının sevilmiş 
Avrupada meşhur olan Türk tabaı bir şekli olan Türk çeşmesi de pav· 

yonda temsil edilmiştir. hat san'atının mamulatı Amerika 
ski Türk san'at ve kültürünün zevk sahiplerinin imtihanına arze

bu feran verici muhitinde biz, a -
tılgan ve dinamık bir ruh ve hu -
dutsuz bir barış sevgisi temsil et
mekle ıftihar ediyoruz ve böyle 
zannediyoruz ki Nevyork scrgisın
de temsil edilen yannın dünyası
nın en faal uns'1rları arasında bir 
mevki almak ic;in icap eden vasıf
ları tamamile haizdir. 

Vedat Nedim Törün nutku 
Sergimizin açılışında bulunmak 

üzere bugün burada bulunan dost
larımızı Türk Sergi Heyeti adına 
selamlarım. 

Biraz sonra ziyaret edeceğiniz 

sergi dairemiz, resim ve semboller 

dilmiştir. 

.. ...................... ~ 
f Halkevleri ı 

Konferar.s 
Kadıköy Ha.kevinden: 

19/Mayıs/939 Cuma akşamı saat 
8.30 da Evimiz salonunda Bay Dr. 
Necmettin Rifat tarafından (Şiş -

manlamalı mı zayıflamalı mı) mev 
zulu bir konferans verilecektir. 
Herkes gelebilir. 

19 Mayıs bayramı 
Eminönü Hall:evinden: 

- Peki, dilenmek için, bir dük- ••l IO.i;JI;;~;..! 
kan mı açayım? 

Gençlik ve spor bayramı 19/Maşeklinde ifade bulan emel ve ide -
yıs/939 cuma akşamı saat (21) de 

aller, Türkiyeyi, yarınki dünyayı Evimizin Cağaloğlundaki salonun-
- -- 000---

Sen marten kulesi 
Keza Fransanın meşhur eğri ku· 

lelerinden birisi de Sen Marten sa
at kulesidir. Bn k'11~ ıl<'. yapılma -
ğa başlandığı zaman eğilmiştir. Fa
kat bir kere başladıktc.n sonra bu
nu yarıda hırakmr.k istememişler, 
üst tarafını doğrultmağa başlamış
lar, bu suretle şirrd' bu kuleye u
zaktan bakarsanız ortasından eğri 
olduğunu görürsünüz. Kule her 
gün eğilmiş, yapa:> mimarlar da 
her gün üst taraf:m doğru yap -
mışlar. 

Yukarıda gördü/iünüz resim 
eski Habeş İmperatörü Negüs'u 

benzemiyor mu? Halbuki dikkat 
le bakınız, bir şoson olduğunu 

hazırlamak için çalışanlar'.n ilk da aşa!'!l(iaki programla kutlula -
sab.nda bulunduracak mahıyette - nacaktır. Arzu edenlerin davetiye
d ir. Bu itibarla yarınki dünyayı bl !erini Ev bürosundan almaları ri
ze daha yakınlaştırmak maksadiy- ca olunur. 

göreceksiniz. le girişilen bu büyük esere Türki- ı - .istiklAJ. marşı. Evimız or -
yenin geniş ölçüde iştiraki çok ta- kestrası tarafından. 

Ş hl. O k !es· bü bir şeydir. Bugün misafirleri - 2 _ Kon!era.ru; (l 9 Mayıs) Halk-am ı ç n u ı . . 1 ib. · d 
• . . mız olan sız er gı ı ve sergı evre- evi Başkanı Agah Sırrı Levend ta-

Fransada ~grı b•r kule daha var si esnasındaki ev sahiplerimiz gi- af d 
k 1 Ş bl . k·ı· · · r ın an. dır. Bu u e am ı ı ısesının çan bi biz de güzellik ve barış ıçın 

k 1 ·d· B d . d' .. ' ' 3 - Konser. Evimiz orkestrası u esı ır. un an :ı:e ı yuz sene kültür, tolerans ve terakki irin çır 
b J k 1 -· tarafınd;ın. 

evvel yapı!mağa aş anan u ~ pındığımıza kailiz. İki sergi bina - -------------
tam yapılırken. eğil~iştir .. Fakat mllda göreceğiniz eserler size şu
e~riliği çok .olmadığı ıçı~ eğılme .- nu anlatacaktır ki, Türkiye sön - EGE 

TiYATROSU sıne ehemmıyet vermemışler, kilı- b' h. t 
1 

b -• • 
. .. . 1 • mez ır ma ıye te o an u u"'nevı 

se kulesını yukseltmış.erdır. k 1 k din' kf . t' Nurettin Genç 

Aralarındaki fark 
ıymet ere en ı va etmış ır. 

Türkiye, tabiatın çok cömert ol
duğu bir memlekettir. Çeşitli ik -
!imleri ve mahsulleri bulunan bir 
yurttur. Türkiyenin dünyanın baş 
lıca geçit yolları (i7erindeki coğra
fi vaziyeti ile bu amillerin birleş
mesi, memleketimizi bir kültür ha
zinesi haline koymııştur. Bir insa
na, gördü~ü alemin, en eski de -
devirlerdenbm biriblrlyle zincir -
!eşen sayısız medeniyetlerin bir 
sentezinden başka bir şey olmadı -
ğını bukadar kuvvetle hissettiren 
memleketler pek azdır. Bugün Tür 
kiyede milattan beş bin sene evve· 
llndM başlıyarak bugüne kadar de 

ve 
erkada,ıarı 

Baynn - Nekadar çok hir ibiri nize benziyorsunuz! Anneniz. sizi 
biribirinizden nasıl ayırd ediyor. 

Veli - Ali, kulağı çekildiği za inan, benden fada batırıyor! 

Pek yaluada yaz temsillerine 
başlıyor 

Bir tashih 
14/5/939 tarihli nüshamızda 

belediye mezarlıklar müdürlüğü

ne alınacak bir tane Karoseri• 
siz otomobil şasesi tahmin be • 
deli olan 1350 lira yerine sehveıı 

1700 lira ve teminatının 101 lira 
25 kuruş yerine 127 lira 50 kuruş 
yazılmış olduğundan keyfiyet tas
h ih olunur. 
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Abone Şartları 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 
1 • 

DAHİLİ HARİCİ 

1200 Kr· 2300 K.r. 
600 K.r. 1650 Kr. 
300 Kr. 800 K.r. 
100 Kr. 

i LAN 
TEK SÜTUN 
SA NTİMİ 

Birinci Sahife 400 kuruş 
İkinci Sahife 259 kuruş 
İç ııahifeler 50 kurut 
7 - 8 inci Sahifeler 30 kuruş 

Bütün bir sahife veya ya· 
rını sahife ilan ıçın İdare ile 
görüşülür. 

DiKKAT 
Gaz<:temize ilan \•ermek Is· 

tiyenler ya doğrudan doğ -
ruya gazetemix idarchane.i· 
ne veya Ferdi Selek ilan bü
rosuna müracaat etmelidirler. 

Adres: İstanbul, Ankara 

' 

caddesi 99/1 Adalet han No. 
. 3 • Telefon: 20607 

Taksim - Talimhane 
Palas No. 4 

Pazardan maada her 

gün saat 15 ten sonra 
Telefon : 40127 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HBKİM) 

DAHİLİYE MiJTEH.\SSISi 
Divanyolu !04 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
I - Çamaltı Tuzlası için şartnamesi mucibince cl60.000> Kg. 

ağır dizel yağı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 11200 muvakkat teminatı 840 liradır. 

JII - Eksiltme 25/V /939 Perşembe günü saat 14 te Kaba taşta 
Lı·vazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yı;wlacaktır. 

IV - Şartnameler he'r gün sözü geçen şubeden parasız alına

bılir. 

V - İstekmerin kanuni vesaikile ',;, 7,5 güvenme parası mak
buzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların 
ihale saatinden bir saat evveline kadar mezk'ür komisyon başkan-
lığıra makbuz mukabilinde vermelerı lazımdır. (3203) 

Sütçüler aleminde bir hadise ... 

SUT MAKİNELERİ 
1939 modelleri gelm iştir 
Dünyanın en sağlam ve. en ucuz 

M i ELE 
SÜT MAKiNELERi dir 

Paslanmaz, lekelenmez ve bo
zulmaz. Yedek aksamı dai-

ma mevcuttur. 
MİELE makinalarımıza mahsus 
hususi yağımız gelmiştir. Fiatı: 
Diğer yağlardan daha ucuzdur. 
A nadoluda acenta aranmaktadır 

Türkıye umum deposu: Jak De-kalo ve Şsı. İstanbul Tahtakale 
No. Ol 

Tll§ra satış yerleri: 
Yususf Esendemir ve oğulları 
Ömer Başeğmez 
:Mehmet, Şükrü, Necati Kaşıkçı 
Sait Akman 
Mutafoğlu M. Şakir Özşeker 

Neş'et Solakoğlu 

Süleyman Uzgeneci 
Alanyalı Abdurrahman Şcref 
Polathaneli kardeşler 
Kurıımahmut oğlu Hafız Salih 
Mehmet Yönden 
Mustafa Gözüküçük 

._ ........................ -= ................ --~ 

Vivanada Profesör Dr. VAGNER'in formülü - .. 

ı N . 
EAzamanın hususi ilacı 

Yıı:ra ve çıhanlnrı derhal geç:rir. Her eczahanede kutusu 
50 kuruştur 

Türk Hava Kurumu 
27 N C 1 

üyük Pi 
İKİNC İ KEŞiDE 

11 - Haziran· 1939 ~ adır. 

büyük lkramiya 45.UOJ Lira~ır. 
Bundan 

Başka 

15 ,000 
12,000 
10 ,0 00 

Liralık 
ikramiyelerle 

2 O, O O O ve 1 O ,O O O 
Lirahk lki Adet Mükifal Vardır. 

Yeni tertipten bir bilet alara '< iştir l.ic etın~yı in 111! 

Siz de p iyan2onuıı me,'ut vı ba.ıtiy.ırı ~ r ı 
olursun ut . 

lstanliıl Defterdar lığından : 
Senelik muhammen kirası 

Tophanede: Kılınçaıı mahallesi· 
nin Topçular caddesinde kain 365 
sayılı dükkan. 
Tophanede: Kılınçali mahallesi
n'.n Topçular caddesinde kain 367 
sayılı dükkan. 
Silivrikapı haricinde: 81237 met· 
re murabbaı mesahasında tarla. 

L ira 

51 

48 

180 

Kira 
müddeti 

3 

3 

3 

Yukarıdfl isim ve mevkileri yazılı gayrimenküller hizalarında 

gösterilen muhammen senelik kira bedelleri üzerinden 12/6/939 ta
rihine kadar pazarlıkla icara verilecektir. Senelık kira bedelleri 
nakden ve peşindir. Taliplerin % 7,5 teminat akçelerini vakti mu· 
eyyeninden evvel yatırarak bu müddet zarfında Pazartesi ve P er· 
şembe günleri Defterdarlık Milli Emlak Müdüriyetinde mlitrşekkil 
komisyona müracaatları. (3348l 

~ıınııııııııım111111111111._ Ferdi Sel ek ~ııııııııııııııııııınmıııı& 
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ZAYi· Galata yolcu sal~una ı . ZAYt: T~tbik mührü~ü zayi el- -- ı LAN • TA B • L 1 Ş E -~ 
mensup (3760) sayılı sandalımın tını. Yenısını yaptıracagımdan es- "-~ . 

pwkasını kaybettim. Yenisini ala· kisinin hükmü olrnadığı ilan olu - -- ı• 1 • B •• U = 
. 'nur = ş e r ı uros = 

cağımdan eskisinin oükmii yoktur. .T h k l . U - -:-
a ta ·a e zunçarşı Yavaş- = .....: 

ça Şahin sokağında No. 2s de = En modern ilan şekilleri - En temiz ta bı ve - · Hamıt Df;RELİ 

Sakin Hayri ARİÇ. -- klişe iş ler i FRRD İ SELEK bürosunda yap ı lır. = 

ZAYİ; Galata yolcu salonuna ADRESE DiKKAT : lstanbul, Ankara Caddesi -~ 
s~ı. : i ve Neı,: iyatı J('l~re Eden Baş mensup 4040 sayılı sandalımın pla- == 
Muharriri: Ali Naci KARACAN. Basıı-!kasını kaybettim. Yenisini alaca- 99 -1 Adalet Han No. 3 ~ 

• ·.-d~tı .v.:, . ~". :~ı:: ~.a':'e.vı 1 ğımdan eskisinin :s~:m;A~~~~A 'linWllUIHU UllllOllOIUIUllllUllllmlttUmlmlOOl~lllllllJllHllUilUIOOIUınllllHiHllllUllllU llllHHllU.., 

Tiirk gibi kuvve li. 
Sözü boş değild i r 

ÇAPA MARKA MÜSTAHZARAT/ 
Bu sözü teyid eden güzel yurd topraklarının biricik imal kaynağıdır. 

Arpa unu 
Bakla unu 
Yulaf unu 
Nohut unu 
Cavdar unu 
1 

Pirine unu 
' Kornflau 

Bezelye unu 
Patates unu 
Fasulye unu 

Salep 
Tarcın 

1 

Kimyon 
Karanfil 
zencefil 
Karabiber 
Yenibahar 
Beyaz biber 
Sofra tuzu 
Kırmızı biber 
(Kutu ve 

Mercimek unu 
Bu5day nişastası 

1 r ;; nişastası paketleri) 
Memlekette bu maksatla kurulmus ve her şeye rağmen (24) sene neslin gürbüz yetişmesine 1 
tevakkufsuz hizmet etmiş yegane Türk san'at evidir. Yavru larınıza , doktorlannızın tertib 

ve tavsiyesile verece~iniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 

Dünyada beynelmilel şöhreti haiz eşlerile kat'iyyen omuz onıuzadır. 
Daha üstününün bulunması rnükmün değildir. Tekmil müstahzaratımız muhayyerdir. Her yerde 
daima taze olarak bulac1ksınız. Adres: Beşiktaş. Kılıcali • M. NURi ÇAPA Tel. 40337 

-----------~~------------------

Tayyare PİY ANKO Biletinizi 

G nden aunız. 

Büyük şansınızın tam isabetini LALE gişesi temin eder 

Adrese Dikkat : istiklal Daddesi Lale sineması yanında Lale gişesi 

&• iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Sahibi : Fİ KRET AHMET TOPÇU iiiiiiiiiiiiiii_.. 
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