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GAZETESi 

PERŞEMBE· 18 MAYIS. 1939 
SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR 

Tiirkiye - ingiltere Sovyet - İngiliz 
Fransız paktı • 

Bir Alman gazetesi, lng·iltereden 
30 milyon sterlin ve 500 tayyare İngiltere bugün Sovyetlere 

l 
v cevabi tekliflerini bildiriyor 

a acagımızı yazıyor Londra, 17 (A.A.) - cHavas. 

Bir Almcuı ırazetealnln, lngllteretlen munzam talr11iyeai 
ifin 30 milyon Steriin iatetlifimizi biltlirclili 

Çanakkale bofazına bir balı~, 

Londrada çıkan ve en çok ıah - Irak petrolleri lııtlhsalatmdan altı. 
)an İngiliz gazetesi olan Deyli Ek$- da bir hisse istemiştir. Ayrıca, İn· 
presin Berl!n muhabiri, İngiliz • ".Iter~nln, Türkiye ihracatının mü 
'İ'ürk anlaşmaeı hakkında gazete&i- hım hır kısmını almasını şart koş-

ne şunları yazıyor. muştur. 
•H h er Framdenhlattın ı.cı- •Hiç 'üphe yoktur ki, Türkiye • 

am urg · 1 'it h ' · · · dilsma ıöre, Türkiye, İngiltere ile nm, ngı ere cep esme gırışı, 

.. , . . . . . ., 

Bu nasıl Bolşevik? 
Ötedeoberi bir bolşevik tipi ıör. 

meği çok merak ederdim. Bilmem 
hangi telkinler ve tesirlerle, bolıe· 
ivk denilen mah!Uku, diğeT fani in· 
sanlara benzemiyen başka bir mad. 
de,ayrı bir ~eşit farzederim .Kitap. 
!arın hayalimde yarattıkları bolşe· 
vik, elinde bir kazma ile madenle
rin yüzlerce metre dibine inerrek 
bir kabir karanlığına gömiilü ya
şıyan, ııağlanı Ci~rlerini havasız 

bir alemin ıztırapları içinde erite
rek tabiatiıı bağrından koparabil
diği cevherleri yukarıya taşıyan 

bir fedai sembolü idi. Bir adam ki 
ya hep kahra uğruyor, ya hep hak
kı çalınıyordu. Binaenaleyh, bizim 
bolşevik, daima mağdur, dalına fa

kir idi ve ayni zamanda, uğradığı 
bu zulümlerin verdiği asil hiddet 
içinde mecburen tanavarlaşmış, 

biraz da vahşi bir şekil ve ruh ta-

Sovyetlerin Londra Hfiri 
Maiıki 

Moskovanın bu sabahki kabine iç· 
limaında uzun uzadıya tetkik edil· 
iniş olan son cevabına karşı İngil· 
lere tarafından serdedilecek yeni 
teklüler, yarın Seds'e gönderile
ı:ek ve mumaileyh tarafından Sov· 
yet hükumetine tevdi edilecekt'l.r. 
Zannolunduğuna göre nazırların 

ekserisi Sovyet Rusya ile tam bir 
it'tifak akdine muarız olduğunu ve 
böyle bir ittifakın Japonya ile İs
panyayı komintern aleyhindekı 

misaka olan 5§tiraklerini askeri bir 
ittifaka tahvil etmeğe sevkedece
ğini beyan etmişler, yanlız Sovy•t 
Rusyanın komşularına karşı glr ·~· 
miş olduğu taahhütler mucibince 
bir ihtilafa sürüklendiği takdirde 
Sovyet Rusyaya tam bir mukabi -
liyet bahşedilmesi lilzım olduğunu 
kabul eylemişlerdir. 

Londra, 17 (A.A.) - Bu sabah 
Maisky Hariciye Nezaretinde Ca· 

(Arkn31 3 üncü ~ayfadıı) 

Polonya, Dantzig hu
duduna asker yığıyor 

şın1akta idi. D l k f f /ı /ı • b • 
Meğer benim uydurduğum bol- C0 onga l aa l er angı lr 

şevikle hakikatteki bolşevik neka- /ı k k d D 
darayrıvenekadarzıdşeylernı.iş! are et arşısın a antzig'i 

• ile yaptıiı anlatmaya ınukahil, İn· ~ransa tarafından Şimal Suriye • 
&iltereden en büyük lktısadt ve ~- smdeki toprakların Türklere hıra- Dün, Kadıköy vapurunda, bir 
yasi menfaatler elde etmiştir. kılması demektir.• tesadüf neticesi, nihayet seneler . Varşova, 17 (A.A.) - Polonya 

işgal etmek icin hazırlandı 

Türkiye, Çanakkalenin mıımam D~li Ekspresin siyasi muhabiri denberi merak ettiğim bolşev!kle. makamları Dantzig'e yapılacak 
takviyesi için 30 milyon İngiliz JI. de şöyle demektedir: karşı 'karşıya geldim. Fakat, gözle- muhtemel ani hücumlara karşı ih· 
ra11, beş yüz harb tayyaresi ve (Arkll8ı 3 imdi sayfada) rime inanamadım. Çünkü, 0 ye _ tiyat tedbirleri alm!Jjlardır. Gidy

Şehir meclisi Valinin 
bir nutku ile kapandı -
Taksi/erin boyası değişiyor 
Hamamların suyu ucuzluyor 

şil, diJcenli Kaktüs'ler gibi, cinsi- niadan Pemeranyaya ve mütekabi
ni.ı:ı garip bir yetiştirmesi olsa ge- len Polonya askerlerini taşıyan 
rekti. zırhlı trenler mütemadiyen Dant· 
Arkadaşım şüphemi anladı~ zig arazisinden geçmekte ve bura· 

A b . d B 1 . .. di da mümkün olduğu kadar fazla 
- ıra er... o şevıgım y' 

Sur t d ft 
.. • .. d 

1
• kalmaktadır. Bu kıtalar, muayyen 

a ın a ya ası, gogsun e a arne~ . . . 
ti f "·· 1 k d ğ' bır noktaya sevkedilmemektedlr. 

ar..,...sı o aca e ı! ya? Malımı 
t 

Asker nakleden trenler, durmadan 
anım az mıyım? Ta kendisi! Bol- . . . . 

'k• . gıdıp gelmektedır. Trenler, ekserı-. 
şevı . dedı. .. . . . . 

F k ya cMustaceı tamırat. ıçın Dant:ııg 
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a at, tuhaf şey! Bu adam nasıl arazisinde kör hallarda durmakta· 
Bolşevik olabilirdi J<i, bir vapur - dırlar.· Bu tedbırlerden mw..t 
da, bolşeviğin tabii yeri olmak i · Dantzig halkı üzerinde bir •.esir 
cap eden kazan dairesinde değil , husule getirmek ve Almanyanın 
lüks k_amarada oturuyördu! Nasıl karşılaşacağı sevülaeyşi güclJük • 
bo!şevik olabilirdi ki, işini tıkın - !eri tebarüz ettirmektedir. Çünkü 
n_a koya:-ak göbek salıverme dev- Vistül'ün üzerinde Danızig'i şarki ,IUllJlllllJenllllllllllUIJlllJlllieIDll 
r~ gtrmiş bir burjuva'nın altı.n Prusya'ya bağlıyan bix tek köprü 

ıııııııııııınııııııııııeııııuııuuıııııımuıeuıııııııı 

= gozlüğü içinden bakıyordu! Sonra. yoktur. Polonya Erlriinıharbiye r . ısı ~ 

;:d::-k;:n~:sk~:şi.ı:ıvacr~~~t, :~a~~: (Arkası 3 Ü'!CÜ •ayfada; Marefal Smigli Ridz; : TARl.HTE e·u·yu· .K 
:::~~~~S:?1~~~~:~~~ HITLERVE MUSOLiNININ HUDUT- 1 

~:ış~::: ;:=~~~:d~i~::ij~v; LARDA YAPTIKLARI TEFTiŞLER : 

= 

• 
liralık köşkünden, burada kırk bin i 
&alık evinden. ve daha dün, bix § 

Vail Şelıir M.cliaintle nutkunu iratl etliyor bankadan yüz binlerce liralık bir 'C'ransada bu seyahafler bı•r ~ 

1 

kombinezonla koca bir müesseseyi r ' 
Şehir Meclisi dün Valinin riya-- denberi yaptıkları sızlanmalara hamhum 1 = 
. . . . . şara op ettiğinden hah. k k f bb •• •• / 1 &etinde Nısan devreı!n toplantılarJ· karşı verilmış olan karm;dır. Ma • sedilen halis h tt" k . . . Or U ma feşe USU Sayı ıyor _ 

nın sonuncusunu yapmış va Vali Hlm olduğu üzere Avrupa ve Ame Burjuva idi!' a a ·apıtalıst hır 
doktor Lfttfi ~ı:aarın nutkile Gı:a· rikadan gelen ~aksi otomobilleri İnanamadım, suratına bir daha Paris, 17 (A.A.) _ 22 mayısta i- di bir harekete girişilm.iyeceğine :: 
panmıştır. Bu ıtıbarla ve konuşu • burada hep aynı renge boyanmak· baktım yine · d . . talyan . Alman askeri ittifakının kani bulunmaktadırlar !!!!!! . . , manama ım, yıııe bır · -
lan mevzuların ehemmıyetı dola • (Arkası 3 iincii sayfada) daha baktım H , B . imza edilmesi Almanya'nın garbi H" 1 e 
yısile dünkü toplantı heyecanlı vç . • deg"ı'ldı· ola . dayı, rN. u, bolşevik hudutlarının ;efıişi ve Mussolini· il er istihkamları geziyor • 

. '" • • • • - ' maz ı. asıl bolşevik = 
hareketlı olmuştur. Terfi eden lstanbul llkmektep olabilir di ki yüzünde paranın ta- nin Fransız hudkuılarına t seybahb __ a:ı l Ssarrbruck, 17 (A.A.) - B. Hi!·. Si! 

Taksilerin b!>yası dını almış bix solucan h . burada bir kor utma eşe usu er, arrc ve Piatinat'daki Siegfri· ıı= 
muallimlerinin tam listesini küçük ve sarı tesbihböcek~=ri::e~~ mahiyetinde tel.akkı edilmektedir. jed hattı istihkamlarını teftişe de-

Dün loonuşulan mevzulardan en Maamafih sclahiyettar Fransız -vam etmekll', general Brauchitsch c= 
mühimlerinden biri şoförlerin oto· 7 nci Sayfada" "neşre~iyor_uz_. \ (Arkası 3 ıinl'ü sayfada) mehafili, İtalyan .. Alman ittifakı- IJ tarafından davet edilmiş olan nazi 
tııobıl boyaları hakkında seneler- , •• , , , , •• """'.,. ., , • _.. A. N. K. nın imza ve tasdıkindcn sonra cid- (Arkası 3 imrü sayfada) 
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Türk deniz harplerinin şeref sahifeleri- == 
• b •• °' f •• t•ı 1 t t 'hA • nı utun te errua ı e an a an arı ı eser 

Bu meraklı 
yakında 

tefrikaya 
başlıyoruz 

mı:ıuallllUlll\U yazan : Rahmi Yağız ıınıımır 
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Musa - isa - Muhammet 
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İSANIN HAYA Ti 
-15-

• 
Isa, ilk mucizesini, daha küçük 

göstermişti yaştayken Nasırada 

Yemekli, Plaj
lı vapur bileti 
Şirketi Hayrjye ucuz 
b i 1 et 1 er i h da s etti 
Şirketi Hayriye tarafından Ana

doluhisarında yapılan plaj dolayı

sile komple biletler ihdas edilmiŞ; 
Mecyem bunu haber alınca çok suretıle kahyanın evini nasıl soy - tir. Banyo, ve,pur ve kabine dahil 

ıizill.dü. Kendisine büyük iyilikler muş olduklarını anlattı. Hırsızlar olduğu halde birinci mevki komp
yapınış olan bir kim~nin uğradığı da suçlarını itiraf ettiler ve çal - le biletler Bebekten plaja gidip 
bu fel.llı:et onu da sarsıruştı. İsa, dıkları paraları, sakladıkları yer· gelme 27,5 ve diğer bütün iskele _ 
o gün mektepteıı. çıktıktan sonra den çıkardılar. !erden 33 kuruştur. Akşam yeme
arkadaşları ile beraber cebine ça- Kahya, tekrar ele geçirdiSi ser- ği de dahil olarak hazırlanan bilet 
kıl taşları doldurmıış ve kırlara vetin yarısını: !er de 95 kuruş olarak tesbit edil -
kıış avlı.ı:nağa gıtıniştı. Akşam geç - Bu çocuğa nafaka yaparsın.. miştir. 
vakit evine döndü ve annesi M~- Diye Meryeme verdi ve onları 
yemi düşünceli, üzüntülü bularak o zamandan aonra daha çok sevdi.. 
sebebini sordu. Meryem de kahya- Tarih, İsanın ilk zeka eseri ola
nın evine hırsız girdiğini ve evde rak bu latifeyi kaydederkr. Onun 

BELEDiYE 

Meşahirin mezarları 
şehitliğe kaldırılacak paa ve mal namına ne varsa alıp ilk mucizesi de yine Nasırada ve 

götürdüğünü söyledi. . . yine bu kihyanın evinde, küçük 
Küçük İsa bir müddet düşündü. ı yaşında iken vlli olmuştur. i-tanbulun muhtelif yerlerinde 

Sonra: Kahya, kızını evlendiriyordu. yatan meşahirin tesbiti ile hepsi -
- Anne, dedi. Yarın sabah beni Bu münasebetle bir düğün eğlen _ nin mezarlarının şehitliğe kaldırıl

kahyanın evine götür. Belki hırsı- cesi tertip etmişti. Yalnız Nasıra - ması etrafında çalışmalara başlan-
zı bulurum. • dan değil, etraf köylerden pek çok mıştır. 
Oğlu hakkın.da, daha doğmadan kimseler bu düğün ziyafetine gel- Şehir Meclisi Ömer Seyfettinin 

önce, hlrnileliği zamanında bü - rn;•lerdi. Yemekler yeniyor, şarap mezarının nakli i.çin bir karar ver
yük istikbal ümitleri besllyen !ar içiliyordu. (İs!Am tarihleri bu mişti. Bu mezarın nakli de dğerle
(Meryem) onun t>u sözlerinin boş b.ikayeyi kaydederlerken o devir- rinin tesbitinden sonra yapılacak
olmadığına kanaat getirdi. Ertesi de şarap içilmesinin mübah oldu- tır. Belediye bütün mezarlıklarda 
gün İsayı elinden tutarak .kahya - ğunu da zikrederler). bir tahrir yaptırmaktadır. 

hın yanına götürdü. (Denize d~ • ı Düğün, birkaç gündür devam e - Evkafın yeni valde hanı 
şen yılana sarılır) fehvasınca kfilı- diyordu. Nihayet kahyanın evinde . .. .. . . • - . 
ya !sanın hırsız bulmak istediği- _ . Emınonunde ıstunlake tabı oll-

' . . .. .. t me\·cut şarap kuplerınde şarap muş olan evkafın Valde hanının 
nı duyunca sevındı. Çünkü her a- kalmadı. Köyde kimin e\'İnde şa - . · · ·· ·· 
rafı aramışlar, bir ip ucu bulama- . . . yerıne evkaf ıdaresı buyuk posta-

rap varsa getırdıler. Onlar da bıt- hane karşısında beş katlı yeni bir 
ınışlardı. t• D trı hAl' · f 1 

Küçük isa. lkAhyaya sirkatin ı. a_ve ı er a şa.rap_ ıs ıyor ar- Valde hanı yapmağa başlamıştı. 
dı. Kahya, şarabın bıtmış olmasına Fak t b d 1 ğ" ··,. 

yapıldığı gece evinde misafir ibu- .. . .. .. .. a ura an yo geçece ı mu ... -
. çok uzüluyordu. Bu sırada kuçuk h ·ı · t t t·ı d"l ·şı· lunup bulunmadığını sordu. İs azası e ınşaa a ı e ı mı ı. · 

IKDA• 

D. Yollan ile İngi
lizler arasında 

mukavele yapılacak 

İngiltereye ısmarlanacak 11 
yeni vapur hakkında şehrimiz
de bulunan İngiliz firmalan 
mümessili ile Haziranda işe 

başlıyacak. Denizyolları U -
mum Müdürlüğü arasında ye 
ni bir mukavele imzalanacak· 
tır. 

Almanyaya ısmarlanan ve 
önümüzdeki Haziran ayında 

10 tanesinin şehrimize gelmiş 
olması !azım gelen vapurlar
dan şimdiye kadar ancak dört 
tanesi gelmiştir. Diğer vapur
ların teslim tarihleri hAla 
meçhuldür. Evvelce yapılan 

mukaveleye göre, 10 vapur -
dan Akdeniz tipi olanların 18 
Şubat 938, 18 Haziran 938, 18 

Teşrinievvel 939 ve 1 Ağustos 

939 tarihlerinde; Karadeniz 
tipi olanların bir Eylül 938, 1 
Mart 939 ve 1 Haziran 939, 
Marmara tipi olanların da 18 

Mart 938, 18 Mayıs 938 ve 18 
Kanunuevvel 938 de teslim 
edilmeleri kararlaşmıştı. 

Fakat işle hemen hepsinin 
teslim müddetleri gelip geç
tiği ~alde tam olarak yalnız 

üç Marmara tipi vapur lima
nımıza gelebilmiştir. 

K•L a yanına yaklaştı: Öğ d... . .. im ..,.ya: .. . . ren ıgunıze gore. yapı ış o- A!akadarlar diğer vapurla-
- Evet, dedi. O gece evimde iki - Şarap kuplerı nerede .. belkı lan tetkik neticesinde,· buradan ı rın da bir an evvel limanımı-
. ar· d Fak t b l l içinde kalmıştır. Bir de ben gidip l . ,... la im . 

mıs ır var ı. a un ar as ş b k yo geçmıyece5ı an şı ış ve ın - za gelebilmesi için Alman 
şüpbe edilecek kimseler değiller - aDa~'.mi.. b .. .. şaatın devamına müsaade olun - fabrikalarına müracaat etmiş 
dir. İstemiş bile olsalar bu hırsız- .. e ı. hsa,. oş kuplere el ,•urer muştur. Yeni Valde hanı inşaatı ir !erdir. 
lı - !ar surmez epsı de dolu oldular.... 1 1 kted· ._ ~ 
gı yapamaz .• er eme ır. ••---=========== 

18 - Mayıs 1939 

Adliye koridorlarında 
24 SAAT 

S 1 . h Bir kadını öldürmek ene erın aya-
li hakikat oldu istiyen ihtiyar bakkal 

Büyükada 15 haziran
da suya kavuşuyor 

Suçu sabit olduğundan dün Ağırcezada 
12 sene ağır hapse mahkum edildi 

.. . . . . Arnavutköyünde Fatma Aliyeyi bakkal Hüseyin Çengel yıne rahat 
Goç mevs~ının gelmış olması katle teşebbüsten suçlu bakkal durmamış, Fatma Aliyenin evine 

dolayısile beledıye bu yıl Adalara Hüseyin Çengelin muhakemesi giderek davadan vazgeçmesini ve 
vereceği su meselesini eheııımiyet- dün Ağırcezada bitmiş ve !karar kıendisile beraber yaşamasını iste
le takip etmeğe başlamıştır . .Ma - efh.lm edilmiştir. miştir. Kadın buna razı olmayın
den tarafında yapılması karar!~ - Cereyan eden muhakeme neti - ca da tabancasını çekmiş, kaçmıya 
nıış olan beton su iılkelesinin mal- cesinde anfaşıldığına göre hadise başlamış olan Fatmanın arkasın
ıemesi Hollandadan geleceği için şöyle cereyan etmiştir: dan beş altı el ateş etmiştir. Kur
belediye bir senelik muvakka't bir Bakkal Hüseyin Çengel, Fatma şunlardan biri Fatmaya rastlamış, 
iskele yaptırmaktadır. Bu iskele - Aliye ile dükkanına gelerek alış- fakat ancak 10 gün işten l\ı:alaltile
nin inşasına başlanmıştır. Bir ta - veriş ederken tanışmış ve sonra cek derecede yaralamıştır. Hüse
raftan da Kazoğlu tepesine büyük arada sırada Arn_a~tköyünde bir yin Çengel bu sırada karşısına çı-
bir depo inşa olunmaktadır 1/1.da evde buluşarak ıçıp sabahlamıya k F t ta dıkl ıl · . .. an, a manın nı arın an 
sokaklarına su boruları döşenme başlamışlardır. Yıne boyle bera - F thi d d b" k d d k - . . . e ye a ın a ır a ını a or-
ğe başlanmıştır. Her evin kapısına berce ışretle geçen hır gecenın sa- . . . . . . 

.. .. .. . bahında Hüseyin Çengel Fatma l<utmak ıçı>t ıkı el sılah atmıştır. 
kadar boru goturulecektır .. Her ev . . .. 

h .b. k d" · · . Aliyeyi gündüz de bırakmak iste- Muhakeme netıcesınde Huscyın sa ı ı en L evının tesısatını ken-
di · kt B led. memiş, aralarında çikan münaka-

1 
Çenbel, Fa tına Aliyeyi öldürmek 

sı yapaca ır. e ıye ayrıca . . . . . • • . 
b··yük· b' h t ak d şa netıcesınde kadını tabanca ıle maksadile sılah attıgı sabıt oldu-u ır avuz yap ırm ta ır. .. . 
S "k' yaralamıştır. Fatma, 15 gun sonra ğundan her lkı yaralamak suçu -

uyun metre mı .. bı 35 'kuruşa · il · B ··zd kuf ı d d h'J ı k ·· . . . ıy eşmış. u yu en mev en nun ceza arı a a ı o ma uzere 
v:ı-ııecektU:: kı teneke~i 3Q paraya muhakerııe edilmekte olan Hüse - 12 sene 18 gün ağır hapse ve mü
duşınektedır. Halbukı Ada halkı yin Çengel kefaletle tahliye edil. ebbeden amme hizmetlerinden 
bundan evvel tenekesini 6 kuruş - miştir. mahrumiyete ve kırk lira manevi 
tan almaktaydı. Fakat ihtıyar bir adam olart ~arar odemeğe mahkfun edilmiştir. 

Bu itibarla Ada halkı Valiye 
karşı minnet duymaktadır. Suyun 
küşo.dı sı.rasında Adalılar Vali Kır-
darı davet etmeğe karar vermişler 
dir. Bütün bu tesisat 15 Haziranda 
bitıniş olacaktır. Bu iş için 250 bin 
lira sarfedilecektir. Gelecek sene 
Malterteaen Adaıya denizaltından 
boru uzatılmak suretile Elmalı su-
yu verilecektir. 

---000---

Taşla baş yarıp 
öldüren Ahmet 
Dün beş sene hapse 
mahkum edildi 
Çatalcanın Ormanlık köyünde 

yapılan bir sünnet düğünü esna -
sında çocukların arabaya bindiril-

• 
lnönü vapurun-
daki yangın 

Dün adliyede 10 şa
hidin ifadeleri alındı 
Bir müddet evvel Bodrumda 

Atılay denizaltımız yarın 

denize indiriliyor 

İnönü vapurunun ambarında bir 
yangın çıkmıştı. Bu meseleden 

meleri bahsi üzerinde çıkan bir dolayı vapur süvarisi Osman, 

ikinci kaptan Süreyya, mülazim münakaşa ve münazaa neticesinde 
Haliçte yapılmakta olan Atılay Sabri adında birinin kafasını taş- k 

d · 1 · · . .. .. .. aptan Şevketle ambarcı Esat 
enıza tı gemımız yarın merasım - la yararak olumune sebep olan Ah ' 

1 d · · d" ·1 kt· B .. . dikkatsizlik ve tedbirsizlikle va -e enıze ın u·L ece ır. u mak - met Kose ve Mehmedın muhake-
satla Hasköyde Valdc kızağında sa meleri dün Ağırcezada bitmiş ve 
at 12 de merasim yapılacaktır. 

purda yangın zuhuruna sebebiyet 

vermek suçundan Bodrum Asliye 
Ned • (Arka3ı var) B t t Il k' ·ı b·ım· • 

_ en. e on eme er amı en ı ış- f"••••••ffffff ........ 
- Çünkü bu iki kişinin biri kör, tir. Bina beş katlı. 80 odalı olacak "" •• 1 Vali şehir meclisi azasına 

!itek> de kötürümdür.. İstanbul-Çorlu ve alt katında 16 dükkan buluna- Kuçuk Haberler ı çay ziyafeti veriyor 

Ahmet Köse beş sene ağır, Mehmet 

te bir sene hapı> cezasına mahkum 
edilmiştir. 

ceza mahkemesine verilmişlerdir. 

Bodrum Asliye Ceza mahkemesi -

İsa: caktır. A}Tıca asansör ye kalorifer ooo nin gördüğü lüzum üzerine dün 

f 1 1 * Galatasaray Lisesinde kuru - L 1 5 t 
- Onları buraya çağırın.. aS a t yo U tertibatı da yapılmaktadır. Bina i- . . Şehir Meclisinin kapanması mü- P 0 stanbul Asliye birinci Ceza mah-
Dedl. Kötürüm ile kör geldiler. çin evkaf idaresi 150 bin lirayı mü lacak 11 ıncı yerlı mallar sergısı nasebetile İstanbul Vali ve Beledi- >I d kemesinde onu mütecaviz şahidin 
İsa: İstanbul - Edirne arasında ya - tecaviz para harcamaktadır.. A1tı hazırlıkları hararetle devam et - ye Reisi Doktor Lutfi Kırdar ve re Bir kuyucu a!Jır yaralan 1 istinabe suretile ifadeleri teshil 
- Bunlar, misafir oldukları ge- pılmasına büyük bir faaliyetle de- ay sonra inşaatı ikmal edilecek o - mektedlr. Sergi komite.'i Pazarte- fikası tarafından şehir meclisi aza- Kalitarya köyünde Sabrinin hah edilmiştir. Dinlenecek şahitlerin 

ce nerede yattılar? vam olunan asfalt yolun Çorludan lan yeni Valde hanı şehri süsliyen .si günü Vali Lutfi Kırdarın reisti- !arma ve refikalarına Cumartesi çesinde kuyu kazan Osman kuyu yekunu 28 dir. 
Diye sordu. geçmesi, Trakyanın bu şirin kasa- binalardan biri olacaktır. ğinde bir toplantı yapacakttr. günü Tarabyada Tokatlıyanda bır içinde çalıştrken yukarıya çekilen 

Dün dinlenen şahitlerden am-KA!ıya yattıkları yeri gösterdi lb ına yeni bir inkişaf vesilesi ver- S ·· t' 1 4 * Dün öğle üzeri Ankara rad - çay \'erilecektir. Bu ça~·a matbuat toprak dolu teneke omuzuna düş-
' ' tir UllS ima maznunu me 1 bar memuru Mustafa Necati de 

Burası küçük bir yer odasıydı. O- ml§ · . • - yosunda bir arıza olmuş ve mutad mümessilleri de davet edihniştir. müş ye ağtrca yaralanmıştır. Ya _ miştir 'ki: 
danın bulunduğu yerin yarunda Asfalt y~l~n Ço_rlu - Ist.anbul mur deh rapOrUnU ibraz neşriyat ancak 15 dakika teehhür- "" ralı Yedikule hastanesın· e kaldı _ 

k ının b tt "I ta hl b h - Eşya o.akli ile meşguldı4n. kahyanın paralarının çalındığı yer ısm ı 1s rı en erı şe - t · 1 ? le yapılabilmiştir. SANAY 1 rılmış!tr. 
vardı ki burası biraz yu"'ksekti ve rimzle Çorlu arasında mesafe çok 8 mlŞ er • Birdenbire vapurun 2 numaralı * Belediye iklısat müdürlüğü - . K 1 1 s b k 1 b' h s z ak 1 d 
insan elinın yetişem!yeceği kadar kısalmış olduğundan bu gıizel yer, Belediye mürakip müfettişleri nün 25 numaradan mürekkep kadro 1 . .0 0nyaCI .ar toplandı 1 a .1 a 1 1r 1r 1 y .a. ar, 1 damu··mba. rYınadnagnınaınlevlseerbeçbıkı·ntı·ığınbı·ıımgı·yöor--
'"~ı...ftk bir penceresi vardı. ldeta İstanbulun bir kazası haline tarafından Bakırköyünde tabak - lıkl f 1 1 ,..,...... sunun 16 memura indirilmesi ta- Inhısarların pıyasaya ucuz veı Bır çok hırsız arın aı ı odu- . . 

İsa köre hitaben: gelmiıj ve niifus, hayat canlılığı çok kuk ve tahsil ·ubelerinde yapılan . . _ gu· anlaşılan sabıkali Necmettin i- rum. Kaptanlar ellerınden gelenı 
karrür etmiştir. 1 evsafta kolony k k _ Klltürum arkadaşını sırtına artmıştır. Halen Çorluda gerek ık- tahkikat esnasında belediye vergi ıy a çı armaga a- vapmışlardu-. Hemen ambarın ka-

bindir. tısadeııı ve gerekse zirai bakımdan ve resimleri tahakkuk memuru A- * İstanbul - Loııdra asfalt yol- rar vfimesi üzerine dün araların- kinci şube memurları tarafından ~akları kapatılmış ve yangının 
d b- ··k b" f l' ı 1 la k ·ı s· 20 k" ·ı·k' · Beşik taşta yakalanmıştır. Necmet- .. .. Dedi. a uyu ır aa ıyet göze çarp - rifin bazı kusur arı görü müş ve rı omı e me mensup ışı ı •da bır toplantı yapacak olan kolon . . . . . . sondurülmesi ıçin çalışılmıstır. 

Kötürüm böylece körün sırtına makta, kasaıbanın müteaddit yer- vazifeyi suiistimal, ikmal ve te- bir heyet Haziranda memleketimi-! yacılar sanayi birliğinde toplan -ı tın en. son Dıkılıtaşta Hatıoenın ve Fakat bütün gayretlere rağmen 
bindi. Bu sefer kötürüme hitap et- lernde her gün yeni ve muntazam rahi iddiasile idare heyetine tevdi ze gelecektir. mışlar aralarıııda ihzari görüşme- Hasanpaşa Deresinde Cevadın ev- bard k. .k. .. ..t ' . . . ' am a ı eşya, ı ı gun mu ema-
ti: binalar yükselmektedir. edılm~tr. idare heyet Arıf hak - oo ler yaptıktan sonra Çarsamba gü- lerinı soymuştur. d. k . 

- Sen de köre söyle .. istikamet Yine Trakyada ilk defa el.ektrik kında lüzumu muhakeme kararı Mutbuat takımının .. . b" . . , ıyen yanma ta devam etmış ve nu umumı ır ıçtıma yapmağa ka- sonra söndürülebilmiştir. 
ver, seni •u pencerenin dibine gö- ışığına kavuşan kaza merkezi de verirse o zaman maznun adliyeye ·ş1 d. 1 · O um K 

y rar vermı er ır. zmır z urumu Türklüg~u·· tahkı'r eden Ma· türsiin ·Çorlu olmuştur. te\·di edilecektir. 
Kötilrum. !sanın bu söyledikle _ Fakat kilovat ücretlerinin 25 Öğrendiğımize göre bundan bir maçı ooo tasfiye ediliyor fİka bir sene hapİS yatacak 

rini yaptı ve ikisı de yüksek pen _ kuruş gibi yüksek miktarda bu - mıiddet e\•vel Bakırköy tahakkuk lşbankasının tatil günleri İzmir i.ızüm ihracatile meşgul 
cerenin altına geldiler. Öyle ki kö- lunması Çcrlu halkının şikayetle- ve lahsil şubelerinde suiistimalden Matbuat takımı kaptanlığından: Tu"'r'·iye 1 .• Bank~·ı A. Ş. da•ı.· Türklüğü tahkır suçile Ağırccza 

19 •ı C "' • - olan üzüm kurumunun tasfiyesi mahkemesinde muhakeme edı· len türüm elini uzatsa pencerenin ke _ rni mucip olmaktadır. dolayı zan altına alınmlŞ olan di - " ayıs uma günü Şeref sta -
narını tutabilirdl Çünkü körün o- Çorlulular; elektrik fiatlerinin ğer dört memur mütehassıs bir dında saat 13 de Beşiktaş mi.ite- 19 Mayıs bayramı münasebetile kararlaşmıştır. Bundan sonra mey- Marika ha'kkındaki karar dün bil-
muzlannda bulunuyordu. lıer tarafta ucuzlatıldığı bu sıra - doktordan deli raporu alarak a!a- kaitlerile maç yapılacaktır. Arka- Bankamızın İstanbul. Galata, Bey- va ihracatile kooperatifler birliği dirilmiş ve Marika, ·suçu sabit gö-

İsa ona: !arda kilovat ücretlerinin indiril - kadarlara ibraz etmişlerdir. Bu daşların saat 12 de futbol leva - oğlu şubeleri ve Beyazıt, Kadıköy, uğraşacaktır. Kooperatiflerin bir- rülerek bir sene ağır hapse mah-
- Pencerenin kenarını elinle mesi için teşebbüse geçilmesi be - husus hakkın<la ayrıca tahkikat zımlarile saatte bulunmaları rica Üsküdar ajanları 19 ve 20 Mayıs leşmeaile vücude gelecek l;ıu yeni kılın edilmiştir. 

tut ve kendini yukarı çek .. dedL lediyelerinden rica etmişlerdir. yapılmaktadır. olunur. günleri kapalı bulunacaktır. teşki!Ata yakında başlanacaktır. 000 __ _ 

Kötürüm: 
- Ben bu işi yapamam ... 
Deyince İsa: 
- Geçen gece nasıl yaptınsa öy

le yap .. dedi. 
Kötürüm şaşırdı. İsanın kendi -

!cini gözetlemiş olduğuna bük -
metti ve elleri ile pencerenin ke-
narına tutunarak kendisini çekti 
ve pencereden odaya girdi. İsa: 

- Şimdi de kör arkadaşını yu -
karı çek .. dedı. 

- Nasıl çekeyim? 
- Geçen gece nasıl çektınse öy-

1~ çek .. ip at ta çek. 
Kötürüm belinden bir ip çözerek 

penccreden salladı. Kör bu ipi he
lme doladı. Kötürüm onu yukarı 

Harbi 
• 

Atatürk ve istiklal 

çett~: işte bu suretle biri gözden, Bu tefrika memleketin en tanınmış muharrirlerinden biri tarafından ATA TÜRK' ün 
bırl ayakt n mahrum bu iki mi - tk •• d ı d • • d•.., •k• h J • • d 1 k d 
safirin blribirlertni tamamlamak nu una ve muca e e evrının ıger vesaı ıne, atıra arına ıstına en yazı ma ta ır 

Tekirdağ 

190 ıncı alayın kuru
luş yıldönümü 

Tekirdağ, (Hususi) - Tekirdağ
adki 190 ıncı alayın kuruluşunun 

yirminci yıl dönümü müna•ebe -
tiyle kışlada merasim yapılmıştır. 

B>ı merasimde Tümgeneral Kemal 

Balıkesir, davetliler, alaydaki su

bay ve erler bulunmuştur. Törene 

İstiklal marşı ile başlanmış Albay 

Sıtkı Yurtcanlı, İstiklal savaşında 

zaferler kazanan bu alayımızın yir 

mt iki yıllık mazisini heyecanlı bir 

hitabe ile anlatmıştır. Müteakiben 

alay, tümen komutanının huzurun 

da bir merasim geçidi yapmıştır. 

' 



B. Millet Meclisi 
dün toplandı 

Meclis pazartesi gününden 
itibaren hergün toplanacak 

Ankara, 1? (A.A.) - B. M. M. bu Müdürlüğüne. sal!hiyet veren layı. 
gün Şems~ Günl\ltaY.'tn reisli• hanın bir.inci müzakeresi y•pılııuş 
ğinde toplanmış, askeıi memurlau ve liyiba kabul edilıniştıir. 
hakkındaki 1455 sayılı kanunun ü. Polis vazife ve salahiyet kanu
çüncü maddesine ek kanun lAyibaı nuna bir madde eklenmesine da
sının geri verilmesine dair başve, ~r olan kanun layihasının mjizake
kfilet tezkeresi okunmuş, Sıvasın f resmde birçok. ~atipler söz almış, 
Ulaş nahiyesi.nd'en Kostım oğhı O- Dabıl!ye Velrilı Flaık Örlrakın 
hanes diğer adı Celal•Ka.-abulut vejmevm üze7indeki miltalea>ı alın
lstepan oğlu Harnparsom ile Zon - dı.ktan sonra layihanın Dahi,liye 
guldağın Gaca köyünden Mustafa Encümenine iadesi• kararlıış.mıştl1'. 
reis oğullarından Yuşu.f oğlu Mehr Resmi devair ve müesses&! ile 
met Alkanın ölilm cezıılarının tas- devlete ait odare. ve· şirketlerde ve 
dikine dair ma.ı:bırtalaı:ı kabul e- · 
dilıniftir menafii unmtnil(eye · hft.dim müeıı· 

Sıhhat ve içtiı:na.i Muavenet seselerde bulundurulacak vesaiti 

Veka!ett teşki!At ve me.ıtl\ırlni.haJo.. nakliye hak.kındaki kanuna ek ka· 
kındaki 3017 sayılı kanuna ek ka- nun layihası üzerinde ba:ıı hatip
nun.layihası. ikinci. rnüııııkereııi ya· ler söz ahnış ve neticede bu 18.yi • 
pılarak kabul olunmuş, bundan hanın da Blitçe Encümenine iadesi. 
10nra -Abidelerin esaslı tamın, yeni' takarrür etmiştir. 

hayr8°t'İn§a5ı-ve bunlann•harimle- Bütçe müzakereleri başliyaea - · 

rinde, yapılacak istimlı\ltler için Rından B. M. Meclisi pazartesin
Vakıf' Puallır İdareı!nden istikraz den itibaren her gün 14 te toplana. 
akdi hakkında Vakıflar Umum caktır. 

S. Rusya - ln.giltere 
Fr.ansa pakh 

(Ba ıtıırajı 1 inci sayfııdal , 
dogan ile görtipnüşt ür. İngllizlar , 
taııalDıdan. Sovyetlete · :r,e.pıJ.an ye. 
ni tekliflerini ba müzakeceleriııı 
mevr.u1111u 'leşkla e11Uği zannocftl
mektedir. 

Sigorta 
tarifeleri 

Yangın sigorta-
1 arın da büyük 
tenzilôt yapıldı 

iKDAM 

Türkiye 
• 
lngiltere 

Şehir meclisı valinin 
bir nutku ile kapandı 

Türk - İngiliz 
anlaşmasının 

akisleri 

iKDAM , yakında , bir ileri 
ha lesile daha mütekamil 

bir şekilde çıkacaktır 
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iKDAM 

Aınerikalılann hayran oldukları adam 
Amerikada ve Fransada ayni büyük ve sağlam 
şöhrete malik olan meşhur san' atkar Charles Boyer 

Çocuk hastahanesine 
25 yatak ilave ediliyor 
Çankırı (Hususi) - Vilayet, 

memleket hastanesinin modern te
sisatlı bir hal alması için çalış • 

Artistler arasında iki türlü şöi1 · 
rete malik olanlar vardır. Birinci· 
si: Artist birdenbire parlar, bütün 
gazetelerde, her yerde ondan bah· 
sedildiğini duyarsınız. Sinema 
mecmuaları resimleri ile doluyor. 
Kazandığı paranın mikdarı, haya-

maktad.r. 
H in b 

.. k" 
50 

• tı, peri masalları gibi müba!iığalı • 
astanen ugun u yatagı- . . .. 

25 t klı b' d h'l' bır şekılde anlatılır. Studyolar onu 
na ya a ır a ı ıye pavyonu 'k k . . .. d 

1 
ed 

1 apışma ıçın muca e e er er. 
ilave olunacaktır. Bu suretle daha F k t b' d bak k' b b" 
fazla hasta tedavisi imkan dahiline 
gire<: '.;tir. Geçmiş iki yıl içinde 
hastanede 2000 hasta tedavi edil -
miş 10 bin kişi de ayakta muayene 
olunmuştur. Hs.stanenin iki dok -

aa ır e arsınız ı u u-

lem• filmlerini çevirdi ve bunu 
daha birçokları takip etti. 

Avru p 'lary Cooper'in açık ma

vi gözler ine kuvvetli güzel vücu • 

düne, serbest, talebe tavırlarına 

hayrandı. En çok beğenilen erkek 

yıldız Gary Cooper'di denilebilir. 

ı toru ve bir eczacıdan ibaret olan 

yük şöhret birdenbire sönüp gidi
vermiştir. Bir zamanlar ağızdan 
düşmiyen ismi uzak ve silik bir 
hatıra olarak hafızalarda kalmış· 
tır. 

Ondan bahsedilmez olmuştur. 

Halbuki Amerikada ise şimdi 

yeni bir cereyan uyanmıştı. Orada 

Charles Boyer'in hayranları mili -

hiş bir şekilde artıyordu. Ameri -

kalılar bu herhangi bir adama ben 

ıemiyen, kederli bir ağıza derin 

yumuşak bakışlı gözlere mali.le o

lan ve büyük bir san'atkar oldu , 

ğunu her filminde yarattığı ayrı 

tiplerle isbat eden adama hayran

dılar. O erkek yıldızlar arasında 

kadrosunun da takviyesi lazımdır. --Tehditle para almak 
istemişler 

Tfre, (Hususi> - Yusuf Buber 
adında bir müsevi tüccar bir teh
ait mektubu almıştır. Mektupta 
500 lira göndermesi, aksi takdirde 
hayatının tehlikede olduğu yazı -
lıydı. Tüccar bunun üzerine der -

Bu nevi şöhretler ilk nazarda in· 
sana pek parlak görünmekle be -
raber tehlikelidir ve hiçbir zaman 
makbul dğildir. Bir de ikinci nevi 
şöhret vardır. Artistin basamak 
basamak yükseldiğini görürsünüz. 
Öyle bir zaman gelir ki onun en 
büyük şöhretlerin .sırasında yoc al 
dı.ğını, hem de kuvvetle yerleştiği-
ni görürsünüz. Ne zaman bu mer Charlea Bayer 

yepyeni bir şahsiyet olarak telakki 

ediliyordu. Sinema dünyasında 

sanki üzerinde ne gibi bir tesir yap 

tığını anlamak ister gibi onun ya -

tuna hep biribirinden güzel, biribi-

rinden meşhur kadın yıldıı:lar ko

yuyorlardı. Clandetıte Colbert'in hal zabıtaya müracaat etmiş, pa - tbeilbeyesyük.se~di~in.i düş~nr:'ezsiniz meşhur tebessümü alayları, nük -
.. . e. anki ısınım duy .. ugunuz - y 

• ı ranın odeneceğı yerde pusu kuran, d b . . b" ük" • • • leleri vardı. Halbuki bu Fransız kollarından Loretta uong, Jean 
ab ğ bb .. 1 . . an erı aynı uy şöhretmış gı- . .. 

1 
'dd' b' 

z ıta, kaçma a teşe •ıs erı anın- b' lir . H k'k' , tk' h derın bakışlı goz ere, cı ı ıraz Arthur, Marlene Dietrich, Katha-. ı ge sıze. a ı ı san a ar, a - . . .. . 
(Dünkll sayıdan devam ~ son) onun boynunu çıplak seyretmeyi da Nurı ve Kasım yakalanmıştır. kiki sağlam şöhret budur: Misal kederlı bır sese, mustehzı ve tatlı rine Hepburn, Greta Garbo kolla-

dl --oo- . . . İ t Ch 1 B , bir tebessüm malikti. Amma bu t' D d film .. 
Genç kadın bunları söylerken sever mı ıstıyorsunuz. ş e: ar es o - • Fr • 

1 
rına geç ı. urma an çevırı-

ed Ilı Bartinda azılı b1_"r ansız san'atkardı. Bunun a be -kocası dikkatle ona baktı: - Aklın ner e zava çocu - yer. . .. . raber kendisini sevdirmenin güç yordu. Fakat bu arada Fransayı a· 
- Peki bunu da kabul edelim. ğum? Seninle konuşuyorum Lila! katil yakalandi Charles Boyer asla bır şohret dı 

1 
• 1 d ğ'ld' sıl vatanını unutmuş değildi Ge • 

•Zavallı çocuğum. ıbu kelime d d' 0 . t o ııcagını an amıyor e ı ı. · 
Kolye krz kardeşinin ara.basında B (H !) 1 lencisi haline üşme ı. tıya ro İ ·1· .. • d' T l••f çen sene Fransaya avdet ettı'. 

l'h ·ı· e•· • nd d · h'd artın usus - Kurucaşi e - ngı ızce ogren 1. e..., uzunun 
düşmüş olmasın? ı ıpp ın agzı an aıma 1 

- ile işe başladı. Daha başlangıçta .. 
1

.. ... k k tm d y lnı 
'b' p detle söylenecek sözlerden evvel de oturan Satı adında bir köylü b" ük' ,. d ht tt' T' 1 guç ugu onu or u a ı. a z Hatta bunun için bazı mühim - Hayır, bu gece Galı ıer an- uy roııer eru e e ı. ıya -

çıkardı. nişanlısı Eminenin başkasına kaç- rok fazla çalışması lazım geliyor - teklifleri reddetmişti. Büyu"k Fran linelerde değildi. royu seviyordu. Fakat sinema da • 
_ Taksi ile mi geldin? - Lila kıymetli dakikalar kay - ması üzerine yolda pusu kurmuş onu cezbetti. İlk zamanlı!r sine _ du ki o da öyle yaptı. İngilizcesini sız yıldızının son filmlerinden biri 
_ Hayır, yürüyerek. bedlyoruz. Bundan hiç şüphen ol- ve Emineyi çifte ile vurarak öldür matla onun büyük -§eyler yapaca _ henüz iyi konuşamıyordu. Bunu 

- Yalnız mı'· Hiç te akıllıca bir masın. Zaten bu hadise senin bu- müştür. Jandarmalar, kaçmağa biliyordu. Fakat bu kusurlu ko _ 
ğı pek sarulmadı. Fakat sesli sine-

hareket değil. Geec yarısından !1'1lalıklarından saçma hareketlerin muvaffak olan bu azılı katili ya - ma ile onun da kıymeti değişti ve nuşması ile bir Japon rolüne pek 

cElle et Lui. dir. Yani cErkek ve 

kadın• bu filmde artist asıl partö-

.o - Mayıs 1939 

RADYO 
Ankara radyosu 

-Dalga uzunluğu -
1839 m. 183 Kes. UO Kw 

T.A.Q. 19.74 m. 15195 Kca. IO Kw 
T.A.P. 31.79 m. 9465 Kes. ıo Kw 

Saat 12.30 Program. 
Saat 12.35 Türk müziği 

(Pi.). 
Saat 13 Memleket saat A-

yarı, ajans ve 
haberleri. 

S~at 13.15-14: 

meteoroloji 

Müzik (Ka-

rışık program - Pl.) 
Saat 18.35: Müzik (Neş'ell 

müzik - Pi.) 
Saat 19: Konuşma (Zirad 

saati.) 
Saat 19.15: Türk müziği 

(Fasıl heyeti.) 
Saat 20: Memleket saat a

yarı, ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

Saat 20.15: Türk müziğl 1-
Hicaz pe§revi. 2 - Leminin 
hicaz şarkı: (Sorulmasın ba

na yeis.) 3 - Şevki beyin hi -
caz şarkı: (Demem cana beni 

ya.det.) 4 - Yusufun hicaz 
şarkı: (Sevdayı ruhun aşk e

line.) 5 - Zühtü Bardakoğlu: 
Santur takııimi. 6 - Hüseyni 

saz semaisi. 8 - Şevki beyin 
uşşak şarkı: (Esiri zülfünüm 

ey.) 9 - Şükrünün uşşak şar

kı: (Geçti muhabbet demi) 

10 - Dedenin karcığar şarkı: 

(Girdi gönül aşk yoluna.) 
Saat 21: Konuşma. 

Saat 21.15: Esham, tahvi • 
JAt kambiyo - Nukut ve zira

at borsası fia t.) 
Saat 21.25: Neş'eli plaklar -

R. 

•onra rıhtımlarda.. yüzünden başımıza geldi. Yani kol kalamışlardır. Katil, firarı esna - nl ld , ala çıkabilirdi cHarp• filminin nerini bulmuş gibidir. Bütün kri -

Ge,,,. kadın birdenbire asabiyet- ye senin Aleme kurum sa.tmak ar- ·sında muhtarın kızına da tecavüz 
8 aşı ı. ı· F . .' h . dilet tikler onun İrene Dunne'le pek · 

-· f d ld B d d kab h t tın' · Amerikanın çektiği ilk Fransız ransızce nus asını çevır en 
le onun ııöı:ünü kesti: zuna e a 0 u. en e e a a e ıştır. . . .. İ . . .. mükeırunel bir çift teşkil ettikle-

yok değil. Koca bir serveti zayıf ı artıstlerın arasında onu başta go- · sonra ngılızce nushasını da çe -

Saat 21.30: Müzik (Küçük 

orkestra - Şef: Necib akşın.) 
1 - Willy Koester - Hind nin· 

nisi. 2 - Kari Blume - Göl 

kıyılarında. 3 - Kjaer - Sere

nad. 4 -Czern!k - Güzel sa
natlar töreni (Uvertür.) 5 -

Löhr - Düğün marşı. 6 - Do
elle - Parisin Madlen soka -

ğında. 7 - Sshönherr - Alp 
köylülerinin danı havaları. 

- Yani bu kadar sual sormak davranarak sana emanet ettim. Ah · · rüyoruz. Orada cBig Hause. çe - virdi Bu film ona Holivuta girme- rinl söylemekte müttefiktirler. 
ne oluyor! tasavvur edılemıyecek kadar bana . . .. ' · . 

Phil" ki t r . k ısı Allahmı her şeyi yeniden tamir et- fenalık veriyor, Evet bende bir vıC r~'.:., Gud~eş ba~tı~dka !.alndı. Jhoan si için mükemmel bir pasaport ye-
ıppe yak aşdı, e ını ar - mek İaıbll olsa .. ben burada yor • r .. w ,or un uyu goz erme ay- . A ik b kl Avrupada ve Amerikada en büyük' hayal var. Kati derecede evet de- rlne geçtı mer a u şar ı mas-run omuzuna oy u. ı · · · ran oldu. Ondan az bahsettiler. · . 

- Sinirlenme ~uğuın, sinirlen-ı gu~uktan bıteyım .. kendime bır dim mi? S d t ttl O d ilk k f'J . kesi altında onu keşfettı. Alçak, a· 

Charles Boyer.. bu isim arlık 

me. ne ı'se komiserle dostlugu· muz elbıse ısn;ll'lıyamıyayım, çalışma Şimdi kocasına cepheden ba - onra av e e . a a ı e ı-
d 'd le gidip te tekrar vatanlarına ge _ 1 henkli sesini, çok derinlere nüfuz olması iyi tesadüf. o amı yenı en döşemek arzusu ile kıyordu. Philippe birdenbire kalk 1 d' 

kı \enler, meseıa Moni Gaya. Suzy eden göz erini sev ı. 
- Hangi komiser? vraMyım.. mış onun kolunu şiddetle yakala- Fransız artisti orada cHususi a-

Lil kıın u d K Yernan, Heny Gara!, Dita Parlo, 

bir san'atkar ismi olarak kabul e

dilmiş bulunuyor. O meşhur bir 

simadır. Fakat her zaman olduğu 
gibi mütevazi kalmasını bilmiştir. 

- Polis komiseri. a ı .... amıyor u. ocasına mıştı. Genç kadın alçak sesle: 
.. .. b" "k · .. ı Andre Luguet gibi gelmişti. Bir ========================== Oturdu. Gözliıklerini taktı. Ev- yuzu sapsarı, uyu mavı goz e · - Dikkat et dedi. Nekadar fazla 

b al rinde iki kırm.zı nokta yanarak dalga alıp onları götürmüştü ve ...................................... •••••• ...... .. 

Saat 22.30: Müzik (Romans

lar vesaire - PL) 
Saat 23: Son ajans haberele

ri ve yarınki program. 
Saat 23.15: Müzik (Caz • 

band - PL) 

Yomra nahiyesinde 
halkevi binası 

veli ütün teferüaiile oot ayım sıkarsan senden o kadar fazla nef- ı o n ı 
dedi v~ önüne bir kağıt çekerek baktı. Kocasının sözlerinde genç ret edi•rorum. Öyle bir nefret ki şimdi yine Fransız sahillerine hı· ı KıYıçıYı~ slırııema llııa~eır eır ı Trabzon (Hususi) - Bugün Yom-
yazmaya başl•dı. Yazdıklarını kadının soğuk bulduğu bir teessüf nd k d l • d kl rakıyordu. Yalnız bir fark var kil.................. .................. ra nahiyesinde viUyetln ve dah& ~ j yanı 8: a ın ıg>m an uza aştı-
yüksek ı:esle okuyordu: h'.çbir zaman şüphe etmediği bir ğıını hissediyorum. Charles Boyer bu saydıklarımız * Geçenlerde Ifolivutta büyük, ı tı ve çok alkışlandı. Davette My- ziyade na.hiye halkının yardımı ile 

- 26 kanunuevvel gece yarısı kın vardı. Philippe onu berclemeye cesa _ gibi düştüğü ye~de kal~a~ı. unutulmaz tuhaflıklar dolu bir rian Hopkins te vardı. Açlıktan ö- ve yüzlerce köylfi vatandaşın işti· 
174 numaralı Saini - Germain bul Philippe konuşmasına devam ret edemediğinden parmaklarını . Ameri.lca serguzeşt! bıtmışe ben· cParty. verildi. Bu cParty. ye me- lüyorum diye gelmişti ve bir ta - rakiyle yeni Halkevi binasının t4l.-

d 67 1 O ediyordu. Lilanın kulaklarına şu zıyordu d ki k · ı lm tır ç ... ıarı ardsın a ve numara ı rsay açtı. Genç kadın kurulunca ııne - . . .. . seliı güzeller güzeli Dorathy La - vuğu butun an yaa ıyara yemı- me atma töreni yapı ış • o,. 
rıhtımında ... Hangi yolu takip et- kelimeler çarptı: Avrupadakı studyolarda ış do - d . 

1
. ak tti G ıld 

1 
ye başlamıştı. çalışkan ve hamiyetli olan bu nı • 

tin Lila? - Havai bir hayat arkadaşı. .. nekşe rengi ayakkabını sürü:kliye· luydu. Artık Amerikayı kim dü- mur a ış ır e · enç Y ız ar ... 
- Fai<at bütün bunlar faydasız- Tahammül edilmez hayat .. inziva- rek odasına doğ ilerledi. Elini gay- şünüyor? buna omuzları ve göğsü açık, önü Eğlence geç vakte kadar buyük hiye halkı beş sınıflı büyük b~ 

d:r Phl;ppe.. ya meyyal ahliıkım.. rj ihtiyari inci kolyeyi takmaya alı Charles Boyer Fraiısada cGü • yırtmaçlı çok dekolte bir elbise gi- bir samimiyet ve neş'e içinde de - mektep yaptırmıştır. Bu sene bu 
şık olduğu çıplak boynuna götür-' ttl yeni binada tedrisata başlanacak • _ Çok acaibsin küçüğüm! Bu Kocası şimdı bürosunun önüne rültü• filmini çevirıdi. Bundan son yerek iştirak etti. Tyron P<>wer vam e dir. 

kolyeyi bulmak için pek tabüdir 1 oturmuştu. Kağıtları asırbiyetle müştü. ra da o, stüdyolardaki pazarlığı takma bir saç, sakal ve sahne ko· * Holivutta iki nevi sosyete var İ 
S .. led"ğ' k k d lkbahar çok müsait gitti"inden ki senin hangi yoldan gekliğinl bil bükereft: heyecanlı ve çabuk konu- urme ı ı apının ar asın a değiştiren adam oldu. İstediği mev- caman bir burun takmıştı. Başına dır. Bir fazla ciddi, ağır başlı artist 5 

d Lil d · eli ke d' k bir müddet hareketsiz kaldı. Ya - bu sene fındık mahsulümüz bere-mek lazım. şuyor u. a a şım n ı en- zuu oynamayı kabul ettirdi. Kay- kocaman bir mölon bir şapka ge - 1 · t · b' d in 
k kalın l d · erın sosye esı, ır e s eıruının \ ketli ve müstahsillerimiz sevinç i. Genç kadın yıne cevap verme • ı dine içinden on:ı tekdir hatta it - rım açı ış pencere er en ıçe- bedilmesirulen korkulan bir ar - çır' mişti. Dorety Lamur'la danse- nlukl k -• 

1 · 1 ,. k yorgu arını zev ve sıua - • çindedir. mişti Philippe biraz sinirli: ı hşm ediyor ve ne beklediğini bil- ri sıizü en sosu ve odanın zul".'e- tisti. Fakat onun fethedilmesi güç derek, bir takım numaralaı yap - çinde unutmıya çalışan genç çıl • -o--
- Anlamıyorum ded. Böyle bir 1 medcn ~usmakta de\'am ediyordu. tı yavaş yavaş şuurunun yerıne 1 bir kale gibi Amerikayı düşündü • tılar. 

1 d gın artistıer grupu. Esrar kaçakçıları - Fakat Philippe sesini yükseltip ge mesıne yar ım edivordu. Bir -
kolye k1ybetmek sen eğlendir1yor b' 1 k k d k 

1 
• d bi t kr . 

1 
d'k.l . .. h ğü zamanlar da olmıyor değildi. Betty Grable, Jackie Coogan'nın 

mu nedl.r'. lie ır ara ı genç a ının u agı - en re e ar ı.ş e ı erı guna ın . k hk,. 
i.'b . k la . . k Ondan evvel bır Fransız Mau - şu küçük sarışın arısı da dave ·ı ı••.,• ...... s .... İ .... n eeemuauı•. ·.·.efe ueı ma um E na: caz es.ne apı n ve ıçıne apa • C Ib • S 1 

- vet gelmek için nereden gel . . . .. .. . rice Chevalier neş'cli, sevimliliği te laudette Ca ert in c eza• fi - Eski='-'- (Hususi) _ Geçenler· 
Bıxleşmesı gayr m mkun ki nan birçok genç kadınlardan biri 1 .-= din? Yoksa meşhur Galibierlerde - ' 1 u 1 ile Holivutu fethetıtUş bulunuy&P- minde dansettiği esnada gitdi_ği. kı· 

zıd karakter anlaşamıyoruz söz gibi dQ~ündü. Hakikati söylemek, de yakalanan esrar kaçakçılarının içtiğin şeyler kafanı mı bulandır- .. .. - du. Fakat ikisinin silahları aynı sacık l<abarık elbisesi ile iştirak 
dl. Hatırlamıyor musun'. Ne ta • , !eri çaroınca Lila do. ğruldu, bir uy- itiraf etmek arzusu yavaş yavaş 1 . h k tt' 0 d b' t k al lPEK : Altın Harbi muhakemesi neticelenmiş, zanlı -

değildi. Şöva yenın asır şap ası, e ı. a ır a ım numar ar yap 
raftan geçtin saııa soruyorum? kudan uyanır g·bı onu terkediyordu. Karanlık odada MEI,EK : Kibar Garson !ardan Osman bir sene yedi ay İb-

Yüksek sesle biraz hiddetlice - Doğru dedi. Doğru anlaşamı- ilerledi. Tualet masasının önüne 1 SARA y 
konuşuyordu. Genç kadın uyan. yoruz, ~vet anlaşamıyoruz.. oturdu ve elektrik liimbasıru yak-, VoO©Jo~Oaır ~<e Aırııırıı<eOeırD : stl'MER 
mak istiyormu1 gibi birkaç kere. Kocası birdenbire kendine gel - tı. 
gözlerim açıp kapadı ve bakışları mişe benziyordu. Sesini yavaşla - Önünde aynalı mdsanın üzerin- TAKSİM 

: Macera kadını 

: Ne şeker şey! 

: Yeni Şafak 

bir an Philippe".n traşı uzamış yü- tarak: de o ak1ıım nasılsa takmayı unut-· ALEMDAR : Kutup yıldızı 
zünde ve eski robdöşambrı ile - Nasıl, ne diyorsun dedi! tuğu ve hep taktığını, iişıkırun e- MİLLİ 
buruşuk pijama~ı üzerinde, dolaş- - Doğru, diyorum, evet doğru. vindo unuttuğunu sandığı inci kol- TAN 
tı yine cevap vermedl Şimdı haya Anlaşamıyoruz, birbirimiz için ya- ye donuk donuk parhyarak yarım 
!inde ba.~ka bir erkek şekilleniyor- catılmamışız. Sen bunu hissetmi - bir yuvarlak halinde duruyordu. 
du. Güzel ve tehlikeli bir erkek, yor musun? Ortaya doğru olan en büyük inci 
ıçinden belki de şu sırada, orada - Lila delirdin mi? Nasıl konu- taneleri içleri ışık dolu semadan 
masanın üzerinde unutulmuş olan şuyorsun!. düşmüş birer yıldız parçası gibi 
kolye ile oynuyor, onu parmakla- - Evet delirdim. Evet, buram- göz almakta idıler. Genç kadın 
rının arasında evirip çeviriyor ve da.. gözlerine inanamıyarak elini uzat
gülüms.iyordur diye, düşündü. Ll- Elini kalbine götürmüş gösteri- tı. Onları aldı ve göğsüne götürdü. 
la ne zaman bu ad3ma o tehlikeli yordu: Orada, derisinde incilerin soğuk 
ziyaretini yapsa onunla alçak ses - Buramda gizli bir şey, günÜn temasını hissedınce ürperdi. Hu _ 
le konuşurken yavaşça kolyesini her saatinde şiddetli 'bir çarpıntı_ dutsuz bir yorgunluk içinde bükü
boynundan çıkardı. Çünkü erkek var. Öyle şiddetli 'bir çarpıntı kil \erek kendini koltuğa bıraktı. Madam Lela Roger•, kız;ı Ginger Roger• 

ı..-••i"hh ~ 

SAKARYA 

HALE 
LALE 

ALKAZAB 

AKIN 

FERAH 

ı: 

: Meş'um kadın 

.: Akdeniz Korsan -
!arı 

• Kasırga 

: Deniz ALTI. D - 1 

: Hudut Ateşleri 

içinde 

: İkizler 
Hareli 

Lourel 

: Şafağa Dönüş 

: Paris ışıkları 

: HJ!rp esirler! 

" -

rahim, Nuri ve Mustata da bir se· 
'ne altışar ay hapse mahkılm ol • 

muşlardır. Zehra, Emi~e. Hamdiye 
beraet etmişlerdir. 

İzmirde Türkkuşu 
İzmir (Hususi) - İzmir Türk • 

kuşu üyelerinin sağlık muayenele
ri yakında neticelenecektir. Okul

larda im\ihanlar sona erince Türk
kuşu kampı kurulacak ve ameli 

derslere başlanacaktır. 
Bu yıl İzmirde Türkkuşunun A 

ve B bröveleri açılacak, geçen se

ne bu bröverleri takip edenler 

İnönü motörlü kampında ders gö
receklerdir. 
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HADÖSIELIERÜN 

Sooyet ordu•unun •on mannraları Hna•ınıla lr.arlar ara•ınıla ma•lcelenmlı 
S?oyet muhabere neleri 

6ir afır malrin•ll 

Kayaklı piftarlar 

Kuıılorılanan mıı•k•lenmiı aocı müfrezeleri taraHat esnasmıla 

Bir sovyct tankı motör gıbi nehri ll•fiyor Sovyet taraaaut neleri 

a 

RIESDMLIE 
il 

~o 

Fransız: ErkdnıltaibiyHi son ltdıliaelerden eonra askeri 11a:ııiyeti tetlr.ik ediyorlar. 
Soldan ealJa JolJra gf>r6len ieneraller: Ra9uin, BlancharJ, Geor.es, DoH•, Gamelin, 
Baltrer, Coleon, Garclı:ery'Jir. 

/ngiltere hillıtlmdarlarını Kanadaya 1Iöt.ıire~ 
Auetralia 11apurıınun muhtelif r••İmleri 

EmpreHo f 
ve suoariei 

............................ ._ ........................................................ _ ....................................... 1.-.................... __ 
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İhtiyar menzulün ağzın.dan anla- açtİrdılar. İçerideki · kababalığı önünden kaçan hayaletin çarçabuk 
şılmaz hafifçe bir mırıltı dilsiz • savdılar. faşayı başı yukarı dui - paşanın odasına saldırması çok 
!erin tekellümüne benzer bir ses mak üzere ~ir şezlonga yatırdı - dedi k-0duya sebep oldu. . , 
çıktı. Ve ayni zamanda sağ göz !ar. Üstünde kuşak düğme gibi.ne Konakta arasıra kopart böyle 
kapağile sağ elinde birer nefiy kadar bağ varsa çözdüler. Elbise- hen.gfunelerde açılan bütün ağız • 
hareketi görüldü.. sini bütün gevşettiler. Açtılar. Ba- !arın torba bağlarını çekmeğe, 

- Demek gôn.dermiyelim. şına soğuk (konpres) !er, bacak • gürültüleri, heyecanları teskine, 
Hasta ayni nefiy hareketlerile !arına Japalar vurdular. Müshiller zapturaptı temine uğı·aşan, her • 

cevap verdi.. (lavman) lar ve bütün iptidai mü- kesi terbiye ve saygıya davet den 
- Sirkat yok mu? davafı süratle yaptıktan ve dikkat- hasılı ev içinde polis vazifesini 
Menzul yok olduğunu anlattı. le muayeneden sonra darbenin gören kalfa hanımın böyle mühim 
- Ya ne oldu? vahim olmadığını tebşir ettiler. bir anda meydanda bulunmaması 
İnmelinin gözleri cevap vermek TabLbler hasta ile meşgul i,ken diğer bir vak'a şeklinde garip ve 

istemediğini anlatır bir ketumi odadan dışarı sawlan kalabalık calibi dikkat göründü. Birkaç kişi, 
yetle başka tarafa kaydı.. sofalara yayıldı. Konakta henüz dö yatağından kaldırmak için kalfa . 

- Gülizar nerede? şeklerinden kalkmıyanlar varsa nın odasına koştular. Fakat onu 
Bu ismin telaffuzu anında ihti - hep uyandılar. Haremde, selilmlık- uykuların en derinine dalmış bulr 

yarın sönük nazarlarında birden - ta mahiyeten peri, cin işine benzi- dular. Renk sararmış, kollar iki 
bire iki gazap alevi parladı. İkinci yerek dönen bı... esrara dair herkes yanına uzanmış kadıncağız adeta 
darbei nüzule uğrar gibi bir ihti· zeka veya hamakati nisbetinde sonu gelmez bir mumya uykusu 
Iaca tutulunca .. CaZ!m korktu. Bu tefsiratla duyduklarını, gördükle • uyuyor gibiydi. Kulağına seslen . 
mü'lim isticvabı kesti. rini, benzettiklerini biri<birine an- mek, dürtmek, tartaklamakla ona 

- Hekimler yctiştL Hemen otla- !atıyordu. Hanımefendi.nin .. odasın~ ı hayatını iade kabil olmadı. Bir iki 
nın bütün pencerelerini. kaoılarını dan çıkarak Cazım beyın rovolverı doktor da bu gayri tabii uyktınun 

tetkiki esrar ve garabeti için çağ -
rıldı. 

Biraz ötede Ali Bekir ile Pervi
nin firar ettikleri taş odanın güm 
güm kapısı vuruluyor, içeriden bir 
ses geliyordu. Bir kısım halk ta o
raya koştu. Kapının anahtarını ü
zerinde buldular. Bu akşam lro -
nakta dönen esrar ne idi? Adnan 
Şem'i Paşa yurdunun · her odası 
garabet engiz birer sinema sahne
sine dönmüştü. 

Üzerindeki ~nahtan çevirince 
kapı açıldı. Ragıp Adnan tehev -
vürden terlemiş, morarmış, kudur
muş bir çehre ile dışarı fırladı. A 
a ... bµ ne küstahlık! Bu ne cesaret!. 

İstiğrapla:rı ağızdan ağıza dolaş

tı. Hanımefendinin odasından fır

lıyan hayalet paşa efendiyi nüzule 
uğrattıtktan sonra kalfa hanımı 

daüccünunda yatırmış, Pervini 

mahbesinden azad ve onun yerine 
küçük beyi hapsetmişti ... Besbelli 

TDIL.SDMD nııııınııııuıuıııııınınıııııııııııııııııonııııııııuınııınımııııııuııııınıııınmınuın111 

tirecek bir mesafeyi boylamış ola· Güli.ıarı da peı)cereden. kaçıran o odasının penc~resi arkasından 
idi Bu ınsan işi değildi. İşe şeytan bahçedeki bu gürültüye bakıyor, cakları anlaşılıyordu. 
karıştığı ap&şi.kAre görünüyordu. cinayetinin büyüklüğüne nazaran, 
Hocanım: cEm1ina, Misline, pek ucuz kurtulmuş olduğuna bin 

Mernu~, Tebernuş, Kefetataynuş hamd, bin şükrediyordu. 
uhruç .. ulıruç .. ulıruç .. duasını o- Bu pek dikkatli, şiddetli taharri
kuyarak karanlıklara üflemeğe, ye rağm~m firarilerin vücutlerne 
destursuz yere basmamalarını her değil en hafif bir izlerine bile te-
kese tavsiyeye başlamıştı. sadüf edilemedi. Sanki kuş gibi u-
Ragıp Adnan: çup gözden kaybolmuşlardı. Ko -
- Nerede o edepsiz, hayasız, ca- nağın köşe bucak ve delik deşiğin.i 

niler?.. herkesten iyi tanıyan Ayvaz ni • 
Feveranile sofaların, merdiven- hayet onların nereden kaçtıklarını 

!erin zulmetlerine saldırdı. Bah • keşfetti. Bahçenin bir ucunda met 
çıvanlara, arabacılara varıncaya ruk tek kanadlı küçük bir kapı 
kadar bütün hizmetkarlar elde fe- vardı. işte buranın her zaman ta
nerler, rövolver, sopalar, kama • kılı duran eski usul kol demirinin 

Hemeµ_ o saatte takibata başlan· 

ma kiçin tekrar paşanın müsaad.e

sini :istihsale kalkışmak istediler. 
Fakat tabipler böyle sual cevaplar 

ile hastayı yormak kat'iyyen caiz 

olmadığını anlattılar. 

O gece konakta hekimlerin ha

~akatlerine muhtaç olanlar çoktu. 

Derin uykudan uyandırılacak bir 

kalfa, hocahanımın teşhisince kor

ku damarı çatlamış bir hanımefen 

di, bacağının kurşun yarası tedavi 

edilecek lbir Cazım bey vardı. Za-
· • niJ · · · d. ·ı ış' oldug·unu binaenaleyh larfa bahçeye fırarı ca erı, canı· ın ırı m . . .. . vallı vekilhaı:ıç odasından dışarıya 

yeleri aramağa çıktılar ... Bakma • oradan çıkıp gittıklerıne şuphesı burhunu çıkarmaya cesaret ede -
dık ag· aç kovuğu, duvar deliği bı -) J<:almadığını haber verdi. el .ind 1 

_ Ad b . t odadakı' miyerek d lg en ayn amıyan 
rakmıyorlardı. Ragıp nan eyın aş 

yaralı bir fare gibi keneli kendinJ 
Veklharç A!bdullah Neyyir efen- mehbusiyeti bir saa.ti geçmiş ol - . 

d • h d·ıd· B ·· dd t tedavı.ye uğraşıyordu. di bacağının yarasına kendi ken - ugu esap e ı ı. u mu e zar 
dine sade suya pansuman yap~ak 1 _fında firarilerin. izlerini kaybet -1 (Arkası var) 

SAY 



l!IAYP'A 9 

(Arkası var) 

(•KD A 111 ıır - May1& 1939 

M~MlLEKET DÜNKÜ BULMACAMIZIN 
HALLİ 

KütahjıaJa Çinicilik 

kalsa dahi düşmana bırakmıyaca -
ğınıza sancağımızın ve milletimi -
zin ve büyük kumandanlarımızın 

huzurunda and içeriz.> 

Bunu müteakip bütün alay hep 
bir ağızdan: cAnd içeriz• diye bü
tün meydanı çınlatmıştır. 

Erzincanda şeker 
pancarı 

8 - Spor ekipi - Hayvanlara ve
rilen yiyecek - Katmaktan 
emri hazrr. 

9 - Ezmekten emir - Saymak -
Bir sual. 

10 - Siperi sukut. 
11 - Şeffaf bir madde - Iztırap. 

Mersinde çiçekcilik 
balosu verilecek 

Erzincan (Hususi> - Geçen yıl Mersin (Hususi) - Tüccar klü
şeker pancarı tecrübe ziraatı ya - bü bir çiçek balosu vereaektir. Ba
pılınış ve çok iyi netice alınmıştı. loda davetliler beyaz elbise giye • 
Pancar zlraatine bu yıl da devam cekler, çiçeklerle slislenecekler -
edil~ektiu Jilr. 

TEFRiKA NUMARASI: 74 

omıınnımıuımıı~ıHHlllO~llllUHlllllUl"IOlllUllUUlllllllUUJJJJllllUllllllilUlllllllll Emine Sultanın Sarayı·nda bir' hırsız Yıazan: M .. IHSAN 

nıırnııınımımn111ınıuuııııııııııııınımn111111HD1111111111111111nınınııııuııınıuıııııııın 

Şurada büyük blr san lı:vnak var saray arabasırun yanından ge - ı;4yerek bin köşeyi sapınca Asım~ Diye· sordu. caba? Zaten ·O blr 'yerde: durmaz - Öyle. ya ... B"ıt kapıda beraber - İklııdi vakti, dedi. Bu zaman 
amma!.. Acaba 'kimindir of çerlerken arabacı dıi yerine otur • \şııret etti ve arabadan aşağıya in·I· Arabacı rahatını bozmak isteme- ki. Kasvetle de göııünmedi~ne gÖ- çall.ştıl« 'saı:ay. için. ıııkşa.m yemeği zaınanı-

ihtiyar, yabanoı -adamm sağ eli- muş; dizginleı:;i eline almıştı. B.ir di. Arabacıya bir çil çeyrek uza·· ç:ıekle beraber bu nezakete de fe- ·re mutlaka başloı bir kapı bumı'!_ş , İki ahbap, iklsi dil a~a. ora - dır. Demek doğ:ı:n saraya gidecek• 
le ışaret ettiği konağı gllrmek ü- kaç admı ilecleylnce Asını BaZay a- lırken: na•mukabele etmekten çekinerek ttır: dan'buradan balıse başlanuşlıın!ı. leı: ... Sait .ağa bugürufaaliyette de. 
zere kaprdan uzandı. rabasının da geriye döndüğ(jnii ve -Sen beni burada bekle; belki elindeki sigarayı .kapınm aralığın- _ Hangi kah'olede? Bir aralık Asım:· ğil... 

Önlinde bi:r•saray ıuabaııırun kendilerini takibe baş}adığını. gö. çabuk gelirim, beJk; biraz -kalırım. daru Asıma uzattı. - Ayasofyada, bfaim arebaaıla- - -Eh, haydi. ben yelianaYJrn, Ve geriye dönnek a:rabırsmı bul 
._ . . .. .. rer.ek memnun oldu. Demek ki .Sa- Amma muhakkak yine geleceğim Asını,• sigaırasım yakıı.rkeır, yan n~ kah"•ııın' de. cl, edi Sen ne bekliyor,sı.m. burada? du ati el 
.,ekledıği konağı gorunce: • · •• "' • a ı. 

itağa ve saraylıla rkonakta uzun Sonra geriye döfıerek köşeyi gözle hayvanları ve arabayı .süz • - Sen arabacı mısın<hemşerl? Kalfalarr mı getirdin? ' Akşam geç vakit bh" saray ara. 
- Ha, o mu? Cem'i Pııpmıı ko-

nağıdır: Merhum Necmiye Sulfa _ müddet kalacaklar. belki gece de saptı. Sarayın arab·asına doğru yü- dil. Ağ2ında sigarası arabacının a- _ Öyle ye ... On yedi senedir... . - Evet, şınada· bir-paşanın ko- bası yine arka s<ıkaktar> sarayın 
ta kl dıı Fak t b t h'""' ·· d.. A b · · · · kö' teşini iade -ede:tken sordu: nağıı:m iki sarayli iJ.e. bir ag· ayı b:ı· nın •Ze,•eı. .. Dokto değildh'. ya ca ar . a uıru a ........ ru u. ra acı ıçerıye gırmış, • Amma Alhılı: bize bir saray kapw T kapısına yakJ~ırlı'em arl<1adan bir 

- Şlmdı kendisı· mı· o+.·-r ~ ~tmesi lazımdı. ııeye büzülmüşti\. Asım yavaş ya. - Bu bizim Halil. ağanın· araba- "' t tmed.i k'' raktım. Onları bekliyeceğim. k k d IB • • _,.JY ~ b . E . S it , ,...sme e ı.... ~ocu oşuyor u. u çecagu• ne 
Af aba dar cadderu·n bıraz ferah- ı· k d d ı ı ·· ·· k sına eneıyor. mıne u anın mı· 1 - Ne..·zamana kadar? Çok süre-

rada 7 Ba•ko khnse vok mu aca -

ba 7 

vaş ve· a ay a ım ara yurur en • Al'abacr bahsi tatlı buJnıuş ola - Sait ağa, ne arııbacı· görmediler. 
. . .. .. . . Arabacı kapıyr daha ziyade aça- . . ' . cekse bari bi:r dolaş .yaJıu?ı Bura -

ça bır noktasında durunca Saıt a• tam arabanın onunde paketını çı • k .. 
1 

' . b 
1 

ü cak kı bir adnn attı ve aşağıya ·ın- i., 
. . . r.a mu ecessısane u y,o cuyu s z- aa ayaz<la akşama· kadılr• beklenir 

- Hayır. sa<k ıkl ü• azat edil _ ğa arka pencereden bu tevakkufun kardı. Bır sıgara aldı. Cebınde d' u··. di. ı . 
' · mı? 

Bu on iki, on üç. yaş,ındA baldırı 

çıplak bir mahalle. ç<;ıouğıı. idi. Ara 

mış saraylı ile paşa oturqyorı 

- Teşekkur•ederım . O değil 

d<·mek ... Başka taraflara baka -

ynn. Zahmet e-ttın ... 

Asım, tekrar arabasına bfndi ve 

arabacıya geriye dönmeııtn'.1 aöyle
dl. 

sebebini anlamak üzere kendi ara- kibrit arayıp ta bulamamış gibi et

bacısına ışaret etti. Saray_ araha - rafına bakındı: Bu küÇük caddede 

cısı bir kere dablı yerİl'tden aşağı • 

ya inerek hayvanlarına torbalarını 

ııeçirmiştl. Demek burada bekliye
cekti. 

Kira arabası yavaş yavaş yü -

gelen giden yoktu.. Hemen gözü a

rabaya ve arabacıya gitmiş gibi, 

döndü; camı \'Urarak sigarasını 

gösterdi. RiC'!lkar bir tavırla: 

- Kibritin var mı•ahbap? 

• Evet~ Emine Sultanın. Halil - Adam sen de, saray arabacı- _ Nereye dolaşayım? İkindi ba kapının açılmasını beklemek ü-
ağe.y.ı tanır mısın? ~ı olup ta ne olacaksın? AfabacL • ak kl . 0 .. zamana zere darduğtı zamano çocııkô yaklaş-

1 - Şöyle tanırım, hemşerimdir. 

nerede o iblis? 

y ti dönece ermı.ş. 
hk değil mi? Hepsi bir hesap.. !ı ve kan ter iç'ihde elindelfl beyaz J<adar burada mola vermekten. baş 

- Savuştu, üç gündür arabayı 

ı;ekti gitti. 

- Orası da öyle ... Ahmet orada 

ıuı? Seyis Ahmet? .. 

1 - Seyis Ahmet mi? Bizde... O-

- Vay iblis vay .. Nereye gitti a- nu da mı tanıyorsun? 

J<a çare yok. Burada beklemezsero 
~aıayda bekliyecek değil miyim? 
• Asım,. öğreneceğini öğreıımi~i. 

,Zilıninden' 

mendül Sait ağaya uzataral(: 

- Ağa efendi, dedi. Araba köşe· 

yj, dönerken diişürdünliz. 
(Arkası var> 
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SPOR YE GENCLiK BAYRAMI 

rsö·ii·5·;:-ı 
ANKARA 

15 - s - 889 

KAPANlf 

Terli eden ilkmektep muallimleri 
lstanbul ilkmektep muallimlerinden kıdem 
zammı almış olanların listesini neşrediyoruz 

istiyenlerin her zaman dairemizin 
939/169 numaralı dosyasına mü -
racaat edip istedikleri mahlmat& 
öğrenebilecekleri ilin olunur. 

s 



SAYFA il iKDAM 18 -- Mayıs rnJ9 

iKDAM 1 - Yenikapı Sandık Burnu 
Abone Şartları 

Müjde : Bugün açıldı. BUyük fedakarlıklarla teşkil edilen ( 5 Muganniyeli) 13 kişilik muazzam SAZ heyeti 
KEMAN MUALLiM AGAPOZ KANUN • • • • • • • NADIR 1 

KEMAN . NACI ELISEN 

Okuyucu 
Okuyucu 
Okuuycu 
Okuyucu 
Okuyucu 
Okuyucu 

FEYZi KAPTAN 
BAY AN SAADET 

DAHİLİ HARİCİ 

Senelik 1200 Kr· 2300 Kr. 
t aylılı 600 Kr. 1650 Kr. 

BESTEKAR • DRAMALI HASAN ; 
COMBÜS . TAKFOR ! ' . 

TAMBUR • 
PiYANO • 

• • • 

• • • 

• 

• 

• MUHSİN 

SALAHADDiN 1 1 

,, SUNA 
,. ADViYE 
,,MUNEVVER 
,, ZEHRA 

J aylıll I08 Kr. 800 Kr. 
1 • 100 Kr. Güzel manzara - Mükemmel servis - ucuz fiatlar 

iLA N 
TE.'K SÜTUN 
SANTİMİ 

Blrlnd Sahife 400 kuru1 
ikbıei Sahife Z51 kunq 1 
iç sahifeler 50 kunq 1 

7 • 8 lnel Sahifeler 18 lrunq 1 
Bütün bir sahife veya ya

nnı •alıife illn için İdare ile 
görilfillür· ---

DiKKAT 
Guetemize ilin vermek ls

tiyenler ya doğrudan doğ • 
ruya ıazetemiz idar~hanesl· 

ne veya Ferdi Selek ilan bü
rosuna müraeaat etmelidirler. 

Adres: İstanbul, Ankara 

1 
caddesi 99/l Adalet han No. 

. 3 • Telefon: 20607 

Kadıköy Nüfus Memurluğun -
dan: 

Beyoğlu Şahkulu mahallesi Tü-

Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 

Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 

Pazardan maada her 
gün saat 15 ten sonra · 

Telefon : 40127 

! ~ıouıııuuııı..,. Ferdi Selek ..uınııııııııııınnııııı' 
=iL A - T - '= 
= == 
= İşleri Bürosu 2 

;'.;; En modern ilan şekilleri - En temiz tabı ve . 
:; klişe işleri FRRDI SELEK bürosunda yapılır. = 

ADRESE DiKKAT : lstanbul, Ankara Caddesi ~ 1 
~ 99 -1 Adalet Han No. 3 ~ 

, \nuıııııııın ıııııııınııuılllllııuıııımılınmıoo~~ı~ıılinllıı~ıiı~uıı~ııııııııııııııııınıııııııu nııımııııi . 
-----~ ı -- YESARi ASIMIN iKi Pi.AKI MiZAH -- Dr. Feyzi Ahmet Onaran 

.@ 
17557 

Bayanlar, SUZAN, MAHMURE, FAiK 

ve Beşiktaşlı KEMAL SENMAN 

Gönül Bahçeleri ~ BAYAN F. Ö. 
A e Tevze 17547 Aşkından usandım 
yş Yakan dudaklar 

Plaklarındadır. 

Denir. Haatahaneai cildiye 

:r.ühreııiye mutahaasıaı 

Telefon : 23899 

Pazarnan maada herglln 3 den 
sonra hutılarını kabul eder . 
AJrn : Babıali Cadaesi Cafa· 
/otlu golru,u köıebaıı No. "3 

• -llel soka.it 37/102 de ka}'ltlı Coya 
Yatenllı .iıımi Jale Yaver olarak 
ihmidgr k h?kbnliğinın 

~/4/ııJg T. ve 827 sayılı il§ınilel•----------------------· 1----------.ı 
tııııhilı göııdüği.i ilin olunur. 

Kiralık Ev ve Dükkan 
Beşilrtaşta Akaretlerde 34 nu -

maralı evle 20 numaralı dükkan a
çık arttırma suretile kiraya veri -
Jecektir. İsteklilerin 29 Mayıs 939 
Pazartesi günü saat on üçe kadar 
Beşiktaşta Akaretlerde 54 numa
rada mütevelli kaymakamına mü
racaat etmeleri. 

Kadıköy Nüfus Memurluğun -
dan: 

Çanakkale Musevi mahallesi 412 
sayılı hanede ka}'ltlı Heskiya Ya -
fenin ismi Zeki Yaver olarak Üs
küdar asliye hukuk mahkemesinin 
29/4/939 T. ve 828 sayılı ilamile 
tashih edildiği ilan olunur. 
r • '"' ........ ,.Z ....... wz. .. ...... '"' ..... 

Müessesesi: Sahibi. Ali Naci ve Mehmet Kulein 
Ekst:ra. Gilrılilk Tereyağ• 
Halis ve hakiki TR A B Z ON TERE YA G 1N1 buradan alınız. 

İstanbul: BALIKP AZAR Caddesi No. 60 
ı•-------• Slparl•l•r derhal yerine kadar gönderillr. --m:-m;ı;a-llıi 

Ta_qyare PİYANKO Biletinizi 

n~n ahnız. 
Her lıeıidede yü:ılerce lıiıiye ikramiye ııerir. Tecrübe ediniz aldanmazsınız. 

OLUR 
' 

Sahlbf ve N .. riyatı İdure Eden Ba' 
Muharriri: Ali Naci KARACAN. Bıw!

dılı Yer: Son TeJaı'Of Basımevt 

Adrese Dikkat : lstik!AI Caddesi Lale sineması yanında Lala gişesi ı• 

_·_··~'~-~--~~-S_a_hi_bi_:T.FiKRB-AHMffTOPÇU 1~-~-ıs_r_A_N~BU~L~B-E_L_E_o_ıv_E_s_ı_N_o_E_N~~' 
..-----------------------, .... ----------------------· inhisarlar Umum MüdürlUQünden 1 

Cınsi Mikdarı Muhammen 8 Ofo7,o teminatı Eltailtme 
Lira K. Lira K. şekli ıaatı 

Molenz klfıdı 50 top wo 37 50 Paıarlık 14· 
Alitı fenniye 60 lı:alem 1515 53 113 66 • 15,30 
Teknik alih 20 • 1758 10 131 85 • 16 
Sarma idi. (kırmızı) aoo top 4350 326 26 açık E. 16,30 

I - Şartname ve nümunesi mucibince yukarıda cins ve mil<
tarı yazılı (4) kalem malzeme hizalarında gösterilen usullertt! sa
tın almacakt~. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminat akçeleri, eksiltme 
saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 29/V /939 pazartesi günü Kaba taşta Levazım 

şubesi müdürlüğündeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname, liste ve nümuneler her gün sözü geçen şube
den parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gunde 5~ 7,5 güven-
me paralarile mezkur komisyona gelmeleri. (3358) 

••• 
Cinoi Mıltdarı Muhammen 8. Ofo7,5 Temınıtı Eksiltme 

Lira Kuruş Lira Kuruş Şek'.i Saati 

Ecıayı bbbiye 67 lı:alem 533 46 41l AçıkE. 16 

Lastik çiame &10 çift • 4794 359 55 • • 16,80 

l - Liste ve şartnameı;i mucibınce yukarıda cins v" miktar ya 

~lı •2• kalem malzeme açık eksiltme usuli.v:r satın alına
caktır. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksıltme saatleri 

hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 30/V /939 Salı günü Ka:bataşta Le\'azım Müdiriy~
tındeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Liste ve şartnameler her gün parasız, sözü geçen ~ubedrn 

alınabilir. 

V - Lastik çizmeye iştirak edecekler fiyatsız teklıflerinin mü

nakasa gününden üç gün e\•veline kadar Tuz Fen Şubesine 
vermeleri lazımdır. 

Vl - İsteklilerin eksiltme için tay.n edilen gün ve saatlerde % 7,5 

güv nme paralari!e mezkür komısyona gelmelerL .3379. , · 

ADALAR GÖÇ VAPURU 
20 Mayıs 1939 tarihinden itibaren ikinci bir i.lana kadar Cu

martesi, Pazartesi, Çarşamba günleri köprüden saat J 1.30 da 
Modadan 12.00 de bir vapur kalkacak tekmil Adalara gidecek
tir. Göç seferiyle naklolunan eşya 7; 50 tenzilata tabidir. 

, 
Türk Hava Kurl:Jmu 

NCI TERTiP 

iy o u 
İKİNCi KEŞl DE 

I 1 - Ha ziran - 1939 Cladır. 

bUyük [kramiye 45.000 Liradır. 
Bundan 15,ocf> L~ralık 

12,000 1 
Başka 10,000 kramiyelerle 

20,000ve10,000 
lirahk iki Adet Mükafat Vardır. 

Yeni tertipten bir bilet elara\c !ıtiralc etmeyi ihmal 
rtmeyiniz. Siz de piyanıronuıı mes'ut ve behtiyıırl uı 
arasına e-irmiş oluraunu~. 

Senelik muhammen 
kirası ilk teminatı 

Divanyolunda Hacı Rüstem mahallesinin Medrese soka~ında 2 numaralı Darüssüade 
ağası Mehmet ağa mektebı 
Çemberlita.şta Atik Al ipaşa mahallesinde Cami avlusu sokağında 1 numaralı Atik 
Alipaşa mektebi 
J(antarcılarda Kcpenkçi Sınan medresesinin 2 No. odası 

Çemberlitaşta Atik Alipaşa mahallesinde Mehmetpa§a sokağında 3/5/7 11>umaralı 

kfıgiı· ev ve dükkan 
Kan\arcılarda Kepenkçi Sinan mahallesinde Kepenkçi Sinan medreseşinin 12 nu 
maralı odası 

Rüstemapşa mahallesınde Balkapanı sokağında 17 No. dükkan. 
KantarcıJ3rda Kepenkçi Sinan mahallesinde Kepenkçi Sinan medresesinin 1 nu
maralı odası 

l!leznecılerde Camcı Ali mahallesinde Tramvay caddesi sokağında Kuyucu Murat 
paşa medresesi 
Çemberlita.şta Mollafenari mahallesinin Çemberlitaş sokağında 74 No. lı dükkan 
Kapalıçarşıda Gelincik sokağında 27 No. lı dUkkiiİı 
Kapahçarşıda Yarım Taşhan sokağında No. 1 dükk§n 
Kapalıçarş>da Divrik sokağında 21 No. lı dükkan 
Beyazıt Soğanağa mahallesinde Tavşantaşı sokağında No. 1 Abdullah paıa mektebi 
Unkapanında Yavuz Ersinan mahallesinde Zeyrek sokağında 5 No. Jı düklı:§n 

Zeyrekte Çinilihamam sokağında 2 No. Hacı Kasım ağa mı>ktebi 
Süleymaniyede Elmaruf mahallesinde Takvimhane sokağında 33 numaralı 
Taş mektep 
Şehzadebaşında Hüseyinağa mahallesinde Kırıktulumba sokağında 11 numaralı 

Darülhadis Bosnevi medresesi 
Küçükpazarda Hoca Hayrettin mahallesinde Mektep sokağında 4 numaralı Abdüs
selam mektebi 
Küçükpazarda Hoca Hayrettin mahallesinde Asmalı Türbe sokağında kavaf Şemset
tin türbesinin 1 numaralı odası 
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144.00 

24.00 

24.00 
60.00 
12.00 
12.00 
18.00 
60.00 
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12.00 

36.00 

84.00 

60.00 

120.00 

9.00 

4.50 
0.90 

13.50 

1.80 
10.80 

1.80 

1.80 
4,50 
0.90 . 
0.90 
1.35 
4.50 
630 
0.90 

2.70 

6.30 

4.50 

9.00 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller teslim tarihinden itibaren bırer • 
sene müddetle kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık al'ttıxmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile bera· 
ber 30/5/939 Sah günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (3392) (7) 

••• 
Büyükadada Peşkeş sokağmda'Pavli kızı Mariya Manopolo ve 

Pavli oğulları Kosti; Hirisanti, Avantiyanın şayian mutaasrrıf ol

dukları 3 numaralı ev harap ve tehlikeli olduğundan 15 gün zar

fında sahipleri tarafından tehlikesi giderilmediği takdirde Belediye

ce yıkılmak suretile def'i mahzur edileceği, adresleri bulunmamış 

olan sahiplerine tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

(B) (3483) 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSIS! 
Divanyolu 104 

Muayenehane ~aatleri: Pıızar 
hariç her gün 2.5 - 6, Salı, Cu· 
martesi 12 - 2.5 !ıkarayP. 


