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19 Mayıs 
19 Mayısm bir gençlik ve spor 

bayramı oluşu onun en ehemmi· 

yetsiz tarafıdır. Bu şenlikler Türk 

zaferinin ve inkılabının en bilyilk 

başlangıç tarihiııi kutlulamak 

için bir vesileden başka hiç bir 
mana ifade etmez. Asıl ve en bti • 
yük mana, Atatürk'ün Samsuna 

ayak bastığı gün kafasında doğan 

muzaffer ve büyük Türkiye haya
lini hakiki Türk rönesansmın bir 

projesi haline sokmasıdır. Bu ayak 
basış yeni Türk tarihinde ilk ve 
en büyük ~dmıdır. 

Atatürkün Samsuna iskenderun meselesinde FransK 
ile bir prensip itilafına vanldı bastığı ayiık 

.. gun 
Bugün, Türk milletinin tarihe ikinci defa doğuşu 

başlangıcının yirminci yıldönümüdür 

Paris (A.A.) Havas Ankaradan aldığı malumata atfen bildiriyor: 
lskenderun Sancağı meselesinde Fransa ile Türkiye arasında bir 

prensip anlaşması vukua gelmiştir. 

ftYftM KftMIRftSINDft 
• Bu adım kaç gün içinde kaç yılı 

ve kaç yıl içinde kaç asrı aştı, hep 

biliyoruz. İlk önce Samsundan iz. 

ıııfre kadar uzanan bu adım, yolu· 

na dikHen istilanın bütün hamle· 
terini ve nınkavenıctlcrini tekme· 

ledi. Sonra Akdeııiz kıyılarında 

kalmadı. Bugünkii Avrupa mede· 

ni)etini yayan Akdeniz kültürünü 

memlekete getirdi. Böylece Türkün 

öz malını Türk'e iade etmiş olu· 
yordu. Çünkü ister islim tarihi, 

ister Türk tarihi boynuca klasik 

kültürün bütün Auupaya ve bü

tün insanlığa bir Türk mirası ol
duğunu tekrar ispat ehneğe Jü. 

zum yoktur. İslam diiş\ilt"esjnde 
klasik kültürü ihya eden Farabi ve 

ibni Sina Türk oldukları gibi Türk 
tarihinde de ilk çağ medeniyetle. 
rinin orta A.<ya Türk kültiiründen 
çağladıkları da birçok Avrupa ta
rihçilerinin kabul ı>ttikleri bir ha

kikat oldu. 

Türk - lngiliz anlaşması 
ve Çemberlaynın izahati 

Avrupa medeniyetine bizim ya
ban<t olmayışımız, yabancı ne ke

lin1c-, onun ilk mübeşşiri oluşumuz 
Atatürk inkılabını Türk milletinin 

bir hamle\le ve mukavemetsiz be
nimsemesile de sabittir. Böylece 

zaten bir Akdeniz çocuğu olan 

Türk kendi eski medeniyetini ye

niden idrak etmiş olmaktan başka 
bir şey yapmış olmuyordu: 

Hilafet an'anesine kolayca veda 
edebilmesi hep bu medeni röşdün

den ileri geldiği gibi onu takip e

den Cümhuriyet inkılabını, ppka 

inkılabını, medreseleıôn ilgası, 

Medeni kanunun kabulü ve harf· 

!erin değişmesi ilah.. ı:ib> inkılap
ları kolayca benimsiyebilme.i de 

asırlarca evvel haztrlanmış biT 
medeni istidadın izami semeresini 

vermesinden başka bir şey değil • 
dir. 

Bir dağın eteğindeki insanların 

kavrıyaınadıldarı irtifa gibi Ata-

türk'ün gökleri delen büyiik eseri 
de bizim neslimiz tarafmdan bü-

tün hacmile idrak edilemez. Biz-

Atatürk Samsuna ayak bastıktan sonra vatanı kurtarmayı ve 
yeni Türkiyeyi yaratmayı düşünüyor 

[Türk tarihinde 19 Mayısı anlatan yazı ikinci sayfamızdadır] 

Bugünkü gençlik ve spor bayramı 
Bayram yurdun her tarafında olduğu gibi 
şehrimizde de büyük merasimle kutlulanıyor 

Vatandaş ne zaman 
Türkçe konuşacak? 

Mühim işlerimizden biri de 
vatandaşa ikide bir türkçe konuş· 

f 

masını tavıil) e .. tmektir. Fa~at siz 
istediğiniz kadar tavsiye edııı, ,a. 
tandaş. hele Yahudi, Rum. Ermeni 
vatandaş, sanki İngilizce, fran· 

I sızca, ;ıalyanca konuşuyorlarmış 

gibi ve bir tavır ve iftiharla, o meş· 
hur ve mendebur lisanı maderzad
larını konuşmaktan a,Ja fariğ ol -

Bizim çocuk bina okur, döner 

1 
döner yine okur kabilinden, iste
diğiniz kadar tariz edin, ihtar edin, 

1 
on1ar, yine bildiklerinden şa maz
lar. Bir müddet sinerler, korkarlar 
ve gıiya türkçe konuşmağa baş

larlar. Sonra, gevşediğimizi gö-
rünce, tekrar •sasparakalo· la
ra, •baanbidi amem• lere, •DO-

kari şamata• lara başlarlar. Bu 
yüzdendir ki bala İstanbul Tiirk
İstanbul olamamıştır. Ve hila 
Tatavla - Kurtuluş olmasına rağ· 
".nen - bir tiirlü kurtulamıyarak 
Rum kalmıştır. Kuledibi Yahudi • 
dir ve Sanıatya hala Ermeni ol -
mak şöhretini kaybetmemiştir. 

(Arka., 3 üncü saııfada1 

A. N. K. 

Halifaks 
den sonrakiler ar3ya girecek za -

man fasılasının vereceği imkanla Bugün 19 Mayıs gençlik ve sporı- ı Moskov 1 ya 
bu muazzam abideyi hütiin zavi- bayramı münasebetile bütün daire 

ye~~ii~ ~::•Y;:a:::~:r.takviınde ;:n~;~~:fi1:at!:~l;:;e ~:;r;;iibit~~~ıBulgarlar Türkiyenin' G ·ı d ., yor 
şerefli bir yaprak olmaktan çok tıllcrden sonrakı gun Cumartesıyc 1 

fazla bir şey, hudutlarım asla id- tesadüf ettiği takdirde o gün de ta- B Ik ı ı . b • ı • 
rak edeıniyeceğimiz büyük bir ta- til addolunacağındaıı mektepler a an ı arı 1 r eş t ı 

d b · ve daireler ancak Pazartesi saba- - . . rih başlangıetdır. O gün en erı 1 
hı a~ılacaktır. Parıs, 18 (A. A.) - Mılletler 

bugünkü müstakil, modem ve .., • e •• ı •• ı C · t' · ı k t ı t d 19 Mayıs bayramı bugün şehrin enııye ınm ge ece op_ a~ .•sın a 
kudretli Türkiyeyi yaratan Ata- j rece g ı n ı soy uyor ar k' b 1 l her tarafında coşkun tezahüratla P.ot.em •.n u unm.•.yacagı ıç~n .. ": 
türk bizim ic.in fini bir insanın bii- ı s ak ı 

kutlanacaktır. Vilayet namına ya· gı ız • ovyet muz ·ere erını ıyı 
tün vasıflarını aşan ebedi bir va- pılacak en büyük merasim Kadı _ Sof~a, 18 (A.A.) - Hurnsi Mubabrimiz Jıildiriyor: bir şekilde bitirmek iizere Lord 
tan remzi halini aldı. Onun için köy stadında ic~a olunacaktır. Bulgar matbuatı Tfük . İngiliz anla~nıasınııı ebemmiyeti mah- Balifax'ın bizzat Moskovaya git. 
geçen 19 !'>la) 13ta Atatiirk'lin ara· Burada talebe ve sporcu 50001 su\nsı olduğunu ve Sovyetkrin bu anla~ına) 1 ta";p etmesinin d.e meğe karar verdiği siyasi . Paris 
mızda ohııa•ilc bııgiiıı olmaması gehç büyük bir geçit resmi yapa . Sov~·et-İngiliz •nla~masını intaç (:deceğne deliılet ettiğini ve bu an- mahfellerinde söylenmektedır. B." 
arasında manevi inancıınu bakı-· caklar ve idman hareketleri gös - laşmanm Balkanlarda müessir ol(<cağını ve belki de Türki~·eye haberler Fransanın Moskova Sefı· 
mından hiç fark görmüyoruz ve tereceklerdir. Bu merasimi Vali Balkan devletlerini tamamen birleştirmek için bir teşebbii•e geç • rinin yakmda Paristen hareket et-
hala onun aramızda yaratıc1 başi· · t kl kt Öğled on ı ınesin• imkan vereceğini yazmak tadır. mesi içın Sefirin Bonnet ile vuku· 

inanıyorU%. 

bır nu u a aça.ca ır. en s. • bulan miizaker3tından sonra veri· 
le, alev snçlarile, altın gözlerile, ra ayni stadda lzmir · Ankara - Is· 

j · r len karar arasında bir münasebet 
tepeden tunag"a •elik bir irade fış- tanbul atletleri müsabakası ile s- ÜRK ı·NGI.LT· z ANI AŞMASININ ALMANYADA YAPTJCI ' T - ' · görülmektedir. Fransa Sefiri Mos-
kıran eşsiz şahsiyetile yaşadığına tanbul liselerinden ve klüplerin - TESİRLER HAKKINDAKİ TELGRAF SON HABERLERDEDİR d b' 1 

den karışık iki takım bir futbol ıkova ile Londra arasın a 1r an aş-
İ KD A M '4.rkası 3 iiııcii sa.yjada) (Arkan J uııdi sayfada) 

"Montrö mukavelenamesi değişmemiştir. 

Harbe müncer olacak bir tecavüz takdirin

de diğer devletlerle işbirliği yapılabilir ,, 

Londra. 18 (A.A.) - Avam Ka· 'ımukavelenaıne İngiltere ve Tür . 
marasında bir suale cernp veren kiyeden başka diğer memleketle • 
Başvekıl Çeınberlayn, şu beyanat- rin de iştirak ettikltri bir ınuka -
ta bulunmuştur: velenamedir. 

12 Ma)·ıs Türk • İngiliz dekla • İngili~ · Türk deklarasyoııunıııı 
0o- 1 Tü k' t 1 metni, Akdeniz ınıntakasında bir 

rasyonu, gaz arın r ı~·e ara· h b .. 
1 

k - · 
1 

.. 

fından ıHiidafaası hakkındaki Mon-

treux nıuka\.·('l('namesinin ahki -

mını drgiştirmcınektedir. Zira bu 

ar e nıuncer o ata o.r eca1 u~ 
hadisesi takdirınde diğer Akdeniz 
devletlerile iş birliği i • ..kiinı ka
patmakta değildir. 

iSTiKLAL 
HARBi 

i Milli inkılap 
tarihimizin en 
çetin ve en he
yecanlı saf
ha /arını bu 
tef rikamızda 
bulacaksınız. 

BU TEFRiKA, EN GÜZiDE 
BiR MUHARRIRIMIZ TA
RAFINDAN, ATATÜRK'ün 
NUTKUNA, MiLLi MÜCA
DELE DEVRiNiN VESl
KALARINA, HATIRALA

. RiNA iSTiNADEN SURETi 
MAHSUSADA iKDAM iÇIN 

HAZIRLANMIŞTIR. 



9FARIHIMIZIN DÖNÜM 1 
U Nokt:as•~ 
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Adliye koridorlarında 
24 SAAT 

Atatürkün Samsuna 
ayak bastığı gün 

Akşam kız sanat ,.,-=====-1

~ 

!okulunda defile i ihracatımız 
Almanya ve 
tütünlerimiz 

Bir kayıkçı arkadaşı
nı tabanca ile öldürdü 

Bugün, Türk milletinin tarihe ikinci defa do- Dün canlı mankenlerle artıyor Almanyanın tütünleri- Kandırada bir kayık rekabetinden çıkan 
ğuşu başlanğıcının, yirminci yıldönümüdür 

1 
sanat eserleri teşhir mizi Amerikaya sattı- cinayetin faili dün şehrimizde yakalandı 

1919 senesi.. istanbulun ahvalı o zamanki Mustafa Kemal Paşa o edildi İngiltere ve Fran- ğı doğru değil I Altı gün evvel Kandırada işlen- münakaşa münazaaya dökülmüş 
Osmanlı devletinin en feci gün - esnada İstanbulda bulunuyordu. İstanbul Ak~am Kız San'at oku- Dün bir gazete, Almanyanın miş bir cinayetin faili dün şehri - ve bu sırada Seyfettin cebindeki 
!erini yaşamakta oldug'unu, düş - Vaziyeti yakından iyice tetkik !unda dün güzel bir defile olmuş sadan başka Al- T"" k' d ld ğ t••t•• 1 . A mızde yakalanarak Adlıyeye ve. brovning tabancasını çekerek Is -ur ıye en a ı ı u un en me- .1 . t' H"d' - 1 t · 
man darbeleri altında yıkılıp da - etti. .. Bu tetkiklerinin neticesinde ve canlı mankenlerle bırçdk tarihi ı "k .. ' d... . b .. d rı mış ır. a ıse şoy e cereyan e - maılin üzerıne dokuz el ateş et -

d b 
rı aya gonaer ıgını ve u yuz en . t· . . 

";;ılmak üzere bulunduğunu göste- vasıl olmuş olduğu kanaat şu idi: ve modern kostümler teşhir edil- manya a mÜ aya• ld T .. k A ·k 1 · · mış ır: mıştır. 
1 

e ur - merı an a ışverışıne . . 
ren bir manzara arzediyordu. Bu Artık İstanbulda hiçbir şey ya . miştir. Toplantıda Vali ve Bele- zarar geldiğini yazmıştır. Halbuki ı Kandıralı Seyfet_tın .. adında bır Kanla.r içinde !ere yıkılan İs -
manzara karşısında memlekette pılamaz. Fakat Atatürk bu imkan- diye Reisi Doktor Lutfi Kırdar atını arttırdı piyasadan \·e aliıkadarlardan yap- kayıkçı ~r:da komur taşımıya matl. bırkaç dakıka sonra ölmüş, 
siyasetle uğraşan içtimai tabaka- sizliği mahdut sayıyor, öyle bir ile matbuat mümessilleri ve bir- tığımız tahkikata göre bu haber, jmah~us ~uyuk _kayıklar yapan Ha- Seyfettın. d~ hemen. o~adan kaça -
!ar, memleketin i.stikbali ne olaca- kenara çekilmek veya ihtiras sai - çok san'atakrlar hazır bulunmuş- Türk - İngiliz siyasi anlaş- bazı firmalar tarafından ortaya a-ısan ısmınde bır ustaya bırkaç ay rak şehrımıze glmıştır Kandıra 
ğını düşünen hamiyetli insanlar, kasile İstanbul surlan içinde fay - tur. masınııı iktısadiyatımız ve tılan uydurma bir haberdir. evvel bir k~_yık ısmarlamıştır. Müddeiumumiliği tahkikata baş-
büyük, küçük herkes ümitsizlik i- dasız mücadelelere atılmak gibi Mektep Müdiresı Belkıs Seven- ihracatımız üzerinde çok iyi Almanya her sene normal ola_ Bundan hır mudd_et sonra Seyfet- lamış, ıandarma, Seyfettini aramış 
çindeydi. Bu ümitsizlikle yürekle- hasis düşünceler taşımıyordu.. gil, defile ••snasında kızlarımızın ve faideli tesirleri görülmek rak memleketimizden 10 milyon tinin eski ortağı Ismail de Hasan ve nihayet katilin İstanbula ka.çtı-
ri kan ağlıyanların yanıbaşında u- İstanbulda yapılamıyacak olan Üzerlerine giydikleri elbiseler ve tedir. kilo tütün almaktadır. 937 yılında ustaya bir kayık ısmarlamış, fa - ğı anlaşılarak keyfiyet şehrimiz 
fak b:r kütle vardı ki bunlar da şeyin Anadoluda; memleketin gö _ ~ostümler h~kı!'lda misafirlere 16 milyon ve 938 de yani son gün- 1 kat usta ile anlaşarak kendi kayı- Emniyet Müdürlüğüne bildirilmiş-
yalnız kendi canlarını. yalnız ken- beğinde, milletin içinde ve onunla ızahat vermıştır. Bu kostümler Anlaşma dolayısile ) alnız !ere kadar da çektiği tütün mik- ğının Seyfettinin siparişinden ev- tir. 
di şahsi menfaatlerini korumak birlikte düşmanlara karşı mukave- :asında yuz sene evvelki İstan- Fransa ve İngiltere değil, Al- darı 15 mily~.n 735 bin kilodur. ~u ) ve! yapılm~sını temin etmiştir ... E~_niyet Müdürlüğü memurları 
kaygusuna düşmüşlerdi. Bu ufak met merkezi vücude getirmek su_ ul . kıyafe~i ile 90 _sene evvelki mauyada memleketimizden .rakamlara gore Almanyanın Tur- Seyfettın bırkaç kere Hasan usta- uç gıınlük bir araştırmadan sonra 
kütleyi memleketi tahlis etmeğe retile pekala yapılabileceği ka _ Denızlı kaaın kıyafetı ve bu kıya- daha fazla iptidai madde sipa- kiyeden ancak kendi normal ihti- ya gidip ısmarladığı kayığı yap - Seyfettini Cibali odun iskelesinde 
utık imkan kalmamış olduğuna . d 'd" fetin bugün için modernize edil - yacına göre mal aldığı anlaşılmak-Jmıya başlayıp başlamadığını anla- yakalıyarak Adliyeye tesıı·m et _ 

naatın e ı ı... · k 1 rişindc bnlunmag· a başlamış-
kal\ olan ve idare başmda bulu - Tereddüt nedir bilmiyen bü • mış şe i !eri gösterolmiştir. tadır. Bu bkdirde de Amerikaya mak istemiş, fakat İsmailin kayı- mişlerdir. 
nan kimseler teşkil ediyordu. .. .. .. .. . Bu tarihi kıyafetlerden başka, tır. Almanya bilhassa hubu - bizim malları göndermesine imkan ğını yapmakla meşgul bulunan Seyfettin dün Sultanahmet bi • 
Düşman işgali altında her tür. yuk ~Ataturk), nek~dar buyuk bır mektebin yetiştirdiği ve yetiştir- bat isteklerini 

0

çoğaltmıştır. y_oktur. Yalnız bu vaziyet, Bulga- lusta her defasında Seyfettini bir rinci Sulh ceza mahkemesinde 
teessur ve elem ıçınde olduğunu mekte olduğu güzlde kızlarımızın t · · · ·· 1 lü hakaretlere uğrıyan Osmanlı b'l , .•. T .. k 

11 
. f 

1 
bek Bu vaziyetten memleketin rıs an ıçın varıt gorü ebilmekte - bahane ile avutmuş ve böylece sorguya çekilmış' suçunu itiraf e-

d 
ı. gı ur mi etıni aza ' • kendi ellerile yaptıkları birçok d" ç·· k"" h B 1 · ' imparatorluğunun payitahtın a l • k ~ok istifade edeceg·i muhak - ır. un u er sene u garıstan- mart sonuna kadar oyalamıştır derek h"d. . k d k d . etmege arar verdi sezonluk 1 od • d • 1 . . .. .. · a !Seyı yu arı a ay ettı-.. 

1 1 
t . !' · rop ar "n son m aya an vasatı mılyon kılo tutun a- Mart sonu ı·se kömür naklı"yatı ğı'mı· k'ld 1 t t 

duşman arın a en ve gız ı memur- İ . . . 
1 

ed'ld'.. 1 _ M . - kak sayılmaktadır. 1 Al . . z şe ı e an a mış ır. 
1 

d 
1 1 

d B n ı zmırın ışga ı ıgı a ayıs uygun muhtelif eıb:seler ziyaret- an manya, son yıl ıçınde 22 mevsiminin de sonu oldug· u için H"k. R . . . . 
ırrı urmayıp ça ışıyor ar ı. u -

1919 
t .h. d .. .. .. d .. f t il . h 

1 
• .1 kil 1 k . . ı • . a ım esıt, Seyfettının tevki-

lar, propaganda vesaire ile herke-: , .... arı ı~ e_ u.çuncu or .umu e - çf. erın ayı an ığ_ını _çekmiştir. D~- .. • mı yon o ma çe mıştır. 1 Seyfettin kayıgını bır an evvel fin .. •.. . l d""' . 
. _ "t . l"ğ d"' .. .. 

1 
d ; tı~lıgı vazıfesını alarak Istanbul - ileden sonra mısafırler bufede ı- k b kl. t e ve curmun ış en ıgı mahallın ı;ı umı sız ı e uşuruyor ar ı. . . . .. .. --.. --.... yaptırara u na ıy_a mevsimin .. -' bag"lı bulundug·u İzmı"t vı'la"yetı· 

un arın ta ıp eme e o u a-• • • . .. Ku"" u""k Haberi de P:U-a kazanamadıgına çok mu- MüddeiumumiliiJi_ne mahfuzen B 1 k
. t kt ld ki dan Anadoluya hareket ettı. zaz edılmlslerdır. f ı BE L EO 1 y E 

rı gaye, iki idi'. l Düşmanlar, Mustafa Kemal Pa- Hale~. mektebm 1100 il _devamlı ç er ı Terkos mus'ukları teessır olmuştur. sevkine karar vermiştır• . 
Ü . . . .. .. şanın Anadoluya hareketinden kuş olmak uzere 1400 lalebesı vardır. 

_ 1 - .mıts_ızlığe duşmuş. olan kulandılar ... Kendisini takibe ko- Halbuki buna mukabil biırıa çok *Belediye süt komisyonu ootlciı- SlklaştırıllMOr Seyfettin ?u vaziyette bulunur- Bu kararı işiten Seyfettin, ken-

kım ele bır ke Çekılerek katını Haziranın ilk haftasında bi- 1 ken altı gun evvel Kandırada · 
s rı nara • ld 

1 
F k h k d. . . küçük ve 'edris vasıtaları da çok Sokakların sulanması ve tozdan k d" . d . disinin Izınite gönderilmiyerek 

1 
k tt ( 

1 
ı kt yu u ar. a at o, em en ısının, ' tirecektir. en ısın en evvel bır kayık yaptı- . . 

mem e e e aa unsur oma an • .. . noksandır. Türk maarif hayatının . kurtarılması için belediye cadde- b·1m· 1 ki t _ İ .1 burada muhakeme edılmesıni iste-
çıkmağa icbar etmek; 1 he~ _de meııs~p oldugu Turk mil - inkişafında en büyük birer hamle- * Kadıköyünde inşası kararlaş- !erdeki muslukların mesafelerı'nı' ra tıl ış to ~nı· es ·ı oSr afgıtt's~aı .. e miş, buna sebep olarak ta maktu-

.. , . . letının artık bır daha sırtı yere gel- . ı H lk · b. d.. ··t ras amış ır smaı ey e ın g 2 - Bazı suflı ruhlu ve harıs ın- . .. . ve yenilik olan eğitmenler ve Kız mış 0 an a evı' ınası. un mu e- 100 metreden 50 metreye indirme- .. h · k k : . 
0

: lün akrabaları tarafından orada öl 
sanları miskin emeller, ihtizar ha-. mıy_ec_ ek ola. n_ t.alıını_, taşıyordu.. . Akşam meldepleri bizce çok daha ahhide ıhale edilmiştir. inşaata bir • k . . . runce emen ayı mese esını d'" .. 1 . . 

!ine gelmiş _vat~nd~ pos: kavgası 1 .• ur arı ının, unY,a arı ını~ ihtimama layık müesseselerdir. ka.ç güne kadar başlanacaktır. başlanmış ve Şişli ile Harbiye a- na: lunacağını ıddia etmiştir. Kendi • 
T k t h d t h 1 ge ara.r vermıştı. Bu faalıyete mevzubahs etmiş ve bu arada 0 _ uru mek tehlıkesıne maruz bu • 

yapmağa, bırıbırlerıle ugraşmağa) eşsız kahramanı. <'."taturk), 0 za Kızlarımızı ev kadını olarak ye- * Haydarpaşa lisesini bitirenler 
39 

d d rasındaki musluklar matlup şekle _ Yahu, kayık kim, sn kimsin? sine, bu nokta hakkında İzmit 
teşvik etmek.. man yaşın a ı ı.. . tiştiren ve bir yuvanın bütün bilgı'- cemiyetinin Değirmendereye ter -

9 9 
sokulmuştur. Şimdi Harbiye ile Sen kayığı ne yapacaksın? Sen bu Müddeiumumisine müracaat et -

Düşmanlar, vazivete bakılırsa, 1 1 senesi Mayısının 19 unda !erini öğreten mektebin bu vaziye- tip ettiği vapur gezintisi 20/5/939 K k.. 1 ' S d k k 
1 

(A ara oy arasınd_a ça ışılmaktadır. sevdadan vazgç te gel yenı' yaptır- mesi ve oraca lu" zum g0··ru" tdu··g.-· 
•ıu emellerinde tamamen muvaf • amsun a araya çı mış o an • tini değerli Maarif Vekilimiz Ha- cumartesi günü saat 8 de Köprü - B u _ urası bitince Istanbul tarafına dığım kayıkta miçoluk yap! takdirde muhakemesinin başka 
fak olacağa benziyorlardı... tatürk) bu tarihte yeni Türk dev- san Ali Yüccl'in nazarı dikkatine nün Boğaziçi iskelesinden hare- geçilecek ve her halde •burası kısa Demı"ştı·r. Buna fena halde hı"d-l · k bb"' ah d v t · b. "f bT k bir vili\yete nakledilebileceği bil-

Fakat Türk milletinin haiz oldu- etıni urma teşe usü s asın a aze meyı ır vazı e ı ıyoruz. et edecek olan Şirketi Hayryenin bir zamanda ikmal olunacaktır. detlenen Seyfettin, cevap vermiş, dirilmiştir. 
ğu kabiliyetin en yüksek timsali 

0
_ Uk adımını atmış oluyordu. ooo 68 numaralı vapurile yapılacaktır. Deniz kenarında olduğu için bu ---------------------

lan Anafartalar kahramanının bir O tarihten sonra milleti zafer - O N 1 VER S 1 T E * Amiral Şükrü Okan dün tesisat yalnız Beşiktaş ile Bebek Hakimler ara- Biradamodasıngün demir pençesi!e vaziyeti ıs . den zafere sevkedcn, onu bütün ci- Dersler kesildi Delediyede Vali ve Belediye Reisi ş.rasında yapılm.ıyacaktır. 
!ah, ve Türk vatanını muhakkak hanın gıpta etmekte olduğu ısla - .. Doktor Lutfi Kırdarı makamında B J d" Ü t hd · b 
ölümden tahlis edeceği, Elbedi hata, terakkilere, yeniliklere ka - Universitede dersler dün kesil - ziyart ederek kendisile bir müd - e e ıye m S a en:ıın ŞU e- SJnda değişiklik da ölü bulundu 
Şefin esaııen girmiş olduğu tarih vuşturan Ebedi Şef'in Anadolu mi§tir. lmtihanlara 27 Mayısta det görıışmüştür. Si müdürüne IŞfen 
sahnesinde bütün kuvvetile kendi• toprağına ayak bastığı gün olan b<ışla.~acaktır. Hukuk F_akültesi Ü· * Belediye civarında Sultan- el Çektirildi Aldığımız malümata göre, Adli- Nuruosmaniyede Türbe soka • 
ni göstereceği zaman adım adım bugünkü gün, 19 Mayıs, Türkün ;un.c~ smıf talebeluı dun son ders mahmut türbesinin Ankara cad - Belediyede tetkikat yapmakta er ye Vekaleti, hakim, müddeiumu- ğında bir handa oturan ve oyun -
yaklaşıyordu. tarihinde onun yüce namı gibi ebe- ennı nrmı,:ı olan Rektör Cemil desine bakan cephe duvarının çok lan mülkiye miıfettişleri müstah- mi ve diğer Adliye memurları ara- cakçılık yapan Arabistanlı Mahir 

Beşeriyet tarihinin yüksek sima- diyen anılacak olan bir gün olarak Bılsel ıle d!ğer profesörl_ere biTer yüksek olması dolı.yısile burası • demin şubesine de el koymuşlar -ısında 150 kişilik bir terfi, nakil ve adı~da bir ihtiyarın dört gllnden-
sı, Türklerin Ebedi Şefi (Atatürk), kalacaktır. buket verınl§leıdır. Bu munasebet- nın manzarasını ihlal ettiği görül- dır. Burada birçok yolsuzluklara tayin listesi hazırlamaktadır. Ha- berı odasından çıkmadığı nazarı 

le profesörlerle talebeler arasında müştür. Belediye bu duvar için tesadüf edilmiş ve şimdilik müs -rkimler ve müddeiumu~iler ara - dikkati celbetmiş ve nihayet dün 

Halk tipi radyo- 1 Adliye tebliğa
lar için müracaat tında kullanıla

samimi nutuklar teati edilmiş ve tahdemin şubesi müdürü Nedime sında geniş mrkyasta nakil ve te- kapı~ı. kı~~lar __ ak. od .. as. ına .. girilince 
profesörler talebelere muvaffaki- tetkrikat yaptırmaktadır. . t 1 kt' .1 . t' B d k" Mahirın olduğü gorlllmuştür Za 

Y
et dilemklerdır. --o ış en e çe ırı mış ır. ura a ı beddüller olacağı anlaşılmaktadır b t Adl' hkik . -

-·-. tahkikatın on ay kadar süreceği . . · ı a ve ıye ta ata başlamış, 
Tamir edilen cami MÜ N A K A LE anlaşılmaktadır. ~ıste yakında hır kararname ha - ceset Adliye Doktoru Enver Ka -

T
. imde Vekiller Heyetinden çıka - ran tarafından muayene edı"lerek 

İstanbul Evkaf Başmüdürlüğü Şişli telefon Santralinin ICaret Sarayı caktır. defnine izin verilmiştir. 
müddeti 

Halk tipi ucuz radyolar ıçın 

posta, telgraf ve telefon idaresi 
tarafından açılan münakasaya bir 
çok yerli ve ecnebi firmalar nü -
muneleri ile beraber iştirakte de
vam etmektedirler. İdarenin ev -
velce 15 Mayısa kadar koyduğu 
mühlet yeniden bazı firmaların 

nümunelerile iştirak etmek arzu -
sunu göstermeleri üzerine Mayı -
sın otuzuna kadar uzatılmıştır. 

Bu müddet hitamında hiçbir 
müracaat kabul edilmiyecektir. 
Halk tipi radyoların memleketi -
miz dahilinde imali de mümkün 
görülmektedir. 

--oo--

Vali Y. M. sergisi ko
mite reisliginc seçildi 

On Birnci Yerli Mallar Sergisi
nın hazırlıkları devam etmektedir. 
İstanbul Vah ve Belediye Reisi 
Dr. Lütfi Kırdar sergi komite re -
isliğini kabul etmiştir. 

Sergi komitesi ilk toplantısını 
Valinin refsliğincle ayın yirmi ikin 
ci günü yapacak ve bu toplantıya 
SJrıayi Birliği idare heyeti de iş -
tirak edecektir 

---oo--

Valinin tetkikleri 
Vali dün Nafıa Müdür\ı.iğüne gi-

derek tetkikatı, bulunmu~tur. Ha 

tarafından birçok camiler tamir e- makl.nel ~rı· geldı" Yeni ;mar planına göre sebze ha- O küd dl" b" dilmiştir. Bunun için 200.000 lira " S ar 1 IY8 lnaSI lıinin önüne ticlret sarayı inşa o - ..: ı"hhıye Vekı"lı" 
sarfedilmiştir. Tamir edilen cami - şış· !ide kurulan 4000 abonelik t.J Üsküdarda yapılmakta olan Ad-lunacaktır. Burun içın de birçok 
!er şunlardır: Yencami, Kadirga ve santrale konacak iiletler gümrüğe istimlakler yapılacaktır. İstimlak Kızılcahamamda llye binasının inşaatı hayli ilerle -
Azapkapıdaki Sokullu camileri, gelmiş ve çıkarılmalarına başlan - t' 'nd h 1 b d 1 miştir. Bina yaz sonlarında bite. 

cak yeni usul 

Eyüp Fethive Mahmutpaşa' • Al ti . . t km k . . ne ıcesı e a ~n ura a yer eş - Kızılcahamam (Hususi) - Sıh- ek Ü k""d A 
. ' • ' mış.ır. e erı yerıne a a ıçlll ·mış bulunan bırçok esnaf açikta İ c ve s ·u ar dliyesi burada 

mm kanunda 1 senelik bir mühlet ;.iesihpaşa, Sultanahmet Kı _ İs h.r' . . k 1 kt Beled" b af . . hat ve çtimai Muavenet Vekili çalışmıya boşlıyacaktır. 
bırakıldığı malumdur. Bu müdde- l Al" O t k"" ' .k. veçten şe ımıze teknısyenler - a aca ır. ıye u esn ıçın H !" . Al t k 1 ı: tpaşa, r a oy, Teşvı ıye d .. kk b" h t 1m· .. . 1 d" .. kted· u usı a aş azamıza ge miş, --oo---

Adli evrakın posta ile maznun, 
davacı ve şahitlere gönderilerek 

bu kabil tebligatın mektup veya 
telgrafla yapılmasını mutazam -

. ·~ . . en mııre ep ır eye ge ış • murıasıp yer er uşunme ır. İ 
tin 1 yıl daha temdit edileceği doğ Balı paşa, "ultanselım, Şemsıpaşa .. t· M t .. 1 . b" b k d B I d" I k şehri gezmiş, disyanseri ve sıcak "h d"I 

. .. ır. on aı ış en ır uçu ay a e e ıye memur arına urs mtı an e 
ru değildir. K1nunun tatbikine Yenı butçe çıktıktan sonra Süley- b·t· "lecek t l t .. d ·su banyolarını gözden geçirmış· ~ J en . . . ı ırt , san ra emmuz ıçın e u-

manyenın tamırıne devam oluna - . 1 ğ b 1 kt Belediye memurlarının mesleki 1 k b . ış eme e aş ıyaea ır. an azamızı hava vesuyunu çok b ı bu yıl kat'i olarak başlanacaktır. 

Bu hususta icap eden teşkilatın 

kurulmasına Hazirandan sonra 
peyderpey başlanması posta, tel
graf ve telefon umud müdürlüğü-

cak. ayrıca Fatıh, Şehzade ve Be-
0 

bilgilerini arttırmak için belediye b ğ · k er er er . e enmış, gere dispanserde ve ge 
yazıt camileri de tamir olunacak - D E N I Z muhasebesinde temmuzda bir kurs t rek kasırbamızda gördüğü temizlik 
ır. açılacaktır. Bu kursa muhtelif ve hünü intizamdan dolayı mem • iyi derecede muvaffak 

olanlar çok az 
ne bilidirilmiştir. 

Mevzubahis teşkilatın kurul -

masına yardım olmak üzere de büt 
çeye 25 bin liralık tahsisat ilave 
olunmuştur. 

GÜMRÜK 

Bir kadın ipekli kumaş 
kaçırırken yaka landı 

Evvelki gün limanımıza gelen 
Romanya bandıralı Transilvanya 

Posta, telgraf ve telefon umum vapuru YQlcularından Niyauda is
müdürlüğü bu teşkilatı evvela ba- trıinde bir kadının vaziyetinden 
zı şehırlerde kurmağa başlıyacak şüphelenen muhafaza memurları 
ve süratle di_ğer yerlere _de teşmil\ üzerini araştırmışlar ve 6 kilo ka
edecektır. Hukümet adlı hayatı - çak ipekli ve yünlü kumaş bul
mızdaki değişiklik esnasında hiç muşlardır. Niylua eşyalarla bir 
bir memur veya mübaşirin açık - likte adliyeye teslim edilmiştir. 

ta kalmasını arzu etmemektedir. o----

Bu münasebetle yeni teşkilatta Yunan Kralının 
mübaşirlere ve adliye dairelerinin seyahati 
tebligatla alakadar kısımlarındaki Atina 18 (A.A.) - Kral Georges 
memurlara iş verecektir. dün şarki Makedonya ve garbi 

- -

İTİZAR - Mündericat çoklu -

Adalara göç seferleri dairelerden ve şubelerden 100 me
mur davet edilecektir. Kurslarda nun kalmıştır. Bu meyanda sıcak 

Adalar ve Anadolu yakasına 

yazlık ı.çin göç edeceklere bir ko
laylık oımak üzere Deniz.bank ayın 
20 sinden .itibaren bir göç seferi 
tertip etmiştır. Her hafta cumar
tesi, pazartesi ve çarşamba günle
ri saat 11.30 da Köprkden kalka· 
cak vapurlar Modadan itibaren 
bütiın Anadolu iskelelerine uğrı • 
yacaklar ve oradan da Açialara 
geçeceklerdir. Bu hususi seferlel'
de gidecek göç eşyalarından yüz• 
de elli tenzılatlı ücret alınacaktır. 

---00--

EKO NO Mi 

Yapağı Standardizasyon11 

mütehassıs zatler tarafından ders su hamamlarnıda yapmış olduğu 
veri~ek ve sabahtan akşama ka- tetkiklerde bunların tarzı inşala • Berberler cemiyeti tarafından a
dar devam edecektir. rındaki iekle nazaran çok eski bir çılan berberlik imtihanı evvelki 

Yeni Belediye kadrosu 
Belediyede Hazirandan itibaren 

yeni bir kadro tatbik edilecektir. 
Yeni kadronun son şeklini tesbit 
etmek üzere dün belediyede reis 
muavinlerinin istirakile, Zat İşleri 
ve Muhasebe müdürlerinden mü -
rekkep bir heyet toplanmıştır. 

__ ,o,o-

Ankara izmir yolcu katar
larına lokanta vagonu 

ilave eldilecek 

zamana ait olduklarını görmiq ve 

asri bir şekle ifrağ edilmeleri lü -
zuınuna kani olarak dispanserde 

bir müddet istirahat ettikten son -
ra Ankaraya avdet etmiştir. 

---<ooo~--

Japonlar şehrimizde 
bir banka açmak 

gün cemiyet merkezinde ve Bele -
diye iktısat müdürlüğünden gelen 

müfettişle 3 emektar berberin ö • 
nünde ameli ve nazari olarak ya • 
pıhnıştır. 

İmtihana 35 erkek girmiştir. 

Bunlardan 7 si kadın saçı ve ka
dın tuvaleti ile manikür için 28 l 

de erkek berberliği için imtihan 
İstiyor olmuşlardır. İmtihanın neticeleri 

J h ··ku t" "kt di ·· ; şudur: apon u me ı; ı ısa muna- K d b b 1... d a ın er er ıgın en iyi dere -

İktısat Vekaleti ihracat kontrol Devlet Demiryolları Umum Mü-

sebe.tlerin daha ziyade genişletil - ce<le kimse muvaffak olamamıştır. 
mcsıni kararlaştırarak şehrimize 4 kişi orta, manikürden ı kişi orta 

bır Japon bankasının mümessilini derecede muvaffak olmuş müte • 
göndermiştir. baki 3 kişi de ikmale kalmıştır. 

cStecie Bank• ismindeki bu Ja- Erkek berberliğinden anrak bir 
jundan_ •Peygamberlerin Hayatı• 

len asfalta çevrilmekte olan An - tefrikamızı bugün dercedemedik. 
kara cadd inin bir an evvel biti- Aziz okuyucularımızdan özür dile
rilmesl için tedbirler düşünülmek riz. 

Trakyada seyahatine başlamış ve 
Kilkiş, Seres, Drama. İskeçe, Gü -
mülçine ve Dedeağaç'ı ziyaret et
miştir. Kral her tarafta halkın he
yecanlı tezahürlerile karşılanmış -
tır. Kral, bugün de diğer şehirleri 

dairesinde dün bir toplantı yapıl • dürlıliğü, Ankara ile İzmri ara -
mış, tiftik ve yapağıların ihracın- sında, yolcuların daha rahat seya
da yapılacak standardizasyon hat etmeler!ni temin maksadile Pa 
sırasında bu maddelerin rütul:ıet zartesi, Çarşamba ve Cuma günle
derecesini tesbit edecek aletlerin ı ri olmak Üzere haftada ÜÇ glin !o • 
tecrübeleri yapılmıştır. Netice Ve- kantalı vagoılar il;\ve elmeğ • ka-
kalete bildirilmiştir. r ar vermiştir . 

pon bankasının İstanbulda bir şu- kişi iyi, 25 kişi orta derecede mu
l:ıe açmak için hükumetimlze mü - vaffak olmuşlardır. 
racaat edeceği de zannedilmekte - Bu zümreden iki kişi de ikmale 
i7r. kalmıştır. 

tedır ._,--..-..- _.iiiöiiiiiii;;,..Ww!lı!!!--~ gezmktedir. 



.. _..,._ 

• 
lngiltere ile anlaşma-
mızın Almanyada 
yaphğı tesirler 

Almanlara göre Türkiye, Balkanların 
lngiliz kontrolU altına girmesi 

için bir hareket noktası olacakmış ... 
Berlin. 18 (A.A.) _ D. N. B. a -ı Balkanların İngiliz kontrolü altına 

janaı bildiriyor: girme&inde bir hareket noktası o-

Berliner Börsen Zeitung gazete- Jacaktır. 

Bertin, 18 (AA) - Füh • 
rer yanında general Milch ol
duğu halde Karlsruhe civa -
rındaki hava müdafaa bölge
sinı teftıiş etmiş ve bir muha
rebe taliminde hazır bulun • 
muştur. Hitler müteakiben 
Fransız hudut bölgesindeki 
listihk.ilmları tetkik ey JentiŞ-
t;r. 

'======~ 
Türk İngiliz 
anlaşması ve 

Amerika 
si .Balkanlarla kat'i müna&ebeh Filhakika, İngiltere şimalde 1n -
bB.§lığı altında yazdığı lblr maka - giliz • Polonya anlaşması ile Bal -
lede Türkiyenin harici siyasetin- kan antantının bir azası olan Ro -
deki değişikliğin neticelerini tet - mllJlya. üzerine ve cenupta İngiliz Vaşington, 18 (A A.) _ Ana
kik etmektedir. • Türkıye anlaşmasıle Balkan an • l!olu ajansının huauııl muhabiri bil 

Bu gazete, bazı Türk gazeteleri· tantının diğer azası üzerinde taz - diriyor: 
nin ve rica ilinin birdenbire Alman yik debulunmaktadır. Bu emelleri Vaşington "Post gazetesinde çı. 
yaya karşı girişükleri neşriyata ce isbat eden, Türkişenin kat'! adı - kan bir makalede Türkiyenin sulh 
vap vererek Almanların vaktile llllllı atmadan evvel Balkan antan cephesine iltihakının pek büyük 
Türk topraklarına münhasıran Bo- tının diğer üç azasile istişarede bu olan ehemmiyetinden ve bunun 
ğazları ve eski Türk imparatorlu- lunmasını İngilterenin kabul et - Rusyanın taahhur mahzurunu bü
ğunu müdafaa için girmiş oldu - memi§ olmasıdır. Halbuki Balkan yük mikyasta telili ettiğinden ve 
ğunu yazıyor. ve diyor ki: paktının ikinci maddesi mucibince lngiliz - Türk anl•pııası sulh içirı 

•Şimdi bu ayni Tür!< memle - Türkiye böyle bir iati§BJ'e bulun - gayet müessir bir Amil vücude 
keti bu ayni Alman dostundan bir- maya mecbunlu, çüntü Türk - İn- getirdiğinden bahsedilmektedir. 
denbire korkmak lüzumuna kail o- giliz itüfaln bütün Balkan mem - - ---
luyor. Bu dost Alınan ne Suriyeyi leketlerinin menfaatlerini alaka - ş• J J k f 
ilhak ederek zenginleşen dost. ne dar eder. ıma mem e e -
de bugün Filistin ve Irakta bnlu - Türkiye, İngiltere ile yaptığı an J • AJ 
nan dost değildir. Keza, umumi !aşma ile Balkanlardan ve dolayı - en ve manya 
harpten sonra yorgun bir vaziyet- sile Avrupadan bizzat kendi ken- Berlin, 18 (A. A) - Yarı ersrni 
te bulunan Türkiyenin üzerine disini ihraç etmi§ obnıyor mu? İl" bir surette tebliğ edilmiştir: 
komşusunu saldırmaya teşvik et • le Tür.kiye kendi kendisine ihdııa Şimal memleketlerine yapılan 
miş olan da o değildir. ettiği meselenin esası ... Türkiye - ademi tecavüz paktı teklifine Da-

Madem ki Türk gurwıı, Türk nin göstrdiği tsanütsüzlük karşı - nirnarka, öyie bir pakt için müza
mllletinin Pariahı bir mahallesin· sında, Balkan antantı azalarının,· kereye girişebileceği cevabını ver
de cebri bir aullı muahedesile tez - bidayette Balkan istiklili için bü- miştir. Norveç, İsv.eç ve Finlandi
lil etmek isteyenleri affetmesini bil yük ümitler vermiş olan bu antan- ya bu müzakereleri faydasız ad • 
mişfu, kendisini heyecan anında tın ecnebi menfaatler yüzünden dettiklerini bildirmişlerdir. Bu 
İngiliz sisteminin içine atan şa. mahvolmasına mani olmak için cevaplardan anfaşı!dığına göre, 
yialarm da asıls1zlığını anlamakta bütün Balkan meselesini tak'i ola - dört devlet, kendilerini Almanya
gecikmiyeceği ümit olunabilir. rak tetkik etmek mecburiyetinde nın tehdidine maruz addetmemek 

Bu sistrnin hesaplarında Türkiye kalacak}arına şüphe yoktur. tedirler. Mezkıir hükumetlerin bu 

Filistin meselesi 
Binlerce yahudi dün Kudüs ve 

hayfada grev yaptı 

mesele hakkında ayrıca birer teb
liğ iıeşredecclıleri naber verilmek
tedir. 

--... oo---
Şarki Prusyada 

Alman -Leh 
ihtilafı 

Kudüs, 18 (A.A.) - Evvelce ha- yıııçiıler sokakla:rdaıı: •Kahrolsun Königsberg, 18 (A.A.) _ Pat 8 • 

ber verıld~ gibi Filistin milli yıır beyaz kitap, yaşasın Balf:ourun be- ajnsı bildiriyor: 
budi yurdunda bu sabat fecirle be· yannemesi• diye bağırarak geç • Şarki Prusyadaki Polonyalılar 
raber umumi grev ve beyaz k:ita· mişlerdir. ,nüfus tahriri günü maruz kaldık-
ba karşı protesto nümayişleri baş- y h d" • k" • · !arı muamelelerden dolayı pek 

lllDAM 

Ekmek derdi 
hallediliyor 

Şehirde ekmek meselesini kat'i 
şekilde halletmek için belediyede 
yeni bir komisyon teşekkül etmiş
tir. 

Blediyenin ekmek fabrikaları i-

çin 500.000 lira tahsis ettiğini yu

mıştık. Öğrendiğimize göre yapı
lan ihzari mahiyetteki incelemeler 
sonunda şehirde bir tek ekmek fab 

rikası kurmak mahzurlu görülmüş 
tür. O zaman ortaya bir .Tevzi> 

meselesi çıkacaktır. Ekmeklerin 

Bugünkü gençlik ve 
spor bayramı 

llA'D'A. :a 

Notlar. 
İstanbul düğün evi! 
Eskiden düğunlcr, şimdiki gibi 

otellerde, bar!nrdn dcğl, evlerde 

olurdu. Ve düğünler, semtlerin en 

mühim hadiseleri idi. Düğün ev le. 
rinin önü, daha sabahtan kalaba • 
lıklaşırdı. Erkenden sökün eden 
da\'etlilerin \'e seyircilerin, başları 

kordelilı, bayram e vaplarını giy

miş çocuklan, güveyin koltuk· 
tan sonra serpeceği para zanıanını 
beldiyerelı, sokakta. oynarlardı. 
Düğün evinin kapısı önünde, 

elinde sopası ile- bekçi baba durur
du. Kiığıt, koz helvacıları; horoz, 
nane şekerciler; balonnılar; ço • 

luk çocuk eğlendiren çeşit çeşit 
dağıtılması fazla masrafı mucip o- sahcılar, kaldırımlara dizilirlerdi. 

lacaktır. Bunun için şehrin müna- • b b" lı" ·ı·1ı b" l lı 1. • Düğün evlerine •saz• getirilir • 
\sip ve muhtelif yerlerine 15 er bin C.UlfUn •ı ın ııı ı ır ııa.t •. a ınde ıdman lıarelıetlm ,, l ı.L I lı l di. Yalnız konu kom§U değil, so • 
lira sarfile ulak ulak ekmek fab· yapaca o an ta -• enmı.ıı a.ııır ılı prooalannda 

1 

kaktan geçenler, durur, •SBZ• ı 
rikaları kurmanın daha muvafık (Ba ştarafı 1 inci sayfada) Pertevniyal Lisesinden: Ömer dinlerlerdi. Ve düğün evinin bü • 
olacağı ileri sürülmüştür. Beledi. maçı yapacaklardır. · Akalın. tün huııuııiyeti, işte bu •saz. da idi. 

ye bu hususta inhisar yapmıyacak, Kadıköy stadyomundaki merasi- Dikilide yapılan gUreşler Şimdi, öğle ve akşam üzerleri, 
hrıncıları ekmek yapma·kta ser • me 10.000 küsur halk davet edil - B" "dd tt be . b İ$lanbul sokakları düğün evid;r. 
best bırak k fak t b 1 di · t' B d . . ır mu e en rı ya ancı mem ' aca , a e e ye ta· mış ır. u avetıyeler az gelmış • 1 k ti d affak" 1. .. 1 1 Heyheyli radyo fasıllan eski dıi • 
!!matını sıkı b" k'ld t tb'k t' 0 .. M 'f , 1 .. J"ğ" e e er e muv ıyet ı gureş er 

ır şe ı e a ı e - ır. un aarı " uru une da- M"la . hl' h . . ğün evlerine rahmet okutmakta 
decektir. ha on bin müracaat yapılmış fakat 1 yapa_~ -~ -~ım pe rvan şe ruııı - • 

Vadandaş ne zaman 
Türkçe konuşacak 1 

(Ba ~tarafı 1 inci sayfada) 
Yalnız Milli bakımdan değil es

.tetik bakımdan da dünyanın en 
çirkin ve en ahenksiz dilleri olan, 

hele o erıneni<e ile yahudi<eyi, 

mutlalıa yasak etmek ve eğer ko

nllflllllann idraki kiıfi gelmiyorsa 

bir kanunla menederek hiç olmaz.. 
sa ekalliyet ç~uklarınm koruyu<u 

nüluıı tezkerelerile değil, fakat ru
ban ve fikren Türk olmalannı te
min etmek yeniz sayılamaz. 

Nerede kaldı ki, her gün, haya
tımızın şu ve bu safhasında, vapıır
da, tramvayda, sokakta, dükkiın • 
da kıılağunızı p~itler gibi rahat
..,. eden bu ahenksiz dillerin me<
buren dinleme ıztıranna katlan • 

sak bile, diğer tarafta, Türk mem
leketinde türkçeye rekabet eder 

gibi kendilerine mahsus nü • 

'1Dlar peyda etmeğe kalkışmalan

na da nasıl gtia yumulabilir? 
Meseli İstanbnla gelen ve yıllarca 

kalan ecnebiler, İngilizler, Alman
lar, Fransızlar biliriz ve giısteririz 

ki, bunlar, etraflarını saran bakkal 

ve çakkal, uşak ve hizmetçi maku

lesinin ywnll§&k hulôllerile, az za. 
manda nımca öğrenirler, ermeni-

ce öpenirler, yahudi<e öjTenirler, 
falıat şu bizim türkçeyi bir türlil 
öfrenemezler. Onlar için beyin 
yoktur, çervela vardır. Terlik yok-

. . • ze donmuştur. dır. 
davet~e tedarık ırnkanı buluna • Dün Yarırndünya Süleyman ve Öyle sanıyorum ki, radyo kul • 

mamB ı ır-, t 
1
. t b 

1 
b" .. k b' Şerif pehlivanlarla Kadtköy Kuş- laıımanm da hir usulü, iıdabı, er· 

u vazıye s an u un uyu ır . . . 
. . . dıli çayınnda egzersızler yapan kiını, terbiyesi vardır. Ellerimize 

stadyoma olan ıhtıyacını bır daha Mülfıyim Dikilide yapılacak gu" - dn ... n '-o .__ .. .__._t a·. ,.,_.,. cıyak cı -
ortaya koymuştur. Eğer müsait bir -Y- " ...,...,... '' 

stadyom olsaydı bugün gençlik 
reşlere iştirak edecektir. yalı baiJrtmalı, neden? Duan, bir 

belki de 50 bin kişinin huzurunda 

geçit resmi yapacaktı. 

Öğleden sonra Halkev !erinde de 

hazırlanan programlara göre me
rasim ve gençlik tezahürleri yapı· 
lacaklır. 

Fatih halkevinden 
19 Mayıs Cuma günü saat 15 de 

spor ve gençlik bayramı Evimiz 
kurağındaki bahçede kutlulana • 
caktır. Bu merasime herkes gele -
bilir. 

Halifaks Moskova
ya gidiyor 
(Ba~ t~rafı ? ir.ci sayfada) 

ma zemini hazırlamak için Mos • 
kovaya gidecektir. · 

Fransız sol cenah gazete
lerinin neşriyatı 

Paris, 18 (A. A.) - Müfrit sol 

cenah gazeteleri, Sovyet teklifleri-' 
Program: nin hıç olmazsa br kısmının ka .1 
1 - İstiklal marşı. 1 bulü suretile İngiltere, Fransa ve 
2 - Resmi geçit ve bayrak me- Sovyetler Dirliği arasında muhak-

rasimi. kak bır pakt akdedilmesinde ısr&r 

3 - Söylev. 
4 - Sporcuların cevabı ve and 

içme. 
5 - Spor hareketleri. 
6 - Voleybol turnuvası. 
7 - Mükafat dağıtılması. 

Talebe fu'boıcuıeri davet 

etmektedirler. 

Fransız mattuatinın 
neşriyatı 

Paris, 18 (A. A.) - İngiliz -
Sovyet muzakereleri hakkında 
Pobres, Londradan Echo - Paris -
J ur gazetcsıne aşağıdaki malumatı 

iatanbul Maarif Müdürlüğiln • vermektedir; 

den: İngiliz ve Fransız hükumetleri-
19 Mayıs spor ve gençlik bayra - ninMoskova ıle müzakerelerde müş 

mında saat (17.30) da okullarımı • te k d · tın ı · ed . . . re en erpış e e erı ıcap en 
zın Spor Yurtları muhtehtıle, Is • iki mesele şunlardı: Bir taraftan 
tanbul klüpleri muhteliti arasında b" So d 

ır vyet yar ıınına karşı Polon-
yapılacak mü-sabakaya iştirak et -

ya ve Romanyanın itirazlarını tah

sokakta, sua ile bütün evler, r&:.d • 
yolarmı ltirden açıyorlar. Bu ••n· 
lıiraş uialtu, a<aba, boşa mı gidi· 
yor? 

Sonra, mahallelerde, biraz dil • 
!fÜDmelı, dinleDmek ihtiyacında O· 

lan vatandllflar yok mu? Her gün, 
sabahlı, akşaııılı düğün bayramc!an 
bıktık. 

Mahmut Yesari 

İngiİt~re -donanma 
Erkanı Harbiye 
Reisi istifa etti 

Londa, 18 (A. A.) - Donanma 

Erkanıharbiye Reisi Amiral S•r 

Roger Backhous, •ıhhi cebepler • 

den dolayı istifa etmiştir. Mumai-

leyhin yerine Akdeniz filosunun 

Başkumandanı Sır Dudley • Pound 
tayin edilmiştir. 

Visamiral Sir Andrew B. Cun
ningham, Akdeniz filosu Başku -
mandanlığına tayin edilmiştir. 

--oo---

Prağdaki 
sefaretler 

Londra, 18 (A. A.) - Almanya 
hükumetı, 25 Marttan sonra Pı'e.g· 

mek üzere aşağıda isim ve okulla- f"' t k d"" 
u e me , ıger ta:aftan da Po -

rı yazılı iutbolcülerin levazımlari-
daki İngiliz efaretinin hıı · * 

1 F b h t d d t 
lonya ve Romanyaya karşı yapı • memleket statılsiınden ıst.fade • 

e ener a çe s a yomun a saa . . . 
(16) d b ı ı t dd lan taahhütleri teminatçı devlet. demıyecfll?inl, Ingıltere hukumetı-

ıamıştır. a U 1 aJan ışının tebliği mıi.§kül bir vaziyette kalkışmış • 
Şimdiye~~~~ -~~~~ Londra, 18 (A.A) - Yahudi a • !ardır. 

.. ek·edir Pıo tur, ri0 ani vardrr. Pili• yoktur, 
surm • · .. . . jansı, bir teblliğ neşrederek •Be • ı lonya aleyhtarı •Bund Deuts- " ' 

Telavivde ateş sondurme saatı yaz kitab• ı protesto etmiş ve Fi- cher üsten> ı~ekkülü, en ulak pulakya vardır. Hıyar yoktur, an-

kaldırı~ı.ştır_- . l listin yahudilerinin Araplara tabi kasabalara kadar risaleler dağıta- gurya vardır. Hele Adaya, o meş-
Kuduste nızaını temın etmek olmaktansa mü~adeleyi tercih ede rak Polonyalı olduğunu bildiren - bur Böyükadaya giderseniz ken • 

ıçlıı asken kıtalar kamyonlarla so- celılerini işrab eylemiştir. !erin vatana hiyanet etmiş addedi- elinizi bazı noktalarda hatta Ak • 
kaklarda ~o~aşmaktadır. Bu tebliğde, ezcümle beyaz kita- !erek ölüm cezasına maruz kala - denizde Midilliye çıkmoş zannede. 

Tel - Avıv de şehrın dış mahal • . . . k d' ın1 bileceklerini bildirmış· tir bilirsiniz! . . bın yahudıler .ıçm en ı me e - · 
!elen tenhadır. Yahud, ahah, şeh-ı . . h il-' ih Alman Silezyasında Polonyalı • H-'"-- bı'zını" oz"' dilı"-'-ı" L. _ · • · . 1 ketlerınde bır yahudı rna a ""' ---. ·~ ..., 
rın merkezıne akın etmıştır. Ha k, . • il . 1 lar hudud haricine çıkarılmakta nimsemiyenleri ve beninıseme • 
sokaklardan sükfuıetle g-mekte - das etmış oldugu, ver mı.ş, 0 an veya meml k t h .. .. --1 -~ . e e arıcıne suru ... kt ed -•~ b" 

sözü ihliıl ve Arapların tedhiş ha- mektedir. me e ıRrar e....,ri ıze merbut dir. Sivıl yahudi muhafızları, in • 
tizamı temin etmektedi'.rler. Yal - reketleıi karşısında teslimiyet ma· 

ruz, mııhafızlan nalıleden otorno • hi,yetinde bulunduğu beyan edil • 

biller, sokaklarda dol8f1Jlaktadır. mektedir. 
Haytada i.000 genç toplanarak Yahudi ajansının siyasi bürosu 

fıırzedebilmek için hilsnil niyeti de 
Bolko kasabasında Alman ma • geçip safdillik hududlanna girmek 

kamalı beş çocuk ,babası olan Pand ı• lir 
• h •ztm ge . 
ayı udut haricine çıkarmışlar • 1 

dır. A. N. K. 

a u unma an ve s a a 1 "'d" . · Pr d · ast 
ı · s u B' !"'" ba" ı ne "" ınnıştır. ag a sıy mu-Futbol Lik Heyeti Başkanı İbra • erı ovye er ır ı,...ne g ıyan 

b ğı k 1 hh .. me5Sillikler bulunduran mı.htelif 
him Hakkı'ya müracaatları ehem - veya a ıyaca o an taa utlerle 

memlek<'tlere de ouna mü-ııa:;il 
miyetle tebliğ olunur. telif eylemek mevzubahs bulunu. tebligat yapıldığı zann.edil.,,ek ~-

Erkek Ögretmen okulundan: Hü yordu. İşte Fransanın Londraya dir. 
seyin. yaptığı ve İngiliz kabinesinın ev- İngiltere hükumeti, bu vazı) ette 

Boğazıçı Lisesinden: Cihat, Bü- velki gün ve dün sabah yaptığı iç-ı bulunan memleketlerin hükümet-
lent, Niyazi, Osman. !imalarda tetkik ettiği teklifler !erile bu husu~ta istişarpler ) ap-

Galatasaray Lisesinden: Halil, ve mül&lıazalar bu ikinci mesele- maktadır. 

Metin, Bülent Büyük. ye taalluk etmiştir. 
İstanbul Erkek Lisesinden: Hay- Gerard Boutelleau, Londradan ci bir garanti teşkil edecek bir 

ri, Cihat, Fikret, Yunus. Figaro gaz~tesine bildiriyor: İngiliz - Fransız • Sovyet ani&§. 
İstiklal Lisesinden: Tank. Daha evvel İngiltere ve Fransa maaını derpi§ eden Fransız teklif-
Işık Lisesinden: Salim Şat1r, Hü tarafından garanti edihnİ§ olan !erinin nihdyet kabul edileceği 

~eyin Moran. doğu Avrupssı devletleri için ikin-! tahmin edilebilir. 

sembol nıahiyetlnde olmak üzen ı fdi profmör Drodetalıy, yahudi -

beyaz kıtabın bir nüahaoını yak • !erin Araplara luır§ı rktısadi boy • 
mışlardır. Bilihare binlerce kişi bu ı kotaj yapmalarının muhtemel bu
gençlere liltihalı etmiş ve nüma • lunduğunu beyan etıniftir. 

Grudzie'de 1'ranciae1ı isminde 
bir Polonyalı yedi çocuğile birlik
te nefyedilmittir. Ayni kasabada 
Barec i.ırninde biri de hudut bari;. HADİSELERiN RESiMLERi 1 

Japonyanın işgal hareketi hak
kında Amerikanın tebliği 

cine çıkanlml§tır. 

Ezyszek.de Stefanides isminde 
biri be§ çocuğile birliJıte memleket 
haricine sürülmüştür. 

Grabınada Auguatin isminde bi· 
ri dört çocuğile birlikte memleke-

1 

ku hmen çıkarılmıştır. 
Vaşingtoc, 18 CA. A.) - Harici· pon vvetlerı 42 kişiden ibaret- k 

1 
b 

ye Nezareti Kulangsu'da vaziyeti, tir. 11 Mayısta karaya çıkarılan Blotincada a a alık bir aile re-
ızah eden bir teblığ neşretmiştir.! 150 kişiden anca'k bu mikdar kal- isi olan Klinek, hududa sevkedil • 

1 - İngiliz ve Amerikan konso· mıştır. mişlı1r. 
loslan ve deniz mümessılleri bey- ooo Gasirowiçde GomoJa ismınde 
nelmilel imtiyaz mıntakasının mu· Papa Romaya gı"ttı" 1 bıri mem1eketıen çıkanlmı.ştır. 

. _ . Reııetada Polonyalı rahip Wolı • 
hafazası için dön küçük bır müf· Vatikan. 18 (A.A.> - Papalıga cıchowskınin memleket harıcine çı 
rezenin karaya çıkarılmasına ka • intihabından sonra ilk defa olarak karılması büyük blr infialle kar • 
rar vermişlerdir. 12 inci Pie, Vatikan'dan çıkmıştır. şılanmı.stır. 

2 - Amerikanın •Marblehead• Papa, merasimle Roma'ya giderek Memleket haricine çıkarılmaları 
kruvazörile •Bulmer> muhribi ve Sai~t-jııan-de~latran !ıilisesini te-

1 
takarrür edenlerin birkaç saat 

lngilterenin •Birm!ngham• zırhlısı sellum etmıştır. zarfında evlerini terketmeleri J{ı. 
Anıoy'da bulun - . Papa, otomobille k'.liseye gitmiş-1 zım gelmektedir. Sürülenlerin ai• 

tır. Yolda İtalyan kıt alarıle muha- lelerı, asırlardanberi Silezyada 
ızl • urmu ludır. rl · Yubnılalıi neimler iataabal Km &aD'at dıalvztı l & ha 11-rtı • at ...._ twWt ehı ıkt.tlır 
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™ Yu~a~ista.nda 1 

A k rr tarıhı tetkıkler ~ 
na v:! • .1 0!1., AKBAL Yunan arkeoloji Eserleri filme çekilmiş olan 

Adliye koridorları çok kalaba 
!ıktı. Ağırcezanın önü mahşer gi
biydi. Mübaşirler acele acele dola
şıyor, iki jandarma kapının önün
de bekliyordu. 

Arasıra halk arasında 
yükseliyor ve ;u sözleri 
mümkün oiuyordu. 

fısıltılar 

işitmek 

- Alçak herif, nasıl da kıymış. 
- Adaleı onun cezasını verir. 
- Sekiz yerinden vurmuş anne- • 

sinı. 

- Namussuz!. 
Evet, anla.~ıyor ki bugün Ağır • 

cezada mühim bir dava var. Onun 
için bu kalabalık buraya birikmiş. 

Zaten günlerce gazeteler işi bü· 
yüterek yazmışlardı. Fatihte genç 
bir 8.dam annesini sebepsiz yere 
tabancayla 8 yerinden vurarak öl
dürmüş. Bııtün mesele buydu. Bu· 
gün mahkeme son kararı verecek, 
hakrkatı öğrenecekti. 

Birden tas koridorlarda bir ayak 
s~•: aksetti fısıltılar fazlalaştı: 

- Geliyor. 

Uz .. ktan ki jandarmanın arasın
da eli kelepçeli uzun boylu, siyah 
saçlı yakışıklı bir genç adam gö -
ründü. Yavaş adımlarla yürüyor
dcı . Gözlen cukura kaçmış yüzü 
sapsarı olmuştu. 

Halk bu ana katilinin yüzüne iğ
renerek bakıyordu. Bu hal J4atil 
mahkeme salonuna girinciye kadar 
devam etti. 

Biraz > ır .ı heyetı hakime yeri- yor, üzülmesini istemiyordum. Fa
nı alınış , , iin, mevkileri ağzına ı kat bu seferki karımın yaptığı iş, 

kadar dok ; ~ halde pek çok kişi yabancı bir erkekle tam beş saat 
de ayakta kalmıştı, dışarıda ise bir eve kapanması asabımı altüst 
kapanan kJpının aralığından da - etmişti. Şimdi karımın gelmesini 
vayı d!nleme\'e hazırlananlar pek dort gözle bekliyordum. 
coktu. Nihayet on buçuğa doğru eve 

İlk söz miiddeiumuminindi. ge- geldi. Gayet tabii bir tavırla batı
nı~ bir nele aldı ve çok ağır bir rımı sordu. Nereden geldiğini sor· 
)"kilde mürrimi itham ederek ko- duğum zaman, tabii bir sesle ar -
nu~maya basl adı. kadaşı Neclalarda olduğunu 5ÖY -

Reis, mütldeiumumi sözünü bi • ledi. Karım bana yalan söylüyor · 
ı r<!ikten sonra suçlunun avukatı -
na döndü : 

- Bir diveceğiniz, diye sordu. 
Avukat; 

Müe'' k :lim, asabi rahatsızlık 

~e\ırmiştir. dedi Mahkemenin 
ba,ko bir güne talikini rica ede -
rm 

lliıkim sözü kesfr 

du, kendisine ; 
- Yal.an söylüyorsun, dedim, 
Önce şaşırdı, fakat sonra: 
- Ne mecburiyetim var, ıster -

sen ayrılalım, dedi . 
Onu çılgın gibi sevıyordurn . O 

da bunu biliyordu. Kendisine ya -
bancı bir erkekle olduğunu söyle
diğim zaman bir kahkaha attı, son-

Hayır "Juı:tün karar verilrcek- ra: 
tiJ suçlunun u sm :: sı kendı aley - - Sinirlerin bozulmuş cicim. 
hi.ııdedir. Hak ikati oylcy?rek bel· ben yatmıya gidiyorum, diyerek 
kı kendim kurtarır Son defa ihtar merdivenleri çıkmıya başladı. 
ediyonım . Annem yukarıda odasındaydı, 

Avukat sııcluva döndü, birşey - ben de aşağıda bir odaya çekildim. 
!er söyledı. Bir sandalyeye oturarak düşünmi-

Samiin hcvecan içinde kalmıştı. ye başladım. Beynimi bir kurt ke· 
Ac b sı• c nusacak mıydı? miriyordu. Karım beni aldatmıştı. 

(' . nr k ıl"a iia kalktı. Heyeti Ben de buna kanmıştım haa! Ya-
hıikimeye hitaben: zıklar olsun bana.. Demek bunu 

Pel . r •!. her şeyi söyliye - bildiğim halde ona bir şeü demi -
celim. karı • verdim. yecek bir şey yapmıyacaktım? Bir 

Durdu. koca. salon susmuş dinli- den sinirlerim gerildi, elim çek -
yordu. O dr,·am etti· mecedeki tabancaya gitti. Onu al-

fün ı, l i ğiniz gibı küçük ve .dım. gidip karımı beni aldatan ka· 
ba sı t bir n murdurn. bundan iki rımı öldürmek yok etmek istiyor

senc evvel c ...Jenmiştim. Evlendi - dum. 
ğil"' kız e>ldukca iyi bir aileye men Karanlıkta merdivenleri yavaş 

suptu. Fakat fazlaca para düşkü • yavaş çıkmıya başladım. Her adı • 
nü ·dü. Bcr'm maaşım onun mas- ınımda merdivenin basamakları 

rafına yctır•diğinden aramızda u- gıcırdıyor. zaten gergin olan sinir
f · • ''~!: • "msizlikler oluyorsa !erimi bir kat daha geriyordu 
da iyi yürekli annem bunları ört- Üst kata gelmiştim, işte iki ka
bas eder ve bizim mes'ut olmamış pı yanyana, biri annemin diğeri o
için elinden ııeldiği kadar çalışır - nun .. 
dı. Belki inanmazsınız hakim bey, Yavaşça ilerledim, kapıyı bir 
hayatta en rrık sevdiğim annemdi, tekmede açıp içeri daldım, karyo
yalnız o. Şimdiyse onu öldürdün lada yatan gölgeye arkası arkasına 
dıyorlar, bunu yapabilir miyim sekiz el ateş ettim... Birdenbire 
hiç? Nasıl olur bu? bütün tüylerim diken diken eden 

Suçlunun gözlerinden birkaç bir ses duydum: 
damla yaş solgun yanaklarına sü - - Oğlum Murat. .. Neredesin ... 
züldü. Murat ... Ah .. 

Dovam etti: Çılgın gibi elekt/ıği yakarak ya-

. Bu vaziyet fa?.la sürmedi. Ka- tağa atıldım, karımın yatağında 
rım lüksünü temin için gayrimeş- beni mbiricik sevgili annem kan

direktörünün muharrirlere sorulan bir sual 
mühim beyanatı 
Atina, 18 (A.A.l ~ Arkeoloji 

servisleri direktörü profesör Ma -
rinates kendisinin nezareti altında 
yapılan Termopil kazıları hakkın
da Atina ajansına aşağıdaki beya -

Eserlerinizin kahramanlarının beyaz perdede 
yaratılması şeklinden memnun musunuz ? 

natta bulunmuştur: 
- Meşhur Termopil, muharebe

sinin halen Termopil hamamları -
nın bulunduğu mahalde vukubul • 
duğunu kat'i surette tesbit etmiş 
bulunuyoruz. 

Herodotun verdiği malümata da 
yanarak, Foseonlerin dıvarını a -
radık ve tam olarak bulduk. Diğer 
taraftan eonidas ile üç yüz 
Spartalı askerin ve tespien nefer· 
!erinin ölümlerine sahne olan te
penin de, halen hamamların pek 
yakınında ve Atalantaya giden yo
lun sağında bulunan tepe olduğu
nu anladık. Buralarda bir çok in -
san iskeletleri keşfettik. Fakat bun 
!ar, herhalde Termo;il harbinde 
ölen askerlere ait olması gerektır. 
Çünkü Termopil kahramanlarının 
kemiklerini ayrı lahitler içinde bul 
duk. Demek oluyor ki, açıkta kal· 
mış olan kemikler, sonradan gö · 
mülmüş insanlara aittir. Bu tepe
de henüz zaman bakımından vazi
yetlerini iyice tesbit edemediğimiz 
muhtelif inşaata da rastladık. Ma
lıim olduğu üzere burada. Termo • 
pilden sonra Grekler ile Romalılar 
ve Golua'lar arasında da muhare -
beler olmuş ve Bizans'lılar tarafın 
dan da müdafaa istihkamları inşa 
edilmiştir. Halen Leonidasın 300 
askerinin müşterek mezarını, Po
liandrionu arıyoruz . Persler ile 
muharebenin cereyan etmiş oldu -
ğu mahalde birçok oklar bulduk. 
Gayet güzel işlenmiş olan bu ok -
!arın bazısı çok mükemmel muha
faza edilmiş bir vaziyettedir. 

---000---

Eserleri filme çekılen edipler ve 
senaryo muharrirleri arasında bir 
anket açılmış ve ortaya şöyle bir 
sual atılmıştır: 

- Filme çekılen eserlerinizdeki 
şahsıyetleri yaratan aktörlerden 
memnun musunuz? Onları sizin 
hayalinizdeki tipe yakın buluyor 
musunuz? Romanınızdaki şahsiye
ti, düşündüğünüz gibi yara.tabili -
yarlar mı? 

Bu suale verilen cevapların ek
serisi cHayır. ıdr. 

Maıilmdur ki bırçok meşhur e · 
serlerin şahsiyetleri meyanında 

yanında yaşamış ve büyük roman· 
cılar bunlardan ilham alarak or -
taya şaheserler çıkarmışlardır. 

Mesela Flanbert . Madame Bo • 
vary• yi hayattan almıştı. Victor 
Hugo Sefillerdeki meşhur kahra • 
manı Jean Valjeani tanıdığını söy

ledi. 
Standhal, meşhur romanı c Kır· 

mızı siyah l hayattan almıştı. Ni
hayet cWerther.. Goethe bizzat 
bu aşk hikayesine karışmamış mıy 
dı? Bunları bir tarafa bırakarak 

şi.mdi senaryoları, ve romanları 
filme çekilen, zamanımızın bazı 

meşhur muharrirlerinin fikirleri -
ne bakahm. Bir kere bunlar ilk 
başta eserlerinin değiştirilmesin • l 
den, bambaşka bir kalıba girme • ı , 
sinden gayri memnundurlar. Dai • 
ma bundan şikayet eder, romanla· 
rırun beyaz perdede orasından bu
rasından kırpılarak hatta hazan 
neticesi değiştirilerek mahvedildi
ğini söyler dururlar. Bu ankete, 
cArtistler, hayalinizde yaşıyan 

şahsiyeti sinemada istediğiniz gi -
bi yaratabiliyor, hayalinizdeki ti
pe tamamen uyabiliyorlar mı?• 
sualine ise bu muharrirlerin çoğu-

FONCHARDİERE Köpek flmio de MİCHEL SlMON'a GEMİER'i 
tercilt ettiğini söylüyor. Bununla beraber biiyük bir san'atkôr 

olduğu ittifakla kabul edilen MİCHEL SİMON'un burada 
bir resmini görüyorsunuz .. 

Amerikan-Japon 
münasebatı 

rağmen bana Gemıer'i unutturma- ı len bazı eserlerimde oynıyan ıır -
sına imkan yoktur. cBouif. e ge · tistler çok defa hayalimde yaşat -
lince bu Tramel'dir .• Bouif, i baş-, tığım tiplere aykırı düşerek beni 
ka ·bir şahsiyet olarak kaf;ımda azap içinde bırakmışlardır. Çünkü 

canlandırmam mümkün değildir. ben kahramanlarımın birçoğunu 
nun menfi cevap verdiklerini gö • Leon Frapie: <Ana şefkati• ese - tanımış bic muharricim .. u 

rüyoruz. rinin muharriri: cRomandaki şa • Nihayet daha birçoklarının ce· 
Meseli işte Detektiv, romanları hısların en iyi Madeleine Renaud vapların<ian sonra netice yukarıda 

Hull gazeteci
•• )&Zan Pepe-le·Moko eserinin meş· ve Paulette Elambert'in yarata - da dediğimiz gibi şuna dayanıyor: 

hur muahrriri Ashelbe'nin ceva · caklarını zannediyorum, diyor. Meşhur sinema artistleri muhar -

'ere beyanatta 
bı: Çünkü rc:mıanımın kahramanlarını rirlerin hayallerinde yarattıkları 

ayatta tanımıştım. n ço u ar- ıp er ~ e erı!e e a a ası o mı -- Benim romanımın Pepe-le-Mo h E k b ı t' ı 1 ks · ti t•k l 

1 d 
konun başlıca şahsiyeti sinemada tistlere benziyorlardı. Filme çeki- yan kl!!Oselerdır. bu Un U ı iki kere yaratıldı. Birinde Char_ - ., 

8 AA Am . !es Bayer, birinde de Jean Gabın .............. ~ .... ..-. .......................... .. 
Vaşıngton, 1 ( · .) - erı- f d F k t b 'k' h ı , tara ın an. a a u ı ı meş ur ı .. .. ıı.,,, ıı.,,, U 1 

kankıt'alarınınKulangsudakara-ıakt"d b t d" iM ı 11<.lYJıF>lYJk Sftli"ilema ııuatıQ.ı<ell" eır J . or e ana anı ıgım ası o • v 
ya ihracı hakkında gazetecıler ta· k , t d 1 Ch 1 B .................. .. ............ .. . oyu unut urma ı ar. ar es o-
rafından sorulan hır suale ceva • M k , b' d h f 1 k k d ı 
ben Hull, bu hususta henüz bir ra- yer o o ya ıraz a a az a ya • * Bir iki aya kadar Monmart- yapma ta ır ar. 

lın d ğ f k t 
• t li !aşıyordu. Bununla berııber o da re'li Dede (ilminin çevrilmesine * Feli.ks Gandera heyecanlı bir 

por a a ı ını, a a umumı a • Ş d h 1 k "·· 
f
.k Am 'dak' Am . biraz fazla Elagandı. urası a başlanacaktır. Rol tevziinde liste- casusluk filmi azır ama ta.....,. 

mk ata .. tev 'Ualn . . oyF ı eİrı- muhakkak ki insanın mevcut ha- nin başında genç Fransız yıtdığı Filmin ismi İntellegence olacaktır. 
a mumess erının, ransız ve n-

zı artistler arasında hayalinde ya- Jeanine Darcey'in ismi vardır. Artistlerinin kimler olacağı henüz 
giliz mümessillerile birlikte, Bey· 

rattığı tipi bulmasına imkan yok- * Kellerman'nın bir hwyesin- malQ.m değildir. 
nelmilel imtiyaz mıntakasında ni -

tur. Biz birkaç senedenberi Pepe· den iktibas edilen c3l Kanunuev· * Ray Milland ve Ellen Drew 
zamı ve ecnebilerin himayesini te-

le- Moko'nun devamı olan Dede· ve! gecesi• fihninin çevrilmesine Londraya gelmişlerdir. cAşm Wat 
min için beynelmilel kıt'aların yar 

Anverşi yaratması için bir artist Kurt Bernhardt nezaret etmekte - son• filminde baş rolü alacaklar • 
dımını istemiş olmaları ihtimali 

arıyoruz. Fakat henüz bulamadık. dir. Artistler arasında Gilbert Gil dır. Bu eser Pariste St • Georgers 
mevcut olduğunu söylemiştir. Hull 

- Filme· çekilen diğer eserleri· de vardır. Baş rolleri ise Pierre tiyatrosunda büyük bir sükse yap-
Hariciye Nezaretinin bu hususta 

nizdeki şahsiyetleri yaratan artist- Blanchar ve Renee Saint - Lyr ınıştı. 
talimat vermediğini tasrih etmiş - ============================ teri kafanızda yaşattığınız tipe ya-
l!r. l ' kın bu uyar musunuz. 

Harieiye Nezareti, Şanghay'da-
Ashelbe; 

ki beynelmilel mıntaka hakkında 

Tokyo hükumeti tarafından yapı- 1 - Asla!.. 
lan teklifleri tedkik etmekte ve ya Diye, cevap veriyor. 
kında verilecek cevabı hazırlamak Carla Rim şöyle diyor: 
tadır. - Jean Gabin, belki hayvan de-

Hull, Japon tekliflerinin neden' nen insan filminde çok muvaffak 
ibaret bulunduğunu söylemek is- oldu. Fakat bence orada YS:~td -
tememiş, fakat Amerikan cevabı . ması tazım gelen tip o degıldır. 
nın Amoy'a olduğu kadar Şang - cWerther• e gelince Pierre Ri · 
hay'a da tatbik edilecek şekiLde chard - Wilm'in bu aşk hikayesi • 
tanzim edildiğini bildirmiştir. nin kahramanı olmadığını teslim 

Hariciye Nezareti diğer alaka - etmemiz lazımdır . 
dar devletlerle temas halindedir. - Peki kendi eserleriniz hak • 

Yeni !Film Der: 

kındaki fikriniz? 
ru bazı çarelere başvurmuştu. Be- !ar içinde cansız yatıyordu. min yüzündeki kanları silip, üze - - Hercule'u düşündüğüm za -
ni aldatıyordu. Ben bunun pek Suçlunun gözlerinden birden rinde çılgın gibi ağlarken gelip ya- ı man gözümün önüne Raimu ge i-
gec; farkına vardım. Bir gün onu a- yaşlar boşandı, kendini uzun za - kaladılar. 

d b · ı tt ğ d d d yordu. Fakat Fornandel onun yeri-
şıkıyle beraber gördüm, talrip et - man an erı u u u mey an ay ı. İçimdeki vicdan azabı beni zaten 

" tnı· k ·1· ti' ni alarak rüyamı mahvetti. 
tim. Beyoğlunun arka sokakların - ıyere ı ave e ı öldürecek hakim bey,, benim öl -

K t hd 'd' d k k Fouchardiere, ankete şu cevabı 
da bir eve girdiler, ben karşısında- - arım e 1 ım en pr muş mem Jazım. Ben bunu hakkettim. 

d l d • · ı· · veraniştir: ki kahvede onun çıkmasını bekle - ve 0 asını annem e egııj ırmııj. Adalet benim cezamı vermelidir. 
dim. Tam 5 saat. Nihayet gece sa- Kendi odasını anneme, annemin o- Hakim bey . - <Köpek. i düşündüğü.m za • 

at 9 da çıktı. Ben ondan evvel gel- dasını da kendi almıştı. Suçlu sözlerini bitirmemişti ki man daima hayalimde, piyesinde 
mek için otomobile atladım ve eve İşte hakim bey. Bütün facia bu, birden jandarmaların üzerine doğ- sahnede rol alan Gemier canlanı • 
geldim. Zavallı anneciğim işin far- 'sonra karımın tabanca sesiyle ev- ru yuvarlandı, avukat atıldı. Bir yor. 
kında değildi, benim günden güne den fırlayıp karakola gitmesiyle dakika sonra gelen doktor, zavallı( - Michel Simon'dan memnun 
değiştiğimi görerek 'aşırıyordu. polisler yetiştiler, ve beni sekiz ye· katilin sekteyi kalpten öldüğünü( değil misiniz? 

Ona işi belli etmMneye çalışı · I rinden vurup öldürdüğüm anne -1 söylü.yordu. - Bu artistin bütü11 kudretine 

Son filmlerinden birinde GİNGER ROGERS'i FRED ASTAİRsiz 
göreceğiz. Sevimli yıldız bu yeni filminde dansetmiyor, şarkı söy
lemiyar yal=. güzel bir delikon lıya aşık oluyor. Bu del.kanlı da 
DOUGLAS FAİRBANK<; JUNİOR'dur. Filmin ismi: •Orada iyi 
eğlenilir• dir .. İki artisti filmden bir sahnede görüyorsunu•. 
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RADYO . ~ "·• . 

Ankara radyosu 

- Dalga uzunluğu -
1 16!9 m. 183 Kes. 120 KJ 

!
T.A.Q. 19.74 m. 15195 Kes. 20 Kw 
T,A.P. 31. 79 m. 9465 Kos. 20 K w 

....................... ! 
l 19 mayıs Cuma ı ...... _ ............ 

Saat 12.30: Program. 

Saat 12.35; Türk müziği 
Pi. 

Saat 13; Memleket saat a • 
yarı, ajans ve meteoroloji ha
berleri. 

Saat 13.15 - 14: Müzik (Ka
rııjık program - Pi.) 

Saat 18.30: Program. 
Saat 18.35: Müzik {Operet 

müziği - Pi.) 
Saat 19: Konuşma 
Saat 19.15: Türk müziği 

(Fasıl heyeti.) 
Saat 20: Memleket saat a

yarı, ajans ve meteoroloji ha
berleri. 

Saat 20.15: 19 Mayıs Mili 
bayramına ait hususi proğ -
ram. Musahabe, şiir ve mü • 
zik. 

Saat 21.15: Esham, tahviliıt 

kambiyo-nukut ve ziraat bor

sası ( fia t.) 
Saat 21.25: Neş'eli plaklar -

R. 
Saat 21.30; Müzik (Ri.)'8seti 

Cümhur Filarmonik orkestra
sı • Şef. H. F. Anlar.) Neş'eli 
müzik: 1 - K. M. V. Weber
Oberon uvertürü. 2 - D. F. 
E. Auber - La Muette de Par
tici, uvertür. 3 - Fransız 

Schubert - Rosamunde, 1. ci 

ve 2. ci balet müziği. 4 - Ali
me Maillart • Les Dragons de 

Villard~, üvertürü. 5 - A. 

Thomas: Mignon operası u -

vertürü. 6 - J. Strauss · Wein 
weib und Gesang. 

Saat 22.30: Müzik (Opera 

aryaları - Pi.) 
Saat 23: Sin ajans haberle -

ri ve yarınki program. 
Saat 23.45 - 24: Müzik (Caz· 

band - Pi.) 

r-~·;~"e-:~·;:; .. -ı 
lPEK : Fena Yol 

; Kibar Garson MELEK 

SARAY 

SÜMER 

TAK.SİM 

ALEMDAR 
MiLLt 
TAN 

, : Hudut Korsanları 

: Ne şeker şeyi 

SAKARYA 

HALE 

LALE 

ALKAZAR 

AKIN 

FERAH 

AZAK 

Yılduı 

: Yeni Şafak 

: Kutup yıldızı 

: Meş'um kadın 

: Akdeniz Korsan 
!arı 

: Kasırga 

: Deniz ALTI. D • 1 

: Hudut Ateşleri 

içinde 

: İkizler Lourel 
Hardi 

; Şafağa DönÜf 

: Paris ışıkları 

: HJırp esirleri 

---00---
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19 - MaYlS 193' iKDAM SAYF 

Tunusta yapılan son 
hazırlıklardan birkaç 

askeri 
intiba 

Polonya hava müdafaasına ehemmiyet vermektedir. Resimlerde tarassut 
balonlar1 ve Leh tayyareleri görülmektedir 

M ı ı ı r R o m an : Tefrika No. 68 

ıııuınıııınııuııımıu~nıııııııııuınmnııııııınııııırnuuı111nnunıııııııııınıııııuıı 

Ağı.zlarda beş on türlü rivayet hafifledi. Vekilharç Abdullah Ney
dıolaşıyor, hastaların hali tıptan yir efendi vak'anın sabahı konak .. 
2:iyade manevi · tedaviye muhtaç tan kayboldu. Cazım beyle nasıl 
olduğu söyleniyordu. Çünkü pa- Uzlaştılar? Hanımefendile nasıl 

şanın çarpılması, kalfanın (adeta vedalaştılar? Paşa ile nasıl helal
ölüm) uykusuna yabması, hanım !aştılar? Anlaşılamadı. 

efendinin damarına şeytan kaç - Bir müddet paşanın ağzı keli -
ması alelade hastalıklardan sayı- meden kelimeye kaydı. Zihninden 
lamazdı. Binaenaleyh doktorların kasdettği şey ile telB.ffuzu arasın
teşhislerinden ziyade hocahanımın da fark görülüyordu. M<?sela kuy
re) ı dinleniyordu. Çünkü müba- ruk diyeceğine koruk, kürek diye
rek kadın başında örtüsü, elinde ceği yerde körük diyor, dilinı çe
te~bihile sofaları, odaları dolaşa - viremiyordu. Sonra sonra iyice 
rak o gece konağı biribirine ka - düzeldi. Akıl ve muhakemesini 
tan ha.) aletin izini arıyor orada biraz toplıyabildi. Ali Bekir ile 
burada bazı kan lekeleri bularak: Pervini, Aziz Sakıbla Gülizarı ta-

- İşte işte diyordu. Bu hayalet kihe kalkışmak şöyle dursun bun
k~ra koncolos cinsindendir. Gir - ların sözlerini etmeyi bile konakta 
diği yerden kan dökmeden çıkmaz. yasak etti. Devrj sabıkta me'lUf ol 
Bu kadarcı·kla hepimize geçmiş ol- duğu hikmeti idare veçhile zuhu
sun .. ucuz kurtulduk verilmiş sa- ru anında marazi derhal cezri bi•r 
dakıılarımız varmış. surette tedaviye ihtimam göster -

- 39 - mek değil sathice örfuas etmek u-
Paşanın nüzul darbesi gittikçe sulile kapatmak yoluna gitti. Ya-

MUHABBET 
ra işliyor, ağrısı, tahrfüatı artırıyor katlar geçmişti. Posta müvezzii 
fakat ôrtülmekten, sözü men.edil- Paşa hazretlerinin namına ağzı 
mekten ba§ka ilt~yamı çaresi dü - mühürlü ufak bir kutu ile bir mek 
şünülmüyordu. Deşilmek istiyen tup getirdi. Bunları velinimete 
ufunetler, yaralar örtülünce cera- takdim ettiler. İhtiyar apşa, zatı 
hatlerin bir gün en sağlam sargı - devletlerine geen mektuplarda 
ları da çürüterek en elim, en çir - zarfın üzerini okur, eski muşaşa 
kin manzaralarile kıpkızıl meyda- elkaplarını hep sayılmış dökülmüş 
na çıkacaklarına şüphe yoktur. bulursa pek mahzuz olur ve durup 

* * ~' durup ııçilen bir eksiri şifa ve te-
Birkac ay sonra biraz daha iyi- selli gibi o kof kelimeleri dinlenir, 

leşince paşa Adapazarından, daha dinlenir yine ol:urdu. 
içerilerden kendine körpe ve gü- Zarfın üzeri Paşanın 1bu taaz -
zel kızlar tedarik eden madrabaz- . zum illetine vakıf gayet müdahin 
lara dolgun ibedeller ile yeni sipa- ve alaycı bir el tarafından yazılmı
rişler verdi. Pervin ile Gülizarm şa benziyordu. Çünkü içi yel dolu 
konakta ve kendi viran kalbinde bu özü malı, •bu reyhi tabirlerin tu
bJ:aktıkları hazin boşluğu bu su - haflıkları taz'if edilmişti. 
retle dolduracak · ve onların hiya- Mektup bir satır süren cici
netleri tesirini başka tazecik latif 1i 'bicili elkaptan sonra şöyle baş

çehrelerin neş'ei tema~a ve nüva- lıyordu : 

zişlerile tadile uğraşacaktı. «Sayei devletinizde mes'ud ve 

~· * * müreffeh yaşıyoruz Her karımız
Vak'an ın üzerinden ancak iki ay da dilhahı alinize tevfiki hareketle 

Bir aılc•ri ltararg fJh 

Tunu•ta yerli aalrerler tel örgüler yapıyorlar 

TDLSOMO HUseyJn Rahmi G Ü R P 1 N A R 
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emirlerinize mutavaatı bir vazifei dapazarına sip:ıriş edilen yeni ka- O aralık içeriye Cazım bel 
mukaddese biliriz. Ancak hilafı filei huban üzerin(' tesiri sihir - rer. Pederinin önünde aç 
marzü velinamleri olarak cür'et karı tecrübe buyurulduğu surette mektup olduğunu görünce: 
eylediğımiz bazı ef al akıl ve ira - biizni huda, bu peripeyker bakir- - Efendim müsaade buy 
demiulerı hariç bir nevi gönül fa- ler arasında fürazı muvaffakiyetle mu? 
ciası, men'i nakabil bir sevda is- bir aşıkı sehhar, begayet memnun İstizanında bulunur. Fak 
yanıdır. Gençlik ve aşkın mazlu- ve bahtiyar ;olacağınız şüpheden liifzı muradı müsaade talebi 
mu ve her halde ulüvvü merahimi beridir. hlnde b;basından alacağı red 
seniyelerine şayan görülecek bi - cBu takdemei fedakaranemi .. muvafakat cevabına eh.e 
çareleriz. zin nezdi husrevanelerinde temin vermeksizln hemen mektubu 

«Af ve safhı veliniamilerine nai- edeceği haz ve saadeti aşıkane hür par. Okumaya başlar.. Ali j 
liyet için ne derece vüs'ü kemte- metine naili . affolacağımız ümidi le ile Azız Sabbın bu son küst 
ranemiz fevkinde olursa olsun ale- ihtiramatı bimhayemizin arzına larına pek ziyade tutularak 
mi imkanda göze aldırmıyacağı -
mız hiçbir fedakarlık mutasavver 
değildir. Dünyada yegane varlı -
ğımızı teşkil eden bir hazinemiz 
var. (Muhabbet tılsımı) . . Hazreti 
Okyanusun bu bibaha, mucizekar 
nüshai müteyemminesini bir kutu 

derunünde mahfuzan huzuru ve

Iiniamilerine takdim ediyorum. Bu 
mübarek tılsımı sadrı asafaneleri
ne ibilyümnü velik.bal talik ile A-

mücaseret kılınır olbabda ve her rinden sorar: 

halde emrüferman hazreti veliy - - Tıı.sırn nüshasını ne yaı 
yülemrındir. 

Abdi kemterleri 
Ali Bekir Aziz Sakıp 

Paşaya o hafü nüzul sarsıntı -
sından sonra, iyilik şeklinde derin 

efendim? 

Paşa bunakça gülerek göğ 

gösterir .. 

- Aman efendimiz bu kor 

bir bunaklık. gelmişti. Mektubu o- debep olduğu elaketleri, rezalE 

kutluktan sonra, tesirini tecrübe unutarak o meş'um şeyi boyn 
i.çin tılsımı sevinçle hemen ıboynu- za nasıl taktınız? 
na geçirdL (Arkası ' 



SAYFA 1 

Zabıta Romanı: No. 8 Yazan: AGATHA CHRISTI 

~'Ben, psikoloji bakımından bu 
cinayeti bir kadına atfedemem,, 

BEŞ1NCI BAP 
MARYDROWER 

- Yüzünün çevresine, b~ının 

şekline baksana ... 
Polis memuru, içini çekti, ölü -

nün yüzünü örttü ve .. morgtan ay
rıldık. 

Doktor Kerr, yaşlı ve mütehas -
aıs gibi görünen bir adamdı. Kaba 
ve azimkarane bir eda ile konu -
şuyordu. Bize şöyle dedi: 

- Silah bulunamamış.. katilin 
nasıl bir sialh kullanmış olduğunu 

- Zavallı kadın! diye mırıldan
dı ve saatine bakarak: 

zırı - Bir kemiırici hayvan. 

6 - Askerler - Zarafeti olmıyan. 

7 ~ Vakıf - Bir nevi bıçak. 

8 - Bır hecı: - Uçucu bir hay -

van - Bir peygamber 
9 - İnmekten emir - Çocuk kar-

yolası - Sporcuların selam-
lanrnası. 

10 - Latiflik. 
il - Tane - D:nleme. 

İngiltere yugoslavya 
futbol maçı 

Belgrad. 18 (A.A.) - Üç gün -
- Overton, buraya ancak bir denberı Belgrad'da huiıınmakta o-

kaç kilometre mesafede ... Ölen za- lan İngilız üıtbolcüleri, dün öğle -
vallının yeğenini isticvap etmek j der. sonra antreman yapmışlar.dır. 
için oraya kadar bır uzansak.. İngılıı oyı.ınculan, sahanın mu -

- Demek ciııayetı.n yapılmış oı- 1 kemmel oldugunu söylemişlerdir. 
duğu dükkana gitmek fikrinde de- İnıgliz takımı, yarın Milanoda sa
ğilsiniz? haya çıkarmış olduğu ayni oyun -

(Arkası var) cularla oynıyacaktır. 
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German . Amerikan 
birlik lideri tevkif 

edildi 
Nev - York, 18 (A.A.) - .Ger

man - American> birliğinin lideri 
Fritz Kuhu ile muavinlerinden bır 
kaç tanesi aleyhinde, Nev - York 
belediyesine bir !iğin kazanç ver
gisi verilmediği çin tevkif müzek
kereleri isdar edilmiştir. 

Hesabat komiseri Llguardia ile 
polis komiseri arasında cereyan e
den bir görüşme neticesinde bu 
tevkifata karar verilmiştir. 

ltalyada otelcilik 
ve turizm· 

Roma, 18 (A.A.) - Yeni bir mil 
li enstitü ihdas edilmiştir. Gaye -
si, turizm ve otelçilik sanayiinın 

inkişafını temin etmektir. 

T E F R I K A N U M A R A S 1 : 75 
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Sait ağa cebindeki men - bitkin bir vaziyetteyim. Beni an -j nü tetki kettiö Bu çizgili bır defter 
dilli pantalonunun üstünden cak !en kurtarabilirsin. Nasıl bir kağıdı idi. Mektup kurşun kale -

zısına benzlyen bu yaZ'tnın Müj -
gana ait olduğunu nasıl tahkıik e
decekti? yoklamakla beraber uzatılan tuzağa diirurüldiiğümü bilsen ağ-, mi ile yazılmıştı. Yazı bir kadm 

mendili almak üzere araba - !ardın. Beni hemen ara ve bu vazi- yaZ1S1na filhakika çok benziyordu. Ya bu da Nihadın bir tuzağı ise! 
dan atladı ve dörde katlanmış yetten kurtar. Ancak yanında rop-. Acaba hakikaten Müjgiının yazısı- Fakat bu tuzakla Ni:had ne elde e
mendi!i aldı. Kendisi~e ait olup ol-i tiye olmamasını rica ederim. çün- dır? 
madığını anlamak uzer~ açarken· kü böyle bir tehlike karşısında hayı - Ah ahmak kadın ... Ben senin 
çocuğun bir yılcbmn hızile savuş- dutların beni öldürmesi muhte- 'bu hal gelı!ceğini çok iyi biliyor -
ması ııazarı dikkatini celbetti. A- meldir. Yalnız biraz para getir. Ad dum. Bugün değilse yarın Niha -
raba kapıdan içeri girerken o hala rerim Bursa sokağında 16 mıma -1 dm elinde onun hırsızhklarına bir 
sokakta ve bir elindeki mendile rada Bahar pansiyonudur. Yalnız alet olacağını ve günün birinde 
bır de kayan çocuğa ·bakarak hay- gel. Sana kapıyı açacak olanlara kapı dışarı atılıp ·okaklarda sürü
retle dur~ıyor.du. Sezai diyeceksin seni benim oda- neccğini çok iyi !ahının ediyor -
Mend;l}~ bır katı!'ı ~çarken ye- 1 ma getirecekler. Acele bekliyo _ dum. Fakat bu kadar çabuk değil.. 

debilirdi? Belki para ... Uzun te -
reddütlerden sonra eline verilen 
bu mektubun sahi mi, hHe mi ol
duğuna kat'i kaJ'arını veremedi ve 
ihtiyatlı hareket ederek kendisine 
verilen adrese fitmeye karar ver
di. 

Gideceği yeri söylemiyerek er
tesı gün iı,ıin baş ağadan izin aldı. 

Sait ağa o gece uyuyamadı. Zaten re bır kagıt parçası duştü. Eğilip 1 . M". • Anlaşılan mücevher küpünün tam-
•ldı. Bu kurşun kalemile yazılmış rum. mza. uıgaıı• takır zuhur etmesinin de akıbetini evvelki geceler de uykusuzdu. Si-
hir mektuptu. Zarfsız bir mektup: Sait ağanın gözü fal taşı gibi a- çabuklaştırdı. niırlerı berbattı. Bir tuzağa dü -

S . çıldı ve okuduklarını daha iyi an- 1 " "! ek · ıı· b' 'ht' 1 Kağıdın en üstünde • aıd ağaya Kağıt epeyce yıpranmıştı. İyice şuru m ona ımvve ı ır ı 1ma 
mahsustur> cümlesıni okuyunca lamak için bir kere daha okudu. tetkik etmek ve hakikaten Müj - j d:hillnde görü~düğ~ _halde. Müj -
Sait ağanın hayreti arttı ve çocu- Kapıcının ihtarı olmasa orada a - ganın y•ısı olup olmadığını araş- ganın hayalı gozlerının onune ge
ğun şüpheli halinin sırrını çözme- yakta daha çok bekliyecekti. İçerj tırmak üzere odasının penceresine lince kendi kendine: 
ye çalışmak üzere kağıdı okumaya girdi: odasına çıktı. Bir avucunda- yaklaştı. Müjganın kendisinde bir - Belki, Diyordu. Belki haki -
başladı. ki mendili masanın üstüne bıraktı: el yazısı olup olmadığını düşün - kattır, zavallı kız hakikaten sıkış-

cSait ağa; çok harap, pi§man veı öteki elindeki kAğıdın altını, üstü- dü ... Yoktu. O halde bir kadın ya-j tırılıyor belkı... Zaten ergeç bu 

vaziyeet düşüceğini ve benden yar 
dım isteyeceğini tahmin etmiyor 
mu idim? Tazyikin bugünden baş
lamış olması mlisteb'ad miclir? O
nu kurtarmalı ... Amma dikbaşlı

lığının cezasını da çekth-mel: ... 
Sait ağa, gece yatağında Müj -

ganın Nihad gibi daha birkaç hay 
dudun tecavüz ve tasallut pençesi 
altında o dakika nekadar muztarip 
olduğunu düşündükçe kabuslar 
g;eçiriyor, Müjganın kendisine: 

- İmdat, Sait ağacığım yetiş, 
çabuk yeti~, mahvoluyoruı.ı. .. 
Dediğini duyuyordu. Sabahle -

yin erkenden, kiibusdan kurtul -
mak ~m fırladı. Tekrar mektubu 

okudu. Bu sefer de mcktupdan 
bir tuzak kokusu aldı. •Sakın 

zaptiyeye haber verme'• <l·ye ih
tardan Müjganın ne menfaati, ve 
maksadı olabilirdi? .. Eğer zaptiye 

tarafından haber verilen pansiyo
nun ihatası tehlikesi ise o suretle 

Müjgan kurtulacak, haydutlar a- gözden kaybolunca biri ötekine: 
dale<tin pençesine düşeceklerdi. - Fellfilıın s~i buradan işiUı. 
Fakat acaba Müjgan, haydutlar bifü mıyıi2? 
muhasara edildiklerini anlayınca Diye sordu. Belindeki kasatura-
kendisini tazy'k etmelerinden., sı sallanan öteki: 
hatta öldürmelerinden mi korku - - Düdük öttürecek. Zaten onun 
yordu? Öyle olacaktı. O hald~' sesi de düdük gibidir ya ... 

Sa:it ağa verilen adrese yalnız Dedi ve iki asayiş memuru 16 
gitmeyi bir türlü gözüne alamadı. numaralı evin aşağısında, evden 

Bursa sokağına saptığı zaman kim.<;eye görünmiyecek lıir yerde, 
Galatasaray karakolundan aldığı manav dükkanının saçağı altında 

iki memura gözile işaret etti. Sağ- kulakları kirişte beklediler. 
daki dükkanlardan birine 16 nu - Sait ağaya gelince, o .kendisine 
maralı pansiyonu sordu. Hemen kapıyı açan uzun boylu, zayıf bir 
gösterdiler ve Sait ağa korkusuna adama: 
ttidali ile ve elinden geldiği ksdar ı - Sezai burada mı oturur? 
soğuk kanlılığı ile mukabele ooe- Diye sorunca hemen mütehalı -

k • • 
rek yürüdü, yürüdü. Solda bir so- ane: 
kağa saptı. Sağdaki kapıyı tered- - Evet, evet... Burasıdır buyu-
düdsüz çaldı. runuz ... 

O sırada arkasından sokağın ba
şına kadar gelen iki zaptiye geri 
çekilerek siper aldılar ve Sait &ğa
nın içeri girmesini bekledileı. O, 

Cevabını dlarak çicriye girmiş-

ti. Arkada ihtiyar şişman bir Rum 

kadını: 

(Arkası var) 



.. _ .. ,.. ... 
Ba leyi yaratan adam 
Diag hilev 

mesh ur 

Louvre Sarayı serg i sınde 

mali ile ha l bi r a rada 

ve 
Bale 

dünyanın 

dansör/eri 
en 

Parlste Feeri oyur.lan mabeclı cudiyett o baleler! tesis eden ada- 1 karşı ihtirası olan Diaghilew kıy-
olan Chatelet tiyatrosunda bun - mm hayatı ile, mevcudiyeti ile ya- 1 metli hazinesini P arise nakletti. 
dan otuz sene evvel asrunızın en kından al8kadardır. 1 ve Fransad ı r ki onun hakiki fikir 
büyük san'at hAdisesi vukua gel- Serge de Diaghilew -ki a'3rımı - vatanı haline geldi. İlk zamanlar 
di. Serge de Diaghilew hiç beklen- zın en büyük simalarından b\ri- eseri imparatorluk baleleri an'ane
mlyen ve göz kamaştıran bir Bale dir- ne bir tiyatro profesyoneli, ne si ile hakiki bir temas halinde idi. 
temaşası verdi. Bu temaşanın ma - de bir iş adamı değil di bu bir cen- Cihanın tanıdığı büyük dansörler, 
salları hatırlatan dekorları, meç - tilmen bir san'at aşığı idi. Ona ba- Pavlovalar, Karsavina, Lopoko -
hul ve acaip musikisi, raksedenleri lenin yaratıcısı olmuştur diyebili- va'lar, Nijinsky'ler hep o mektep
mükernmeliyeti ile herkesi hayre - riz. te yetişti. Ayni zamanda büyük 
ta d~ürdü. Bu bir yıldırım darbe-! St - Yetersbourg'un yüksek bir Rus ressamları ve dekoratörleri ıle 
si gibi oldu. sınıfına mensup olaıı Serge de de temas halinde idi. Bir taraftan 

San'at ve edebiyat Parisi, ilk Diaghilew, bütün san'atlar ıçın da en yüksek musiki san'atkarları 
defa görülen bale'ye, bu temaşaya heyecan ile dolu idi. Evvela musi- ile sıkı bir irtibat halinde bulunu
hayran oldu. heyecana düştü. Bu ki, daha sonra resmi, ibadet haline 1 yordu. Fakat 1911 den sonra bale
yeni dinamik ve tat ve_rici san'atın getirmişti. .. . . . 1 !erin se~seri hay:tı baş~ayınca ga: 
tesiri altında kaldı. Slavlar Parıse Rusyada muteakıben Parıste ter hın dehası da Slav dehasına mun-
bale san'atini sokm,,;lardı. tip ettiği resim sergileri kendi zen zam olmıya başladı. 

Yeni bir devre başlangıç olan ginliklerinin farkında olmıyan Muasır edebiyatın, musikinin 
bu ilk temsil hakkında o zaman - Ruslar için bile biı• keşif oldu. Ya- bütün şerefleri Diaghilew'in eseri
denberi çok şey yazılmıştır. Bu ilk vaş yavaş bütün diğer san'atları ne yardım ettiler. 
temsilde hazır bulunanlar danse- kendinde toplıyan bir başka san'at J Jimesky, bu ürkek, şuursuz ço -
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ICAPANIŞ 

1 STERLİN 
100 DOLAK 
100 FRANK 
100 LİRE'\' 

100 İSVİÇRE Fr. 
100 FLORİN 
100 &AYİŞMARK 
JılO BELGA 
100 DRAHMt 
100 LEVA 
100 PEZETA 
100 ZLOTİ 
100 P ENC'..O 
100 LEY 
100 DİN_...K 
100 YEN 

100 İSVEÇ Kr. 
100 RUBLE 

Esham wı e Ta tı vllA t 

Sıvas - Erzurum 2. ve 5 
1938 o/o5 ikramiyeli 
Ergani 

5.93 
126.67 
8.3550 
6.6625 

28.4675 
67.9950 
110.8150 
Zl.5575 
1.0925 

1.38 
14.035 
23.845 

24.8425 
0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5450 
23.9025 

19.70 
19.-
19.10 

Sl!BZ E FiYATLA R ! 

İstanbul Belediyesi Merkez halinde 

toptan satılan yaş meyva ve 

sebze fiatleri 

Orta 

Cinsi emsali kuruş 

Sakız kabağı Kılı 8 
Çalı fası iyesi • 20 
Yer as..ılyeoi • ıs 

Bakla • 1.50 
Araka • 5 
Bezelye • 6 
Semizotu • 6 
Pırasa • l 
Ispanak • 1.50 
Enginar Adet 3 
Hıyar • 4 

Yeşil salata 100 • 25 
Marul • 1.25 

Pancar Demet 2 

Moydanoz • -.40 
Dereotu • -.50 
Nane • -.40 
Taze soğaı. • 1 
Taze sarrr.ısak • -.75 

Elma Inebolu (çukur) Kilo 12 
Can eriğı • 8 
l\Talta eriği • 5 
K.raz • 6 
Çile!< Eregli • 20 

• Yerli • 40 
Kestane • 7.50 

Muz yeril • 50 

Limon ecnebi 100 Adet 150 
Portakal Alanya 100 paket 400 

• Rıze 64 bağ 375 
• • 80 • 310 

• • 100 • 210 

• Mersin 

Yafa 120 paket 1000 

• Mersirı 

Yafa 160 • 1100 

• • 80 • 310 
---------·-----
Varşovada halka 
maske dağıtılıyor 

SAYFA 1 

Prens Pol'un 1 
İtalya seyahati 1 .---ls_ıa_nb .. ulmıı:B_eı_ed_iy_es_in_de_n _ _ 

akisleri 
Yugoslav gazeteleri 
bu seyahatin ehem
miyetini tebarüz 

ettiriyorlar 
Belgrad, 18 (A.A.l - Bütün ga -

zeteler, kral naibi Prens Paul'un 
ve Prenses Olga'nın İtalya seya -
halinin ehemmiyetini tebarüz et -
tirmekte berdevamdırlar gazeteler 
neşretmekle oldukları uzun müta
lealarda Prens ve Prenses İtalya -
da yapılmış olan hararetli iyi ka
bulden mütevellit derin memnu -
niyetlerini izhar etmektedirler. 

Nafıa Vekaletince tasdik edil en Atatürk Bulvarı Galata yolcu 
salonu ve civarı; Dolmaobahçe • A yaspaşa, Şehzadebaşı, Bebek - İs
tinye yolu kısmı ıleri plarılarının birer sureti İstanbul Belediyesi 
kapısına ve birer sureti de ait oldu ğu Belediye şubeleri kapılarına ta
lik edilmiştir. Yapı yollar kanun unun üçüncü maddesi mucibince 
herkesın malumu olmak üzere k eyfiyetı ilan oıunur. (B) (3353) 

İstanbul Valiliğinden: 
1 - 19 Mayıs Gençlik ve 3por Bayramı, Fenerbahçe stadyomun

da okullar ve spor klüplerı, Beşik~. Bakırköy, Beyoğlu, Şişli, 

Eminönü, Fatih, Şehremini, Kadı köy, Üsküdar, Eyüp, Şilede Halk· 
evleri, Adalar, Beykoz, Sarıyer, Silivri, Yalova ve Çatalcada kay -
makamlar tarafından hazırlanan programlara göre yapılacak müsa
mere ve spor hareketlerile kutlu! anacaktır. 
2 - Fenerbahçe stadyomundaki merasim damgalı davetiyelilere 

mahsustur. Yer mahdut olduğundan, elinde davetiyesi bulunmıyan 
hiç kimse almmıyacaktır. 

Pravda gazetesi, başmakalesin - Davetiyesiz olanların Stadyom~a kadar zahmet etmemeleri Jazım-
de, kral naibi Prensin ve Prensesi.dır. 

Olga'nın İtalyayı ziyaretlerinin sa- ı 3 - Diğer yerlerde yapılacak merasım davetiyesizdır. Herkes 
dece Italyan - Yugoslav muhaleset iştirak edebilir. .3474, 
ve dostluğunun bir tezahürü ol -
makla kahnıyarak Balkanların ve 
Avrupanın umumi sulhüne de yar
dım etmiş olduğunu ve c handa 
tevlit etmiş olduğu akislerin bunu 
isbat etmekte bulunduğunu yaz -

Gayrimenkul 
istantul Emniyet Sandığı 

satış ilanı 
Direktörlüğünden 

maktadır. Firdevs ve kadının 2737 hesap No sile sandığımızdan aldığı 

Samuprava gazetesi, ayni vadide (170> liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu 
kaleme almış olduğu makalede t - ı vermediğinden hakkında yapılan takip uzerine 3202 No. lu kanumm 
talya ile Yugoslavya arasında 1934 46 mcı mıddes:nin matufu 40 mcı maddesiııe göre satılması icap 
tarihinde akdedilmiJj olan Belgnd eden Üsküdarda Karadavutpaşa mahallesinin Büyükhamam soka
itilafının ehemmiyetine işaret et- ğında eski 16 yeni 14 No. lu ahşap bir evin tamll'ffiı bir buçuk ay 
mektedir. Bu gazete şöyle diyor: müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre 

- Memleketimiz, daima en de-ı yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (25) lira pek akçesi vere
rin sulhçüyane hissiyattan ilham cektir .. Milli. ba~.k~larımız.dan birinin. teminat me_ktubu da kabul ~lu
almakta ve bütün komşuları ıle i- nur. Bırıkmış butun vergılerle beledıye resımlerı ve vakıf ıcaresı ve 
yi komşuluk münasebetleri tesis et' ta\'iz nl'deli v0 tellaliye rüsumu borçluya aittir Arttırma şartna-
mek arzusunda bulunmaktadır. J mesi 30/5/939 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık 

--oo---- 'hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sici. kaydı va • d sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve taKip dosyasıcda \'ardır Art-.,, h"kA n g 1 1 z u u m ar- tırmaya girmiş olanlar, bunlar~ tetkik .ederek satılığa çıkarılan 
gayrimenkul hakkında her şeyı ogrenmı~ ad ve ıtıbar olunur Bı-

1 arının Kanada rinci arttırma·3/7/939 tarihine müsadif Pazartesi günü Cağaloğlun
da kain sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvak-

Seya hatİ kat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek. ~edelin tercihan a:ın-
Quebec, l8 (A.A.) _ Vaktile, ması ıcap eden gayrımenkul mukellefıyetı ıle sa1'dık alacagmı 

F ı ı I. .1. 1 d e tamamen geçmış olması şarttır. Aksi takdirde •on artıranın taah-
ransız ar a ngı ız er arasın a c -

d . Q b " • k'bet·n · ta hüdü baki kalmak şart ile 18/7 /939 tarihine müsadif Salı günü aynı reyan e ıp ue ec ın a ı ı ı -
. . 1 h b 1 · mahalde ve ayni saa \ ? son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada yırı etmış J an mu are e erın ce - · 

ld . b . Ab gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan tap. u revan etmt.," o ugu ve ug:un - . . .. . . . . 
ah. d ·ı S . tl t sicıllerile sabıt ohnıyan alakadarlar ve ırtıfak hakkı sayıplerımn r am ovası enı en aın auren e . .. . 
"k h d 35 000 uk bu haklarını ve hususile faiz ve mesarife dair iddıalarını ılan tarı-

ha m genıs sa a an . çoc , . . . . . .. . . k ·· b' ı ·ı b b d · 
F · 1· ·ı. 1 k Al hınd.en ıtıbaren yırmı gun ıçınde evra ı mus ıte erı e era er aı-
ransızca ve ngı ızce o ara • - . . . 

1 h k 1 k d . b 1 rem:u bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bıldırmemış olan-a , ra ı orusun.• ıye aş ıyan . . . . . . 
İ il . k · 1 d !arla hakları tapu sıcıllerıle sabıt olmıyanlar satış bedelının payla;t 
ng ız marşını o umuş ar ır. f 

1 
ı· 

1 
k · · ı · 

k l k 1. b ' 1 . masından hariç kalırlar. Daha aza ma umat ama ıstıyen erm Bu sırada ra ve ra ıçe, ır rı- . . . . .. 
b .. d b 1 1 11 ·ı 38/1376 dosya numarasile sandığımız hukuk ı.şlerı servısıne mura-un e u unuyor ar ve e erı e ço-

caat etmeleri Iüzulllll ilan olunur. cukları seliımhyorlardı. 

Maatteessüf güneş ve sıcak. 4 sa
attenberi toplanmış olan çocukları 
müteessir etmiştir. 
Yardım servislerini temin etmek 

te olan izciler. yüzlerce -çocuğun 

bayılmı~ olduğunu haber vermiş -
!erdir. Bayılan çocuklar, mükem
mel surette ihzar edilmiş olan sey
yar sihhiye otomobillerinde der -
hal tedavi edilmişlerdir. 

Merasimden sonra kral ve kral.i
çe, valinin ikametgahına giderek 
çay içmişlerdir. 
Akşam Qucbec vilayeti hükume

ti. bir ziyafet vermiştir. Ziyafetten 
sonra kral ve kraliçe, valifıin hu -
susi apartımnnına çekilmişlerdir. 

Saint Laurent sahilleri donatılmış 
idi. Kral ve kraliçe bu sabah saat 
9,30 da hususi bir trenle Quebee -

••• 
DiKKAT 

Emniyet Sandığı; sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göster
mek istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfı
nı tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç ver-
mek suretile kolaylık göstermektedir. (3515) 

Maraş Belediyesinden : 
Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar heyeti Fen ıefliği tarafı.r..r 

dan tanzim edilen şartname ve mukavalena.ınelere göre Mar4ın 
imar planı 20 gün r.ıüddetle ve aşağıda bildirildiği tarzde tıazarlılr>o 
la münakasaya konulmuştur. 

1 - Muhammen kıymeti 7500 liradır. 

2 - Kanuni muvakkat teminat 562.5 liradır. 

3 - Taliplerin bu işe yapabileceklerine ait olduğu vekA!etten 
alınmış ehliyetnameyi hiimil olması şarttı.r. 

den ayrılmışlardır. 
dilen mucizenin harikulade teza - Diaghilew'e yeni ufuklar açtı. Bu cuk, bu acaip yarım ilah bir hayal Varşova, l8 (A.A.) _ Hava mü-
l:ıiirünü heyecanla hatırlarlar. Bu bale idi ,.e san'atta onun bütün fev alemine göçtüğü zaman bir başka dafaa birliği, halkın gaz maskele- --oo--
'dan.sıa ~ukluktan henüz genç - kalade kabiliyetleri azami mikyas-! yı_ldı~. p~rladı: Bu ı:-eonide isminde rile, techizile uğraşmaktadır. Mas- D . b. 

4 - Pazarlık Perşembe günü saat 10 da ve 1/6/939 tarilıin<ic 
ve Maraşta Encümen huzurunda yapılacaktır. 

5 - Mukavele ve şartname ı uretleri belediyeler imar heyeti 
fen şefliğinden verildiği gibi Maraş beledyesiııden de •aıep olu
nabilir. 

ilk çağma geçmek yaşında olan ta kendilerini gö.sterdiler. ırı gozlu, esmer hır adamdı. 1914 kelerin beheri, 17 Zlotiye satıla _ antzıgte Ir vapur 
Ni.iınskv bir hamle ile sıçrıyarak Bu adam bilhassa aristokrat ve te Parisi fethetti ve Rakıs dehiisı . bath 

J caktır. Dünyanın en ucuz gaz mas-
havada bir daire çiziyor ve seyir - büyük senyördü. Üzer ine aldığı ile herkesi hayretlere düşürdü. keleri bunlardır. Dantzig, 18 (A.A.) _ Stettin Ji-

6 - imar planını belediyeler anar heyeti fen şeflıği y.ıp :ırıa -
cağından mufassal izahat o makamdan alınabilir. (3324) 

ciler in gözleri önünde fevkalbe- bu çalışmayı işin san'ata hariç ta- • * ---00-- manında rıhtıma bağlı bulunan 
şer bir insan, çizgi, kuş gibi kaybo- rafları ile alakadar olmaksızın yal-1 Kimsenin farkında olmadığı ka- f cHansestadt _ Dantzig, vapur un- İstanbul 5 inci İcra memurlu -1 
Juyordu. • nız kendi zevki için yapıyordu., biliyetleri keşfetmekteki harikula- talya bisiklet turu da çıkan bir yangın geminin kıs _ ğundan: 

O gece halk il!! sahne arasında - P ara onun için san'ata ve güzelliğe de sezişini, gençliğe olan sıcak aşkı Sondrio, 18 (A.A.) _ İtalyan bi _ men yanmasına sebep olmuştur. Halen ikametgiihı meçhul 
ki sedler kırıldı. Seyirciler sahne- bir hizmet vasıtasıydı. Kendisinin J Diyaghilew'e muasırlarmı geç - siklet turunun Trente - Sondrio Vapurun mürettebatından bir kişi Nuruosmaniye ca.ddesi 1 nu-
vp müsamerenin muzaffer çiftine hiçbir tahsisatı yoktu. Buna rağ - mek fı rsatlarını verdi. Bu san'at - d d b ğ 1 k "! ·· tu"r 
, merhalesini Valetti kazanmıştır. uman an o u ara o muş · marada Cafer Köseoğluna: hayranlıkla bakıyorlardı. Alkıştan men tertip ettiği işin bütçesi iki 1 kiır ru_hıu. adam n.h.a.yet hayatın.ı A "k b• k 

Valetti, 166 kilometreden iba - men a ır mu ave- 938/5116 salon çınlıyordu. Bu çift Karsavi - milyon altın frank tutu,.or , ı Bu sersen bır yaşayış ıçınde ınuhtelıf 
' ret olan bu mesafeyi 5 saat 27 da- • f h • Ham t Şevket 1 eye 7"0 ıı·ra na ile sihirkar Nijinsky idi. muazzam teşebbüs için hiçbtr ınu- se,·ahatler yaparak mahvettı. Ve leyı es etb ı ne ~ 

kikada katetmiştir. Kendisini taki" ı bo d d ı la dil k Seyircılerden biri temsildeı sonJ hasebe tutulmuyordu. Her şey D~- 19~9 ~-a Ven~~ikt~ öldü. Bır go°, - ben 
5 

saat 33 dakikada Rizzi ve Vaşıngton, 18 (A.A.l _ Ruzvelt, rcunuz an o ayı im e ere 
ra Nijınsky'ye yakla~arak havada aghilew ceplerine doldurduğu ka- d".l \ ucudunu Sam Mışele gotur- Marabelli gelmişlerdir. Bahriye Nezareti tarafından kon - berayi tebliğ mübaşire verilen ö-
o kadar uzun müddet kalmanın ğıt uçlarına yazılıydı. Çok defa perldu. . O•ll--- grenin tahsis etmiş olduğu 3 m:.t-

1
deme emri ikametgiihmızın meç -

guç olup olmadığını sormuştu. Ni- denin kalkmasından on dakika ev- Bu adamın ölümündcnberi on "yon dolara bir kabilisevk balon in- hul olma.;ından bılatebliğ iade e-

lstanbul Halk Tiyatrosu 
tl'sküdar İnşirah 

Bahçesi - Cur.ıa 

günü akşamı 
DEHRİ EFENDİ 

AİLESİ 
Vodvil 3 perde 

Varyete hokkabaıı 

* ANKARA TİYATROSU 
P ek yab.mda temsillerine başlıyor. jin•ky, gayet safiyane şu cevabı. ve! sahneye çıkmayı reddeden sen_e .geçtiği ~alde onun büyük e - Londrada bir infilak şası için Goadyear - Zeppelin şir- dilmesi üzerine ödeme fmrinin 2 

verdi: 1 dansözlere tediye etmek için para :erınıkb~_aktı~· yerden devam et - Londra, 18 (A.A.l - Bu sabah keti ile akdedilmiş olan kontura- gazete ile birer ay müddetle ila -
- Oh. ha.vır, güç deg"ildir. Ha - bulmıya uğraştı~ı olmuştu. Ve da- ırece ır de a daha çıkmadı. Fa- Woolwich tersanesinde bir infila'k toyu feshetmiştir, · üç gün. 

nen tebliğine karar verilmiştır. vaya kal kacaksınız, ve bir an du - ima o müşkülatlarından yardımına kat onun yetistirdiı(ı birçok san'at- vukua gelmiştir. Beş kişi ölmüş ve --o-- Kocamustafapaşa Aile bahçesinde 

Yazlık bahçelerde ve haftada 

k · la t\ " R b ı ı · · 15 b ... l d K arar veçhile işbu ilanın neşri racaksınız. İşte o kadar. koşan bir san'at askı bulmakla kor ar yara ıgı us a e erını oy - 6 kişi yaralanmıştır. Kaza, 3, 7 oga a ın 1 

* kuyordu. Fakat 0'na yaı·dım nden nıyarak dünyaya yaymakla devam . tarihinden itibaren bir ay içinde müddet içinde 74 üncü maddeye 
' - pusluk bir tayyare dafii topun tah- lzınir (Hususi) - Vilayet Vete- ı il öd' • 

Bu hariku15de nıuvaffakiyetin herkes sonunda servet sahibi ol - ı edivorlar. mili esnasında vukua gelmiştir. riner müdürlüğü 15 adet P levne . · · . ı 
borcunuzu masra ar e emenız göre mal beyanında bulunmanız 

1 

R b 1 1 · · b - ı p • 1 t B 1 k borcun tamamına veya hır kısmına lazımdır. Beyanda bulunmazsanız sırrı ne idi? Rusyanın malik oldu - maktaydı. ,us a e erının cşigı o an v - Tahkikata başlanılmıştır bogası satına ınmış ır. un ar ıs-· . . . 
·· ' k. d h' Y lı R dı k" b d · b ·· n· h'l • · ""!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!o~ I men Karacabey harasından , •-·- _ ve)·a mezkur alacağın takıbat ~;a- hapisle tazyık olunacağınız ve bor .~u genç, cur et ar, a ıynne ne a uz usya r ı u a amın . rıs ugun ıag ı ew in eserıııi ta- _ ,,.... 

varsa hepsini bir araya toplıyarak yaptığı Rus balelerini görmeğe 1 ziz ile m~şguldür. Bir müddetten- mektedir. Bu suretle balenin yara- men de İzsıir vilAyet köylerinden sı hakkına bir itirazınız varsa yi - cu ödemez veya itiraz etmez.seniz 
bu derece mucizekarane teşh;r et- muvaffak olamadı. İmparatorluk • beriyse Serg~ Lifar lsminde bir tıcısı Diaghilew'in namı bir kere satın alınmıştır. Bunlar yetiştiri _ ne bu müddet içinde istida veya hakkınızda cebri icraya devam o
miye muvaffak ol~n adaın kimdi? tiyatrolarının kırtasiyecilerine kar[san'alkar balenin yirmi senelik ta- daha hürmetle anılmış, hatırlan _ rilerek aygırı bulunnuyan köylıre şifahen icra veznesine bildirme - Iunacağı ödeme emri yerine kaim 
Rus balelerinin yirmi senelik ınev- şı isyan eden, yeniy~ ve orij inale rıhine ait bir sergi vücud~ getir - mış olacaktır. uenilecektir. niz bildiraıed.iğ iniz takdirde bu almak üzere ilanen tebliı; olunur. 
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.SAYFA 1 

Havalara güvenmeyiniz ! 
Ani hararet değişikliklari ıizi nezle ve grip tehlikesine 

hırakabilir. Fakat 

···~~~ii! 

Vüuudünüzü bir kale gibi 
müdafaa eder. G R 1 P 1 N 
sade soğuk al hınlıgındar. 

mütevellit rahatsızlıkları 

değil, baş, diş, sinir ve 
adele ağrılarını da geçirir 

Afdanmayınız. Rağbet 

gören her şeyin taklidi 
ve benzeri vardır. 

GRİPiN 
yerine başka bir marka 

verirlerse şiddetle 
reddediniz. 

! iKDAM I 
• 

Abone Şartları 

DAHİLİ HARİCİ 

Sehelik 1200 Kr 2300 Kr. 
6 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 
3 aylık 300 Kr. 800 Kr. 

1 • 100 Kr. 

i LAN 

Riı inci Sahife 
İkinci ~abife 
İç <alıifcler 

TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

7 - 8 inci Sahifeler 

400 kuruş 
250 kuruı 

50 kurut 
30 kunq 

Bütün bir sahife veya ya
rını sahife ilan ıçin İdare ile 
görüşülür . 

DiKKAT 
Guctemlıe ilan vermek Is· 

tiyenler ya doğrudan doğ • 
ruya cazetemiz idar.,haneai· 
ne veya Ferdi Selek il&ıı bü
rosuna müracaat etmelidirler. 

Adres: İstanbu 1, Ankara 
caddesi 99/1 Adalet han No. 
3 . Telefon: 20607 

Tayyare PİYANKO Biletinizi 

nden alınız. 
Her lııqidetle yüzlerce lciıiye ikramiye verir. Tecrübe ediniz altlanma:uınız. 

Adrese Dikkat : istiklal Cadd~si Lale sineması yanında Lale gişesi 

• Sahibi: T. FiKRET - AHMET TOPÇU 

Dr. AHMET 
ZAYİ 

Askel'i terhis tezkeremi kaybet
tim. Yenisini çıkarlacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Galata Mahmudiye caddesi 
225 numaralı aparlımanda 

317 tevellütlü Abdullah oğlu 
Arif Keskiııkaya 

İKDAH 19 - Mayıs 1 Y39 

• 

Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 

Pazardan maada her 

gün saat 15 ten sonra 

Telefon : 40127 

G ZIN - Yenik ı andık Burnu 
Müjde : Açı L D ı Büyük fedakarllklarla teşkil edilen ( 5 Muganniyeli) 13 kişilik muazzam SAZ heyeti 

KEMAN . . . . . MUALLiM AaAPOZ i KANUN NADIR 1 
Okuyucu • • • • FEYZi KAPTAN 

KEMAN N el 1 
ı • • • • • • Okuyucu • BAY AN SAADET 

. A El ŞEN 1 TAMBUR MUHSİN ' Okuyucu • " &UNA 
BESTEKAR DRAMALI HASAN / I • • • • i ' Okuyucu ., ADViYE --- ,...,, . .. , ........... 

Sahibi ve Neşriyatı İdare Eden Baş 
Muharriri: Ali Naci KARACAN. Basıl

dı~ Yer: Son Telgı<.ıf Basım.evi 

COMBOS T J 11 f OR ı ' PiYANO • • • • • • SALAHADDiN ' Okuyucu • • "MÜNEVVER 
, ıı.n : ı ' Okuyucu • ,; ZEHRA 

... "' ..... . ... . .......... '"' • Güzel manzara - Mükemmel servis - ucuz fiatlar 

iNHİSARLAR UMUM 

Cinsi Miktarı Mı!hammen 

bedeli 

Motör (110 beygirlik) 1 adet 6950 

Motör ( 70 'beygirlik) 1 • 4500 

% 

MÜDÜRLÜGÜNDEN 
7.5 temi-
natı 

521.25 
3'.17.50 

Eksiltme 
şe~ 

Kapa.ı Z. 
Açık eks. 

Eksiltme 
saati 

10.30 
11 

I - Doç marka biri 70 diğeri 110 beygir kuvvetinde iki adet motör yuka,.ıda hizalarında gösterilen 

usullerle satın alınacaktır. 
il - Muharnreen bedeli, muvakkat temınat, eksiltme saatleri hizalarında göster;lnıiştir. 

III - Eksiltme 31/V /939 tarihine raslıyan çarşamba günü Kabataş la Lev1zım ve Mübayaat şubesin

deki alım komisyonunda ya;iılacakt,r. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alınabilir. 
V - İsteklıleıin eksiltme için tayın edilen gün ve saatlerde % 7.5 güvenme para!arile müracaatla

rı ve kapab zarfları ihale saatinden bır saat evveline kadar kanuni vesaikle birııkte mezkür ko-
misyon başkanlığına makbuz mukaoilinde verilmcsı lazımdır. 13430) 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deni" Hastahanui cildiye 
:r.ülıreviye mutahauısı 

Telefon : 23899 

Paıardan maada berır il n 3 den 
~onra ha•tılarını ~abul eder. 

Arlres : Babıali Cadae•İ Cata· 
lo~lu yok..1u köşebaşı No. 43 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKJ\IAN Ht:KİM) 

OAHILIYE MtiTEH.\SS15ı 

Divanyrılu !04 
Muayenehane saa.Jer!. Pazar 

hariç her gün 2.n - 6. Salı, Cu· 
martesi 12 - ~.5 fıkaray? 

1 
1 
1 

1 

Cinsi 

Emaye Tank 
> > 

miktarı Muhammen B. ~(;7.5 teminatı Eksilt-
Lira Kr. Lira Kr. ınenin şekli 

3 adet Sif 
10 • • 

37 _0()-
9400.-

277.50 
705.-

ve saati 

Açık ek. 14 
Kapalı Z. 15 

I - Şartnameleri mucibince 1 3 adet emaye tank hi-zalarında 

gösterilen usuilerle salın alınacaktır. 

11 - 1\1uharnmen bedeli 1 muvakkat «- ınina 1 ar· eksiltme ,,~.atle : i 

hızalJrında yazılıdır. 

Hl - Eksiltme 2/VI/939 cuma günü Kabataşta Levazım şubesi 

Müd'Tiyetlndcki alım >:omisyonu nda yaıplacaklır. 
JV - Şartnameler her gün s özı.i geçen şubeden parasız olarak 

alınabilir. Mi.inakasava iştirak edecek fırmalar fiatsız fendi lekLif· 
ler!ni mürıakasadan ·bir hafla evveline 1<adar Mlis!<irat Fı.brikalar 

şubesıne vermeleri ve teklıfl.erın in kabulünü mutazammın vesika 

almaları lfmmdır. 

V - Mühürlü ı.kı;ı mektubu mı kanuni vcsaikle '( 7.5 güven

me pı;rası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 

kapalı zarfların ihaıe saa'inden bir saaı ı:vwliııe yani saat 14 de ka-
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dar mezkür komisyon başkan lığı na m·;ak~b~u~z~m;;,-;;ukk~abblillli~nddıe~v;eıM·ihlm~e~sji Ji~İİİİİİiiiiiiİİİİİİ~İİİİİİ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lazımdır. 

VI - Diğer eksiltmeye girecekler tayin edilen günde 'ti 7.5 gü-
venme paralarile mezkur komisyona gelmeleri. (2654) 

1 - Şartnamesi mucibince • 1 • adet si.gara paket makinesi ka· 
palı zarf usulile eksiltmeye kon.muştur. 

Il ,.- Muhammen bedel sif •10.000· muvakkat teınniatı •750• 

liradır. 

TTI - Ek<iltme 3/VJJ.1n39 pa'zarlesi günü saat 10 30 da Kabataş· 
• .• Lev •rr , .• !ı.fi'b y.ı. ~ ıbesi 1Müdiriyetindeki Alım Komisyo • 
nunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler her gün sö2ü geçen şubeden parasız olarak 
alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek istiyen firmalar fiatsız fenni 
tckli!krini münakasadan <15• gün evvel tetkik edilmek üzere tütün 
faıbrikalar şubesine vermeleri ve teklifler:ııin kabulünü mutazam -
mın vesika almaları liızımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7.5 gü -
venme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva ede
cek kapalı zarfları münakasa gün'ü ihale saatinden bir saat evveline 
kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabılinde verılmelidir. 

.3475, 

~~~ . DENİZBANk~·~ • 

ADALARA GÖÇ VAPURU 
20 Mayıs 1939 tarihinden itibaren ikinci bir ilana kadar Cu

martesi, Pazartesi, Çarşamba günleri köprüden saat ll.30 da 
Modadan 12.()0 de bir vapur kalkacak tekmil Adalara gidecek
tir. Göç seferiyle naklolunan eşya % 50 tenzilata tabidir. 

lstanbul Kız Öğretmtın Okulu Satınalma Komisyonundan: 
Okulumuz için (950) :, • bedel tahmin edilen ve her nevi mah

rukat yakan bir adet Kalorifer l<azaııın ve l.eferr:iatı 24/5/939 Qar
şamba günü saat 14 de İstanbul Beyoğlu İstiklal caddesinde 349 sa
yılı binada Liseler Muhasebeciliğinde topianan Okul Komisyo
nunda açık eksiltme ile ihalesi icra Ldilccektir. 

İlk teminat 71 lira 25 ku•uştur. Bu işe girecekler bu nevi iş yap· 
tıklarına dair resmi dairelerden aldıkları vesika ve 939 yılı Tica -
ret Odası vesikasile belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (3180 


