
UYJSI RD n:aDK -
t 193 9 

si 

BU GAZETE 
lııtuın.ı.a • sek 1ahlaa lıaldld 

Üfılna ıuet•ldir 
lı1nlannı SON TELGRAF'a nrenler 
en çok okunan bir vasıtadan hakkil• 

llt!fade etmlf olurlar. ' 

En son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşa:n Gazetesi İDARE· tı.AN: Tel: 20827 
Telcraf : ht. Soa TelıınJ 

Her Karış Türk Toprağı Yekpare Türk Milletinin 
~ahramanlık Kefaletindedir, Ona Dokunulamaz! 
1

' Türkiye Dahili Ve Harici Görünür Hiç · 
Bir Tehlike Karşısında Değildir .. ,, 

mes'ul Ricalinin de Memleketimiz hakkında italyan 
Atfedilen Emelleri Tasvib Etmiyeceklerine inanmak 

ital ya'ya 
istiyoruz 

• • 
ltalya'ya 
Atfedilen 
Emeller 

Tayyare 
Piyangosu 
Talihlileri 
6ıncı 

Sayfada 

, , 

• 

• 

Po'!tscssions to•d .; 
and to·mt:'rrow 

~ 
Zoncs ot inft;tencc: 
to·d "\Y and to· 

, ... :m()rr~· ı · 

·.Trajan, leve-toi ·ı ••• 

Bu sabab mahallelere a11Jan ce tvellel"i halk tetkik ediyor 
(Yazısı • mcı ıahifede) 

Re isicum~urumuz 
~ay Ziyafeti 
Veriyorlar 

Ankara 11 (Hususı muha • 
birimizden, t•lefonla) - Re· 
isieumhur ismet lnön'ii tara • 
fından bugün Vekiller ve Ve
kliletler erkanına Çankaya
daki Cumhur riyaseti köş • 
künde bir çay ziyafeti veri • 
lecektir. 

Reşad Feyzi'nin Bu 
Harikulade Güzel 

Röportajını Beşinci 

Sahifede Ok ll) unuz 

Tino Rossi ve Sevgilisi 
Mir el Bali en 

Yarın İstanbula gelecek olan 

bu iki sevimli sinema yıldızı

nın hayatını ve aşklarım ye- ı 
dinci ~abi!eınizde okuyunuz. 

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

1nkıl8 b 
Hamlelerimizde 
Gevşeklik Yoktur! 
Dahiliye Vekilimizin 

Çok Mühim Ve Dikkate 
Şayan Bir Tamimi 

Hükumet Hiç Bir Rec'i 
Harekete Müsaade 

Edemez 

Prensipler Arasında Ahlakın' 
Faziletin İltizamı Ve Korun• 

mıısı En ~lühim ~levkii 
Tutuyor 

D enizbankm ısmarladığı va
purlarda bazı arızalar gö • 
rülmesl, Ekrem Königlıı 

yaptığı tayyare kaçakçılığı ve ni-

Fransız donanmasında yapılan hazırlık 

Alman ve İtalyan 
Hazırlığı 

Katalonya da Haı b Fiilen Bitti 

P aris 11 (Huausi) - İtalya 
ve Alınan askeri hazırlığı 

etrafındaki tahmin ve şayi
ala. devam etmektedir. Yalnız 

muhakkak olan iki nokta varsa 

o da biri İtalyanın Tunus ve So
mali hududlannda fevka!Ade ba
riz şekilde tahşidat yapması diğe
ri de gerek Bertin gerek Romanın 

(Devamı 6 ıncı aahife<ie) 

1 Hainan Adasının işgali Münasebetile f 

ingiltere· Ve Fransa 
Japonya'ya Karşı 

·jHarekete ~i Geçiyor? 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak 

hayet İınpeks meseleleri gibi batı 
hadiseler hakkında hüklımetin i-

L ondra 11 (A.A.) - Saliihi· 
yettar mehafil, Hainan a • 
dasının Japonlar tarafından 

işgalini hayretle karşılamıştır. 
Bu mehafil, bu münasebetle 

Butler tarafından geçen ikincikA-

nunun 27 sinde yapılım§ olan ve 
bugün de bütün kıymetini muha
faza etmekte olduğu söylenen be
yanatını hatırlatmaktadırlar. Bu 
beyanat, şu şekilde idi: 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

cab eden kanuni ve idari tedbirle- 1 
(Devamı 6 ıncı sahifede) HALiFENiN SARAYINDA l 

Eı fiatları pazartesi sabahından 
itibaren yeniden beşer kuruş yük
seltilmektedir. 

Belediyece konulan yeni narha 
göre karamıın ·ve dağlıca beşer ku· 
ruş zammedHmiş diğe · cinsler ü
zerine mevzu fiatlar olduğu gibi 
].ıırakılmıştır. 

Ar ahların 
ile ki eri 

4 Madde Halinde Dün 
Kongreye Bildirildi 

(Yazısı 6 mcı ııahi!ede) 

Bir İspanyol Güzeli 
TARİHİ ROMAN 1 Yazan: CELAL CENGİZ 1 

Dünyanın En Heyecanlı 
Aşk l\laceraııı 

• • Zaferden Zafere Koşan lsliım 
Ordularının İspanya'yı istilası 

• • Halife Ahrliilmelik'in 
Mekkeyi ;\Jnhnsarası 

e • 
Endülüs Hazineleri Kimlerin 

Elin<le ? •• 
~·~~...;;.;;.;;.;.....;;...~~~~~ 

ÇOK YAKINDA: 
Arabların eline e ·ir 

diişen Pren(\es Mar:yana 

SON TELGRAF Sütunlarında 
Okuyacaksınız! 
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1 
HADiSELER KARŞISINDA~ 
..__------Son Telgraf-· -U 

HANGist DOCU, SİZ 

ÇIKIN İŞİN İÇİNDEN-

O 
kuyucuların çoğu bir. giin
de bir tek gazete gorur

Jcr. Biz, meslek icabı, bü -
tün gazeteleri okuruz. İşte, bütün 
gazeteler okununcadır ki, hadi
selerin asıl mana ve mahiyetleri 
daha iyi anlaşılır. Her gazete bir 
telden çalar. Fakat, hakikat ha
zan ortadan kalkar, siz, arada şüp
heye düşmüş bir vaziyetet kalır
sınız. 

Mesela, dünkü İkdam gazete -
sinden şu havadis serlevhasını nak
lediyorum: ·Abbasağa mezarlığı 

tamamen park olacak ..• Bu hava
dis Haber rdikiınizde de var. 

Fakat, Haber refikimizdeki ha
vadisin serlevhası şöyle: •Şehir 

meclisi Beşikta§ta park yapılma
sını reddettL Ahba•ağa mezarlığı 
tarihi kabirler dolayısile aynen 
bırakılacak.• 

Buyurun bakalım.. Gelin de, çi
kın siz işin içinden ... Hangisi doğ
ru acaba?. 

YÖK.SEK TOPUKLU 

KADIN AYAKKABILARI 

Son günlerde, İstanbulda, genç 
kız ve kadın !ar arasında, fazla 
miktarda apandisit vak'aları tes
bit edilmiş.. A.lAkadar doktorların 
söylediklerine göre, bunun mü -
him sebeblerinden biri de, ayak
kabıların yüksek topuklu olması 
imiş .. Bu havadisi okuyunca, er -
kek olduğuma şükrettim. Bu so
ğukhavada, başımıza, bir de apan
disit ameliyatı çıkacaktL. 

NİÇİN SESLERİNİ 

ÇIKARMIYORLAR ACABA?. 

İstanbul şehir meclisi azası is
tifa etsin mi, etmesin mi? Kendi 
kendisini feshetsin mi, etmesin 
mi?. Tecdidi intibah kararı ver
sin mi, vermesin mi?. 

İşte san günlerin meselelerin
den, dedıkodularından biri de bu
dur. •Şehir meclisi istifa etmeli -
dir• diye bu mevzuu ilk defa or-

taya atan Yeni Sabah refiklmlz
dır. Fakat, mesele uzayıp gidiyor, 
herkeı; birşey söylüyor .. Yalnız sa
yın meclıs azası hiç seslerini çı -
karmıyorlar. Yeni Sabahtaki ar
kadaşlara bu noktayı hatırlatt:k, 
dedik ki: 

- Yahu, baksanıza meclis aım
sı hiç ses çıkarmıyor .. 

Yeni Sabahçılar şu cevabı ver
diler: 

- İşte, hiç seslerini çıkarma -
dıkları için istifalarını istiyoruz 
yL .. 

YE..'ll"İ GELİNLERİN SES -----
SAKLAMA ADETİ • 

Biz bu satırları yazarken, bir 
arkadaşımız, omuz başından fık

rayı okumuş .. Gülerek decii !d: 

- Eskiden adetti.. Yer., gclın -
ler ses saklarlardı. Konu, ""lazlar
dı.. Adeta görenler, onlar. dilsiz 
zannederdi. Konuşmamak bir ter
biye iktizası ıdi. Belki sayın şehir 
meclisi azası da henüz yen' inli -
hab edildikleri için, bir D!§an~ı 
hürmet ve edeb olarak hiç sc•
lerini çıkarmasalar gerek 

ÜÇ ASIR EVVEL 

PARİS NE HALDE İDİ~ 

Dünyanın meşhur şehirlerınden 

biri olan Paris herke;in ri>yasına 

girecek kadar güzeldir, ceği" mi~ 
Fakat, Parisin bir de t:irıhini tet
kik ediniz. Bu Il'~\'ZUa dair bJr 
Fransız gaz:etesi şunları yazıyor: 

·Pariste 17 inci asırda çirkef i
çinde yüzerlerdL Ancak zengin 
Fransızların evlerınde abdestha

ne bulunurdu. Bu abdesthane de 
bahçede kazılan bir çukurdan iba
retti. Diğer Parisliler ise, bütün 

çöplerini, bulaşıklarını olduğu gi
bi, idrarların' da sokaklara atar
lardı.• 

Şu sevimli Parisin eski halini 
düşünüyor musunuz?. Muhakkak 
ki İstanbul, üç asır evvel, Paris -
ten çok daha temiz ve güzeldi. 

AHMET RAUF 

IKÜÇÜK HABERLE~' 
* Filistin Arab heyetleri ara

sıntl ~ttihad hasıl ol'lluş, bunlar 
1 

Hıüşı.etek bir halde dileklerini kon-
greye arzetmişler ve alakadar -
!ara da bir nota vermişlerdir. Ya
hudiler de yalnız Balfur beyan -
tıMneı;inln tatbikini istemekte mu
sır davranmışlardır. * Yeni Papa bir martta seçi -
lecektir. Kardinaller heyetinden 
35 ı İtalyan %5 i diğer milletlere 
meru.ubdur. 

Hariciye Nazırı kardinal Pe -
çelll veklleten Papalık yapmak -
tadı.. Ölüm münasebetile Alman
ya V(; İtalyada resmi matem ya -
pılmıştır. * Kasablar şirketi belediyeye 
yeniden müracaat etmış ve et fiat
larının yaııiden arttırılmasını iste
m.İ§tİr. 

*Hariciye Vekilimız dün mem
leketimizden ayrılmak üzere olan 
İngiliz sefiri şerefine bir ziyafet 
vermiştir. 

* Atatürk köprüsünü Azabkapı 
cihetindeki dubaları üzerinde ya
pılan beton inşaatı bitmiştir. 
* ?.iaraşın kurtuluşu münase

betile yarın Beyoğlu Halkevinde 
bir toplantı yapılacaktır. 

* Belediye reisliği yakında şeh
rimizin muhtelif sokaklarına 2000 1 
llmba daha astıracaktır. * Dahiliye Vekaleti müsteşarı 
Vehlbin Başvekalet müsteşarlı -
ğın:ı tayini kararlaştırılmıştır. 

* Gaz vapurundaki kaçakçı -
!ık suçluları dün Beykoz müd -
deiumumiliği tarafından Üsküdar 
adliyesine teslim edilmiştir. * Maaş veremiyea ekalliyet 
m•ktebleri hakkında kat'l tedbir
ler alınacaktır. * Muhtelif yerlerde yeniden 
9 çocuk kütüphanesi ;.çılması ka
rar:aştırılmıştır. * Vali maerif müdürlüğüne 
gitmiş mekteb işlerini tetkik et -
miştir. 

..... ~-~ ............................................................ ... 
GÖKYÜZÜ~DE 

AŞK YARIŞLARI 
No. 113 

Melek bir koltuğa ilişti: 
- Yolda gelirken Cemile rast

ladım- Yolumu çevirdL 
- Ne cesaretle çeviriyor yo -

!unu! 
- Tatlılıkla .. Bana yalvararak.. 
- Ne istedi? 
- Ne istodiğıni tahmin etmedin 

mi? Sunanın işini çabuk bitirme
mi rica etti. 
Reşad omuzunu silkerek: 
- Buna ne şaştım, ne de kız -

dım, dedi. hakkını istemiş .. 
Ve ayağa kalkarak sordu: 
- Burada mı konuşacağız? 
- Hayır. 17 numaraya _çıkaca -

ğız. Ben telefonla bir oda ayır -
malannı söylemiştim. Sen İstan-

Yuan: lakender P'. SERTD.IJ 

buldan yeni gelmiş kardeşimsin_ 
anla yorsun ya? 

- Çok iyi o halde çıkalım. 

Be!vü otelinin ikinci katında, 

17 numaralı odada konuşuyorlar: 
- Cemilin bu kada~ yalvaraca

ğını ummazdım. O ne samimi ne 
cana yakın bir çocukmuş. 

- Öyledir. Çok. temiz yürekli 
bir arkadaş .. 

- Nikah işinin uzamamasını 

benden rica ettL 
- Ne cevab verdiniz? 
- Çok yakında olacak dedim. 
·- Gerçek mi? 
?.İielek güldü: 

· - Şilphesiz. Önümüzdeki pa -

Yeni Bir 
Piyes 

Hazırlanıyor 
Bu Piyesi Eminönü 
Halkevi idare Heyeti 
Temsil Edecekmiş 
Eminönil Halkevin:n Cağaloğ

Junda yapılmakta oları yeni bina-

p o L Si • 
1 

Ve .. Mahkemeler 
':" - .,., ' -;. .. ~ , . . ~ ":. .. 

1 y i Gün Oz Kardeşini 
D o s t 1 a rı .. ı Nasıl Of dürdü 

sının inşaatı haziranda biteceğini 'Biliyordum, Biliyordum, Buna 2,5 Lira Kira Parasını 
yazmıştık. inııaata sür'atle devam Amma Paraya İhtiyacım Vardı Vermemesi Seheb Olmuş 
edilmektedir. Yeni Halkevi bina- ' Evvelki gün senelik kirası 5 lira 
sının açılış töreninde temsil edil- s ilivri maliyesinde süvari glan bir tarla yüzünden Urlanın 
me '< u··zere Kemal Emı·n tarafından tahsildarı iken, vergi mü- . Deveci köyünde feci bir cınayet 
bir p•rdelik bir piyes hazırlan - . kelleflerınden _aldığı para- işlenmiş ve bir adam kendi öz kar-

kt dır B · E · .. ·· H 1 nın bır kısmını ıhtılascn zımrne -
ma a . u pıyes mınonu a - . .. deşini öldürmüştür. 
kevi idare heyetinden Agah Sırrı, tıne geç:rmekten suçlu ve henuz Mezkiır köy hallandan olan 
H'km t M ıu A 1 H l' d B _ 18 yaşınd~ bulunan Seyfeddin 

ı e ' e ıa vn ' a ı ' ay Demirsoyun muhakemesine dün Softa oğlu Tahir ismindeki katil 
rı, doktor Cc151 Tahsin, Müzeyyen, ka de · Na a· beraber sürdük 

Ağırcczada başlandı. r şı zım • -
İskender Fahreddin, Sami Ka- Reıs Refik Omay, kararnameyi !er Harlanın yarı kirası olan 2,5 ll-
rayel ve idare müdürü Bürhan ve rayı hemen vermesini söylemiş o; 

okuduktan sonra, mamun s~y -
arkadaşları tarafından temsil e- ieddine bakarak: kıs.ı bir müddet beklemesini rica 
dilecektir. Piyesteki eşhas şimdi- İ edince bu suretle aralarında çıkan 

- şittin ya? .. dedi. Makbuz at-
den tesbit edilmiş olup provalara münazaa sonunda Tahir, çifte ile 

lamak suretlle 34 lira zimmetine 
birkaç güne kadar başlanacaktır. ateş ederek öz kardeşi Nazımı ağır 

geçirmişs:n ! 

Marmara da 
Bir Canavar 
Yakalandı 

Dün Büyükada açıklarında bü
yük bir deniz canavatı yakalan -
mıştır. Bu hayvan 5 metro uzun
luğWlda ve 5000 kilo ağırlığında
dır. 

Boğaz balıkçılarınd&n Karnil
yas isminde bir balıkçı ve yardım
cısı tarafından atılan oltaya takı
lan bu canavar ancak; civardan 
g~cn 2 balıkçı motörü tarafından 
şişlerle öldürülebilmiş ve 3 mo -
tör tarafından sürüklenerek ba
lıkhaneye getirilmiştir. 

Canavar büyük bir vinçle ba
lıkhaneye çıkarılmıştır. Bir ba -
lıkçı bunu teşhir etmek üzere 70 
liraya satın almıştır. 

İkinci Nevi 
Ekmek 

Belediye tarafından fakir halka 
bir kolay !ık olmak üzere çıka -
rılacağını haber verdiğimiz ikinci 
nevi ekmek nümunesi Belediye 
kimyahanesinde tahlil olunmak
tadır. 

Bu yeni çeşid ekmekte % 20 ka
lın mısır unu, az nisbette yumu
şak un ve % 75 e yakın sert buğ
day unu bulunmaktadır. 
Diğer taraftan ekmek yapıcıları 

cemiyeti reisi Şevki; bu yeni ek
mek nümunesi hakkında cemi -
yetlerinin fikrinin alınmadığını 

söylemiştir. 

* Şişli - Fatih otobüslerinde 
planton Abdülkadir oğlu Abdul
lah ayni mahal otobüslerinde şo
för Abdullah oğlu Fuad turfanda 
karpuz yemek meselesinden ara
larında çıkan münauada Fuad 
AlıJ.ullahı çay bardağüe başından 
yaralamış suçlu yakalanmıştır. * Galatada altıncı vakıf ha -
nında nakliyat şirketi odacısı Yad
ya cğlu Parkif zalntay;; müracaat
la ayni han kalörifercisi Kizım 

tarafından başına demirle vurul
mak suretile yaralandığını iddia 
etmiş, Kazım yakalanmıştır. 

Ve ilave etti: surette yaralamıştır. 

- Bu hareketinin kanuna ay -
kırı olduğunu bilmiyor muydun? 

Delikanlı boynunu büktü. Acı ve 
titrek bir sesle: 

- Biliyordum, bay haklm, bl -
liyordum, dedi. Fakat pr.raya ihti
yacım vardı. 

Genç adamın bakışlarından çok 

Yaralı genç, hadiseden yarım 

saat sonra hayata gözlerini yum
muştur. 

Katil yakalanmış v~ tahkikata 
başlanmıştır. Her ikisi de evli ve 
birkaç çocuk babası olan bu iki 
kardeşten katil olanı 39 ve mak
tul de 35 yaşında bulunmaktadır. 

muztarib olduğu .ınlaşılıyordu. ı--------------

Derin derin içini çekti. 1 KISA POLiS 
- Ah yoksulluk!.. 
Başını önüne eğdi, iri siyah göz- HABERLERi 

!er .ni, bir müddet döşemede bir !-------------• 
noktaya dikerek baktı, baktı. Son
ra tekrar ağır ağır başını kaldır
dı ve hakimle göz göze gelince: 

- Ne yapayım?. Dedi. Meebur 
oldum!. 

Ve anlattı: 
- O gün tahsilattan dönünce, 

babam benden para istedi. Cüz -
danımda kendime aid beş para bi
le yoktu. Fakat babamın dileğini ( 
muhakkak yerine getirmem icab · 
ediıordu. Şuna, buna baş vur -
dum, arkadaşlarıma müracaat et
tim. Fakat hiç biri d~ küçük bir 
yardımda olsun, bulunmak iste -
mediler. Ceblerim dolu olduğu za
man yanımdan ayrılmak istemi -
yen bu iyi gün dostları, o gün pa
ras•z olduğumu anlayınca, yüz çe
virdiler ve ... 

. Suçlu yine sustu. Bir müddet 
dü~ıındü, sonra sözüne kaldığı yer
den devam etti: 

- Ve ben de cüzdanımda bu
lunan devlet parasından babama 
dilediği kadar vererek, onun gön
lünü yaptım. Bununh beraber, 
maaşımı aldığım zaman bu parayı 
ödeyecektim. 

S2yfeddinden sonra, Silivri tah
sil memuru Abdullah Niyazi ile. 1 
varidat memuru Ziya sorguya çe
kildiler. 

Nihayet genç müddeiumumi 
muavini şu iddiada bulundu: 

Maznun, Silivri maliyeı;.jnde, 

tahsildar bulunduğu sırad • mak
buzdan 62 varak atlantak suretile, 
üç mükelleften tahsil ettiği 34 li
rayı zimmetine geçirdiği, vukuf 
ehli raporu, suçlunun açık ikrart 
ve Amme şahidlerinin ifadelerin
den anlaşılmıştır. 

Makbuz atlamak keyfiyetinin, 
her on be~ günde bir, para teslim 

* 3097 numaralı Fatih - Şişli 

hattına işleyen otobüsle 86 numa
ralı tramvay Saraçhancbaşında 

çarpışmışlar ve hı:r ikisi de ha
sau uğramışlardır. * Edirkapıda 15 numaralı yük 
kamyonunu idare eden şoför Ha
yati Şehzadeba§ından geçerken 
yolun kenarında durmakta olan 
2125 ve 1723 numaralı otomobil
lereçarparak hafifçe hasara uğ -
ratmış, &uçlu yakalanmıştır. * Beyoğlunda Paşabakkal soka
ğında oturan kahveci Salih kıs -
kançlık yüzünden çıkan kavga ne
ticesinde Ziba sokağında 4 numa
rada umumhaneci olan dostu Fi -
!oyu iskemle ile başından yarala
mıştır. Filo tedavi altına alınmış 
Salih yakalanarak tahkikata baş
lanmıştır. * Şoför Feyzinin ıdaresindeki 
56 numaralı kamyon Sirkecide 166 
hasara uğratmıştır. 

edilirken, alakadar tahsil me -
murunca makbuzlar tetkik edi -
lirken anla§ılacağı suçlu tarafın
dan da bilindiği cihetle; maznun 
Seyieddinin, bu hareketile bağlı 
bulunduğıı daireyi atlatmak iste
mediği ve ihtilas suretile zimme
tine para geçirmediği kanaati ha
sıl olıtıuştur. 

Bu itibarla, suç adi zimmet ma
hiyetinde olup, ceza kanununun 
203 üncü maddesine rr.uvafıktır. 

Suçlunun yaşının da nazarı iti
bare alınarak, ona göre cezasının 
kesilmesine karar verilmesini is
tiyorum. 
Duruşma, karar vermek için 

başka bir güne bırakıldı. 
MEHMED HiCRET 

- ______ !!'"'!' 

zar günü .. 
- Nikah mı, nişan mı? 
- Nikah .. Nikah .. Nişana fa -

lan lüzum yok. Ben zaten nişanı 
manasız bulurum. İyice anlaş -
malı .. Konuşmalı .. Ve münasebet 
ilerlemeden nikahı kıymalL 

- Herkes içıtı böyle mi düşü
nüyorsunuz? 

- Evet. Kızım için böyle düşün
düjüm gib~ kendim için de. 

- Fakat siz beklemeğe mec -
bursunuz. Çünkü, henüz bay Ta
birin nikahı altında bulunuyor -
sun uz! 

- Hakim bu hafta ayrılık ka -
rarını verecek. 

- tıam alıncıya kadar on beş 
gün geçer. Hiç olmazsa bir ay 
beklemeliyiz .. 

- Bunu nasıl söyliyebilıyorsun, 
Reşad; bir ay, benim için bir asır
dan daha uzundur. Kararı alır al
maz, ilamı da alacağım. 

- Bu kadar aceleye lüzum var 
mı? 

- Evet çünkü ben artık gece -
!eri uyku uyuyamıyorum. 
Reşad işin ciddiyetini anlayın

ca düşünrneğe başladı. 
- Burada evlenmesek fena ol

maz. 
- Niçin? .. Bir korkun mu var? 
- Hayır. Kimseden korkmuyo-

rum. Sadece bir saygı.. 
- Kime karşı bu saygı? .. 
-• Muhite karşı. Çünkü ben, 

çok fena bir mevkie düşeceğim. 
Herkes: (Tahirin karısını iğfal e
dip kocasından ayırdı') diyecek. 

- Herkesle benim i~im yok. Ku
laklarımızı tıkarız. 

Melek birdenbire Reşadın boy
nuna sarıldı. 

- Sen beni sevmiyor musun? 
- Sevgimden ~üphe mi ediyor-

sun'! .. 

~ O halde İstanbula gideriz. 
Zaten ben burada pek sıkılıyo -
rum. 

- Fena fiki.r değil amma .. Su
nayı burada mı bırakacaksın? 

- Onu sokakta bırakmıyorum 
ya. Nikahlandıktan sonra, o da 
Cemilin malı olacak. Suna zaten 
evlendikten sonra beni aramaz kL 

- Ya öteki çocuklar? .. 
- Onları da birlikte götürürüz. 

İstanbulda bize yük olmazlar. 
Teyzeleri çocukları ço.c sever. :Kos
kocaman bir yalıda onlar da otu
rur, biz de .. 
Reşad cevab vermedi. 
- Bir şey içmiyecer.: misin, Re-

şad? 
- Rakı içelim .. 
Zile bastılar .. 
Garson geldi. 
Reşad: 

- Bize bir şişe rakı ile bol me
ze getir .. 

Dedi. Garson biraz sonra bir 
tep.;i ile döndü. 
İçmeğe başladılar. 
Melek, Reşadın tereddüdünil. 

görünce: 
- Neden düşünüyorsun? dedl 

Sunanın mes'ud olaoajından emİD 

Vergi 
Temyiz 

Komisyonu 
Kazanç, Buhran, 
Muvazene Hava 

Vergileri itirazları 
Maliye Vekaletinde teşkil olu

nan cvergi temyiz komisyonları. 
hakkında dün defterdarlığa bir e
mir gönderilmiştir. 

Bütün vergi mükelleflerini ala
kadar eden bu emre göre; Anka
radaki 2 numaralı temyiz komis
yonu İstanbul, Ankara ve İzmir 
vili'ıyeUerinden başka vilayetlere 
aid. kazanç, buhran, muv~ene ve 

hava kuvvetlerine yardım vergi
lerile bilumum vilayetlerin ve -
raset, intikal ve hayvan vergile -
rine aid temyiz evrakını tetkik ve 
karara bağlıyacaktır. 

Yine Ankaradaki : numaralı 
temyiz komisyonu ise Ankara ve 
İzmir viliıyetlerile şehrımizinu ka
zank, buhran, muvazene ve hava 
kuvvetlerine yardım vergilerile 
bilumum vili'ıyetlt!rin muamele ve 
istihlak vergilerine aid evrakı 
tetkik edecektir. 

Hatay da 
Atlı Spor 
Kulübü 

Hatayda Türk kılalı kumanda
nı albay Şükrü Kanatlının reis

liğinde bir atlı spor klübü tesis o
lunmuştur. 

Bu kliibün ilk gezintlis Pazar 
günü yapılmıştır. Asker ve sivil 
60 kadar süvarinin iştirak ettiği 

ilk gezintide Arabalı mevkiine 
kadar gidilmiş , oradan Karaağaç 

ve Arsuz yolu üzerinden dönül
müştür. 

Hatay muhitinde büyüK bir a-
1.Ak'i uyandıran atlı Fpor itıubü -
nün gezintileri her Paz~~ tekrar 
olunacaktır. 

Bu klübün sivil az:ılan; hep bir 
formada elbise ve çizme giyecek
lerdir. 

Ekmek Yapıcılar 
Cemiyeti 

Esnaf cemiyetleri heyeti umu
miyelerinin akdine devam olun -
maktadır. Bu arada ekmek yapı
cıları ceıviyeti heyeti umumiyesi 
toplanmış, ekmek yapıcıları ce -
miyetinden çekilen yarı idare he
yeti azası yerine Ali Tamer, İsma
il Ekin, Muharrem T(lkcael inti -
hab olunmuşlardır. 

Sövüp Saymış 
Sultanahmette oturan Ayşe dün 

çamaşır yıkamış ve kendi bahçe
sindeki iplere asmıştır. Llkin 
komşusu Fatma, bu çamaşırların 
kendi bahçesine gölge verdiği id
diasile Ayşeye sövüp saymıştır. 

Bunun üzerine Ayşe de Sultan
ahmet 3 üncü sulh ceza ınahke -
mesine müracaat etmiş ve Fat -
mayı 3 gün hapse mahkilm ettir
miştir. 

değil misin? 

Reşad ilk kadehi susuz içti: 
- Bilakis. Cemil onu mes'ud 

edebilecek bir erkektır. 

- Ya sen? .. 
- Ben, kendime güvenemiyo-

rum. Acaba seni mes'ud edebile
cek miyim? 

- Saadet, kadınlar;n elinde ya
nan bir meş'aledir, Reşadcığım! 

Kadın isterse, bu meş'aleyi ölün
ciye kadar elinde tutar, söndür -
mez. İsterse, yere vurur. O .:aman 
erkek bedbaht olur. 

- Bu meş'ale yere düşünce. bed
baht olan yalnız erkek midir? 

- Kadın, bu meş'aleyi yeniden 
bir başkasının ateşile yakabile -
ceğ!ne kani olmadıkça yere at -
maz. 

- Şu halde erkeğin saadeti de 
kadının elinde demektir. Erkek, 
bu meş'alenin uzun müddet yana
cajına nasıl emin olabilir? 

(Dn-• nr) 

Avrupa ve Amerika 
Yazan: Ahmed Şükrü ESMEJI 

Bir haftadanberi, dünya mat ' 
buatı, Ruzveltin gizh bir Fncüııı 
içtin,aı:ıdıı söyied:ği sözlerle ın 
guldür Cıımhurr~isi, A'ırupan• 

bir harb arifesinde buiunduğuıı 
söyledi mi, söylem•di mi? Ve !• 
merikanın hudutları l'ransad 
başlar dedi mi, demedi mi? 
yolda sözler söy !ediği şayi ol 
olmaz, Almanya ve İtalya gaze 
teler~ Ruzve!te karşı şiddeti. 
zılar yazmıya başladılar: • Yah 
ileti., «mecnun., cmcfli'ıç., i 
Ruzvelt hakkında bu matbua 
kullandığı bazı sıfatlar. Diğı!r 

raft,ın İngiliz ve bilhassa Fra 
matbuatı, sevinç içindedır. Hal 
Fransız gazetelerinin bu sevin• 
bazı Alman gazetelerini hiddel 
lendirmiştir. Bu Alman gazel 
bunu Versay zihniyetinin dev 
teJ.akki ediyor. Ve Alman - Fr• 
dekJ.arasyonunun imzo.sından 
ra artık Fransanın aklı başına 
meli idi diyor. 

Ruzvelt, kendisine atfedilen 
lerı söylemediğini kendine maJı 
sus ~arih ve kat'i ifade ile bild' 
miştir: 

- Saçmadır. 

Demiştir. Fakat buna rağııı 

birçok Amerika gazeteleri, Av 
paya karşı aldığı vaziyetten dO 
layı Cumhurreisini tenkid edil 
!ar. Bunların yazdıklarına # 
Ruzveltin son birkaç ay içind• 
kib etr.,.ye başladığı ~iyasct, ~ 
merıkayı otorıter devletlerle 1 

harbe sürükliyebilir. Halbuki il 
yük harbden sonra hayal suk• 
na uğrıyan Amerıka halkı, Av ' 
devletlerinin kavgalarına kal 
mak istemiyor. 

Her şeyden önce iki şeyi bit 
!erinden ayırmak llzımdır: 

1 - Amerikanın müstakbel 
Avrupa harbinde takilı edecel' 
yaset. 

2 - Cumhurreisinin sözleri 
ya siyaseti etrafında bugün JoJ 
rikada yapılan mücadele. 

Amr!kanın müstakbel bir f.
1 

rupa harbinde nasıl bir yol tP 
edP.Ceği bugünden kestirile 
Bu, harbin çıkış şartlarına 'l/e 
kişafına bağlıdır. Am~rika, bU, 
den, Avrupa devletlerile bir ıl· 
faka giremez .Bu, Amerilt8 

an'anesine aykırı olur. Fakat' 
hesız, Amerika halkının seıııl" 
tisi demokrasilerin tarafınd 
Ve ~ğ•r Avrupada demok!•1 

otoriter devletler arasınd~ 
harlı çıkar ve bu mücadele .. 6J 
hal neticelenmez de bir ı:ııu 
devam ederse, Amerikanın 1' 

(Devanu 6 mcı sahif,I 

... ..,,.~···. ·. M- !:' ........... .,, .... ;.· .. • . . F 1 R ... /A ." - .• ' J:. , ' 
- ,. • 1 
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Fıkra nılisabalı:amn, oh;r'Ucııl" 
nfmdaıı bıiTi'k bir raibelc 
olola. Ernlce de bildlrdliimll ,ıtİ', 
&TtD ouaıula, yan.l dunden 

fıkra musabakam.ıs için "'1"bı 
mölılel nlbaJd bulmakladu. 

BU6ÖDdeD itibaren ~ecel< •-..t 
maalesef mlisabalıJa tbhll oA'J 
eaktır. Bhıı•m•le7h okDT'I-:--~ 
c1aıı arlık tı1tra riiıadumem_..-

ederiz. " 
An<alı burtln• kadar rolnıd 

mir.de epe7ce bir :rekiıı JıallJl.ıe 
naıı fıkn lan neşredecetı.. ~ 
ikişer, tlçer fıkra n.......ı.orek• ;. 
sür'atle ba5ouJ olacatız. O .,.ıı 
ve .• e de blldlrdlilmb &ibl, -;ı 
fıkralan tayin etmek ilure. 
en.ta.nınmn l'eJ'lerlne müra~'ı 
tı.. Ve dettee alan fıkra soJo 
hedlyelerlmbl Yerec<tıs. 

Müteessir 01J1l11ş 
itan koca ata ... .......,... ~~· 

tardı. K.av!'anm en blddeUl D ,t· 
erkek karısına kıifürler -~~ 
rua da kocumı cevapus b&.f&V'" ~ 
o da küfürlerle mukabele ed11 

Ana ve babasının_ kav~"' 
ç0euk, fena halde müteessir 
lan. luçlnra atlar. .f. 

Bir arkacWıı ,-anma 50k•1'~ t<' 
masmm sebebini '"'Orunc• çoC 

verir: ı' 

- Nasıl at1amJ7a7.,.,. ~~ ..... 
ınnda babam anneme eıtek 
nem de babama haJV&D· l 

- Bwıdaıı sana neT ,,.-~ 1 

- Sana neT demekle el"' lfl1 ,. 
anntm eşek olsa, baballl ~ 
bm onlanD anımula 1ı;allf 

:rım. der. ~ fi" -- ~ .,, 



içtimai Dertler 
~------------------~~ Dr. Mazhar Uzman Bu 

Hususda Ne Diyor? 
Yazan: RECAİ SANAY 

ir müddettenberi tetkik mak sadile Mısırda bulunan Profesör 
Mazhar Osmanın üç günden beri avdet etmiş olduğunu haber 
aldım. Sayın Profesöre gidip hem bir •hoş ııeldinlıı! • dedim, 

hem de anketimiz için fikirlerini aldım. Bu salihiyetU hekimimiz, / 
balımız bu hu.mııta ne diyor. 

- Bizde en çolr. kullanılan sert 
içki rakıdır. Ve bunun kaldınl -
nıaaı pelr.AIA mümkündür. Hem 
kaldırılmalıdır. Rakıda yüzde 40 

dan 60 a kadar alkol vardır. Hal
buki prabda yüzde 20 yi bul -
ınaz. Birada yüzde 2 den 7 ye ka
dardır. Onun ~in şarab ve biranın 
rakıya nazaran mazarratı daha 
azdır. Keyif vermek için biradan 
çok içmek !hım geldiğinden mi
de kabul etIIW!Z. Şarab yemekte 
içilir. Rakının al<§amcılığı şahıs 
için, millet için, cemiyet için mu
sıbettir. Rakı içmek itıyadında o
lanlar her akşam, vücudlarına 200 
gramdan bir litreye kadar zehir 
•akarlar. Akşamları içme saati 
gelince anasının memesini arıyan 
Çocuk gibi huysuzlanmıya baş -
!arlar. 

Halbuki rakı A vrupada aşağı 

sınıfın içkisidir. Bizde ise buna, 
daha ziyac:k! yukarı sınıf düşkün
dür. Her memleketin kendisine 
lllahsııs rakısı vardır. Birbirlerile 
ınüsabakaya çıkarlarsa zehir re
korunun hangisinin kıracağı an
laşılır. 

Halihazırda hepsi de ayni de
recede Mettir. Alkolü siyasi, iktı
Sadi ve içtimai sebeblerle kaldır
ınak imkanı olmadığı zannolun -
duğu bugünlerde, hekimler baş
ta olmak üzere bütün mütefek -
kirler rakı, konyak ve likör sını
fını kaldırmayı, şarab ve birayı 
tamim etmeği düşünmektedirler. 
Halihazır ınedeniyetiıUn Meta, 
harcı İÇerisiJ>e içki modası karış
mış olduğu için şimdilik büsbütün 
kaldırılması mümkün görülme • 
ınektedir. Lakin, bir gün bu moda 
da geçecek ve içki ku!1anmak a
Yıb sayılabilecektir. 

Rakı, derecesi indirilse iyi olur. 
Fakat bu defa da çok içerler. O
nun için bu pek faydalı bir tedbir 
değildir. 

- İçkiye alışmalrta imil ve se
bebler nek:rdir? 

- En büyük Amil görenektir, 
teşviktir. İnsan ilk kadem ekse
riya bir dost elinden •adam sende 
ne olur!• diye alır. Bu hal taaddüd 
eder. Kabiliyete göre muhtelif de
recede bir itiyad peyda olur. Za
ınanla o itiyad kuvvetlenir. Ba
zıları ne olursa olsun itiyadından 
Vazgeçemez. İçki yavaş yavaş şah
sın seciyelerini yıkar, çalışma kud
retini azaltır. Metin ahlakı sarsı
lır. 

:ıceza eğlencesizlik te içmeğe 
teşvik eder. Bir de halk •cğlı:nce. 
denince •içki• anlar. Halbuki mun
tazaın çalışmağa alışmış ınsanla
rın en doğru eğlenceleri şunlar 
Olınalıdır-

l Spor, tenis, kızak, paten, avcı
ık, balıkcılık, ata binmek, dans, 
•tlaı· . 1 . ızmın envaı, kıraat salon arı, 
sıneınalar, konferans yerleri, iç
inek itiyadının önüne geçecek JT1<'-

Mazhar Uzman 

deni şeylerdir. Bu"llar olmazsa her 
kes, cümlei asabiyesinin muka -
vemetine göre yakasını bu nı~n
hus iptilaya kaptırır. Sinirleri me
tin olanlar bu iptiladan az çok ko
laylıkla kurtulabilirler. Fakat ba
zıları için kurtuluş çok gü~tür. 
İçki ne müth~ zekaları söndür
müş ne metin vücutları yıkmış, 

ne emeklerle meydana gelmiş şah
siyetleri hl~ indirmiştir. 

- Yeni nesille, eski nesil ara
sında içki bakımından fark var 
mıdır?. 

~Vardır. Yeni nesil içk. müca
dele&inin 5emcrclcrin.i gostermış
tir di!mek~ tereddüd etm<yız. Ve 
çok memnunuz. Eskisi gibi ayyaş
lar •akşamcılar» pek az kalmıştır. 

Gençler pek çok mümsiktiT. İçkiye 
şuurl bir tarzda düşman olmuş
lardır. Eskiden müştehir, mukav
vi, hhım diye yanlış propagan -
dalarla gençliğin önüM! sürülen 
içkilere yeni nesil zehir, felaket, 

ayıb diye bakmaktadır. Bu çok 
mes'ud bir teliikkidir. İçk• düş -
manhğı şahsın !>elametı ve va
tanperverlik namına hırsıca'1 etti. 
Sabahleyin erkenden, kitablar el
lerinde sokakları dolduran genç

ler ~alışkandırlar İçkiye iltifat 
edemezler. İçki iifetır.r. kar~ı en 
iyi karantina çalışmak, spor yap
mak ve öğrenmektir. 

Eczacı, Tabib ve 
Kimyagerler 

Beyoğlu yerli askerlik şubesin

den: 

Beyoğlu yerlı askerlik şube -
sinde kayıtlı yedek kimyagerlerle 
yedek eczacı ve tabiblerden kim
yager olanların üç gün içinde ib
tisab vesikalarile şubeye müra
caatları ilan olunur. 

ZORBALAR 
SALTANATI 
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d !<_alfa; hanımefendiden her hal
d ~ Ltifat görecekti. Beş on para 
.:: bahşiş va.rdı. Hülasa; sevine, 
he~ıne odasına çekildi. Hanımını 
ın 1<>ıncğe başladı. D~ha rolü bit

eıni ı· bi ş ı. Her halde bu tiyatronun 
r <!e "k · · l'e . ı ıncı perdesı vardı. Cari -

c~C nasıl olup ta ikna edebile
,, ttdi? Hiç şıiphe yok ki; cari,e r.er 
sıı ' ır gelmez Nihadın daiı \ ,ıne 
tınak · 

Itıı ıstcyccektı. Asıl dananın 

l'a::ruğu o vakit kopacak;ı. Küçük 
ltı, at>b ri N ; ıa t ile sarmaş olan 

·ı bu • 
Sfııct ~ene le rcc alışmış daire -
d ,.. 

1
en. uzaklaştırmak kolay bir iş 

eıo~ dı. 

lI ı.,. h" b" ' > ır fÇYdcn haberı ol -

• auu; M. :>ıımı lı\ARAYEL 

mıyan cariyeyi geceyarısı Nihadın 
yatak odası önünden yüıgeri edip 
yalnızlıklara ve ıssızl!klara garket
mek folfıketlerin felaketı dı. 

Zavallı kız; kimbilir ne hale ge
lecekti. Beyninden vurulmuşa dö
necekt~ Muhakkak ki o dakika -
dan itibaren isyan eder ve yaşa -
mazdı. Çünkü Nilıadı çıldırasıya 

seviyordu. 
Her halde bu akşamki facia mü

himdi. Kalfa he ha" mına hiz
met etmekle müftehır bir ka b fe
rahi :.. içınde idi ve hem de z;ı -

vallı kıza acıyordu. 

Nihaıf; kalfası gıttikten sonra; 
kapı arkasında bclunan N "rtdana j 

Hak= Kuvvet 

._J _Y_e_r_i_n_d_e_B_i r_K_a_r_a_r_J 

Çocuklara Yarar 
Filmler Çevriltilecek K urd ile kuzu hikayesini bi

lirsiniz.. Kuzu masum ve tec
rübesizdir. Kurd yanına so

kulur. Ona bin türlü dil döker, 

kandırır, yeşil ınıara, buz gibi su Bülfük Şehirlerde Çocuklar 
başlanna doğru gezmeğe götürür. 

• 
/cin 

' 
Sonra, onu yer. 

Dünyada kurdlar çoğaldı. Her 
ııün bir yeni kuzu parçalanıyor. 
Şu günlerde dünyanın haline ba
kınu. Her taraftan harb kokusu 
geliyor. Kuzular meliyor. Kurdlar 
kuyruk sallıyor. 

İlkbahar, kuzu mevsimidir. Ku
zular, hep hu mevsimde kurdlarm 
tuzağına düşerler .. 

Milyonlarca kişilik ordular ha
zırlanıyor. Bunlar ne olacak?. Ne
reye yürüyecek?. 
Hazır ol cenge ister isen sıLlhü ıe

lıih. 

Namık Kemalin bu sözünü unut
mıyalım. Sonra, Tevfik fikrctin şu 
fikrine bir kere daha inanalım: 
Hak= Kuvvet 

BORHAN CEVAD 

Mühim Bir 
Tamim 

Maarif Vekili Hasan ali Yü -

Husuis Sinem al ar Actırılacak • 

S 
inamanın gençler ve tale -
beler üzerindeki büyük te
sirlerini ve öğretici fayda-

sını ehemmiyetle nazarı dikkate 
alan Maarif Vekaleti bütün mede
ni memleketlerde olduğu gibi 
memleketimizde de bundan esaslı 
surette istifadeyi kararlaştırmış
tır. 

Vekalet; gerek ilk ve gerek or
ta tahsil çağındaki çocuklar için 
şehrimizde bunlara yarar çocuk 
filimleri çevirtecektir. 

Vekfilet bu hususta müfettişlere 
bazı tetkikler yaptırmakta ve muh
telif şehirlerde sinamalara giden 
halkla çocukların sayı ve nisbet
lerini, herkesin en çok hangi !i
limleri tercih ettiğini gözden ge
çirtecektir. 

Vekfilet şehrimizde veya An -
karada seri halinde öğretici filım
ler• çekitrecek, bunları talebeden 
başka muhtelif san'at erbabı hal
kımızın da istifadesine koyacak-
tır. 

Ayrıca Avrupa ve Amerikanın 
en son teknik ve öğretici !ilimle
rinden de müteaddid ıerikrin sür
aUe getirtilmesi için teşebbüslere 
geçilmiştir. 

Diğer taraftan İstanbul ve An
kara gibi büyük şehirlerde 10 ya
şından 18 yaşına kadar olan ço -
cukların gidebilecekleri sinama • 
ların ayrılması da düşünülmek -
tedir. 

Bu kabil yerlerde Vekfilet ço
cuk sinemaları açtıracak ve 10-18 
y~ arasındaki çocuklar yal= bu 
sinemalara devam edebileceiller
dir. 

Bu sinemalar açıldıktan sonra 
çocukların v !ev ki eb~veynleri 

ile bir arada bile olsalar büyük
lere mahsus sill<!malara gitmele
rill<! müsaade olunmıyacaktır. Ay
rıca her mektebde bır sesi 1tne
ma maklnesi bulunm:ısı ve bir si-
nema salonu tesis olunması hak
kında da ehemmiyetle çalıplnıak
tadır. 

cel dün Maarü Müdürlüğüne ŞU 

tamimi göndermiştir: ı M A A R 1 F 1 ş L E R 1 
• Teşkilatımız mensuplarından 

vey:ı dışarıdan e•ki harfierle ya- ı '/16 "f ş j • B • 
zılmış mektu~lar alm~kt:.yını. ırıaarı urası ıcın ır 

Kimden gelirse gelsın ve neden f 
bahsederse etsin bunları ~ • u ına
dığımı ve okumıyacağımı bütıin 
al~kadar olanlara bildiriri'.'J.• 

~-

Pendi~ Bele~iye Reisi 
Cevab Veriyor 

Gazetemizin 6 şubat 939 tarih 
ve 687 sayılı nüshasında (birimizin 
derdi hepimiz.in derdi) sütunun
da (Pendik belediyesinden bir şi
k.Ayet) aerk·vhası altJnda çıkan 

bir yazıya Pendik beledıye reisi 
şu suretle cevab vererek okuyu
cumuzun şikayette haklı olma -
dığını kısaca anlatmaktadır: 

•- Pendikte balıkçı sokağında 
1 numaralı evde oturan Yanyalı 
İsmail oğlu Ahmedin kaymakam
lığa verdiği ve belediyemize ha
vale edilen istidası, usulen zabı

taca tahkik edilerek keyfiyet, 23/1/ 
939 tarihinde kaymakamlığa a:-
zedilmek suretile mesküt bırakıl
madığı, Ahmed yazıldığı gibi ço
cuk olmayıp 24 yaşında bir aya
ğından az malül ise de her işi ya
pabilir bir genç olduğu gibi bir 
sene evvelisine kadar sandalı ile 
balıkçılık ~ttiği ve son zamanlar
da kendi malı olan kl>hvesini işlet
tiği ve kirada bir evi bulunduğu 
ve iaşesile mükellef kendi başın
dan başka kimsesi olmadığı ve 
malt vaziyeti düzgün olduğu bit
tahkik anlaşıldığından adli müza
heret ilmühaberi verilmemiştir. 

Binaenaleyh belediyemizce mü
zahereti adl~·e ilmühaberi bila
t.eemmül wrilmediğlni ve müs -
tehakkına verild.ğini saygılarımla 
arzederim. 

Pendik belediye reisi 
Y. Tongay 

yaklaşarak: 

- Kız, gördün ya! .. Artık bun
dan sonra benimsin? .. Naza çeke
yin deme kendini .. Hınzır ıki saat
tir öldürdün beni. .. 

- Görürsün bu akşam ... 

Nuridan önüne bakmış susu -
yordu. Nihad, liıflarma şunu da 
ilave ettı: 

- Haydı çabuk ol yemef.e ine -
!im ... İ~ittin ya ... Bok kalfa ça
buk olunuz dedi. 

Diyerek kuvvetle elinden tuttu 
ve yemeğe götürmrğe savaştı. Hal
buki kızın arkasında ince bir tül
den başka bir şry yoktu. 

Nuridan, çığ! k basar gibi ses
lencli: 

- Ay! .. Dı.:runuz bu kıyafetle 

ne•cye go'Ürüyorsun beni?. A -
yol, d ~a simdiclcn şaş.. ış gö-
rüyorum seni.. 

Nıh.ıd. afu '.)aıi •. 
ı 

<ırıduna baktı. 1 

Rapor Hazırlaıııyor 
Ş 

ehrimizdeki mektep müdür
lerinin evvelki gün muhte
lif yerlerde toplanarak Ma-

arif Şürası hakkında görüşmeler
de tulunduklarını dün yazmıştık. 

Bu ıçtimalardan sonra dün de; 

Lise ve Orta mektep müdürleri ; 
mekteplerindeki muallim meclis

lerini toplamışlar ve Şiırada gö • 
rüşülecek meseleler etrafında fi
kir teatisind~ bulunmuşlardır. 

Neticede her munllimbı Şura • 
dan beklediği işlerin ve muhtelif 
maarif mevzuları hakkındaki fi
kirlerinin toplanarak her mektepj 
idaresinin bunlan bir rapor ha
linde Maarif Müdürlüğüne bildir
me>i kararlaştırılmıştır. 

Ayrıca; yakında; bütün Orta 
mektep ve Lise müdürleri; Maarif 

Müdürü Tevfik Kutun reisliğinde 
umumi bir toplantı yaparak bu 

Leblebicilerin 
Dünkü 

Toplantısı 
Dün leblebıciler cemıyeti saat 

14 de toplanmış, bu smelik kong
re ıçin icab eden ekseriyet te·ni'l 
edilmiş olduğundan ruznanı~ mu
cibince müzakereler yapılmış ve 
neticede şu zevat seçilmişlerdir; 

Asli azalıklara: Ali Avdan, Ah
med Özel, Mustafa, Yunus, Ah -
med Kalfa ve Mchmed Usta. 

Yedek azahklara da Arif, Hamza, 
Mustafa, Hasan Ramazan ve Yu
suf seçilm~lerdir. 

Dediği doğru idi. Çırçıplak idi. 
HH ikisi de kendilerine çeki dü

zen verdiler .. Ve yemeğe indiler. 
Alelacele yemeklerini yedikten 
sonra yatak odalarına çekildiler .. 

* Esirci hanımla carıye Hamid e-
fendinin konağında güzel bir saz 
filemi yapmışlardı. Cariye çalmış, 
güzel sesi!" okumuş, hatta müte
addıd kereler de oyr.amıştı. 

Hamdi efendi, ikide bir de içini 
çekerek 

- Ah; nerede Kamertab!.. Ne 
yapahM? Böyle oldu bu iş. 

Diyrrtk derdini döküyordu. E
sircı hanım Ha'llıd efendıııin der
dmi • ·nlcnaırmek iç.:ı bir aralık 
neş'e iç 'l~c şunları seıyledi: 

- ! . .ih. efenJi hazretleri .. Al
lah sızC' acıd .. Hem sızin ve hem 
de ç luk çocugur· •un hayatı kur
tddu. Dcğrusu Kamertab çok ha
yır!. bır ktzmış. 

- Ah, ne sıh luyorsun 1'amm' 

hususta görüşmelerde bulunacak
lardır. 

Öğrendiğimize göre dünkü mu
allim meclisi içtimalarında; he -
men bütün muallimler, Şürada: 

bilhassa mektep kitapları mesele
sin;n ehemmiyetle mevzuu bah
sedilmesini istemişkr ve birçok 
kit:ıplardaki terimlerin hayatiyet 
ifade etmediğin kolaylık yerine 
bilakis güçlük doğurduğunu söy- ı 
lem işlerdir. 

Bu meyanda; bugün talebe ~!in
de bulunan bir takım ders kitap
larının, terimlerin aksine olarak 
Arapca ve Acemce kelimelerle do
lu olduğundan da ehemmiyetle şi
kayet edilmiş, muallimler tara
fından yazılmıyarak pedagoji bil
miyenlerce vücude g~tırilen bazı 
kitaplardaki muğ!ak ifadelerin 
gen·; dimağları körlettiği be an o
lunmuştur. 

Kadın 
Hekimleri 
Toplantısı 

Türk Gı'l• kologi Kurumu bu a
yın toplantısını Dr. Orhan Tah
sinin başkanlığında yaptı. Bu cel
sede Dr. Orhan Tahsin: adetten 
kesilme kanamalannın tedavisi 
üzerine tebligatta bulunarak mü
şahedelerini bildirdi. 

Dr. Ahmed Astm Onur: Kadın 
kısırlığının {İnsufflation tubaire 
ve hysterosalpingographie) ile teş
his ve bunun tedavi•i hakkında 
tebligatta bulundu, mevzu ile ala-

B:n ~ayat~da onun kadar vefa- 1 
kar kımse gormedim ... O, olmasay
dı ben şimdi mezarda idim. Lakin, 
ne yapayım ki; Onu canım kadar 
severken ondan ayrıldım. Bir ke
re bana sor. Ben bu ihtiyar ha -
!imde neler ne kalb ağrıları çe • 
ki yorum. 

- Hakkınız var efendi hazret
leri .•. Fakat; müsaade buyurur • 
sanız arzedcylm .. 

- Buyurunuz .. 

- Biliyorsunuz ki, acizane Ka-
mertabı size veren bendim. Benim 
elimde hayır vardır .. 

- Ana hiç şüphe yok ..• Lakin 
onun gibi bir dilberi ve vcfakJin 
bır dalıa bulamam.. 

- Hiç de öyll' zannetmeyiniz._ 
- İnanır ;z kt, yoktur, Siz de 

itiraf edersınız iti, K.1mcrtab aya
rında bır d 'her yoktur. 

- Hele, hele~. Efendi hazretleri 
va•d r Allah ne nad re'er yarat -
mıştır Ben de iivl zann derıtim. 

&-SON TBLGltAF-11 O U BAT t• 
ihtisas 
Sahibi 

Gençler 
Avrupaya Sa~ayi Tahsili 

için Gönderilecek 
Günden güne büyük bir sanayi 

diyarı halini alan ve yeni fabrika· 
larla zenginle§en memleketimiz
de muhtelif ihtisas salıiblerine o
lan ihtiyaç gittikçe artmaktadır. 

Bu münasebetle müstaid genç
lerimizin yetiştirilmesi kararlaş
tırı!ınıştır. • 

Ezcümle iktısad Vek.ıileti derici
lik, yünlü mensucat ve diğer muh
telli meslek mekteplerinde tah
sil ettirilmek üzere yeniden Av
rupaya 30 kişi gönderilmesini ka
rarlaştırmıştır. 

Bu talebelerin 10 u dericilik, 
10 u da yüncülük tahsil edecek
lerdir. İsteklilerin en fazla 25 ya
şında olmalan ve askerliklerini 
yapmış, san'at mektebleri tesvi
ye ve elektrik şubelerinden l!le
zun bulunmalart ıcab etmekted;r. 

İmtihanlar martın 3 üncü gü
nü şehrimizde ve Ankara, Bursa 
ile İzmirde icra olunacaktır. 

Kazanan narnzcdlcr !'ene sonu
na kadar Bey koz. Feshane, Here
ke ve Kayseri fabrikalarında staj 
görecekler ve her ay 50 şer lira 
ücret alacaklardır 

Ancak bu stajdan sonra yapıla
cak olan ymi bir imtihanda ka
zananlar da eylül 1940 tarihine 
kadar 'ehrimizde r an kurslarına 
devam ettikten sonra Avrupaya 
yollanacaklardır. 

-~ 

Muhtar 
• 
intihabı 

Dahiliye Vekaleti tarafından 

vilayetlere gönderilen bir emir 
mucibince her tarafta •köy muh- 1 

tar ve •İhtiyar heyetleri> intiha
bına ay başından itibaren bapa
nılmış bulunmaktadır. 

Bu seneki muhtar seçimlerin -
de bilhassa okur ve yazdr olanla
nn ve karışık iflerle alfıltaları ol

mıyanların ve köylüler üzerind" 
nutuz ve tegallüb maksadı gütm'
yenlerin intihnbına bilhassa dik
kat ve itina olunacaktır. 

-o--

Tecrid 
Kampı 

Uyuşturucu m~dde müptelila
rının Hyarsızadada bir tccrid kam

pına konmaları fikri üzerinde e
tüdlere başlanmıştır. 

Gümrük ve İnhl.sarlar Veka -
leli bu mesele üzerinde bilhassa 

durmaktadır. Yeşilay cemiyeti de 
bu fikre çok taraftardır. 

kadar röntgen filimi eri gösterdi. 
Bu tebliğler üzerine yapılan mü

nakaşalara: 

Kenan Tevfik Sezene!, Orhan 
Tahsin, Ahmed Asım Onur, Hadi 
İhsan Gediz, İhsan Arif, Süley -
man Fehim ve Fresko lştirak et
miş.ierdir. 

Fakat vardır. Nitekim inanmaz • 
sanız şu karşınızda oturan cari -
yeme sorunuz var mı yok mu? 

Hamid Efendi esirci hanımın ne 
demek isteqiğini anlamıştı. Hal .,. 
bu.iti hiç K:ımertaba benzeri olan 
bir eş bulunabilir miydi? 

Fakat; söz olsun diye cariyeye 
sordu: 

- Kızım; bak hanımın ne di
yor, öyle mi? 

- Evet; konakta yeni gelınlş 
bir cariye var ki, Kamertabdan da
ha ca:tlbeli ve güzel diyebilirim. 

- Buna imkan mı var kızım?-
- Emin olunuz clmdi hazret -

!eri .. dedi. 

Esirci hacıım söze karıştı: 
- Efendi hazretleri, cariyenin 

söyledikleri doğrud;ıJ". Ben, bile 
hayatımda kırk s nelik cs;rel ol
duğum halde böyle hır dılber<> rast 
gclınedJD. 

(Denuıı.ı var) 

Tuluat 
epiınizin •Kemik Na id. di· 
ye tanıdığunız c iz 'ahne 
artsiti, büyük san'ntkar Na

!iid bu memleketin yl"liştirdiğl 

nadir güzidelerdcndir. Sahasında 
bu derece muvaffak olmu a:ı va• 
tanda§ ııösterilebilir. G<'çenlerde 
Naşid hastalandıiı zaman yüre • 
&im snladL 

Kendisi, dostumdur, arkada • 
şımdır. Çok fÜ)dir ki · a idiıı ıh

hati düzelmektedir. 
Bizde tiyatro daha yakın uı

manlara kadar O) unculuk lı.öc;ck· 

ilk, bir qlenee telakki •dilirdi. 
Halbuki, hakikat hiç de lıiiylc de· 

iiL 
Geçenlerde yudığım lıir röpor

tajda anlattığım gibi, bizde tiyat
ro zannedildiğinden daluı eski lıir 
maziye maliktir. Orta oyunu ,.e 
tuluat hlıde sahnenin ba,Jangırı
dır. Dün dej!il. bu!!iln h"le, tulu
at süfli bir i' ı:ibi görülü~or. }"n

kal tu!Wıtçılar içind yet"scn bir 
• 'asid baıılı ba ıua bir kıym.-ttir. 

Bizde buı;ine kadar hakiki bir 
tiyatro ıari · yazılmı d ğildir. 

Esasen böyle bir tarih • di~ c ka
dar yazılamazdı. Çünkü. tetkikleri 
~·apılmamı , malzemesi hazırlan .. 
manuştı. 

Tiyatro tarihini yazabilm<'k i 
çin tu!Uııt tiyatroc:uluğunun bii -
tün tefcrrüatını t sbit etmek liı

nmdL l\laalcsef bu m•nua hcrkl's 
İıitifhmaal bakıyordu. 

Bizde, ilk defa tulünt~ılığı tet
kik eden genç ve kıymetli muhar
rir Nusret Safa Coşkundur. 

Babıili yokuşunun yetiştirdiği 

bu müstaid ve çalışkan arlı.ada , 
memlekette ilk defa bakir bir mn-. 
zu üzerinde çalışıyor. Seneler var 
ki tulUııtçılık hakkında tetkikle.
yapmaktadır . 

O, imdi Na ·idin hatıralarını 
teshil etmektedir. Aynen tulüat 
tarihi hakkında bir e'~r hazırlı • 
yor. Nu•ret Safa Co,kunun hazır
lamakta oldugu bütün bu do ü • 
manlar, ileride, bir ti atro tarihi 
yazacaklar için, eşsiz bir haı:inc 
vazifesini görect"ktir. 

Bunun içindir ki, gen~ arkada
pın Nusret Safa Co~ memle -
ket irfanına büyıik bir hizmet ya -
maktadır. Kendisiııi tebrik etm~) i 
bir borç bilirim. 

REŞAD FEYZi 

Denizbant Meseleleri 
Denizbankta kadro üzcrind • 

tetkikler yaparak yeni kadroyu 
hazırlamakta olan umu müd- -
Yusuf Ziya Erzin bu işi bu_gün ik
mal edecektir. 
Diğer taraftan Etrüsk vapurur.

da tetkikler yapan komisyon aza
lan da vapur makinelerini tekra -
gözden geçirmişler ve yanmaım 
kömürlerden nümuneler almış • 
!ardır. 

Birimizin Derdi 1 
Hepimizin Derdi 

Sinemalarda Sigara 
Be1"cll]'e :rasaima raıl;meo, aı

·:m•t.nla, tb'a&l'qlarda püfur pü.. 

ım d&ara 'cıealerr hu u.ına.a ve 
her sinema ve ll7atroda r&bUan -
maltladu. llloe .,.l<tllb &oDdtten 
bir okuyucumuz da bundan toYle 
flkiyet ~l·or; 

•- Sla'ara iet'mrm, dumaıu, mi· 
demi altust edecek, b&fımı dun. 
diireeek kadar bfonl mu ir e 
der. Der lllnemaya l'i~lmde mal· 
laka ajamda ve 110hund;ı icara 
i('en bu.Junur \."f' hlcblr lıi&J°&l n«-rl 
SÔSt.umedt:n :UlTu.bn sltara dU• 
manlarilc OOfulur dururum. Sil'ara 
kmJı-m ·ya.f.D.n Mn miyim. Sinema 
Alonaoa doldura.n halk iflnde 
klmbllir ban& bmatyen ka~ k ı 

vardır. '\'e hepsinin yanıbatcıda, 
biraz n .. ısın.ı. 
slıı:an.n.uı blrlal 

\'f')'& Cf'risi.Dd , 

urup d1ierı .. 
.DJ Yakan •J'aıaaal.a.r bul&ıDur. 

Bu hal böyle f.uriip sldccek mi?. 
Bıınu.n kM'i sarcUe bir çarf" ine 
ba.kıb.mar mıf. Bolle )"erlerde prr. 
va.sı.z<'.'a sig-ara lt<'nlere kaf'fı biraz 
daha kal1 blr fldd•lle hareket d 
mck, bunun 6.niln" rr mek için 
kili d ıu midir •• 

Bu me'\·z.ua. bu bir 
müd et end )'ine te tmi 
tik. Bu ko ü loui et devam r& 
mckle oldofu l~ln lckr:ır hatır -
btmak mecb rl7~tind k o 
l"llL Kmı,.eu. ali.kadar1arın, 
tekrar dll kat ,.e :a[ k&t.2.nna ar. 
•edil' orllz. 
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1 Müstakbel Harb J 
Şimali Afrikada mı 

Olacak? 
Yeni Rivayetler: ltalya Fas Y aliyle T unusu 
Fransa da Libyayı işgale Çalışacakmış 
BuEsnada Almanya da Avrupada 

Fransayı Oyalıyacakmış 
1 

talya müstakbel harbde ı;i
mall Afrikada büyük ha
reketlere geçecek olursa 

Fransanın pek büyük kuvvetlerini 
orada meşgul edecektir, O zaman 
Avrupada da Almanya daha ser
best kalacak, Fransa ile harbeder
ken karşısındakini daha zayı.f bu
lacaktır. İtalya ile Fransanın bu 
suretle Afrikada birbirlerile bo
ğuşması Almanyanın hesabına 

kArlı olacak görünüyor. 

Tunus hududunun müdafaası işi 
ise öyle tesadüfe bırakılmış de • 
ğlldir. Avrupada Fransız - Alman 

hududunda yapıldığı gibi Fran -
sızlar Tunus hududunda da bir 
nevi Majino hattı tesis etmişler -
dir. 

Yalnız İtalyanların Tunus sa
hlline birdenbire çok miktarda as
ker çıkarmağa teşebbüs etmesi ih
timali düşünülüyor. Bu hususta 

Akdeniz ve Afrika meselesinin ortaya atılması için sonu beklenen 
İspanya meselesi de artık bitmek üzeredi1'. Resmimiz hükumetçi· 
!erin merkezi Barselonun sukutu üzerine Frankistlerin hallı: 

tarahndan karşılanmasını gösteriyor 

muvaffakiyet ihtimalleri kuvvetli de bir ihtimal bile mutlaka he
görünmüyor. Fakat ne de olsa yüz- saba katılmak lazım geliyor. Af

-:----------------..:..-------~- rika harbinde akla gelen diğer bir 
• ' ihtimal de bugün İspanyanın Fran-

Bügün S A K A R tf A Sinemasında ı konun elinde bulunan Fastan isti-

GÖZELLiCIN - ZEVKİNİ _ NEFİS ve HARİKULADE Sahnelerini fade ile İtalyanların oradan bir 
hiçbir zaman unutamayacağınız en güzel Fransız filmi harekette bulunııcaklardır. 

AŞK BAHÇELERi 
VIVIANE ROMANCE - PİERF\E RENOIR 

lr.:: .... ımı•İ•la•vMc•te•n•:•Çİılllinmgmemnmemgmemcmemlemra~mrmemnmkml~İİıııiidmamnmslmı,~şamrmkımlmıı:=ıı• .... ıl 
...... ~~~~~~~~111111!' ... ~~ll!ll!lll ... 111!1!1!111!111 .. ..;w: Şarkılarile musikisi herkesin ağzında dolaşan film: i 

BENDEN MES'UT KiM VAR? 

Bu Hafta SÜMER SbJın~sınm 
Vası salonunu her seansta dolduran bu filmde 

Tenor: rf i T O S C 1 P P A 
KA TERINA BARATO ve MARIA CACOBINI 
ile bcrab<r en güzel ve nefis Opera havalarını, nıhnevaz Napoli

taines şarkılarını taganni ediyor. 
Musiki ve şarkı dalgalan arasında bn aşk romanı 

llugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler 

(Bugüne kadar ınemlekelintlzde yapılan en muvaffak =-F•İL•Mİ••11ıı.I 

İPEK Sinemasında Devam [diyor 
Bugiin saat 12.45 ve 2,30 da teıızilatlı matineler. ..................... 

• 

İtalyanların maksadı bu olduğu 
anlaşıldığına göre, şimali Afrika
da harbedecek olan Fransa bu har
bi asgari derecede kuvvet sarfe
derek başarmak mecburiyetinde· 
dir. 
Çiınkü büyük büyük kuvvetlerini 

Afrikada tutarak Avrupada düş
manlarına nisbetle zayı.f kalmak 
Fransanın iş.ine gı~lmiyecektir. 

Avrupa cephesinde büyük kuv
vetler bulundurmak, ayni zaman
da şimali Afr!kadaki imparator -
luğunu müdafaa etmek vaziyetin
de olduğuna göre Fransa hem ora
yı, hem Avrupayı takviye etmek 
mecburiyetindedir. 

İtalyanların tahmin edilen bu 
planını bozmak lazım geliyor. 

Bu vaziyette Fransa için daha 
çabuk davranarak İtalyanın elin
de bulunan Libiyi işgal etmek icap 
edecekmiş. 

Fransa için şimali Afrika me • 
selesi gittikçe ehemmiyetini art
tırıyor. Fransızları en ziyade meş
gul eden birinci derecedeki me • 
selelerin başında şimali Afrikanın 
istikbali geliyor. 

Yeni gelen Avrupa gazetelerin
de buna dair şayanı dikkat yazı -
!ar çıkıyor. 

Fransızlara göre, Afrikanın mu
hafazası için evvela dahildeki yer
li halkın isyan etmesi ihtimalleri-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

f Meraklı Şeyleri 
B()ÇARİS Jdıımi&T 

B 
-rlll, Yıınaa lsllklill lolll O&· 

lıpnların teflıllr. Çok cesur l .. ••••••••••••••••:••••••ı•••••••••••••••j•••••• ııöııüntl buılaklau sakınmu bir a- ı · 
damdı. 1123 yılında, Karpenlsl koytl 
elvannda vukua ıelea bir miisademe· 
de öldü. Mes'ud Olınanın Sırları 
SEN • $ERMEN -

OKSERUA KiLİSESf 

Parlllledlr. Dördüııctl yib 7ılda 1'•· 
pılınqtır. iık ismi Sen - Jermen Lö 
Kon ldL Normanlar tarafından n.kıl-
41. BU1bare dindar Roberin Papallj'ı 

samanında J'enlden inşa olundu. ve 
Sen Jermen Okserua ismini aldL 

1831 bnşıklıtı esnasında tekrar ha· 
rab oldu. Şunu hatırlatalım iti Sen 
Bartelml katlliml emri bu kilisenin 
çauluı çalınmak. suretlle verilmlştlr. 

Sen Bartelml ,.ecesi $00 bine yak.m 
protestao kaUolunmuttur. 

1500 METRO YÜKSEKLİGE 

ÇIKAN TAYYAREci 

Büyük tayJarecl Lul Polhan. 1~ son 
-.aııu..u. !1'10 da. Los Anretes hava mü· 
saba.kalannda 1,500 metro yükseğe çı· 
karak Uk irtifa rekorunu kazaııııw;tır. 

BAZl\U KOLAY 

YEl\IEKLER 

Öileyln: Albilmlnll (el, balık ırlbl). 

Hidrat dö Karbonlu ve yağlı yemekler 
yemen. Patate!Jte.n başka seb:ıe alma· 
malı. Meyya da yememek .lizımdır. 
Akşam: Sebze ve meyva. 

RUZVELTİN RÖYASI 

Vaşlnc-toudll herkesin ağzında: Cum
hur Başkanı lluzveıt bir rüya ~örmüş. 

Beya.:ı sarayın önünde otururken bir 
tayyarenin Vaşlncton a& meydanına 
iillillüne şahit olın>q. Rü7a bu... 
Tabii Ruzvel&ln, eskJ ~ır Flraunu 

g-lbl, rüyasını tablr e&tfrecek blr Yuuf11 
1ok. 

Bunun için kottl're şeflerinden biri· 
sini çağırtmış, beraber, at meydanının 
tckn.r ln~ı lçln 10 milyon dolarlık 

bir tahsisat projesi haı.ırlamı.,ıar. 
Bu projede, kazaen meydanın üzerine 

düşecek tayyarelerin kurtanlma.sı ça
releri de dü•llnülmU.,tür. 

MEKSİKANIN SON 

İMPARATORU KİMDİ? 
• \ 

Meksikıuun, Hind ırkına mensub son 
hü.k.Umdan Gua.tlmozendlr. Sers~rl 

Kortez tarafından esir edilen Jklncl 
l\fonteıumanm yefenldlr. Uzun müd
det hapiste kaldıktan sonra hazlor.lerl
nfn bu.Junfluiu yeri söylemedlj1 iOin 
sa.Jben idam olunmuştur. 

1 Nakleden: FAİK BERÇMEN 1 

- Dur anneciğim dur, şöyle 

doya doya yuzune bakayım! 

Rengin iyi maşallah. Çocuk
luğumun bahtiyar günlerini ge -
çirdiğim bu yere geldiğimden do
layı bilsen ne kadar memnunum~ 

Emektar dadı da dahil olduğu 
ha~de her üçü de birbirlerine ka
vuştukları iç:n pek sevinçli idi -
ler. İlk heyecan geçtikten sonra 
Saadetin annesi: 

- Biraz da kocandan bahset 
yavrucuğum, dedi. Vcdad ne ya
pıyor? Yine işlerı eskisi gibi çok 
mu? Göreceğim geldi onu da .. Bu
raya gelmiyecek mi? 

Bu sualle saadetin yüzündeki 
tebessüm siliniz gibi oldu: 

- Hayır anneciğim, maatteessüf 
gelemiyecek. Böyle ayrılıklardan 
pek hoşlanmam amm• seni gör -
mem için o. kadar ısra~ etti ki da
yanamadım. İşte ondan ayrılıp 
seni görmeğe geldim. 
Çocukluğun ve genç kızlık çağ

larının geçtiği bu ev r.edense şim
di Saadetin içine bir hüzün veri
yordu. Sanki evin içindeki mobil
yelerden tutun da bahçedeki fi
danların hepsi eskimii solmuştu. 

Şehrin civcivli, gür;iltülü haya
tı ile buranın sessizliği arasında 
dağlar kadar fark vardı. Acaba şu 
anda Vedad ne yapıyordu? Bir
bir ierinden ayrılırlarken: cSen 
yokken karıcığım geceleri hiç çık
mam artık. Briç için telefon etse
ler bile cevab vermem. Bu vesi -
leyle sen gelinciye kadar dinlen
mi§ olurum• demişti. 

Bu sözler Saadetin içine biraz 
su serpmişti. Pek merak etmiyor
du. Kocası dışarıya çıkmıyacağına 
dair söz vermişti ya, kafi! , ' 

C l A U O E T T E C O l 8 E R T'in ı. 
emsalsiz zaferi ve 

GARY COOPER'in 
Deha \ e şıklığı ; Bu hafta bütün İstanbul halkını 

, 

SARAY SİNEMASINA 
Kojduruyor. Ve Frransızca sözlü 

EKiZ NCI 
Büyük ve güzel komedi filınl candan alkışlanıyor. 

FOKS JURNAL: İspanya lı:idiseleri mültecilerin feci hallerL 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 

MELEK - "' Sineması Açıldığı Günden 
Bugüne Kadar 

En çok beğenilen • en büyük rağbet kazanan • en çok sevilen 
vebütün rekorları kıran şahane film 

1 üyiikVals 
Harikalı bn muvaffakiyetle devam ediyor. 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler 

Bütün gayretine rağmen pek 1 
neş eli geçmiyen akşam yemeğin· 1 
den sonra annesne dönüp: 

- Müsaade edersen İstanbula 
bir telefon edeyim, acaba Vedad 
ne yapıyor? diyerek odadan çıktı. 

!aştı: 

- Buyurunuz efendimi 
- Affedersiniz, sizi rahatsız et· 

tim. Şafak kitabevi tarafından ge
liycrum. Her evde bulunması fay· 
dalı olan bir kitabdan sizi mah -
rum etmek istemedim. İçi fayadlı 
bilgilerle ve öğüdlerle dolu olan 
bu kitabın adı: cMes'ud olmanın 
sırları... fia tı da ... 
Kitabcı güzeli pek cana yakın· 

dı. Hele gözleri harıkulıide idi. 
Öyle kolay kolay k;apı dışarı edi
lecek mahlüklardan değildi. 

- Fiatı da yetmiş beş kuruş. 

Pahalı sayılmaz değil mi efen • 
dim? 
Yetmiş beş kuruşun lıi.fı mı o!urf 

Vedad, hemen elini cebine atıp 

kitabın parasını verdi. 
- Allaha ısmarladık efendim. 
Misafirini kapıya kadar ·geçir

meğe giden Vedad kapıyı açtığı 
vakit az kala küçük dilini yuta • 
caktı. Eşikte karısı duru.;;orJu. 
Yüzü sapsarıydı. Saadetini yıkJ!l• 
ğa gelmiş olan kadının gidişini J!1İl' 
teakıb karısı içeri girdi ve bıçkı· 
ra hıçkıra ağlamağa başladı: 

- Ah, Vedad, bu yaptığın ne 
fena şey bilsen! Diln akşam san• 
tel~fon edip de evde bulamayıncl 
şüphelenmekte haklı imişim. 

K..>pacak fırtına adi bir karı J<:O' 

(Devamı 6 ıncı sahifede l 

Bir çeyrek sonra odaya döndü
ğü vakit yüzü allak bullaktı. Çün
kü santraldan: cAradığınız nu -

mara cevab vermiyor. demişlerdi. -::=============]~ 
cPeki şu halde Vedad ne yapı- 1 Radyo 

yordu? Sokağa niçin çıkmıştı? Programı_ 
Acaba bir arkadaşına mı uğra - - ~ 

mıştı?• Kendi kendine buna ben
zer birçok sualler soran Saadetin 
sıkıntısı her dakika geçtikçe zl
yadeleşiyordu. 

Vedada gelince karısına verdiği 
sözü tutarak evinden bir adım bi
le ayrılmamıştı. Telefon çaldığı 

zaman evdeydi. Zil çalar çalmaz 
elini uzatmış fakat birdenbire ge
ri çekmişti. c Hayır, hayır Saadete 
verdiğim sözü tutmalıyım, diye 
dii.jünüyordu, Şimdi cevab versem 
beni sokağa çıkarmasalar blle bu
raya dolarlar .• 

Kuvvetli iradesinden memnun 
saat ona doğru soyundu. Ve ra -
ha~ça yatağına gırip uyudu. U -
yandığı vakit ilk ak.ima gelen ka
rısı oldu. O evde olmadığı zaman 
evin içi ne de sıkıntılı ıdi. Saadet 
evdeyken hizmetçinin pişırdiği 

kahve ona pek lezzetli gelirdi; 
halbuki şimdi Saadet yok; kahve 
ise ona pek tatsız gelmişti. 

İçini çekerek: cDaha yedi gün 
var dönmesine.. diye mırıldandı. 
Fakat hodgiı.mlığın lüzumu yok? 
Çocukluğı!nu geçirdiği çütlikte o, 
şimdi pek mes'ud ve memnundur .• 
Ahçıya hafü bir öğl~ yemeği pi

şirmesini söyledikten sonra Saa
dete güzel bir mektub yazmağı ta
sarladı. Fakat birdenbire kapı ça
lındı. Odaya giren hizmetçi: 

- Bir bayan sizi görmek isti
yor! dedi. 

- Bir bayan mı? Adı ne? 
- Adını söylemedi. Ben de onu 

ilk defa görüyorum. 
Salona girdiği vakit çok zarif 

giy'.nmiş genç bir kadınla karşı-

Ankara Radyos&J 
BUGtlN 

!7,35 Müzik (Daıı.s saal - Pi), 
17,55 Türk müzlll (Sıvııa balk ııı-· 

slklsl). 
8ıvulı qık Veysel ve İbrahim. 
18,15 Tiıl'k müzift (İnce•&1 f .. ııı 

Acemaşiran f..,.lı), 

Ta.bain Kara.kut, Jlaklu Derman. f'K 
ref Kadri, Basan Gür, Baındl Takıl' 
Basri Üfler). 

19 KOD""11JI (dtt pollllka h&dtselerfl· 
19,15 Ajan5, meteoroloji baberl•,.ı. 

ziraat bol"ası (flal), 
19,30 On alh ve on yedinci asırtard" 
1- Şark ve prple müzik (orkesır' 

qaylı saııar• ve kiline oku:rucuıarı>· 
ı- Temsil. (Mol7er - Ahmel vel .. 

pa!!j:a: Zor ntkib). 
3- Şark ve ırarple müzik. ( Ork<'ıt" 

ıQ'a7h sazlar» ve küme oku1ucuıı-r1>
(Vlvaldl. Kas'"m zade, Purcell. fi' 

fuı Post, PalMtrlna, Seyit Nuh ve..I 
TerUb ve idare edenler: Mes"D.ı c;r 

mil, E. Keşli, C. Reşit. 
21.15 Memleket saal ayarı. 
21,15 Esham, tahvili.&, kambl.1• ' 

nukut borsa!IJI (flai). 
!l,25 Müzik (folklor). 
22 Haftalık posta kutusu. 
22.30 Müzik küçük orkestra - ııtl' 

Necip AşkmJ. 
23,15 Müzik ( Cazbaııd). 
23,45 - 24 Son ajaıı.s haberleri fi 

:rannkt pronam .. 
YA!llN 

12.35 lllüzlk (küçük ork.,,lra - ş,11 
Neclk Aşkın). 

13 Memleket saat ayarı, ajam:, -r 
teoroloJI haberlerl 1 

13,10 Müzik (küçük orkestra de"'"' 
13,45 Türk müzitl ,. 
Çalanlar: VecU,t•, Ru~n Kam. Ct 

del Kozan. Oku7anlar: Melek To•ıi'• 
1- Mohaner P<Şl'OYl 
ı- Nıll Nevresin - Muhanet .,.ı 

kı: (Gün bvuşto). jf 
3- İshak Varon • Klirdlll btc.ıl' 

,...rkı: <Cılıruıca sevip), 1 günü akşamı benden yüz lira istiyorlaı" Veririm, 
veririm ... dedim amma, nereden vereceğim, nasıl 

vereceğim. Ayda dört yüz lira_ eder. Bu kadar pa
rayı nasıl veririm?. Sonra bana bir ekmek parası 
bile kalmaz. 

Madam Anna, ikide bir ellerini dizlerine vu- YOS A 
kar da olsa ödevinin emrettiğı şeylerin yapılmama· 
sına göz yumar mı, yummaz mı?. 

Bu çok tehlikeli birşey ... Hele, benim için asla 
yapılacak ve yanaşılacak birşey değil. Benim sana 
yapabileceğim en büyük yardım yağlı müşterile • 
rinden fazla para sızdırmak. Bunun en iyisini ya
panın. Bul bana Bafralıyı, sana bu gece b~ yüz lira 
çıkarayım. 

'- Yesari Asun • Suzinak .. ,ıı 
(A;rrı düştüm sevırUlmd•n). 

5- Cevdet K<nan - Ud lakJIJJI~ , 
6- Blmen Şen - Serilh şarkı: ( 5oJ' 

da losln 7ar elinden). 
8- S.-rih saz semaisi. 
14,15 • 14,IO Konuşma ( e• -·d,_ı 

ruyor: _ 

- Ne yapacağım şimdi ben?, 
Diye V ediye akıl danışıyordU: 
Genç ve güzeJ kadın: 

- Yapılacak hiçbir şey yok madam. İstekle • 
lerini vereceksin ... 

Dedi, amma, kendi başından geçeni sakladı. 
Madam biraz daha genç kadının yanına so • 

kuldu: 
- Ne olursa Vedi senden olur? 
Diye yalvaran bir ağızla konuşınağa başladı. 
Genç kadın sordu: -
- Ben ne yapabilirim madamcığım?. 1 

- He~ şeyi yııpars·:ı. Bak aklıma birşey geliyor. 
Bunların hepsinin en büyüğü kimdirT. 

- Emniyet direktörü.. 

- Hah işte, onu baştan çıkartamaz mısuıT. 
- Nıısıl?. 

- Bre kale nasıl ol•cağını da ben mi sana ~-

No. 68 

reteceğiın. Basbayağı. Onu kendine aşık edecek -
sin. Sonra buraya geleceksin. Direktör beni tanı
yacak. Senin sevdan için beni koruyacak, evime ses 
çıkarmıyacak;ben de o başmemuru buradan süpür
ge sapile kovacağım. Başka hiç kimseye de on pa
ra vermiyeceğiın. Sen de kazanacaksın, ben de!. 

Genç kadın alık alık şişman madamın yüzüne 
baktı: 

- Bundan benim kazancım ne?. 
Madam bir saniye düşündü: 
- Nasıl yok. Bu ev durdukça sen de burada 

çalışacak, çok para, çok müşteri bulacaksın. 
- Benim buraya hi• uğramadan da çok müş

terim, çok param var. 
Madam Anna büyilk bir özverilik yapar gibi 

elini masaya vurdu. 
- Ben sana yüz lira çıkacak yerden iki yüz çı

kartırun bre korkma! 

Yazan: ET.EM İZZET BENi~ --... lllJI ....... 

Vedi güldü ve gülerek söyledi: 
- Ooh ... Güzel. Şimdi bir de iş komisyonculu

ğuna başlıyoruz. 

Gülmesi durunca, kendisi de bir dakika durdu, 
düşündü. Sonra kaşlarım çattL Sonsuz bir ciddilik 
içinde: 

- Madamcığım, hakkın var. Planın iyL Fakat 
ben bunu yapamam. 

Dedi. 
Madam bütün ümidi suya düşen bir mütlls gibi 

suratındaki kırmızılığı kaybederek: 
- Neden?. 
Dedi. Sesi titriyordu. Vedi, çok sert bir tavırlı 

konuşuyordu: 

- Yapamam madam. Ben de yapamam, kimse 
de yapamaz. En önce ben emniyet direktöriınü ta-

nıman. Sonra evli mi, bekar mı, çapkın mı 

değil mi, nasil bir adam bilmiyoruz. Çapkın ve be-

Şişman kadın göbeğini hopurdattı: 

- Atma bre Vedi. Bu krizde beş yüz lirayı bir 
gecede çıkaranın alnını karışlarım. Nerede o ena
yi! Çok çok yüz kağıt .. 

- Çok zengin olduğunu, para yediğini sen ııöy
lüyordun!. 

- Söylüyorum amma. Bir gecede b~ yüz lira 
veriyor, demedim ya. 

Vedi ısrarlı ve inatlı bir söz torıi.:e: 
- Para harcıyor ya?. 
Dedi. Madam bunu kabul etti: 
- Evet harcıyor. 

- Öyle ise ötesi kolay. Başkasının yirmi sızdır-
dığından yüz, yüz SJzdırdığından bin sızdırmak da 
benim san'atım. 

-Llf ... 

s&all). 
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1 Tarihi Bir Film Çevriliyot 1 Ş A K A 

F" e r ı· h a T e v f ı· k F a t m a HA,_RİK-SİGO:T-ASI _. 
...... harik sigortası kumpanya-

sının müdürü bürosunda. Kapı vu· 

S ı R ı O 
ruluyor. Eski abonelerden birisi 

U tan O Uee nu·· ynuyo~ içeri giriyor. Müdür ayağa kalka· 
rak önünde koltuğu gösteriyor: 

- Buyurunuz oturunuz, diyor. 
Bir emriniz mi var?. 

Üçüncü 
Tarihi 

[ Yazan; REŞAD FEYZİ 1 

Selimin Hayatına Dair 
Bir Film Çevriliyor 

O
smanlı Padişahlarından Ü
çüncü Selim zamanına dair 
İstanbulda çevrilecek bir fi· 

liın için, bu ayın sonuna doğru 
Paristen, Fransız sinemacılan 
Şehrimize gelecekler .. 

Bu enteresan havadisi duyunca, 
tesıdüfen, h:Vadisin menbaını da 
Öğrenmiştim. Filmin senaryosu, 
SON TELGRAF tercüme servisi 
şefi arkadaşımız Fuad Samih ta
rafından yapılmıştı. 

Fuad Samihi bulmak çok zo.r 
değildi. Matbada oturduğum oda-
dan çıktım ik' .. d -· "d--İ , ı uç a ım yuru um. 
Şte Fuad Samihin odası.. Göz • 

lü"''- .. swıu takmış, masasının üzerin-
de bir yığın Fransız gazete ve 
rnecınua, SON TELGRAF için ya· 
Zllar tercüme ediyor .. 

l<endisini z!Yaret etmek iste • 
diğimi söylediğim vakit, üstad ha
fifçil güldü: 

be---:- Ne ziyareti, dedL. Saatlerden
rı karşı karşıya iki odada ça • 

lışmıyor muyuz?. 
- Hayır, dedim, şu dakikada 

sız; resmen ve bir vazife dolayı • 
Si[~ · _ zıyarnt etmiş bulunuyorum. Fatma Sultan rolünü oynayacak olan Feriha Tevfik 

caktır. 

- Estağfurullah ... Emir değil 
bir rica... Ben çok eski abonele
rinizden biriyim. 

- Evet biliyorum. 
- Taksitlerimi muntazaman ve-

riyorum. 
- Evet biliyorum. 
- İhtimal bunları tekrar etmek-

le sizi sıkıyorum. Z iyaretimın se • 
bebini kısaca anlatayım. 

- Şüphesiz mühim bir zarara 
uğradınız. 

- Bilakis ... Adi bir zarar. Kü
çük bir seccade. Kazaen lamba 
devriliyor, seccade yanınıya baş
lıyor. Fakat, hizmetçi görüyor, 
derhal söndürüyor. 

- Ehemmiyetli bırşey değil, 

geçmiş olsun. Bu kaza ne vakit 
vukua geldi?. 

- Altı sene evvel... 
- Altı sene evvel mi?. Şimdiye 

kadar niçın beklediniz, gelip za
rarınızı almadınız?. 

- (Meyusane) siz de ayni sözü 
söylüyorsunuz. 

- Anlıyamadım?. 

- Evet, altı senedenberi karım, 
hemen her gün tekrar eder, kafa
mın etini yer: •Niçin sigortaya gi
dip seccadenin parasını almıyor
sun ... • der. Artık her gün ayni 
sözü dinlemekten biktım, geldim. 
Veriniz şu seccadenin parasını da 
karının dilinden kurtulayım ... 

DARGPllLIÔIN SEBEBİ: 

- Ne o? ... Cevdetle dargın mı· 
sınız? Aranızdan bir şey mi geçti?. 

- Sorma ... bir kız seviyordum. 

5- S O N T E L G R A F .-11 ~ U B A ·r ıtat 

. ""'""' 

Kadın Şuhluğu ve 
Spor Hareketleri 

K adınlar arasında spora karşı rağbetin dün • 
yanın her tarafında gün geçtikçe akıllara 
hayret verici bir sür'atle yayıldığı ve çoğal

dığı mallımdur. 

Kadınlar sporu yalnız vücudlerinin tenasüh ve 

güzelliğini muhafaza için değil, fakat ayni zamanda, 

muhtelif beden hareketleri esnasında vücud, bacak, 

kol ve yüz gibi azalarla bakış, gülüş ve konuşuş gibi 

hareketlerin tamamile cinsi cazibeyi bir arada top-

lıyan hususiyetleri ve fevkaladelikleri tecrübe et
mek için de bir vasıta haline getirmiştir. 

Nitekim resmimizde görüldüğü veçhile; Am&
rikalı gençler haftanın muayyen ıünlerinde bir mil 
tehassısın nezareti altında bir nevi futbol oynamak
tadırlar. Bu esnada bu mütehassıs genç kızların koş
ma, gülme, el uzatma, bakma, zıplama, hoplama va
ziyetlerinde •seks apel• Ji bir hal almalarını temin 
için İcab eden dersleri vermekte, kusurları tashih 
eylemektedir. 

S,zi ziyaret etmekliğim hakkın • 
~aki emri veren gazetemizin yazı 
ışleri müdürü Vahid Ramizdir. 

Fuad Samih şaşkın şaşkın yü-

vlrecektir. Bu ay sonunda gelme
sini bekliyoruz. 

Filim tamamile türkçe çevrile
ceği için senaryonun olduğu gibi 
türkçeye tercümesi lazım geldi. 
Filim bittikten sonra, Pariste, 
fransızca olarak dublaji yapıla -

Bu tarihi ve muazzam filim için 
hazırlı.klar yapılıyor. Ben de bu 
hazırlıkların bir kısmında vazife 
aldım. Çalışıyoruz. Her halde 
muazzam ve güzel b;r eser ola -

Cevdetin de onu sevdığini haber 
aldım. Arkadaş hatırı saydım, vazi======,.,,,========================-===-a:====== 

geçtim. o. kızla evlendi. Bal ayını G na an ~ ~ o ş ©D D ~ n @l o y <® 

Vç.. .. 
uncu Selim rolümL oynıyacaı< 

olan Refik Kemal 
ı-· 

• 1 

1 Uı:n~ bakıyordu. Maksadı anlat -
ırn tk· il> : _ ı gazeteci karşı karşıya gel-

•• · ık __ Fuad Samihe evvela şunu 

S, Bugün bir gazetede Yavuz 
di lırnc dair bir filim çevrilecek, 
Y~ V1zılı .. Bu doğru mu .. 

ltı -- Tamamen yanlış.. Filmin 
ç··e"'<uu Yavuz Selim değil, ü . 
Utıc(i Sel' d' So un ır .. 

Şii nra, senaryonun mütercimi 
Yle anlattı: 

' (li'-- Senaryo, Pariste Comite 
<\ rance-Orient) nin müessisi Ab
;:.ıı. Buason'un Gül cami isimli 
""rınd ~sk; __ en alınmıştır. Bu komite, 

~· Turk - Fransız dostluğunu ih
ltı~ etmek maksadile teşekkül et
h~Ştır. Fahri reis Fransız Cum -

treisi Lo'" b .. 'd .. ti __ .. run ur. 
"" Çuncu Selimin hayatına aid 

Frans H . . N . tak a arıcıye ezaretı ev • 
tit, hazinesindeki vesikahıra is-

aden 1 ~a<\e . Yazı an bu eser, Fransa a-
!t,tı rnısının takdirine mazhar ol
ttıı•şt Ve Molino mükafatını kazan-

• ır F-ı -Farer•'- 1 mın senaryosu ise, Klod 
ıı 11 , ltı •Muharebe., Andre Mor
~.;ııı •Siyah melek . filiınlerini 
~11 ;,n meşhur Fransız sahne va-

v ı1r ıı. tııı t ı ozye tarafından yazıl -
Çeıe ır_ Bu senaryoyu ben de türk
lııı sa~erLüıne ettim. Filmi, bizzat 

ne va~.u gelıp burada çe -

geçirdikten sonra evlendiğine na- ~ ıı:::::::s: a w C:::i! ~ 
dim oldu. Neye vaz geçtin, kızla 

(Devamı 7 inci sahifed~ ı evlenmedin diye bana darıldı. 

ngi terede 
Giden an 

a r · 5 e Erkek Kıy~fetine iren Muharebede 

1 
Y ararrık Gösteren Afacan Kızın 

1 a Enferesan Macerası 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Sözde Silah Yollıyan General 
Sandıklara Neler Doldurmuş? .. 

• • 
İki Mühim Ma~erasın1an --

Birer Küçük Parça 

S 
ilah ticareti nazik i§lerden
dir. Harb malzemesi alım 
satımında türlü pürüzlü iş-

l•r çıkıyor.Aşağıki vak'a da böyle: 
İngiliz gazetelerinde okundu

ğuna göre Londra ceza mahkc -
mesi Korrigan isminde bir adamı 
iki sene hapse mahkum etmiştir. 

Korrigaıı •General diye tanın
mış bir adamdır. Silah ticareti yap
maktadır. Mahkemede söylendi • 
ğine göre Korrigan senede 40,000 
İngiliz lirası kazandığını iddia et
miş. Silah ticaretinden h~r sene 

böyle kırk bin lira kazandığını 

söyliyen Generalin oturduğu a -

partımanda bir u~ğı ile bir katibi 
vardır. Onunla beraber maznun 
olarak daha iki tüccar mahkemeye 

getirilmiş ise de bunlar beraat et· 
mişlerdir. Korrigan tcşrinisanıden 
beri mevkuf bulunuyordu. Mese-

le de şudur: • 
İngiltereden Fransaya 550 san

dık sila.Jı yollıyan Korriganın gön
derdiği sandıklarda silahtan baş
ka lastik ve saire gibi şey ter çık· 

tığı, onun için aldığı siparişleri 
yerine getırmiyerek emniyeti su· 
iistimal ettiği iddia olunmuştur. 

Korrgian kendi aleyhine ooyle bir 
tertibat yapıldığını iddia etmi~tir. 
Yoksa vapura yüklettiği sandık
ların silah dolu olduğunu söyle -
miştir. Korrigan vaktile Mekskia
da bulunmuş, isyanlara karışmış 

ve kendisine Ckneral denmiştir. 
On beş senedenberi İngilterede 
silah alış verişi yaparak öteye be
riye silah yollamakta idi. Londra 
polisi tarafından takib edilen Kor-
1;ganın ş!n1di)'e kadar tevkifini i· 

cab ettirecek bir hali görülme • 
mişti. Fakat Fransaya böyle san
dıklar yollanınca Korrigan da 
mahkemeye düşmüştür. 

Evvela gümrüğe sahte beyan • 
name vererek bu sandıkların içiıı
de silôh olduğunu bildirmişti. Hal
buki silahtan başka şeyler çık -
mıştır. Korriganın her vakit üze
rinde üç türlü pasaport bulundu
ğu halde tevkif edildiği zaman bir 
tane bile kağıd çıkmamıştır. 

Bir aralık kefaletle tahliye e -
dilmiş ise de yine tevkif -0lun -
muştur. 

Yakın zamana kadar çok para 
sarfedebilen Korrigan birçok ta
nıdıkları olan bir adamdır. Bu ta
nıdıklardan en birincisi de Mis 

Mis t 
Pat 
Ve 

General 

Pat isminde ve yirmi bir yaşla -
rındaki İngiliz kızıdır. Bu kız bir 
artisttir. Mahkı'.ım olarak malı -
kemeden çıkarıl•rken Korrigan 
bu kızın orada bul•mduğunu öğ
renmiş, fakat artık kızla konuş -
mak istemiyerek gitmiştir. Mis Pat 
kendisi ile konuşan gazetecilere 
şöyle diyor: 

- O, para,;ı olduğu zaman çok 
cömerd bir adamdı. Garson bah
şişi olarak 5 İngiliz lirası verdiği 
olurdu. Tevkif edildikten sonra 
gidip görmemi istemiyordu. Bana 
böyle haber yollamıştı. Yalnız bir 
aralık kefaletle çıktığı zaman bir
likte yemek yemiştik. Kendisi be
raat edeceğinden emindi. Oyunda 
talil vardı! 

Güzeı şövalye resm\ ıcıyatetile 

J 
eneviev, 15 mart 1660 da, 
Normandiyada doğdu. 
Babası zabit idi. jenevyev, 

afacan bir kız oldu. Daima erkek 
çocuklarla oynuyor, onlara ku -
manda ediyordu. Daha altı ya -
şında iken ata binmeyi öğrenmiş
ti. En haşarı atalra, hem de eğer

siz biniyor, dörtnala koşturuyor -
du. Onun bu halini gören babası, 
içıni çekiyor, kendi kendine: 

- Ah! diyordu, erkek olsaydı .. 
Ne güzel bir süvari zabiti olurdu. 

Aylar, yıllar geçti. Küçük kız 
büyüdü, büyüdükçe haşarılığı art
tL Hiç yoktan kızıyor, rasgelene 

çatıyor; biraz kafa tutan oldu mu 
tokalı, yumruğu yapıştırıyordu. 

Günün birinde babası öldü. An· 
nesi, bu afacan mah!Ukla nasıl 

başa çıkacağını düşünüyordu. 

jenevyev, gizlice bir erkek el
bisesi yaptırdı. Bir gece s~baha 
karşı evden çıktı. (Lil) §ehrine 
gitti. Kendisine (Şövalye Balta
zar) ismini vermişti. 

Bütün görenler kendisini asıl 

bir aileye mensub genç bir şöval-

1 - l\lnlıpus asker nişan• 
lımdı, J..nçırdım, isterseniz 
beni ku~una diziniz. 

2 - Sükfıuetle cakt•t'oi 
çözüp memelerini gösterdi 
ve buıılnrla ou iğfal eltim, 
dedi. 

ye sanıyorlardı. Yanında epeyce 
parası vardı. 

Az sonra, Prens Konde ordusuna 
gönüllü asker yazıldı. Tam on altı 
yaşında idi. 
Şövalye Baltazar, ordu ile Ypres 

cephesine gitti. Düşmanla yapılan 
müsademelerde ön safta bulunu
yordu. Gece keşfinden, on esir ve 
bir yara ile döndü. 

26 nisan 1676 daki bir çete mu
harebesinde düşmanın eline düş. 
tü, hapsolundu. Divaruharb ida -
mına karar verdi. Ertesi günü kur· 
şuna dizilecekti. 

Afacan kız, zekası sayesinde i
damdan ve hapisteQ kurtuldu. Ba
kınız nasıl: 

Günahını çıkarmak için gelen 
papas, bir asker yerine gayet gü
zel bir kız görünce şaşırmış, kal
mıştı. 

Ba!tazar, üzerindeki asker el • 
biselerini çıkarıp p;ncereden at
mıştL Bunun altında ince bir ka
dın fistanı vardL 

- Size hakikati söyleyim. Bu
rada mahpus bulunan asker be
nim nişanlımdır. Dün kendisin! 
ziyarete geldim. Elbiselerimi ona 
verdim, kaçtı. Yerine ben kaldım. 
İsterseniz beni kurşuna diziniz .. 
Bundan başka çıkarılacak güna • 
hım yok ... 

~Devamı 6 mcı ıahlfede) 

' 



6 - 8 O :M T 1! L G K A 1' - 11 ŞU BAT ım 

Her Karış Türk Toprağı Yekpare 
Türk Milletinin Kahramanlık 

t<efaleti dedir, Ona Dokunulmaz ! 

Bu gü n Çe k i le n J 

Piyangonun Talihlileri 
15,000 8700 14565 12559 18650 37319 29064 

18612 36860 14820 
50 Lira Kazananlar 

17812 19342 12059 37549 36112 24818 
28955 29441 4459 3383 31837 6177 
38961 304 6583 6920 32253 37407 
36061 19855 27907 15139 31588 14576 
26522 5510 30'.23 37483 28376 28034 

30277 948 16288 14798 14645 

(1 inci sahifeden dc;,am) 
izahat ve beyanatı ile mümkün 
c · abilir ki bu husustaki mütalea
luımızı dün de tebarüz eltirın.İ§ 

ve keyfıyetin tavzihini bilhassa 
Bay Musolini'den istemi§tik. 
Yukarıda üç sütun llzerinde bir 

kopyesini neşrettiğimiz harita İn
gilizce gazetl'de neşrolunan ve 
•büyük Roma imparatorluğuna. 
atfolunan haritadır. Müfrit faşist 
emelleri bu harita üzerinde siyah 
parçalar halinde tesbit olunmuş
tur. 

İkinci harita da Övr gazetesin
di>n iktilıaıı ettiğimiz •Roma, uyan• 
başlı.klı haritadır ki verilen izaha
ta göre bir aradaki bu iki harita 
son zamanlarda intişar eden al
manca bir kitabda çıkıruştır ve 
Habeşistan harbi münasebetile 
Romadaki Mükens dikili taşına 
konulan iki oyma levhanın res -
midir. 

Levhalardan biri eski Roma im
paratorluğunun ve diğeri yeni Ro
ma imparatorluğunun iki safhası
nı göstermektedir. 

Altındaki levhanın gö•terdiği 

Trajan imparatorluğunda :ispanya, 
Korııika, Tımus, Fransa, İngiltere, 
Türki~ ve bütün cenubu şarki 

Avrupa dahil bulunmaktadır. 
Diğer taraftan İngiltere cNews 

Review• mecmuasının 19/1/939 
tarihli nüshasında Büyük Roma 
imparatorluğunun bir haritası ile 
bir yazı çıkmıştır. Bu haritanın al
tında verilen izahata göre, müfrit 
faşistler İtalyanın :ispanya Fası, 
Balear adalan, Korsika, Tunus, 
Anadolu ve Adalar denizinin bazı 
kısımları ü:rerindeki haklarında 
ısrar etmesini istiyorlarmış. Bun
dan maada Somaliden bazı imti -
yazlar temini, Trablus ile Habe -
fistan arasında bir koridor açıl -
masıruJ İspanya, Mısır, Suriye, 
Süveyş, Yugoslavya, Yunanistan 
ve İspanyanın Rio del Oro adın
daki müstemlekeı;inln İtalya nü -
fuz mıntakası dahiline girmesini 
istemektedirler, 

Bu hariı,ya göre, Türkiye Ro
ma imparatorluğunun eczasından 
aayılmaktadır. Yine verilen ma -
lfunata göre, İtalya tarafından ya
pılan ve faşistler arasında büyük 
Roma imparatorluğu için propa
ganda vesilesi olarak dolaştırılan 
bu haritada Türkiyenin Akdeniz 
&~hillerindeki bir kısmı da İtal
yanın bir cüzü gibi gösterilmiş -
tir. Yine bu haritada Akdenize 
·bızim deniz• adı verilın.İ§tir. 
Eğer yukarıya dercettiğimiz bu 

malumat ve iktibas ettiğimiz ha
rıtalar hakikaten resmi İtalyan 
mehafilinin malfunatı dahilinde 
tertib edilmiş i.se bizim iç:n, dai
ma ve her vakit dostluk teminatı 
vermiş bulunan Musolini İtalyası
na kar ı hayret hissi duymak, bu
nu ızhar etmek dü~er. Nihayet, İ
talya da, bütün dünya da bilir ki, 
T'..:rk Cumhuriyeti, Atatürk mil
i!.'! lnönünün Şefliği altında ve 
bulun milli, maddi, manevi varlık 
"' ku\'vet kaynakları ıle hatta tek 
b~ ·na vatanının her karış ıopra
ğl·ı. emniyetle müdafaa edecek bir 
gü\'en içındedir. İtalyanın da bu 
hak:kati müdrik olduğundan şüp
he elm('Ciiğimiz içindır ki, reı;mi 
tı, !yan mchafıllnin bu yoldaki 
tı kı;b ve tavzihlerini bir an e\'vel 
bek ıvoruz. 

Türkiye Bir Tehlike 
Karşıınnda Dti,rildir 

Ankara 11 (Hususi muhabiri 
r Jen)- Ulus başmuharriri Fa

Rıfkı Ata· neşrettiği baş"1a
kalede ovle d<!mektedir-

H.ı .. b ı..3z.ırlı "'•ı, kıt'a mızın •ç-in· 

rl n .nda, umumi bir hal al -
1939 baharına, hıristıyan -!I 

)Q • 

r 

iılcmınL" il' hur bimncı yıl 

uk içinde ,·akla ıyoruz Her 
ar ık dikkat bile et!1'ediğimız 
h" •eler ol ,. • ki, her b'rl 
ten rvve) bıışlı başına bir 
'1 t k· eder. kabı •. eleri ve 

rbirıne dıi ürdü. En 

1 

t 

,,,. " mrr rerek ta • ter reiiro'er- 1 

r 

" 

1\ d mokr ılerde halk yı
ır h rb f rıne al -ı;" c'

muk dder ,. bir te-
ı r 1 r "k rn lir. 

I ' ıı t t k ı, f t za • ri bir 

• 1 v~t •ın ma 1 başında son 

tere<idüd anlarını geçiren hastaya 
benziyor. Beklenmedik bir muci
ze, bıçağın kanlı ve korkunç mü
dahalesini önliyecek midir? Bizler 
daha realist olmayı tercih edelim. 

Milletler Cemiyeti kendi mak
sadı ve dil:er milletlerin hürriyeti 
aleyhine dahi pahalı tAvizlerle za
man kazanmak ıstemiştir. Gün 
geçiştİrmi!ğe muvaffak olduğu in
kar edilemez. Fakat hadiseler bir
birıni doğurmaktan geri kalma -
ffii§tır. Cemiyet usullerinin di§ın
daki barışcılık tecrübesinin daha 
iyi muvaffak olduğunu da görmü
yoruz. 

Türkiye, banşçılığına ve bu -
günkü ihti!Mlar ve cepheler kar
şısındaki bitaraflığına rağmen 

vak'aların inkişafını kayıtsızca ta
kib edemez. Hassas, uyanık ve te
tlk bulunmak mf'Cburiyetindeyiz. 
Emniyetimiz için ilk şart, tam ve 
kal'i bir vahdet içinde, saflarımızı 
sıkı tutmaktır. Milli Şefin ilk se
çimini, bu vahdetin hiç kimsede 
hiçbir türlü tereddüde fırsat ver
miyecek bir in.deler birliği teza
hürü ile ll<!ticelendirmeliyiz. Bey
nelmilel kararsızlık ve kargaşalık 
havası içinde, coğrafyanın bu na
zik bölgesinln mukadderatına ni
zamcı ve olgun bir milletin sar -
sılmaz vahdeti hakim olduğunu is
bat etmekteki müstesna ehemmi -
yet, bütün vatarllaşlar tarafından 
kavranmak ve anlaşmak liızımdır. 
C. H. P. nin söz ve iş başında bu
lunan bütün azalan, olanca dik
kat ve gayretlerini bu gayeyi el
de etmeğe sarfetmelidirler. Mem
leketimiz dahili ve harici görü -
nür hiçbir tehlike karşısında de
ğildir: Fakat bu masuniyeti ona 
şimdiye kadar temin eden, ve ya
rın nasıl cereyan edeceğini bil -
medığimiz hadiseler arasında da 
temin edecek olan ômil, hürriyeti
ti ve davasını müdafaa etmek icab 
ederse, bütün kuvv~tlerini siyasi 
ve askeri tek bir kumanda altında 
ve tek bir istikamette kullanacağı 
keyfiyetinin muhakkak olmasıdır. 
Başkalarının harb ve sulhuna 

hak.im olamayız: Fakat bizım sul
humuz, kendi elimizdl'dır. Kah -
ramanlık faziletleri her tecrübede 
tanınmış olan Türk milleti, fikir 
ve his yekpareliği manzarası gös
terdikçe, onun emniyeti bütün te
cavüz hedeflerinin dışında kala -
caktır.• 

Lira K za 1an 

14748 
1,000 Lira Kazanan 

6137 
500 Lira Knzananlıır 

17560 5593 
%8930 18(87 15«7 17253 1 
23765 33639 1 

400L.Kazanan 2 6068 · 
200 Lira Ka7.ananlar 1 

tstl il.Eli et:Zl L6191 CL8tl 
19645 38405 13394 

100 Lira Kazananlar 
29379 17335 15192 29694 25420 

Seçim Cedvelleri 

S eçim işleri bu sabahtan iti
baren yeni bir safhaya gir
miştir. Hazırlanan cetvelle

rin tetkiki işi bitmiş dün nahiye
ler~ gönderilmişti. B:.ı cetveller 
bu sabah erkenden mahallelere a
sılmıştır. Cetveller on beş gün 
asılı kalacak, herkes i<endı ismi

ni tetkik edecek, istiyrnler on beş 
gün zarfında itiraz edebilecek -
!erdir. Teftiş heyeti mesaisine de
vam etmektedir. 

Diğer taraftan bu sabah asılan 
cetvellerle vilayl'timizde 660,619 

kişi bulunduğu anlaşılmıştır. Bu 
itıbarla İstanbuldan 17 meb'us 
çıkacaktır. 

~~nanlıLırm Bir Ccmile-ı1 

S 1liııikte Atatür~ So~aJı 
Seliınik belediye meclisi, Sela

nik:e Atatiirkün do~duğu evin 
bulunduğu •Apustolo Pavlo• so
kağının 450 metro uzunluğundaki 
kısmına cAtatürk sokağı• isminin 
verildmesini kararlaştırmıştL 

. Atatürk sokağı. ismi taşıyan 

levha bugünlerde merasimle mez
kür sokağın başına a.>ılacaktır. 

Üsküdar ikinci sulh hukuk mah
kemE>sinden: 

Terekesine mahkememizce vaz'ı-
yed t-dilmiş bulunan ölü Besimin 

gayrimenkul terekesinden olan ,. 
Kanclillide Kilise S. 5 No. lu hane
sinin açık arttırma günü olan 18/ 
1/939 tarihinde yapılan birinci art
tırmada mezkfır haneye 100 lira-

Hanl'nan Ad ı· 1 . .ı dan fazlaya talib zuhur etmemiş 
asının şga ınuen ve kıymeti muhammenesinin % 

SonraLı' Vaziyet 75 :n• bulmaması yüziinden ikinci 
il l arttırması 2/2/939 perşembe gii-

(1 iııci sahifeden devam) nü yapılacağı ilan edilmiş ise de 
·İngiltere hükumeti ile Fransa o günün. bayram ve devairin ka-

hü!rumeti, Hainan adasının her- palı bulunması hasebile ikinci art-
hangi bir maksadla işgalinin hiç tırm~ bizzarur yapılamamış ol - 1 
de r.rzu edilmiyen bir takım ihti- duğundan ikinci arttırma günü o-ı 
lata sebebiyet vereceğini Japon larak 27/2/939 pazartesi günü ta-
hükümetine açıkça bildirmişler - yin edilmiştir. Verilen bedelden 
dir. Eğer böyle bir işgol vaki ola- faz!asile talih olanların mezkür 
cak olursa İngiltere hükümetile günde saat 14 den 15 ya kadar 
Frar,sa hükümeti, yçkdij:erin• ah- Üsküdar ikinci sulh hukuk mah -
valın icab ettiği her ti.ırlü yardımı kemesinde hazır bulunmaları lü -
yapacaklardır.• 'zumu ilan olunur. 939/130 

Salahiyettar bJr mt·mbadan öğ-
Ü•küdar lcra Dairesinden: 

reniidiğine göre bugün Hainan 
me•elesi hakkında Paris ile Lon- ı Borcun verilmemesinden dolayı 
dra arasında noktai nazarlar teati 8/10/938 tarihinde dairemizce tah-j 
edılecektir. Maamafih İngiltere ile tı hacze alına~ muht~lif e~yalar~~ 
Fransanın doğrudan duğruya bah- 21/2/939 ta~~ıne muı>a<lıf ~a·ı . gu
ri bır müdahalede bulunmaları nu saat 10 ıla 12 ye k1daı· Sua;;ııye-

muhtemel değildir. 
de Şaşkınbakkalda 352 nu>nar.ılı 

30 Lira Ka:r.ananlar 
36533 6406 34124 17665 34553 36447 
33507 10967 20578 38535 5019 3910 

39481 38023 21293 35892 8540 27769 
4523 23332 29887 18324 28146 22995 

29740 28344 21971 7577 13710 29946 

39089 13428 17913 29821 7215 27822 1 

3296 9911 25151 6732 14435 21a79 
17481 8636 

Sonu 48 le bitenler 50 şer lira 
amorti alırlar. 

Güzel Şövalye 
( :ı inci sahifeden dev~m) 

Dedi Bu genç, giizel lnzın tatlı 
bir sesle söylediği bu .Ozler papas 
ve divaruharb heyeti üzerinde bü
yük bir tesir husule getirdi, kendi
ni serbest bıraktılar. 

jenevyer, hapisten çıktığı gii -
nün gecesi yine erkek kıyafetine 
girdi, yürüyerek hududu geçti, or
dusune iltihak etti. 

Güzel şövalyenin hayatı binbir 
macera ile doludur. Birini anla -
talım: 

(Nansi) de iken kibar bir aileye 
mensub bir kız kendisine gönül 
vermişti. Bir türlü peşini bırakmı
yordu. Şövalyeden yüz bulama
yınca intikam almak istedi. An -
nesine: 

•Şövalye Baltazar, izdivaç va
dile beni iğfal etti...• dedi. Anası 
da mahkemeye müracaat etti. Şö
valyeyi hapse nktılar. 
Kızın annesi, crtsei gün hapis

haneye gitti. Şövalyenin bulun -
duğu odaya girdi: 

- Kızımı iğfal ettiniz, ailemi -
zin er finl lekelediniz. Sizi bir 
şartla affederim. Eğer kendisile 
evlenmıye razı olur.anız ... 

Dedi. Şövalye sükunetle eeke-• 
tinin düğmelerini çözdü, memele-
rini gösterdi: 

- Kızımzı bunlarla mı iğfal et
tim, madam?. 

Dedi. Vaziyeti anlattı. Kibar 
kadın davasından vazgeçti, Şöval
ye de hapisten çıktı. 

Şövalye Baltazar, yirmiden faz
la harbe girdi, her defasında da 
yaralandı. 

Nihayet bir giin gögsüne bir kur
şun yedi, bayıldı. Tedavi edcıı dok
torlar, kız olduğunu anladılar. 

Krala haber verdiler. Kral, e -
•a.en Şövalyenin kahramanlıkla
rını biliyordu. Kendisine kuman -
dan rütbesini verdi, maiyetine al
dı. 

Fakat o, sarayda sıkılıyordu. 

Tekrar orduya iltihak etti. Birkaç 
harbe daha girdi, çıktı. 

Artık yorulmuştu. Yaşı da kırkı 
bulmuştu. Ordudan çekildi. Silah 
arkadaşlarından bir mülazimle 
evlendi. Ve iki sene sonra, 25 ilk 
teşrin 1704 de Pariste öldü. 

llİKAYE 

Mes'ut Olmanın 
Sırları 

(4 üncü sahifeden de•ıcım) 
Bazı mehafilde Japnyaya karşı 

iktısadi mukabele bilnıisll ted -

hanede paraya çevr;:eceğinden 
ca kavgası değildi. Hayır, Saadet 

yevmı mezkurda mahallınde b:ılu-
çok ıztırab çekiyordu. Derinden ve 

naca!t memuruna müracaat eyle -
birltri alınacağından bahsedil içten üzülüyordu. 

meleri ilan olunur. (938/2576) 
mek~edir. Karısının sözlerinden büsbütün 

\'aşınglon 11 (AA) - Sala - Beyoğlu Birinci Sv.lh Hv.kuk şaşuan Vedad dün geceki telefona 
hiyt ttar mehafil, Ha:nan adası - Hıilcimliğinden: cevab vermediği için Cın defa piş-
nın Japonlar tarafından işgalini İspiro varisleri vekili Valyasın man oldu. 
İngiltere ve Fransanın kuvvet ve- Balatta Kesmekaya sokağında 12 - Kırk sekiz saat süren bir aıılaş
ya :..iıfını "'eydana çıkarll'ağa ma- 14 numaralı hanede mukim bakkal mamazliklan ve kızgınlıktEn son
tuf sıyasi bir hareket telakki et- Yuvanın oğlu Yuvanaki Misailidi- ra karı koca barıştılar. Barışır ba
m~k:edir. aleyhine açtığı fekki haciz davası- rışmaz da Vl'dadın Hk iş., kitabcı 

B•, mel-ıafi;, komirtern aleyhin- nın cari duruşması sonunda: Eskil giizelinin getirdiği cmes'ud olma-
dekı mı>.ıkta imza>! bulunan Ja - 10 ve yeni 16 numaralı dükkanın nın sırları• adlı kitab. fırlatıp 0 _ 

ponvanın Fransız - lı.J !iz anlaş- Tanaşın hisse•i üzerıne koıı.ulanı cağ:ı atmak oldu. 
masının en az muknvtmetl olan haczin fekkine ve müddeiler veki - --------------
t~ 3,ır. bulrr. k i.ızerc zemini yok- linin fazla talebinin reddine dair Beykoz sulh hakimliğinden: 
lamakta oldugu . .ı ilave eylemek- İ verilen 24/12/938 tarihlı hüküm Akbaba köyünde Fener cadde-
ted r ı müddeialeyhin ıkametgiihmın meç- sinde 41 No. hı evde oturan İhsan 

B ra ).o-, sal"'ııvettar mchafil, huliyetlne mebni ıli.ner tebliğine oğlu Turbana Akbaba köyünde 
dıplom ı t" iki'l' ı crl:'.angi bir kara: verılmiş olduğc'1da'l müdde- ayai evde oturan dayısı Hamdi 
tq bbus yapılr- sı veya herha'lglj ti bnuniyes. zarfında !t'raz veya oğlu Saimin 28/1/939 gününde ka
bu h~rekc•te Lwunulm sı i tuna-ı temyiz hülasası hüküm makamına bili itiraz ve itizar olmak üzere 
lir.. dcrrlş etmtmektedir. Çıinkü kaim olmak üzere ilan olunur. vası tayinine karar verıldiği ilfın 
H Cin ar2zisindeı!ır (14861) olunur. 939/1~3 

Avrupa ve Amerika 
(2 inci sayfadan devam) 

yavaş bu harbe sürüklenmesi, pek 
galili bir ihtimaldir. Fakat bütün 
Avrupa gazetelerinin anlıyama -
dıkları nokta, bugün Amerikada 
Cumhurreisinin söylediği veya 
söylem ediği sözler etxafında ya -
pılan neşriyatın bir •eçim müca
delesinden ibaret olm3Sldır. Ge -
lecek sene Amerika Cumhurreis
liği için seçim yapılacaktır. Ruz -
velt, geçen senenin sonunda ya -
pılan meb'uslar ve fıyan seçim.in
den sonra artık cNev Deaı. pro -
gramının popüler olmaktan çıktı
ğın• görmüş. usta bir politikacı 
manevrasile, altı senedenberi üze.. 
rinde ısrar ettiği bu programı ar
kaya atarak dı!j politika ve sili'ıh
lanmayı ön plana atmıştır. 

l n kı t a b 
Hamlelerimizde 
Gevşeklik Yoktur! 

(Birinci saylad .. n devam) 

re müracaat etmesi, görülen bu -
kuki ve kanuni scbeb üzerine 
•Maarif Vekileti• adının ibkası, 

ıstılahlar meselesi gibi diğer bazı 

Müstakbel H r 
(4 üııcü sahifeden deva"•) 

nin önüne geçmek lılzım gc,iyor. 1 
Eğer istikbalde bir harb olursa 
Fransanın düşmanları ş imııli Afri
kadaki Fransız imparatorluğunu 

yıkmak için dahilde de uğra,."8cak
lar, baİkı ayaklandırmak istıye -
ceklerdir. Herşeyden evvel şimali 
Afrikada sükünun muhafazası la
zım olduğunu söyliyen Fransızlar 
bundan sonra, dıyorlar, oradan as
ker alarak Avrupanın harb cephe
s;ı.e getirmek lazım gelir. Mri
kada ellerinde bulunan yerlerden 
mümkün olduğu kadar çok asker 
alarak Avrupaya getirmeyi dü -
şünüyorlar. Fransız askeri mu -
harrirler:inden General Armengo 
bir makalesinde diyor ki: 

İtalyanların maksadı yalnız 
Fransa ile şimali Afrika arasın -
daki irtibatı kesmek, asker ve za.
hire nakliyatına mani olmaktan 
ibaret değildir. 
Onların gayele-ri udur: 
Trablusgarb ellerindedir. Bura

dan Tunusa taarruz edeceklerdir. 
Diğer taraftan da Bir;gazi ile Ha
beşistandan da Mısır üzerine hü
cum etmeği istiyeceklercLr. Hem 
Mısır, hem de Sudan üzerine ya
pılacak böyle bir taarru1 tabiidir 
ki İngilterenin hoş giıreceği bir~ey 
olıruyacaktır. Afrikada bugiin 
mevcud olan vaziyet bu suretle 
baştanbaşa değiştirilmek isteniyor. 
İtalyanlar en mühim harek€ti Af
rikada yapmak istiyorlar. Bu işte 
Almanyanın yardımından son de-

rece emin bul.ınuyorlar. Alman• 
ya mü.takbcl harbde llalyaya b• 
yardımı gôstereceklır. Çünkü bil" 
günkıi hale bakılarnk ıs t . kbal ıçill 
bir tahmin yürütmek rnımkün O' 

luyor. Bu tahmin gösteriyor ki l· 
talya lie Fransa arasında harbill 
devam ettiği müddetçe olsun Libi· 
nin Fransızlar tarafından işgal e
dilmiş olması harekatın neticeS' 
üzerinde pek müessir olacaktır: 
diyorlar. Bu suretle gerek FransS. 
gerek İngilteııc Afrikadaki yer· 
!erini müdafaa için çok kuvve! 
bulundurmak mfcburiyetindt~ 
nisberen kurtulmuş olacakları f' 
bi Fransa ile lngiltererun şarkll' 
ki kuvvetleri de serbest kalara• 
Avrupa cephesine götürülecek ' 
tir. Buna varılırsa 'Akdenizde vı· 
:ı:iyet esaslı surette değişmiş ol& · 
caktır. 

Fransız generali Libideki İte!· 
yan kuvvetlerinin nisbeten aı~· 
ğını hatırlatıyor. Vardığı nct:ce dl 
şu oluyor· 
Eğer Fransızların Sahr:ııla!C 

kuvvetleri ile Fransız hava ko'" 
vetleri birleşerek Libi üzerine tS' 

arruz ederlerse vaz..yel Fı-an•aıııO 
lehine olacak, Afrikada İtalyan' 
ların kendilerini toplıyabiJmele' 
rine mösaade edilmiyecektir. ()JI' 

dan sonra da geçecek 23man frat' 
sanın lehine olacak, kat'! netict'Y' 
Fransızlar eld~ edecektir. 

Generalin müdafaa ettıği ~" 
şudur: Afrika bugün tehlike »1 
tında değildir!. 

bahislerde birçok taraflarda yan- • 

1ış 1>azı teıikkilere yoı açmıştır. Alman ve ltalya Arabların 
Dahil ~ Vekili Faik Öztrak bu 

telakkileri izale için bütün umu- Hazırlıg" ı Dilekleri 
mi Müfettişliklere. valilere şa ~ 
mühim tamimi göndcrmi~tir. (1 inci sahifeden de,•am) Londra 11 (A.A.) - Filistin ; 

•Sol" zamanlardaki hükfımet te- ilkbahar için hızlı giden müh>m rab heyetinin reisi Ctmal EfePOI 
bir ihzarat devresinde bulunma - Hüseyın, Saint James sarayın 1 beddülü ve meydana çıkan bazı , 

hadiseler hakkında hükümetin al- sıdır. toplanmış olan konferansta ~·tf 
Buiki devlet halen bilhassa mo- rıatta bulunarak Arabların ıııu 

dığı tedbirleri yanli§ telakki eden törl:i. kıt'alarla muhabere, sıhhi - lebatını izah ve teşrih ttmişlil· 
ve bunlardan bizim hiç hatır ve , 

ye, levaZlm hizmetlerine aid ha- 1 - Arabların memleketle!" 
hayalimizden geçmiyen manalar ~ır 

zırlıklarla me~gul olmaktadır- Pi- tanı istiklalini elde etmek hn 
çıkaran kimseler bulunduğunu 

yade, topçu gibi doğrudan doğru- rının tanınması, 
haber ahyoruz. Heı· türlü yanlış 2 _ Filistin' de mı·lıı· b·rr "•t• ya harble alakadar kuvvetler bila- •• 
telik.kilerdcn ve bunlardan çık - w•. hare seferber edilecek!ir. yurdu vucude getirmek teşebv-
ması melhuz rahatsızlıklardan va- M1NORKA ADASINDAKİ ·· d ilnı · 
tandaşları korumak ve memurla - HADİSE sun en vaz geç esı, JI 

3 - MaBdarun feı;bi, b.)I roJıG 
rımızın vuzuh içinde tereddütsüz Lo dr 11 D İngi1 yerıne Filist' ini h"'~'-·anlık ~· n a - evonshire · iz u.n.wı» 
çalışmalarını temin etmek ;çin a- kruvazo-ru· Mın' orka adasmdakı' f !arına sahih bir devlet haJıne 
şağıdaki izahatı lüzumlu gördüm: h 1 t 1 , t'-·--'- olan İngiltere_ Irak ~ı', meç u ayyare erın bombalarile il"'-"'-& "' , 

Bugiin mes'uliyet mevkiinde bu• hücuma uğramıştır. Bu hadisenin ahedesine mümasil bir muabe<l 
hınan Cumhuriyet hükümeti Halit vahim akisleri olmasından kor - ikamesi, 

1
.
1 

Partisine mensubdur. Onun prog- ku!maktadır. 4 _ Yahudi muhaceıUint tf 
ramını tatbik ve onun meydana KATALONYADA HARB BİTTİ Yahudilere arazi satılmasına ' 
getirdiği inkılabları idame etmek Salamanka il (A.A.) _ Büyük hal nihayet verilmesi. 
ve daima ileri gidip asla geri dön- umumi karargahın bir tebliğinde füıtib, iddialarını Ingiltt reP t' 
memek niyrtile vazifeyi üzerine ezcümle şöyle denilmektedir: 1915 senesmde ve şu halde 1381..ı 
almıştır. Bu sebeble bizden inkı - Kıtaatımız muzafferen ileri ha- beyannamesinden evvel Fi\:~ı; 
Jab hamlelerinrue gevşeklik bek- reketlerine devam ederek dün istikli'ılini bah§edec:eği surelıll 
liyenler, bilmelidirler ki biz hiç- Puıgcerda'dan Port-Bou'ya kadar ki Vlldine istinad ettirmekl~'1 
bir ric'i harekete taraftar ve müs- Fransız - İspanyol hududunu i§- run ordularının kuvvetine ıııuC 
taıd değiliz. Daima ileri gitmek gal Etmişlerdir. Katalonyada harb surette itim.adları oldu(:unu ptl 
emelimizdir. Milletimizi layık ol- sonuna ermiştir, etmiştir. 

1 
ciuğu terakkiye eriştirmek için in- FRANSA, KUVVETİNE Encümen, muhtelif harb s" 
kıltıb prensiplerini sadakatle ve EMİNDİR yiinin randeman kabiliyetiJıı '~ 
fakat tam bir temizlikle tatbik e- Parıs· 11 (A.A.) - Ayan meclı'si kit · k · · k etP' geÇJrme sızın ta viye 1 deceğiz. Bu hareketimizin şahsi milli müdafaa encümeni, üç gün maksadile ittihaz etmİ'J oıdııı,ı 
arzu ve ihtiraslara alet ve vasıta müzakerelerde bulundnktan son- tedı:>:rlerden dolayı hükÜJXlet< 
olmasına a•la müsaade etmiyece- ra, bir tebliğ neşrederek Fransa - madını beyan etmiştir. A 
ğiz. Prensipler arasında ah lakın, l !r9iii;;;:;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiii;;;ıi;i;;;;;;i;;ii;;;;;=;;;;;;;;;;;;::;;;~ 
faziletin iltizamı ve korunması en 
mühim mevkii tutuyor. Gençlik
teki fazılet aş~ını vatan ve vazıfe 
uğrunda feragat ve feda": • ' k 
duygularını her vesile ile teşvik 
ve takviye etmek ve bl! ıa. -"i 
yüksek zevki ona daha iyi ıanıt
ıruık borcumuzdur. Laiklik asla 
ihmal etmiyeceğimiz bir esastır. 

Memleketin idaresinde ancak ha
kiki ihtiyaç ve icabların emirle -
rine bağlıyız. Fakat kimsenin vic
danına müdahaleyi tasavvur bile 
etmeyiz. İleri haml,elerimi;zde mil
letimizin kuvvetlerini düşüncesiz 
hareketlerle israf ve heder etme
ğe asla taraftar değiliz. Salahiyet
lerimizi kullanırken, milli kuv -
vetleriınizin en küçük bir cüzünü 
sarfederken bunun mukabilini 
tam olarak elde etmek hiçbir za
man ihmal etmiyeceğ miz bir e
sastır. Son zamanlarda bazı hadi
selere karşı hükümetin aldığı ted
birler ve yaptığı taklbler, ancak 
suçlar karşısında alınan tedbirler
den ve yapılan takiblerden iba -
rettir. Bunlara bazı kimselerin i
zafe etmek istedikleri hususiyet 
bizim 1'atınmızdan geçTl" vor. ' 

Kendilerine tevdi edil'lliş olan 
vaz feleri ifa ederken butu" ar -
kadaşlarımın bu ifad~e-imdeki 

manaları hatırlarından uıak tut -
ma"lalarmı ehemmiyetle dile -
rln 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Keş i il• ,r 
bed~ ı terfi'~~ 

Üsküdar Şile yolunun Ömerli kısmında yapılacak 15548.50 ll 

park~ kaldırım inşaat ve taş ihzarı.. ~l 
Keşlf bedeli yukarıda yazıli bulunan iş kapalı zarfla el<-'11 i 

konulmuştur. Eksiltme 13 Şubat 1939 pazartesi giinü saat 15 dr V 0l 
Encümende yapılacaktır. Keşif evrakı ve şartnamesı Jevaz;m ııı\,r 
lüğünde görülebilir. :istekliler 2490 sayılı kanunda vazılı vesikadın 1 
ka en az beş bin liralık bu işe benzer iş yaptığına 

0

daiı eksııtırı•,Je~.ı' 
lciz gün evvel Vilayetten alacakları fen ehliy~t ve 1939 yılına aıd .;i~ 
ret odası vesikalarile 1166 lira 14 kuruşluk ilk teminat maJ<bOı .,# 
mcktubile beraber teklif mektuplannı havi kapalı zarflarını yo~·. ı 
yazılı günde saat 14 de kadar daiıni encümene vermelidirler._:'..d 
ten sonra verilecek zarflar kabul edilmez. •657• ~ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünd~ 
' . 

Mabıı Cİilsi Muhamme" %7,5 ~~ u 

Mikdarı bedeli Ter!~ 
~!~tre Lıra 

İnce ve kalın çivili kay~ 2400 Sif 4320 324ııal'ır,ı 
I - Şartname ve numuneleri mucibince yukarda yazılı llıı' 

açık eksiltmeye konmuş ve muhammen bcdelile temınatı akç!!S' 

rında gösterilmişt.r. ı ı4 " s:ı.B 
il - Eksiltme 27 /2/939 tar:hıne rastliyan pazartesi gunu , )' 

no• 
Kabatşda levazım v müba a t şubes.Jldek.ı alım komisyonu 

lacaktır. ıı&cJ1 
III - Şartnam~ier. parasız olarak her gün sözu geçen şu 

nabıleceğ. gıbi nümunelerç! .gonıl bilir. . :ıfB 
IV - tsteklilNir eksilt . e günü muayyen saatte temı nt P 

"i.ı'Jıkte tl'ezkQ.r komisyora [elrreieri ilan olunur. ~8521 
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: FDBmD~ır ... voD<do~Oc§JlP= 
iki Büyük Sinema Yıldızı 
Yarın Şehrimize Geliyor 

MİREL BALLEN ve TİNO ROSSİ 
Ona Niçin '~Çok Sevimli,, Denilmiştir, Bilir misiniz?. 

TinoRossiye Tapanlar 
Sayıl amıy acak 
Kadar Çoktur 

Buna Rağmen O Şöyle Diyor : "Şarkı Söylerken 
Hiç Bir Kadını Düşünmem, Hiç Bir Kadının 

Hayalini Göz Önüne Getirmem ... ,, 

ir ino Rosinin hayatını yaz -
mak kolay birşey değildir. 
Çünkü ona dair o kadax şey

ler yazılmış, hakikate uymıyan o 
kadar sözler söylenmiştir ki, in
sıı.n hangisinin doğru, hangisinin 
Yalan olduğunu tayinde aciz kalır. 

Boylu boslu, sağlam vücudlu, 
esmer benizli, iri yeşil gözlü, tatlı 
bakışlı san'atkArın hayatı pek 
Sadedir. , 

Tino 1907 de Korsika adasında 
doğmuştur. Bugün 32 yaşındadır. 
Asıl ismi Konstantindir. Kendisi
ni pek çok seven yaşlı teyzesi o
na &adece (Tino) dediği için ismi 
böyle kalmıştır. 
Babası tüccardı. Ailesi çok ka

labalıktı. Tino da, büyüyünce ça
lışmak mecburiyetınde kaldı. 

Anası, Tinodan bahsederken: 
- Kardeşlerine hiç benzemez 

?,0k sakin, çok uslu idi. Beni hi~ 
uzmezdi. 

Der. Evladlarının şöhret ve ser
vet sahibi olduğunu gören bütün 
analar böyle söyler. Fakat, Tine 
cidden uslu bir çocuktu. Hala da 
Öyledir. 

Anası, bir horos hikayesini de 
anlatmak.tan hoşlanır. Tin.onun 
tavuk beslemiye çok merakı var
dı. Bir gün, sevdiği bir barosu 
kesip kızartmak lazım geldi. Ti
na, bunu haber alınca teessürün
den ağlamıya başladı. Sonra dı
Şarı fırladı, deli gibi çırpınıyor
du. Kendisini teskin etmek için 
Çok müşkülat çekildi, sofrada ağ
zına bir lokma koymadı. Mütema
diyen ağlıyordu. 

Tino çok hassas, çok yumuşak 
Yüreklidir. Daha çocuk iken, gü
zeı, tatlı bir sesi vardı. Bundan 
Çok istifade ediyordu. Arkadaş -
1ll"ından birisi, bir kız mektebin
deki leyli talebelerden birine gö
nüı verıntştl. 

Bir gece mehtabda mektebin ö
<tii.ııde bir şarkı söylemesi ricasın-

Yazan: BEDİ GÜNDÜZ 1 
da bulundu. Tino kabul etti. Se
si o gece o kadar güzeldi ki... Yal
nız, arkadaşının sevdiği kız değil, 

mektebin bütün talebeleri, hoca
ları, hizmetçileri beyaz gecelik -
!erle pencerelere üşüştüler. 

Tino, her fırsat düştükçe şarkı 
söylüyordu. Bülbül gibi şakıyor, 

aikışlanıyordu. Ajaksiyoda bil -
yük otellerin önünde, kırlarda, 

her yerde parasız konserler veri
yordu. 

Tino, Fransada iki sene askerlik 
yaptL Bu sırada gönlünü birine 
kaptırdı ve inkisarı hayale uğ -
radı. Arasıra yüzünde görülen 
yeis izleri bundan kalma olduğu
nu söyliyeoler var. 

Askerliğini bitireceği sıralarda 

Lüi adlı bir şarkıcı ile tanıştı, iş
te, kendisini teselli eden, cesattt 
veren bu arkadaşıdır. 

Lü4 bugün Tinonun menejeri, 
hususi katibi ve samimi dostudur. 
Bir dakika ayrı bulunmazlar. 

•Bir Korsikalı yüreği ne iyi -
!iği, ne de fenalığı unutur ... • der

ler. 
Doğru ... 
Tino, Lili ile beraber ilk evvel 

Marsilyaya, sonra Bordoya, daha 
sonra Toluza giderek şarkı söy
ledi. Nihayet Parise geldL (Gazi
no dö Paris) müdürü ile bir mu
kavele imzaladL 
Hayatının bu devresinden bah

solunduğunu istemez. Çünkü bir 
aralık Marsilyada çok sıkıntı çek
miş, bir lokantada tabak yıkamak 
mecburiyetinde kalmıştı. Fakat, 
patron bir gün sonra kendisin! 
kapı dışarı etmişti. Tino bundan 
bahsederken: 

·Bazan bu acı günleri düşünü
yorum. Lokantadan koğulduktan 
kışlan. hatırlıyorum. Tiyatrodan 
sonra Odeon tiyatrosundaki al • 

Tıııo ıtossı 

l 
Mire! Hallin 

kışları hatırlıyorum. Tiyatrodan 
çıktıktan sonra, beni kapı dışarı 
eden lokantaya gitmek, birşey iç
mek arzusunu hissettim. Bu su -
retle müdürden intikam almak: 

Mireille 
Ba'.in 

P 
ariste, Moda Kralı (Vort) 
un terzihanesinde manken 
idi 

Henüz 16 yaşında bulunuyor
du. Güzelliği, zekası ile herkesin 
dikkat nazarını çekti. Sinemada 
bir rol alması teklif olundu. 

Qi!nç kız bu teklifi memnuni -
yetle kabul etti. CN apolinin yakıcı 
buseleri) filminde rol aldı. Parto
neri, Tino Rossi idi. 

İki genç san'atk!rın taze yü -
rekleri, biribirlerini görünce tit
redi, o zamandanberi sevişiyor -
!ar. Pek sakin bir hayat geçiri -
yarlar. Yakında düğünleri yapı -
lacak. 

Mireille Bolin, barları, lüks lo
kantaları, eğlence hayatını sev -
mez, tam bir ev kadınıdır. 

Bir aralık Holivttda gitti. bir iki 
filim çevirdi. Sonra hastalandı, 

Güzel yıldız, kendisile görüşen 
Parise döndü. 
bir Fransız gazetecisine: 

_ Amerikaya üç ay için git -
miŞtim. Fazla kaldım. Hastalan 
dım. Biraz sonra Londray a gi 
deceğim, bir filim çevireceğim. 
Bu filmin ismi şu: 

•Evet madam ... •. Sonra Parise 
geleceğim. Tino ile seyahate çı -
kacağız. İlk evvel Mısıra, Yuna -
nistana gideceğiz. Sonra yeni 
Türkiyen.in merkezi Ankaraya. 
Tino orada iki konser verecek. İs
tanbulda da iki konser vermesi 
teklif ediliyor. Fakat bilmem ka
bul edecek mi?. 

•İşte senin işe yaramaz diye 
koğduğun adam benim, Tino Ros
si ... , demek istiyordum. Fakat, 
kapıdan içeri girince, eski patro
num koştu, ellerime sarıldı, teb
rik etmiye başladı. Tabii sesimi 
çıkarmadım ... • 

Tinonun ilk çevirdiği filim, 
cMarinella• dır. Bu filimde bir 
ressam rolü yapıyordu. 

Stüdyonun hususi hayatı ken
disini pek sıkıyordu. Acemilik his 
ediyordu. (Gitarelerin sesi) fil · 
mini çevirirken çok üzüldü. 

Bu filmin mevzuu belki hatır
lardadır. Büyüleyici bir kadının 
peşinden Parise gelen Korsikalı 

bir balıkçının macerası. .. Senar
yonun kusurlarını, Tinonun gii -
zel şarkıları örtmüştür. 

Tino, yine sahneye döndü. İn -
giltuede, Amerikada, müzikhol -
!erde şarkı söyledi. Büyük bir şöh
ret, büyük bir servet kazandı. Fran 
sava geldi. Afrikaya gitti. 

Cezayirde dolaştı. Ora ahalisi· 
ni de sesile teshir etti. Cezayir
den bahsederken: 

_ Ne güzel bir memleket, di
yordu. Hele Oran şehri ... Ahali
sinin gösterdiği hüsnü kabulü hiç 
unutamıyacağım . Söylediğim şar

k1ları, hep bir ağızdan aynen tek
rar ediyorlardı. 

İlk önceleri buna bıraz canım 

sıkıldı. Fakat s~nra bunun, bana 
karşı büyük bir teveccüh olduğu
nu öğrendim.• 

Tinonun muvaffakiyeti, birçok 
kimselerin hasedini uyandırdı. 

Hakkında neler söylem«liler, ne-

(Şeytanın cenneti), (Pembe çapa) 
!ilimlerini çevirdim. 

cŞubat ayında Holivuda dön• 
mek mecburiyetindeyim. Goldvin 
Mayer şirketile bir mukavelem 
yar. Bu filimde erkek partoneri -
min intihabım bana bıraktılar: Ya 
Klark Gabi, ya da Spenser Tras .. 
Henüz kararımı vermedim.. <le-

cAmerikada (Altın Venüs). miştir. 

T-IOK TSLOaA•-llŞUBAT 1931 
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'Icfrika Numarası : 28 Yazon: Rahmi YACIZ 

Mağrur Baş Kumandan Vekili 
A~iralın Bu. Aşağ .. dan Alışına 

Acıyan Bir Gözle Baktı 
Muvaffakıyet Sayılamıyacağını İleri Sürdüğü 

Yeni Bombardımanla Verilen Cevab 
- Giden gemilerimızden bi -

rinden .. Fakat noksan bir telsizdi 
bu .. Yarıda kaldı. Gemilerin Rus 
donanmasile Amasra önlerinde 
karşılaştığını bildiriyordu. Sür'at
le oraya hareket ettim. 

- J;vet.. Yetişip yardım edebil
diniz mi? 

- Ben Amasra hizalarına var
dığım zaman gemilere dair bir 
iz bile mevcud değildi. 

-Yani? 
- Düşman tarafından esir edil-

miş veya batırılmış olmaları ih
timali ile karşı karşıy .ı idim. 

Enver Paşa masasının üzerinden 
bir kağıd aldı, bunu Soşonun bur
nuna sokarcasına bir şiddetle a
miralin gözlErine yaklaştırdı. hid
det dolu bir sesle gürledi: 

-Bunu oku! 

zemesi yüklü üç Türk nakliye 
gemisi Karadeniz Rus filosu ko
modoru Amiral Kolçak tarafın • 
dan esir edilmiş, gemiierdeki ef
rad ve mürettebat esir edildikten 
sonra üç transpor da '>atınlml§tır. 
Transporlar Bahriahmer. Bezmi
ıilem, Mithatp<I§a isiır,lerini taıı

makta imişler! .. 

Alman karargah kumandanı 
namına istihbıırat bürosu 

şefi albay 
Raynbalı 

Soşonun iri, çakır gözleri hicab
la kıiğıddan uzaklaştı, yere, baş
kumandan vekilinin ayaklarına 

dikildi.. Sessiz durdu. Enver Paşa 
sorgu kılıklı taşlayışına devam et
ti: 

- Bu gemilerin mulıafız kruva
zör almadan çıkmalarını. denize 
açılmalarını emreden sizdiniz de
ğil mi? 

- Cevab versenize? Niçin su· 
suyorsunuz? 

Donanma kumandanı tekrar ke
keledi: 

- Ben, Amiral Kolc;ağın böyle 
bir cür'et hamlesine kalkışacağını 
kestirememiştim! 

- Bu, sorduklarıma cevab ola
maz amiral.. Kumandanlığın ev
safı arasında uzak görüş, çabuk 
ve doğruyu kestiriş başta gelen 
hassalardır ve .. bu hassadan malı· 
rum olduğu halde tesadüfün sev
kile kumanda mevküııe yüksele
bileli yüksek rütbeli nskerler yap
tıkları hatanın hesabını divanı -
harb önünde verirler .. 
Soşon put kesilmiş, heykel du

ruşu ile başkumandan vekilinin 
bu hakaret dolu dıskorunu dmli -
yordu. Enver Paşa sözlerini ciğere 
işlettn bir tcın ve tar.o tane bir 
talilfuzla Soşonun uğuldayan 

beyninde çınlattı: 
( Oeumı varı 

Kiiğıd; almanca ve osmanlıca 
yazılmış, Alman umumi karar -
gfıhından gelen bir şifrenin halle
dilmiş sureti idi. Üzerinde şunlar 
bultınuyordu: -=======0=><=====~============~ 

Osmanlı karargahı umumisi 
kumandanlığına 

istihbarat §Ubemiziıı Moskova 
servisinden verilen malumata gö
r~ Karadenizde asker ve harb mal-

Jer uydurmadılar ... Hatta, bir gö
zünün takma olduğunu bile iddia 
ettiler. 
Kendisinı gören güzel yıldız -

!ardan birisi, gözünün hakikaten 
camdan olup olmadığını sordu. 

Tino, şapkasını çıkardı ve: 
- Bakınız, matmazel, dedi. Çe

kinmeyiniz, güzel parmaklarınız
la dokunabilirsiniz. 

Tinoya, on beşinci Lüi gibi, (çok 
sevimli ... ) lakabı verilmiştir. Ken 
disine tapan kadınların sayısı çok
tur. Her gün yüzlerce aşk ve tak
dir mektubu alır. Buna karşı di
yor ki: 

- Bunlara ayrı ayrı cevab ver
miye çalışıyorum. Fakat imkanı 
yok. İstiyenlere fotoğrafımı gön
deriyorum. Bu da o kadar çok ki .. 

Takdirkarları, ellerinde birer 
fotoğraf, imzalatmak içın tiyatro
nun, stüdyonun kapısında saat -
!erce beklerler. 

- Bu bekliyenler arasında genç
ler, ihtyiarlar, güzeller ve çirkin
ler, sevimli ve sevimsiz olanlar 
çokiur. 

Ben, diyor, hepsini memnun et
mek ister, arzularını yerine ge
tiririm. Bazan saatlerce kapının 

önünde fotoğraf imzalarım ... 
Sonra ilave ediyor: 
- Fakat, şarkı söylerken hiçbir 

kadını düşünmem, hiçbir kadının 
hayalini gözümün önüne getir -
mcm ... 

Tino, Dovilde, güneş barında 

bulunuycırdu. Yanına yşşlı ve ki
bar bir adam yaklaştı: 

-Mösyö, dedi. Kızım Amil -
dır. En büyük zevki sizin radyo
da söyled iğiniz şarkıları dinle -
mektir. Kendisi aşağıda oturuyor. 
Burada olduğunuzu haber almış. 
Yanına gelmenizi rica ediyor. 

Tino kalktı, genç kızın yanına 
gitti. Konuşmıya başladı. 

Genç kız, büyük bir s~vinçle so
ruyordu: 

- Hakikaten siz misiniz?. Se
siniz beni teselli ediyor. Onunla 
derdlerimi unutuyorum. Bana bir 
fotoğrafını2ı verir misiniz? Vakıa 
onu göremiyeceğim. Fakat elimle 
okşıyacağım. 

Tino, za\.ıllı kızın arzularını ye
rine getfrdi. Yanından wrılırken 

ağlıyordu. 

Feriha Tevfik Fatma Sultan 
Rolünü Oynuyor 

(5 inci •ahijeden ıievan) 
caktır. Filim. Paristen sinema -
cıların bu ay sonunda buraya gel
melerini müteakıb, derhal çevril
mefic başlanacaktır. İki ayda çev
rilmesi tamamlanacaktır. Bu mev-
sim sonun.da, bu filmin türkçesinin 
İst.ınbulda, fransızcasının da Pa
riste gösterilmeğe başlanacağını 

ümid ediyorum. Şimdiye kadar 
bu kadar büyük ve tarihi filim 
- bizim hayatımıza dair - çevril -
memiştir. Fransızlar bı.: İıj için çok 
çalışıyorlar .. 

Filim operatörleri. makyajcı -
!ar, ışık mütehassısları hep Paris
ten gelecektir. 

Fuad Sam ihc, bu filimde artist-
lerin kimler olacağını sordum. 
Şöyle cevab verdi: 

- Sinema şirketi, artistlerin 
TürK olmasını istiyor. Onun için 
filmin bütün artistlerı Türktür. 
Üçüncü Selim rolünü İstanbul 
şehir tiyatrosu san'atkarlaruıdan 
Refik Kemol yapacaktır. Fatma 
Sultan rolu.ıü de Feriha Tevfik 
yapacaktır. Diğer roller için yine 
şehir tiyatrosu artistlerinden is
tifade edilecektir. 

Bundan başka, filimde 500 ka
dar kız, erkek figüran rol alacak
tır . Üçüncü Selimin saray hayatı 
yaşatılacağına göre, nekadar in -
sana ilıtiyaç bulunduğunu takdir 1 
edersiniz .. Yüzlerce cariye, harem , 
ağası, baltacılar, bost•ncılar ıa - ' 
zım .. Bu figüranlardan bir kısmını 
temin ettik. Bir taarftan da teda-
rik ediyoruz. 

Filmin mühim bir kısım sahne-
!eri Topkapı sarayında çekilecek
tir. Elbiseler hazinede, Yeniçeri 
müze5inde V.? Arifi paşa kollek -
siyonundaki modeller~ ve resim -
lere göre yeniden yaptırtılacak -
tU". 

Fuad Samih bunlan anlatırken, 
. tarıhin o devrini yaşıyormuş gibi 
oldum .. Biran evvel filmin bitiril-
mesini istiyordum .. 

- Peki, üstadım, dedim.. Bu 
muazzam iş için çok para sarfet
mek lazım .. 

(Bundan evvel oizd·~ çevrilen 
iilimlere beş on bin lira sarfedıl
diğini gözönüııde bulundurursanız 

bir mukayese yapabı1'rsiniı.) 

Fuad Samih devam ediyor: 
- Filmin uzunluğu 3700 metro 

olacaktır. Eser.in güzel ve mükem
mel bir halde vücude getirilmesi 
için, hiçbir fedakarlıktan çekinil
miyecektir. Filmin mühim bir 
kısım sahneleri renkli olacaktır. 
Tarıhi bir filmin renkli bir şekil
de çekilmiş sahnelerini düşünü -
nüz .. Her halde çok güzel bir eser 
olacak .. 

Fuad Sami Filmin mevzuundan 
da ~öyle kısaca bahsetti: 

- Filim iki kısma ayrılabılir. 

Bu i<ısım burada çekilecektir. ü
çüncü Selimin şehzadeliğine, cü
lüsuna ve hal'ına aid kısımlar .. 
Alemdarın, Üçüncü S~liıni tekrar 
tahta çıkarmak ;çin topkapı sa -
rayına hücumu esnasında, o devre 
aid kostüm ve silahlarla 500 den 
~azla sipahi filimde görülecektir. 

Filmin ikinci kısmı Parıste ge
çiyoı. Üçüncü Selim Parise 16 ıncı 
Lüiye İshak Bey ismındeki ne -
dimi ile bir mektub göndermişti. 
16 ıncı Lüi. İshak Bey şerefine 
Versayda bir şenlik tertib etmişti. 
Bütün bu kısımlar d• Pariste, 
Versay sarayında çekilecek o za
manki kostümlerle yüzlerce artist 
ve figüran iştirak edecektir. O dev
rn meşhur Fransız sımaları can
landırılacaktır. 

Meşhur Mari Antuvanet o .ev
~in meşhur kadınlarındandır }';
Umde o da vardır. Bu şenlik es -
nasında Monte Golfıye'nin ilk Y"P
tığı balcın uçurulacaktır. Bu sah
ne de filimde yer alacaktır. 

Gerek dublaj için, gerek Parie
te çekilecek kısımlar içın, Türk 
artistlerinden bir kısmı Parise gi
decektir. Feriha Tevfik de bu ara
da Parise gidecektir .. 

Fuad Samihin bana anlattıkları 
bu kadar .. Kendisinden filmin se
naryosunu rica ettim. Söz verdi.. 
Bugünlerde filmin senaryosunu 
SON TELGRAF sütunlarında 
zacağım.. REŞAD F' 

Fuad Samih gülerek: 
- Tabii' dedi. Fransız filim şir- GÖZ HEKİMİ 

keti bu işe 4 milyon Frank sarfe- Or. Murad Rami Aydın 
decektir. Yani bizim para ile 160 Taksim - Talimhane, Tarlabafı 
bin liradan fazla.. caddesi No. 10 Urfa aprt. 
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Birleşik Pamuk İpliği ve Dokuma 

1 

Fabrikaları Müessesesinden: 

Pamu k İpliği 
Satışı 

Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No Paketi 415 Kuruş 
16 » » 480 » 

Nazilli Bez Fabrikası malı 24 » » 580 
Ereğli Bez Fabrikam malı 24 l> » 580 

Yalnız E.reğli Bez Fabrikasında: 
10 Balyalık llİpari.şler için 
15 )) )) )) 
25 )) )) )) 
50 » )) )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Fl•tlırrla fabn"kada teslim prtile satılmaktadır. 

575 
570 
565 
560 

)) 

)) 

)) 

)) 

.,) 

)) 

İplik mllstdılilderinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri 
bedelleri mukabilinde ibtlyaçlan nisbetlnde iplik siparişi verecekleri 
ve 24 numaradan inceve muhtelif maksadlara yarayabilecek pamuk 

ipliii mlistehliklerlnin de ihtiyaçlarını gene ayni ıartlarla yalııız 
Eretli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilan olunur. 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyenu ilanları 
1 - 13 fUbat 939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 11 de ko

mısyonda mevcut nümunesi gibi 1000 kilo pamuk tire çorap ipliğinin 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Nümune komisyonda her gün görülebilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komis-
yona müracaatları. (809) 

1 
1 
' 

MERCEDES 
ELEKTRA 

KOLAY L 1 K • R A HAT L 1 K • SÜ R' AT • 20 

ZİY AETTİN SAİD ERİM: 
KOPYA 

ÖKSÜRÜK ŞURU~U 

"Sirop Pectoral,, 
Eski ve yeni bütün öksüriikleri 

geçirir, balgam söktürür, bronş· 

!arı temizler, nezle ve gripten 

konı:r, göğüsleri zayıf olanlara 

bilhassa şayanı tavsiyedir. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu İstanbul 

ista.ıbul Bahk~ılar Cemiye.ti. den: 
27 /1/939 tarihinde yapılan umumi heyet toplantısında ekseriyet 

hasıl olmadığından, ikinci toplantının 16/2/939 perşembe günü saat 14 
den 16,30 a kadar devam etmek üzere Cağaloğlunda Eminönü Halkevi 
salonunda yapılacağı ve mukayyed azanın cüzdanlarile birlikte gelme
leri ilan olunur. 

Ruzname: 
938 senesi hesablarının tetkiki 

GALATA VOYVODA CADDESİ 1939 senesi bütçesinin tasdiki 
No. 40/42 TE1 ..EFON : 43225 Yeni nizamnamenin müzakere&i ··------------------1·---------... -------- Nısıf aza intihabı. :====;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;=:;:::=;;:======::;' 

ÖKSÜRENLERE: KATRAN HAKKI EKRE-M ı Devlet De;:;;iryolları ve Limanları ı 
işletme u. idaresi ilanları ............... ;;.. .............................. -......................... , ...... 

Beyoğlu 4 üncü Su.lh Hu.kuk Beherinin muhammen bedeli 486 kuruş olan 5000 adet çam telgraf 
M. M. V. Deniz Levazım satmalma komisyonundan: Beyoğlu 1 inci Sulh Hukuk Hii-\ı--------------•1 direği 24/2/1939 cuma gıinü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarad• 
1 - 19/1/939 gününde kapalı zarfla yapılan eksiltmesinde rekllf MahkemA?sinden: kimliğinden: İstanbul komutanlığı idare binasında satın alınacaktır. 

ohman flatı gali görülen 200 ton benzin, 14/2/939 tarihine r tlıyan salı TerekE6ine !Mahkemece el konu - 1 - Vasil Karaman ile hazinenin Satınaı .. a Komiıyo,u ll!n:.n Bu işe girmek istiyenlerin 1822,50 liralık muvakkat teminat ile ka· 
günli saat 14 de pazarlıkla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. lup ölü Kuintino Fonzi Kruçyani müştereken mutasarrıf oldukları '-------·-------....: nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a ka.!at 

2 - İsteklilerin belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komis- uhdesinde bulunan Pendikte Ya - 720 lira muhammen kıymetli Pan- Çatalca müstahkem mevki için ı · 
al k 

potrel demir çubuk v~ saire satın komisyon reisliğine verme eri lazımdır. 
yona müracaatları. (747) Y ar aryesinde Mari iskelesi na- galtıda Yunus ve Kaya sokağında Şartnameler parasız olarak Ank arad;ı malzeme 
.;_-------------------------- alınacaktır. Açık eksiltme ile Uıale-

dairesinden, Hay· 
ve İzmirde idare mı diğer iskele ada eski 468 ve 125/ eski 2 ve 9 ve yeni 55,56 sayılı ar • daıpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden, Eskişehir 

468 ve 32/22 ve yeni 1, 2, 3, 4, 5, 6, sanın tamamı şuyuunun izalesi için si 23121939 perşembe günü saat d d 15.30 da yapılacaktır. Muhammen mağazaların an ağıtılacaktır. (795) 
7, 8, 9, 10 ve 12 ve 905 ve 906 numa- açık arttırmaya konulduğundan ----------------------------

1 l kk 15/ / 
kıymeti 8020 lıra 37 kuruştur. İlk Ja darm G 1 K t 1 v A k r"" ra ara mura am 300 dönüm mik- 3 939 tarihine müsadif Çarşam- n a ene omu an ıgı .. a ~ 

k 1 
• lı" d k b teminatı 602 liradır. Şa:tnamesi her 

5490 sayılı arttırma kağıdında yazılı 503 bağda 10720 i o agır .,ın a tarında i arsalarla bunların üzerin- a günü saat 15 ten 16 ya kadar Be- Satın alma Komisyonunda ı 
3719 lira iki kuruş de"erinde hurma MKN 5484 24 bağda 1200 kilo ağır- deki tuğla ve k' "t f b ik ·ı gün komsiyonda görül~bilir. İstek -

İstanbu l Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden : 

., . . . ıremı a ,' ası ~e yog u Sulh Mahkemesi BJşkatipli- lilerin ilk teminat makbuz veya 
lığında 430 lira değerinde hurma MKN 5483 A markalı 80 bağda 1600 ıçindekı makınalarla demırbaş alat ğince müzayede ile satılacaktır k 1 .1 24 

1 - Bir metresine altmış iki kuru§ fiat tahmin edilen yüz elli biJJ 
metre yazlık erat elbiselik kumaşın kapalı zarf usulile 28/2/939 saiı 
günü saat onda satın alınacaktır. 

d 5000 ed 
. . · me tup arı e 90 say.lı kanunun 

kilo 571 lira değeriııde hurma MKN 5482 AS markalı 250 bağ a ve evatı ve dığer bınaların 125 Arttırma bedeli muhammen kıy • 2 " dd 1 . . 
h MKN 5481 A h . · 'b il 8 · · ve J ma e erınde yı;.zılı vesika-

kilo ağırlığında 1792 lira 75 kuruş değerinde urma mar- ısse ıtı ar e O hıssesı 14/3/939 metin % 75 şini bulursa 0 gün iha- 1 il b 
kalı 250 ba"da 5000 kilo ağırlığında 1785 lira 68 kuruş değerinde hurma tarihine müsadif Salı günü saat 10 le edil kt' Bulm . ar e eraber Fındıltlıda komutan- 2 - Buna aid şartname 465 kuruş karşılığında komisyondan alına• 

bilir. Mühürlü örneği de vardır. " . ece ır. adığı takdirde lık .;atınalma komlsyonuna gelme -
MKN A markalı 250 bağda 5000 kilo ağırlığında 1817 lira değerinde da J.lılahkememızde açık arttırma en son arttıranın teahhüdü baki 1 . (720) 
hurma MKN 5479 MT markalı 99 bağda 1980 kilo ağırlığında 713 lira ile satılacaktır. Tamamının kıymeti kalmak §&I'tlle ikinci arttırma gü _ erı. 
79 kuruş değermdehurma MKN 5478 MT markalı 17 bağda 340 kilo 126 15000 liradır. Dellaliye resmile di- nüne tesadüf eden 30/3/939 Per- 20342 MM k * 3 - Eksiltmesine girmek lstlyenlerin 5900 liralık teminat karşıJığl 

banka mektubu veya sandık makbuzunu ve şartnamede yazılı vesailıİ 
muhtevi teklif mektublarını belli gün Eaat dokuza kadar komisyon' 360 kil 133 l . d - · d " h tü' ı·· ·· ı 1 ereste satın a!ınaca -lira değerinde hurma MKN 5488 12 bağda o ıra eg~rın e .,er er r u rusum, ha e pulu şembe günü saat 15 ten 16 ya ka _ • d k k . . . . 

lı d 303 lir 77 k d " ·· t · "tt' Ar t · · ak gın an açı e sıltme ile ihalesı 27/ 
hurma MJ<N 5487 28 bağda 840 kilo ağır ğın a · a uruş e,.e- muş erıye aı ır. t ırmaya ıştır dar icra olunacak ve en çok arttı • ş b l/939 p rt . .. .. 

· · kı tin üzd d' b ulı: · u a aza esı gunu saat 14 te rinde hurma MKN 5486 103 bağda 2060 kilo ağırlığında 741 lira 18 kuruş ıçın yme y e ye ı uç nıs rana ihale edilecektir. İ . . . . .. =;======':""======-===--'*"----=-"' 

vermi§ olmaları. (~1) (812) 

değerinde hurma MKN 5485 81 bağda 2025 kilo ağırlığında 928 Hra de- betinde pey akçesi yatırnUllı: la - 2 tıı 
1 

t "h' k d b" . yapılacaktır. steklılerının belli gun lstanbul 3 üncü lcra Memurlu - şeli altında sarnıcı vardır. Ve be ' 
.. .. . - a e arı ıne a ar ırik - ve saatte Fındıklıda Komutanlık - • · 

ğerinde hurma MKN 5475 SALLOMY AK markalı 328 sandıkta 10660 zımdır. Satış gunune kadar vergiler mlş ve hır' ik k 1. b 1 d" S lm . . gundan: den duvarı yıkılmış alaturka adı O' . . ece ma ıye, e e ıye atına a K-Omısyonuna gelmelerı. 'lm · · 
kilo ağırlığında 2635 lira 40 kuruş değerinde hurma MKN 5489 NC mar- terekeye aıttır. Tafsilat· Yerler No. vergileri akıf . . . . Paraya çevrı esıne karar verı - caklı mutfak ve hela mevcuttur. 

• .. . . . .. , v ıcaresı ve yırmı se· (872) 1 530 li kı ı A kalı 498 bağda 9915 kilo ağırlığında 3606 lira 82 kuruş değerinde hurma sırasıle aşagıda gosterılmıştir. Şoy- nelik taviz v d ıı·u .. . en ve tamamına ra ymet SMA KAT: 
MKN 5477 MT markalı 10 sandıkta 260 kilo ağırlığında 92 lira 62 kuruş le ki: 1) Tuğla fabrikası kargirdir. 'tt' e e a ye muşetrıye İstanbul Asliye Mahkemesi lkin- takdir olunan Eyüpte Otakçıbaşı Bir sofa üzerine üç oda ve aJ&tur' 

aı~ . 
de"erinde hurma MKN 5489 NC markalı 498 bağda 9915 kilo ağırlığın.la Birinci kat döşemesile çatısı kapı- 3 Artt . . ak ci Ticaret Dairesinden: mahalle ve caddesınde eseki 5 yeni ka bir he!a mevcuttur . 

., . · - ırmaya ıştır edec&k - ll alı b' t afı z h h · BİRİ · 
3606 lira 82 kuruş değerinde hurma bu mallar Fındıklı soğukhava depo· !arı, pencerelerı ahşap ve haraptır. !erin m h k t' ., Yunan bandıralı (İOANİS FRAN numar ır ar e ra anesı NCI KAT: 

Z . k tt k' k u ammen ıyme ın ıo 7.5 b' t fı t'· b d H" . hah B' f .. . •t sunda mevcut olup 1549 sayılı kanun mucibince 17/2/939 günü saat 13 de emın a a ma ına a samı, tuğla nı'sbet' d t . t k . . GOS) vapurununun Almanyanın ve ır ara ur e ar useyın - ır so a uzerınde 4 oda vardır ' . . . ın e emına a çesı veya mil-ı . . . . . . 
2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde Sirkecide Reşadiye caddesindek; ocakları var. Bırıncı katta beton- li bir b k t . t kt b Noterham limanından İstanbul Ji _ çesı ve tarafeynı umum amahsus şımal tarafındaki odanın çatısı Y1 , an anın emma me u unu 1 . . . .. . . ed'f 
gümrük şatış salonunda açık arttırma ile dahile ve harice satılacaktır. arme ayaklar üzerine müstenit getirmeleri şarttır. manına kok ve kömür yükile seferi yo ıle. m~dut ıcareı muecceleli, kıhnıştır. B1'.1~ enkaz hali'1d ı · 
İsteklilerden yüzde yedi buçuk pey akçesi makbuzile maliye ünvan tez- köprı.i mevcut olup üzerinde deko - . . esnasında yükün ziya ve avaryası- bahçelı evın tamamı açık arttırma- Bına bahçesının etrafı duvar ııe 
keresi aranır. Pey akçelerinin saat 12 ye kadar vezneye yatırılması mec- vil hattı vardır. 2) Tamirhanedir. .4 - Arttırma bedelı ihale tari - nı kısmen intaç eden kaza hakkında ya konmu oşlup 13/3/939 tarihine çevrilmiş ise de b:r kısmı yıkıJrıııi" 
buridir. TL 23219 844 Bir kattır. Duvarları tuğla, çatısı hınd;n itibaren yedi gün zarfında vapur kaptanı Mihail Samonas ta- müsadif Pazartesi günü saat 14 ten tır. Bahçede ~·1t, erik, kayısı, ıııcıf 
---------------------------- ahşap, dahili metruktür. 3) Bekçi- maı:ıKeme. kas~sına teslım edilecek, rafından mahkemeye tevdi edilen 16 ya kadar dairemizde 1 inci açık ve ayva ağaçhr; ve bilezıkli bir kır 

Galatasaray Lisesi Al m Sabm 
Komisyonu Başkanlığından: 

Tutarı Tahmin F. Muh>mmen ilk TeminJt 
Lira 

360 
300 
450 
50 

110 

Kr. M. Kilo Li. Kr. 

60 
120 
90 
20 
22 

600 
250 
500 
250 
500 

95 25 

Ceviz içi 
Çam fıstığı 

Fındık içi 
Kuş üzümü 
Kuru incir •sandık 

ye mahsus kargir iki otla bir mut- aksı .takdırde ihale fesh v~ farkı .. fi- deniz raporunun alınması için 22/ arttırması icra ve arttırma bedeli yu mevcuttur. 
faktır. Meskundur. 4) rn metre yük y~t ıle zarar ve zıyan'. faı~ bilhu. - 3/939 tarihine müsadif Çarşamba mukadder kıymetin % 75 ini bul - UMUM MESAHASI . . 
sekliğinde demir çemberlerle bağ- kµm kendısınden tahsıl edılecektır. günü saat 14 celsesi tayin edilmi§ c!uğu takdirde alıcısı uhdesine iha- 29;l,, 19 metre mc:rabbaından ıb' 
h tuğladan bacadır . 5) İnek ahırı- 5 - 2004 numaralı icra ve iflas olduğundan mezkür gün ve saatte le olunacağı, aksi hald~ arttırma 15 ret olup bundan 79. ı m"tre muralr 
dır. 6) İki oda ve bun3 bitişik a • k.anununun 138 inci ınad?esine :ev-

1 
gemi veya yükü ile alakalı ve kaza- gün müddetl.e .temdi.t r.lunarak 28/ , baı 3 kat~ bina ve bakıye.~i b•ıh:ı11 

hır. 4) Oturulmıyan harap bir kat- fıkan gayrı menkul uzerındekı ıpo- dan zararlı herkesin hazır bulun _ 3/939 Salı gunu aynı s3atte yapıla- dır Mezkur gayrı ınt•Pkıılun ııeJ. 
lı kiırgir bina. 8) Kiırgi.- ahır. 9) İ- tek sahibi alacaklılarla diğer ala- malan Deniz Ticaret Kanununun cak olan 2 inci açık arttırmasında den doğan biletim; birıkmi~ yerf 
ki katla bir çatı katından ibaret du· kadarlar gayri menkul üzerindeki 1065 inci maddesi mucibince ilan mezkur ga~i menkul en çok art •

1
. ınükellefiyeti bo~çı'.:yı ait .• ııı1.~ 

varları kısmen yıkılmıya yüz tut· haklarını bahusus faız ve masrafa olunuı. (939/52) tıran uhdesınde bırakılacaktır. Sa- uzer~ satış bedelı11r:rl' •enzı! cJu • 
muş bir köşk. emin katında üç oda 1 dair olan olan iddialarını ispat için tış pe~in para iledir. Arttırmaya nur. 20 senelik vakıf taYiz bede!'. ' 
bir antre, bir hela, bir mutfak. Bi- ilan tarihinden itibaren yirmi gün girmek isleyenler takdir edilen kıy- 1e dellaliye resmi al c ) a ant:r. G'1 

içinde• ı 1 ·~ rinci kata taş merdivenle çıkılır. z.arfında evrakı müsbitelerile bir - metin \·~ 7,5. nisbetinde pey akçesi •i. menkul kendis:ne ih~'e t•l,•,1r.Jcl 
Galatasaray Lisesinın ihtiyacı olan yukarıda cinsi ve miktarları ya- Zemlnı renklı çini sahanlığı olup Jıkte satış memuruna muracaat et- veya mılli hır bankanın temınat kımse derhal veya vero,fn nıuJı • 

1270 

zıh kuru yemişlerinin 6/2/939 gününde yapılan açık eksiltmesinde istek- buradan sofaya girilir. Sofa etra • meleri, aksi takdirde t.aklan tapu mmım Tepebaşında mektubunu vermeleri lftzımdır. ıçind<: parayı Vfrmezs' •hale k3r'ı 
.i çıkmadığından on gün teehhür edil<.'rek 16/2/939 perşembe günü saat fında dört oda , bir helii mevcut • sicilile sabit olmıyanla.· satış bede- ~/'~ Şehir Tiyatr@su Hakları tapu sicillerile sabit olmı- rı fe~holunarak kend!siııden ev'c. 
11 de eksiltmesi yapılacaktır. tur. Çatı katı bir çatı odasından i _ lınin paylaşmasından hariç kalırl~r. " / DRAM KISMI yan ipotekli alacaklılarla diğer a • en yuksek teklifte bulunan kıfll5c 

lstekiiler yeni yll Ticaret Odası vesikası ve ilk teminat makbuzlarile ha rettir. Köşk önünde bag ile zey- 6 - Şartname mahkeme divan • lllJIU 1 Buakş•m 20,JO da liıkadarların ve irtifak hakk'. sa • ye arzc tmiş olduğu bedel ile - alı~ 
birlikle belli gön ve saatte Beyoğlu İstikliıl caddesi No. 349 da Liseler tin ve meyveli meyvesız muhtelif / hanesinde herkesin görebileceği ye- BİR lUİSAFİR GELDİ ?ipleri bu ~aklar~ru ve hususıle ~a- sa - .?na a.~mazsa ·veya bulunma:,, 
Alım Satım Komisyonuna gelmelerL ağaçlarla çamlar mevcuttur. Bir re asılmıştır. Fazla tafsilat almak İstiklal caddesinde Komedi kısmı ız ve masarife da ır. vukubulacak ıd- 15 gun muddet tekrar • ·"ırfll dl 

Şartnameyi görmek ve teminat yatırmak için Okul İdaresine baş miktarı da taı·la halind2 sürülmek-ı istiyenler 93911 sayı ile Başkatib • Bu akşam 20,30 da dialarını ilan tarıhinden itibaren çıkarılarak en çok arttıran üzerıP (11" 

vurmaları. •850• , tedir. Arazi kismı kısmen taşlık liğe müracaatları ilan olunur. YANLIŞLIKLAR KOMEDYASI 20 gün zarfında evrakı müsbitele - bırakılacaktır. Ve iki arttırma a ,D 

i stanbul intihabı Meb'usan Tef: iş 
Hey'et i nde 1: 

ı ·- Meb'us intihabında rey vermek hakkını haiz olan müntehib
ler.n esamisini mübeyyin defterler 11/2/939 cumartesi gününden itiba
·en her mahalde herkesin kolaylıkla görebileceği miinasib mahallere 
ısılmıştır. 

2 - Defterl<'r 15 gün miıddetle askıda kalacak ve 25/2/939 cumar
"6J gunü akşamı askıdan ındirilecek\ir. 

3 - Müntehiblerin defterleri tetkik etmeleri ve intihab hakkı 

ılup da adı yazılmamış veyahnd adı yazılmak lazım gelmezken yazıl· 
mış bulunduğunu gördükleri takdirde adi bir varaka üzerine ve heyeti 
teftışiyeye hitaben bir istida yaz.arak 25/2/939 cumartesi günü akşa

mına kadar İstnbul belediyesinde (intihabı meb'usan teftiş heyetine) 
vermeleri ve 25/2/939 tarihinden sonra vaki olacak itirazların nazan 
dikkate alınmıyaca2"ı ilan olunur. (871) 

fundalık olup fabrikaya mahsu~ 939/1 4 Perde riyle birlikte dairemize bildirmele- sı,,ndaki fark ve geçr•ı J01Ünler 
1~;-

kargir. İskele vardır. Sima! kısmı * ri icap eder. Aksi halde hakları ta- % 5 den hesab olunacak faiz ve rl 
- 1 il 1 g· i1 1 h" km ıırc 

3aylar ' . a G>peretı hl kal k . t" . o e> 
kumluk, iskele dekovil ile fabrika-

1 
·~ H J k . pu sici eri e sabit olmıyan alacak- er masar a ıcıya u e ~i 

ya bağlıdır. Fabrikanın yedi buçuk .. , ı ~ ~ ar satış bedelinin paylaşmasın - ma sızın ~emurıye ımızcc ,)' 
metre tul ve bir doksan metre kut- Dunyanın en se~lam ~-1 ~~ Bugün gündüz 16 da dan hariç kalırlar. alıcıdan tahsıl olunur, dahJ I g;;9 
runda dahili ocaklı bazı teferruatı Sıhhi lesti ki eri o la n Akşam 9 da EVSAFI UMUMİYE: malumat almak istiyenler 15/2/ ,.~ 

(ESKİ HAMAM ESKİ TAS) . tarihinden itıbaren dairemızdP " 1 
noksan 70 beygı"r kuvvetinde ko"h - Mezkür gayri menkul zemın ve 1 rP'" 

Pperet 3 perde. d 1 1 ve asılı bulundurulacak aı·t : d ,ı 
ne bir buhar kazanıle maakondan- asma katları ile beden uvar arı . ıh 
sör tulumbalı Voolf sisteminde P rezervatif lerlnl 11 karg·.r, dahili aksamı ile birinci kat şartnames.ıne ve 

937
1
4892 

saY rıısı~· 
noksanlı, az tamirle kabili istimal daima tercih edi n iz. TURAN ahşaptır. Ve maili inhidamdır ve yasına ~uracaatla ıcap .:~en rııi§ O' 
buhar makinesi, bir tuğla makine - Tiyatrosu kabili iskan değildir. mat ve ızabatı almış ve ogren 

Bugiin gündüz . lacakları ilan olunur. .~ 
sile bir kiremit kalıp makinesi ve gonları ve dekovil hatları mevcut- ZEMiN KAT: . .. =:- ~ 

Talebeye 15 ku - . ede•· 
elevatörü ile teferruatı bir malak- tur. İsteklilerin yukarıda gösteri • G Biri sokak cephesınd~n 11 numa- Sahibi ve ne§riyatı idare 

b . lak t kl 1 1 ruş. ece umuma .• . B h sör, ır p ırna ı i e elevatörlü len gün ve saatte Bey:>ğlu 4 üncü Ertuğrul Sadi Tek ra. ve dıge.rı bahç~den 13 numar.alı a§ mu arriri 
fevkani kısmı ve ekseriRinin çerçe- Sulh Hukuk Mahkemesine baş vur· ve &rkadaşları (SÜT KARDEŞ • lıki mahalli vardır,. s.okak cephesı~- ETEM İZZET BENlCll 
ve vesair aksamı ahşap dekovil va· malıırı LER) vodvil 3 Perde. dekı antrenin zemını toprak ve di- Son Telgraf :Matbaası 

'' ' ' 
i . , 

t ~ 1. 1 l· 'i 


