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ÇARŞAMBA 
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'l'EMMUZ 1939 

SAYI : 84.3 Telefon: 20627 
htaıı.bal Nanı-eai7e No. M En Son Telgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi YIL: 3 Sahib ve Baımuharriri: 

ETEM İ X ZET B EN İCE 

Almanya Yedi Sınıfı Daha Silih Altına Çağırdı! 
Oniki Adada, Radosta ve Arnavudlukta ita/yanların 
Askeri Hazırlıkları, T ahşidat ve Tahkimatı Devam Ediyor 

On 1 ki 
Adada 

Tahşidat 
İtalyanların on iki adada 
tahşidat yapıp yapmadıklan 
Ve bunun istihdaf ettiği 

ntaksad ltalyadan sorulma
lı~ır. 

!_azan: ETEM İZZET BENİCE 
4ııadolu Ajansının Deyli He -

>a.ld'd 
tfk• a.n alıp Türk matbuatına ve 
lı ;:1 .~umiyesine yaydığı bir 
ltı.a r uzerinde durulmağa değer 

abiyettedir 
ıı . 

d u lıaberde, İtalyanın on iki a-
bada talışidat yaptığı bazı adaların 

1 
alktan boşaltıldığı, Alman gemi-

1•rinin adalara mütemadiyen harb 
d~Vazınu taşıdığı bildirilmekte 

I?. 

d tleyli Herald'in on iki ada 
•ki -ub b' · · d'" · b ü h :u. a ırının ver ıgı u m -
('Y•ç havadisin tamamile doğru 

~tıp olmadığını bilmiyoruz. Fa
b· t, hu adalann burnumuzun di
ııo"'de olması, İtalyan matbuatının 
d n. zamanlarda Türkiye aleyhin
lı •kı şiddetli neşriyatı, İtalyan 
1 Brb filolarının şarki Akdeniz su-

ııarında cevelana çıkması bizi bu 
ev· h d 1 avadisler karşısında yakın-

t an aliikadar edecek hadiseler a
llsındadır. 

ı:~ adalardaki hareketin, askeri 
§•dat ve hazırlıkiarın ancak üç 

ltı.aııası olabilir: 

011
1-:- 'l'ürkiye ve müttefiklerinden 

lı iki adaya karşı gelecek her • 

' aııgı bir tecavüz hareketine kar
ı tedb· li 2-. ı r ve müdafaalı bulunmak 

ti 'l'ürkiyenin Akdeniz sahille
~on iki adadan tecavüz ve ta-

li-_ hazırılğına girişmek 
Ilı İngilterenin Kıbns üssüne 
lı ~~~il Rodos ve diğer adalan üs 
,,•'ilde bulundurmak, Suriye, Fi
"811ıı s·· q,. • uveyşe yapılacak akınlara 
ııı :ı oıı iki adadan istifade et • 
~ Ve Akdenizdekl İngilz ve 
\> :sız filolannı müteaddid \isler 
ıııe areket merkezleri karşısında 

•şı:uı etmek 
ıı · . 

l>ad !?çok kaynaklar şimali İta! • 
l>e t . ve Almanyanm muhtelif 
ltısr •rınde bulunan ecnebilerin de 
ı,,~ ıamanda bulunduklan yer
te 1 terke mecbur edildiklerini, 
•d t~k Almanya, gerek İtalyanın 
oı: 11 tam bir seferberlik içinde 
tiıı:kl~rıııı teyid ve her iki devle
bıe)( e •~stos içinde bir harbe gir. 
dirııı içııı tedbir aldıklannı bil • 
Ilı •kte olduklanna göre İtalya-
01111 ·ı. Arnavutluk ve onu takiben 
l)j ı 1 adadaki hareket ve fa • 
fıı Yetlerinin hedefini takib etmek 

ııııı ıı · 1 tıt. . ır meşgul iyet o mıyacak-
llııce, İtalyanın işaret ettiği-
~ 5 ıncı aahifede) .. -
il~ 

l>iy,ngo 
Ilı;"· .. --
,, Bfi.n·Kazanan 
· 'ı..ff.ı!ımaralar 
! r~cr Say( ada 
iL~ .. 

Almanlar Danzig' deki Hazırlıkları İtalyan,Bulgar kralları 
B . t . k u·· d . l Berline Gidiyor 

1 I r ID e Z e r e 1 r e r General Frankonun da Gideceği 
Bildiriliyor. Köse İ vanof Sof yada Londra 12 (Hususi) -ttalya • 

nın son günlerde Arnavutluğa ve 
on iki adaya yapmakta olduğu sev
kiyat burada dikkatle takip edil
mektedir. Ortada bu tahşidatı i
cap ettirim bir sebep görülme • 
mekle beraber, her türlü teyak -
kuz tedbirleri de alınmamış de • 
ğildir. 

Bu hadiseden bahseden Deyli 
Rerald gazetesi şu malfımatı ver· 
mektedir: 

cBir müddettenberi Rodos ada· 
sına mütemadi surette harb mal
zemesi ihrac edilmektedir. İtal • 
yanların uzun müddettenberi bu 
adalarda kuvvetli kıt'alar bulun
durmakta oldukları malfımdur. 

Manevraya çıkmış olan İtalyan 
filosundan 16 harb gemisi Man -
draki limanında demirli bulun -
maktadır. Bu gemilerin arasında 
son sistem yedi denizaltı gemisi 
de bulunmaktadır. 

On iki Adalar Umumt valisi 
General Graziyani'nin emrile Pot
mos adalarındaki sivil halk tahli
ye edilmiş ve Kalimos adasına gö
türülmüştür. Sivil halktan bir 
kısmı motörler le Anadolu sahil
lerine ilticaya muvaffak olmuş • 
lardır. 

Son günlerde İtalyan memur
ları sivil halk ile her türlü müna
sebette bulunmaktan men edil • 
m.işlerdir. 

ALMANYADA YEDİ SINIF DA
HA SİLAH ALTINA ÇA<'.';IBILDI 

Berlin 12 (Hususi) - lmanya
da askere alma işlerine yeniden 
hız verilmiştir. Yedi sınıf daha 
muayeneye çağırılmıştır. Alınan· 
ya her ihtimale karşı hazır bu -

Dahiliye Vekili 
Blısabah Geldi 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak bu 
sabahki ekspresle şehrimize gel
miştir. Vekil Haydarpaşada kar· 
şıianmış ve doğruca Perapalasa 
inmiştir. Dahiliye Vekili bir kaç 
gün lstanbulda istirahat edecek· 

tir. 

Nafıa Vekili 
Zonguldağa 

Gidiyor 
Yeni Limanın Mevkii 

Layin Edilecek 
Nafia Vekili bugün Ankaradan 

ZıOnguldağa hareket edecektir. Ve
kile bu seyahatinde, Vekalet müs
teşarı ve tekn'syenier refakat e
decektir. 

Vekil, Karadenizin garb mınta
kasında yapılacak limanın mev • 
kiini tayin edecek olan bu seya -
hatten sonra şarka gidecektir. 
Nafıa Vekili verdiği beyanatta 

Erzurum hattının eylül ayı niha
yetinde bitmiş olacağını söylemiş 
ve Hataydalti şirketler hakkında 
demiştir ki: 

\Devamı fi ıncı ıahifede) ' 

E 

İtalyan tabiiyetindeki 250.000 AI-
manın Alınanyaya dönmelerini 
emretmiştir. Bu Almanlar 1919 
da Tirolün İtalyaya iltihakı üze
rine İtalyan tabiiyetine geçmiş
lerdi. Şimdi bunlar Alınnayaya 

gitmeğe mecbur edilmektedirler. 
Gidemedikleri takdirde, hükfunet 
tarafından cenubi İtalyaya sevke
dilecekler ve Tirolde Alman ır -
kından hiç kimse bırakılınıyacak-
tır. 

Bu karar üzerine cenubi Tiroi
de büyük bir heyecan hüküm sür-ı 
mektedir. Versay muahedesi İtal
yanlarla mcskı1n Trentin ve Tri
estin mıntakalarını İtalyanlara 
vermekle beraber, on kilometre 
daha yukarıda tamamile Alman -
!arla meskı1n bulunan Kortina 
mıntakasıru da İtalyanlara ver -
mişti!. 

Fakat İtalyanın tabiyevi emni· 
yeti bakımından, hududun iki kıs
mını ayıran nehirde tesbiti icabe
diyordu. Bu suretle Südet mınta
kasından daha ziyade Alman o -
lan bu mıntaka İtalyan hakimi -
yetine geçmişti. İtalya hükı1meti 
kendi hudutları dahiline giren bu 
mıntakayı da İtalyanlaştırmağa 
çalışmışsa da muvaffak olama • 
mıştır. Şehirlerin, köylerin isim· 
lerini İtalyancaya çevirmiş, bura· 
]arda Alman ismi taşıyan dükkan 
tabelası bırakmamıştı. Mektep • 
!erden Almancayı kaldırmış, İtal-

/~ yancanın okutulmasını mecburi 

•••••••-1111-~---------------- \ kılmıştı. Buraya bir çok İtalyan-
• • lar da göndermişti. Meselll"Bolza-

On iki adanın vaziye tini gösterır harıta no şehri 1914 de 30.000 nüfuslu bir 

Iunınak üzere bu kararı vermiş l Paris 12 (Hususi) - İtalya hü· şehirdi, şimdi 75,000 nüfusludur 
bulunmaktadır. kfuneti cenubi Tirolde bulunan (Devamı il ıncı aahifede) 

• 
Yüz Elli lngiliz Bombaı;dıman 

•• 
Tayyaresi Fransa Uzerinde Bir 

Nümayişte Bulundular 

Sofya 12 (Hususi)- Berlinden 
dönmekte olan Başvekil Köseiva
nof bugün Belgraddan şehrim :ze 

gelmiş ve merasimle karşılanmış· 
tır. 

Gazeteler, Almanya, Yugoslav
ya ve bulgaristan arasındaki ti
cari ve siyasi münasebetlerin Baş

vekilin yapmış olduğu bu seya • 
hatle daha ziyade kuvvet buldu
ğunu yazmaktadırlar. 

Başvekil Köse.vanof, önümüz
deki aylar içinde Kral Borisin B~ 
!ine yapacağı resmi ziyaretin prc 
ramı ile de meşgul olacaktır. 
Ağustos ve Eylül aylarında Bul

gar Kralından başka İtalya Kralı 
Viktor Emanüel ile General Fran
konun da Berlini ziyaretleri bek
lenmekted;r. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) Buıı:ar Kraıı llorıs 

Kont Ciyano Yarın 

1 

• 
ispanyadan Dönüyor 
ltalyan Filosunun Barselonu Ziyareti Dostluk 

Tezahüratına Vesile Oldu 

Kont Cianonun Barselona harek etinden evvel alınmış bir resmi 
(Ya.zuı 6 ını-ı sahife<V!) 

KISACA 1 İngiliz Hava Kuvvetlerinin Garanti Altına Alınan 
Memleketleri de Ziyaret Etmeleri Muhtemeldir Boş Ambar, Boş Kile .. 

Bu Sabah Bir 
Araba Dnize 

Uçtu Londra 12 (Hususi)- Danzigde 
henü~ yeni bir hadise vukua gel
memekle beraber, vaziyetin va· 
hamete doğru gittiğine şüphe e· 
dilmemekted'.r. Almanya her gün 
yeni bir hadise çıkarmak arife. 
fesinde bulunuyor gibi görün • 
mektedir. Bu emniyctsizl:k kar • 
şısında İngiltere ve Fransa şim
diye kadar aldıkları tedbirleri ge
nişletmektedirler .. 

Çemberlaynin son nutkunda, 
herhanııi bir tecavüz karşısında 

İngilterenin askeri müdahalede bu
lunacağı hakkındaki teyidlerine 
rağmen, Alman zimamdarlarının 
İngiltercnin Danzig meselesi yü
zünden harbe atılacağına henüz 
inanmamaktadırlar. 

İngiltere, totaliter devletlerin 
(Devamı 1 ıncı aahifedo) 

I 

İngiliz bombardıman tayyarele cinin uçuşlarından bir ırörüııüş 

Köse İvanof Berlin isstasyonunıla 
Bitler .tarafından bizzat karşılan
dı ve ancak Alınan gözü ile Mu • 
soliniye yapılabilecek tezahürat 
yapıldı. 
Dönüşte, Bitlerin Köse İvanofu 

uğıırlıyanlar arasında bulunmadı· 

ğını işiten bizim arkadaş, 

- Tabii •. 
Diyerek devam etti: 
- Bay Bitlerin son dakikadaki 

halini gözönüne getirebilir gibi 
oluyorum. Köseivanof Berlindcn 
ayrıılrken Bitler arkasından bak· 
mış baknıış, mutlaka Göbelse dön· 
müş ve mc hur Türk darbımese
lini söylemiştir: 
Boş ambar, boş kile .. 
Do;tumuz Bulgaristan mihvere 

girmediğine göre garibseuecek bir 
görüş değil. 

(Yazlliı 6 ıncı sahifede) 

Memleketin en çok sevilen sahilill 

SALA CA .K 
KIZ KULES i 

Parkında 15-7-939 Cumartesi 
akşamı memleketin en çok se

vilen san'atkarı 

SAFİYE 
kadaşlarile bir konser vere

ektir. 21,30 da köprüden husa· 
si vapur kalkacak ve 1 de dö· 

necektir. 
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KÖPRÜDE YENİ BİR 

MERDİVEN YAPILACAK 

Karaköy köprüsünün, Kadıköy 
iskelesine inen merdivenleri kafi 
gi!lmediği için, burada, bir yeni 
merdiven daha yapılacakmış .. A
kıl edenlerden Allah razı olsun ... 

Demek, artık, rahat, rahat elimizi 
kolıiınuzil sallıya sallıya merdi

venleri inip vapura gireceğiz.. O 
kadar keyifleneceğiz ve sevine

ceğiz ki, bu esnada, hep birden 
şu şarkıyı söyliyeceğiz: 

l'llerdivenden tıngır mıngır inerken 
Yazması boynuma dolanı~·or 

öperken ... 

ALl'llANYADA FUTBOL 

OYNAMAK YASAK 

Almanyada, ekmek, tereyağ, et, 
beyin ve daha birçok şeyler ara

sında, futbol de yasak edilınşi ... 
Ajansların verdiği bir habere gö
re, ağustosun beşine kadar, fut

bol oynanmıyacakmış .. Bu kararı 
verenler iyi düşünmüşler .. Ek -

mek, tereyağ, et, beyın yemiyen 
insan ,nasıl kol, bacak sallıyabilır? 

93 YAŞINDA BİR 

ARTİST KADIN 

Fransada, yaşı 93 ü bulmuş, es

ki şöhretli artistlerden biri, hala, 
gür ve tok sesile şarkılar söylüyor 
ve dansediyorrnuş ... 

Bu kadından bütün Fransız ga
zeteleri takdirle bahsediyorlar .. 

Bu havadisi kendisine gösterdi
ğim bir arkadaş: 

- Daha genç, biraz sonra bizim 
tarafa uğrasın, dedi .. 

- Neden diye sordum .. 
- Bizim şehir tiyatrosunda ça-

lıştırınz, dedi .. 

200 LİRA NASIL 

4000 LİRA OLUYOR?. 

Şu Satıe tahkikatı meselesi i
çinde, •hakkı sükut> olarak ve -
rildiği iddia edilen 4000 lira bir 
bad:se oldu, gitti.. Tamam 8 tane 
500 liralık kağıd adliyeye teslim 
edilmiş .. Halbuki, bir iddiaya gö
re de, bu, 4 bin lira değil, 200 
lira imiş .. Allah Allah .. 200 lira, 
nasıl 4 bin lira oluyor?. 

Yoksa, paralar, Nasraddin Hc>
canın komşusunun kazanı gibi dc>
ğuruyor mu?. Aman, o halde, dik
kat edilsin .. Ortalıkta soğukalgın
lığı çok, olur da, bu sefer de ölü
verir .. 

ORTADAN KAYBOLAN 

GARSON NEREDE?. 

Gazeteler yazıyor: Bir garson 
üç gündür kayıb imiş .. Herkes me
rakta ... Acaba ne oldu?. Gaybu
betin sebebini k;mse kestiremi -
yor?. Biz, tahkik ettik. Şu neti -
ceye \'ardık: 

Efendim, bu garson yazlık, çal. 
gılı gazinolardan bir:nde ça:ış -
maktadır. Bir pazar günü akşa:nı 
ortadan kaybolmuştur. 

Bir pazar günü, yazlık bir çal
gılı gazinoda çalışan bir g1rson 
\jatanda~tan daha fazla servete 

malik, yeryüzünde başka kim var
dır?. 

Eğlence yerlerini ucuzlatmak 
tetkikatını, belediye, daha bır 

müddet bit,Vemezse, korkarım, 

çok garson kaybolur. 
AHMED RAUP 

f!:üçOK HABERLE[I 
* Şehir meclisinin fevkalade 

toplantısı 1 ağustosta yapılacak

tır. Davetiyeler hazırlamrrak a
zalara gönderilmektedır. * Adliye Vekili dün ak~amki 
ekspresle şehrimizden Ankaraya 
dönmüştür. * İzmitte Paç mahallesinde o
turan kıpti Ahmet, yengesi kıpti 
Fatma ile kavga etmiş" ve kadın -
cağızın sağ kulağını dişlerile kc>
parıp yutmuştur. Fatma kulaksız 
kalmıştır. * Dahiliye Vekaletinden gelen 
tamlıtide belediyedeki mütehas -
sısların listeleri istenmektedir. * Şehir sokakları daha erken 
temıZlenecek, süpürme esnasında 
toz ve topraklar havaya kaldırıl
mıyacaktır. * Yeni kanunla et nakliyatını 
Üzerine alan Belediye, bu salahi
yeti kullanmak için tetkikata gi
rişmiştir. Belediye bunu ya ken
disi idare edecek, yahut bilvasıta 
idare edilecektir. 
* Darüşşafaka lisesinin bütçe 

işlerini görüşmek üzere dün bir 
toplantı yapılmıştır. Toplantıda, 

mektebin yeni sene bütçesi tespit 
edilmiştir' * Ecnebi ve ekalliyet mektep
lerinin bütçe taslakları da tasdik 
olunmak üz.ere Maarif Vekaleti
ne gönderilmiştir. 

* Bonnet, dün öğleden sonra 
Amerika büyük elçisi ile Fransa
nın Ankara büyük elçisini kabul 
etmiştir. * Bulgaristanın eski harbiye na

zırlarından olan ve Balkan muha
rebesi esnasında Bulgar ordusuna 
kumanda etmiş bulunan General 
Kovaçef ölmüştür. 79 yaşında idi. * Amerika meclisi hariciye ko
misyonu reisi Me. Reynolds öl -
müştür. 77 yaşında idi. 

* Bohemyanın müteaddıt ce - \ 
nup bölgelerinde mahalli Alman 
makamları harman makinelerini 
mühürlemişlerdir. Bu tedbir mah
sulü kontrol için alınmıştır. 

Beş Kattan Fazla 
inşaat 

Eski yapı ve yollar kanununa 
göre biri bodrum katı olmak üze
re beş kattan fazla yüksek inşa
ata müsaade etmek ancak Heyeti 
Vekil~nin bu husustaki kararile 
mükün olabilirdi. Yeni yapı ve 
yollar kanununda bu salahiyet 
şehir meclisine verilmiştir. Bu hu
sustaki maddeye göre beş kattan 
fazla inşaat için belediye fen he
yeti, vukubulan taleb üzerine lü
zum gösterir, daimi encümen tas
d:k eder, meclise sevkeder, meclis 
ona göre karar verri. 

Plij Bülbülleri 
No.32 

Diyerek hemen ayağa kalktı ve 
genç kadının boynuna sarılmak 

istedi. 

Selin eli!e Sermedi göğsünden , 
itti: 

- Bu kadar acele etmeyin ca
nımı Ben size, yalnız kalışımızdan 
memnun değil misiniz demekle, 
Mmen üzerime mi atılmak la -
zım?! Belkı gizli bir şey .. İkimize 
ait bır şey konuşmak fırsatını bu
luruz demek istemiştim. Neden 
böyle çarçabuk hayvanlaşı\'erdi
niz? 

Sermed kızardı .. 

Ve derhal bır sigara yakarak: 
- Hakkınız \'ar, dedi, bu benim 

Yazan: İskender F. SERTELLİ 

elimde değil. Bazan ben de kendi 
kendime cHayvan!• diye bağırı

rım. Fakat, itiraf edeyim ki, ben 

bugüne kadar sizin gibi güzel, si
zin gibi sevimli ve sizin kadar seh-, 
har bir kadınla karşılaşmadım. 

Birdenbire hayvanlaşıverdimse, 

buna sebebiyet veren ben değil, 
sizsiniz' 

Sermed bir koltuğa oturdu. 
Selin de karyolasının kenarına 

uzandı: 

- Yolda gelirken bana mesle
ğinizden, vazifenziden bahsedi -
yordunuz .. Araya !af karıştı ga
liba. 'Söyliyemediniz. Şimdi söyler 
... ? 

mıs.nız. 

1 
Yeni 

·vapurlar 
İktısad Vekaleti 

Yakında Bir Münakasa 
Açacak 

İngiltereye ev\'elce ısmarlan -
ması kararlaştırılmışken Deniz -
bankın lilğvile görülen lüzum ü
zerine siparişi geri bırakılan 11 
yeni vapur için şehrimizde kurul
duğunu bundan bir müddet evvel 
haber verdiğimiz komisyon me
saisini ikmal etmiştir. Bu ko -

misyon, evvelce ısmarlanması ka
rarlaştırılan 11 gemiye aid muka

vele ve şartnameleri gözden ge

çirmiş ve mütaleasını bir raporla 
İktısad Vekaletine bildirmiştir. 

Avrupa tezgahlarından birine 
ısm~'Janacak vapurlar için tet
kikatta bulunmak üzere Ankara

da kurulan diğer bir komisyon 
yeni gemilerin evsafını tayin ede
cektir. Bu tetkikat sırasında, İs -

tanbulda ayni me\'Zu üzerinde 
meşgul olan komisyinun raporu 
da gözönünde tutulacaktır. 

.Bu tetkil<fat bitiTild:kten soıır 

, ra bir münakasa açılacaktır. Mü
nakasaya bütün vapur inşaat mü
esseseleri girebilecekler ve yeni 

vapurlar en müsaid tekUi yapan 
firmaya sipariş edilecektir. 

Tütün İhracatı 
Hararetlendi 

Stok Mallar Yakında 
Bitecek 

Son günlerde Marmara ve 
Karadeniz mıntakalarında tü -
tün satışları çok hararetlenmiş
tir. Fiyatlar da yüksektir. Geçen 
senenin mahsulünden stok ka -
lan miktar bitmektedir. Ege -
de 3 ve Maramara mıntakasın
da da ) alnız 2,5 milyon kilo 
stok mal kalmıştır. Bunların da 
kısa bir zamanda tükeneceği an 
!aşılmaktadır. Almanya, Ameo
rika. Mısır, Macaristan ve Po -
lonya bu sene memleketimizden 
mühim miktarda tütün almışla~ 
dır. 

Bir Çocuk Bahçesi 
Mütehassıcı istendi 
Şehir mütehassısı Prostun tav

siyesi üzerine Belediye, yeni açı
lacak çocuk bahye~erini tanzim 
etmek için Par:s belediyesinden 
bir bahçe mütehassısı istemiştir. 

Paı;i.s belediyesi, bir müddet Paris 
bahçeler başmühend'sliğinde bu
lunmuş olan M. Ziegler isminde 
bir zat. ta,·siye etmiştir. 

HatayGürrrükTeşkilatı 

Kuruluyor 
Hatayda bir gümrük muhafa

za teşkilatı kurulacaktır. İlk ha 
zırlıklarda bulunmak üzere mu 
hafaza umum kumandanı gene
ral İbrahim Lıltfi Karapınar 
Hataya hareket etmiştir, 

bir müddet evvel Hataya 30 ka
dar sivil muhafaza memuru gön 
derilmiştir. 

- Mesleğimi anlayıp ne yapa- ! 
caksınız? Farzediniz ki, bir dok
torum, yahut da bir mühendis .. 

- Bunların ikisi arasında o ka
dar büyük fark var ki. Birbirile 
ölçülemiyecek kadar yekdiğerine 
zıd iki meslek. 

- Pekala .. Başka iki misal ve
reyim: ya bir tüccar .. ve yahut iş
leri yolunda bir komisyoncu. 

- İkisi de bir kapıya çıkar. Bir 
iş adamı deyi\'ermek daha kolay 
değil mi? 

- Pekala, öyle olsun. Sizin ta
birinizce ben ticaretle uğraşan bir 
iş adamıyım .. 

Selin başını salladı: 
- Hayır .. hayır .. Yalan söylü -

yorsunuz! Bir iş adamı hiç bir za
man kendisini bir doktor veya bir 
mühendis gibi satmak istemez. 
Hakiki iş adamı, ne ise odur .. Ve 
olduğundan fazla görünmez. Ev -
vela size israrla söyliyebilirim ki, 
siz doktor rlPğils.niz ve hicbir za-

İKDAM: 

A. N. Karacan bugünkü •Hürri
yet ve_ mürakabe. isimli başma
kalesinde matbuatın vazifelerini 
saydıktan sonra diyor ki: 

•Halk haklarını ve menfaatle -
rini müdafaa için matbuattan kont
rol vazifesini yapmasını istiyecek 

hük\ımet bu tenkid ve irşadı halk 
kadar hararetle arzu edecektir. 

Şimdiye kadar bu milli ödevden 
ak alınla çıkan matbuatımıza mu
vaffakiyet temenni edelim ve bu 

ağır yükü taşırken, ona halkten 
de, hükumetten de gayretlerine 
yardım, kusurlarına müsamaha 
diliyelim. 

CUMHURtn:T: 

Nadir Nadi •Basın birliği kong
resi münasebetile matbuat> adlı 

yazısında matbuat hürriyetinden 
ve bu hakkın vereceği neticeler
den bahsederek diyor ki; 

•Bir gazetenin efkarı umum:ye
ye bakim olması ve onu istediği 

gibi sürükliyebilmesi ancak ipti
dai ve kültürsüz muhitlerde - o 

da bir dereceye kadar - mümkün
dür ki o zaman da diğer kontrol 
vasıtasının, kanunun hükumet eli
le müdahalesi sosyal aheng'n bc>
zulmasına mani olur. 

Bizde bu iki kontrol unsuru mat
buat üzerindeki vazifelerini mu
vaffakiyetle başarıyorlar. B:lbas

sa efkarı umumiye, Atatürk Tür
kiyesinin tahsile verdiği titiz itina 
sayesinde günden güne daha ileri, 

daha olgun bir seviyeye yükseli
yor.• 

TAN: 

Sadri Ertem bugün başmakale 
sütununda yazdığı •Politik tenkid 
psikolojisi• adlı bir yazıda diyor 
ki: 

•Hakikati her zaman herkesin 
ayni zaviyeden görmesine imkan 
yoktur. Hakikatin böyle zamana 
ve mekana göre değişik çehreler
le insanların önüne çıkması dai
ma büyük beşeri ihti!ilfların se -
bebi olmuştur. 
Beşeri zeka inkişaf ettikçe müş

terek tefekkür ve hayat ölçüleri
ne sahih olanlar, yani mıntakala
rını birbirlerine intıbak ettirebi -
!enler birer küme teşkil ederler.> 

YENİ SAıJAH: 

H. Cahid Yalçın bugünkü baş
makalesinde İl Popolo d'İtalia ga
zetesinde çıkan •Mihver devetle
rine karşı birşey yapılmaz. adlı 

yazıyı mevzuu bahsederek diyor 
ki: • 

•Alman ve İtalyan orduları ha
kikaten karşı durulamıyacak ka
dar müthiş bir kuvvet teşkil etse
lerdi, bugün süt dökmüş kedi gibi 
uslu uslu otururlar mıydı? İşte 

kendilerinin istedikler:ni kimse 
vermiyor, niye zorla almağa kalk
mıyorlar? Hani atıp tutmalar ne 
oldu? Bir Alman gazetesi de Dan
z'gi mutlaka Almanyanın olacak
tır, çünkü Führer böyle demiştir, 
fakat Führer vaktini bekliyor, di
yor. İş vakit beklemiye kaldıysa, 
ala. Çünkü vakit beklerken belki 
mantık şulesi de mihver devletle
rinin zihnine in'ikas eder ve bu
günkü çılgın çırpınmıya nihayet 
gelir.• 

Tanzimat Devrinden 
Bugüne Kadar . .. 

Türk Bilginlerinden 500 Kişi 1000 Sahifelik 
Bir Eser Vücude Cetirecekler 

Maarif Vekaleti, Tanzımatın 

100 üncü senei devriyesi müna -
sebetile memlekette ilmi, içtimai, 
tarihi, edebi ve felsefi bakımdan 
geniş bir tetkik yaptırmağa ka
rar vermiş ve bu mev.:ular etra
fında tetk'kat yapılmasını Anka

ra tarih, coğrafya ve dil fakülte
sile hukuk fakültesine, siyasal bil
giler okuluna, İstanbul Üniversi
tesine bJ~irmiştir. Vekaletin bu 

tebliği üzerine Üniversitede Rek
tör Cemil Bilselin riyaset:nde ya
pılan bır içtimada vazife taksimi 
yapılmış, her profesör ve doçente 

alakadar bulundukları mevzular 
etrafında tetk'kat yapmaları için 
vazifeler verilmiştir. 

Bu tetkkat sırasında 1839 tari
hinden bugüne kadar memleket 
dahilind~ edebi, içtimai, felsefi ve 

siyasi bakımdan müşahede edilen 
tekamül safhaları tetkik edilir -

ken ve bu branşlar üzerinde ye
tişmiş şahsiyetlerin mesaileri ve 
bunları yetiştiren dev :r ve hadi
selerin hayat ve kıymetleri de 
tetkik edilecektir. 

Ayrıca 1839 tarihinden bugüne 

man doktor da olamazsınız! 
- Bunu nereden anladınız ba

kalım, küçükhanım? 

- Benim görüşlerim oldukça 
kuvvetlidir. Bakınız, bunu nasıl 
anladığımı anlatayım size. Evve
ıa şu sönen sigaranızı yakınız! 

Dudakta sönmüş bir sigaı~nın 

duruşu çok sinirime dokunur .. 
Sermed irkildi ve dikkatle ba -

kınca sigarasının hakikaten sön -
müş olduğunu gördü. 

- Affedersiniz, dedi, sönmüş .. 
Farkında değilim. 

- Epeyce dalgın görünüyor -
sunuz ... ! Mevzuumuza gelelim. 
E,·et. sizin doktor olmadığınızı is
bat edecektim, değil mi? 

- Sabırsızlıkla bunu bekliyo -
rum ... 

-Hüviyetinizi bir kitap okur 
gibi okuyacağım. Fakat. e\'\'ela bu 
danıyı halledelim: Siz denize gir
miştiniz .. Suyun içinde mütema -
diyen ürperiyordunuz. Fakat, be-

1 kadar, gerek Osmanlı imparator -

luğu heyeti içtirnaiyesinde, gerek 
inkılabdan sonra Türkiye cumhu

riyetinde vücude getirilmiş Yje
niJıik!f,r:n, istikamet.lerine yeni 

veçheler verilmiş, bu hareketle -
rin Avrupalılarca nasıl karşılan -

dığı. ve bu terakki hamlelerinin 
Avrupa siyasi ve ilmi mehafilin -

de nasıl bir ölçü ile kıymetlen -
dirildiği de tetkik edilecektir. Bu 

maksadla ün:versite profesör ve 
doçentlerinden bir kısmı memle

ket dahilinde tetkikler yaparken. 
bir kısmı da kendilerine verilmiş 

mevzular etrafmda Avrupada tet
kıklcrde bulunacaktır. Bu arada 

edebiyat fakültesi terbiye tarihi 
doçenti Sabri Esad, Tanzimat ila
nının Avrupada nasıl karşıandı

ğını tetkik etmek üzere Fransaya 
gönder:Jmıştir. 

Bu maksadla tevzii edilmiş otc>
riter şahsiyetlerin miktarı 500 ü 

bulmaktaciır. Tetkiklerin arkası 

alındıktan sonra hükumet namı

na 1000 sahifelik büyük bir eser 
neşredilecektir. 

nim yanıma gelmek, benimle de
nizde vakit geçirmek arzusu ga
lipti. Bu arzu sizde, sıhhatinizi 

ihmal ettirecek kadar kuvvetliy
di. Benim yanıma geldiğiniz za
man bile mütemadiyen titriyordu
nuz. Çünkü deniz serindi ... Za -
man geçtiği halde bir türlü vücu
dünüz suya alışmamıştı. Eğer dok
tor olsaydınız, hayatınızı göz gö
re göre bu derece tehlikeye at -
maz ve denizden kumsala çıkar
dınız. 

- O zaman sizinle konuşamaz
dım .. 

- Ben kaçmıyordum ki. Deniz
de konuşamazsanız, sahilde konu
şacak fırsat mı yoktu? Hele bir 
aralık o kadar titrcmiştiniz ki, i
çimden: cŞu adamcağız, en ipti
dai sıhhi bilgilere bile vakıf de -
ğil.. Nerede ise hastalığa tutula
cak!• diyor ve size acıyordum. 

Şimdi siz söyleyin! Bir doktor ha
yatını bu derece tehlikeye atar 

Halkın 
Dilekleri 
ve Parti 

Mrntaka Müfettişleri Bu 
işle Meşgul Olacaklar 
İstanbul Parti müfettişliğine ta

yin edilen Konya meb'usu Tevfik 
Fikret Sılay dünden itiba -
ren yeni vazifesine başla • 
mıştır. Tevfik Fikret Sılay 

dün öğleden evvel Partiye 
gelip bir müddet Parti işlerile 

meşgııl olduktan sonra, Belediye
ye giderek Vali ve Belediye Reisi 
Lutfi Kırdan da ziyaret etmiştir. 

Tevfik Fikret Sılay, dün ken
disile görüşen arkadaşımıza Parti 
işleri hakkında şu izahatı vermiş

tir: 

•- Parti talimatnamesi muci -
hince vilayetler Parti işlerile meş
gul olmak üzere 20 müfettişlik ih

das edilmiştir. Yöngel Kurulu ta
limatnamenin bu hükmüne tevfi

kan 20 müfettiş seçti. Bunların i
çinden biri de benim. Bildiğiniz 

veçhile daha dün vazife~·e başla

dım, işleri devir aldım. Daha tet
kiklerimi ikmal etmedim. 

Müfettişlikten başka Parti Baş
kanlıklarının da kalıp kalmıyaca

ğını soruyorsunuz .. Parti nizam -

namesi sarihtir. İdare heyetleri 
toplanır, içlerinden birisini reis c>

larak seçer. İstanbulda da böyle 
olacağı tabiidir. 

Parti müfettişliklerinin halkın 

dileklcrile meşgul olup olmıya -
cakları hakkındaki sualinize de 

cEveh diyeceğim. Halka ait di -

]eklerin tezahürü Parti kongre -

!eridir. Mıntaka kongrelerinde 
bu dilekler tesbit edilir, daha yük

sek makama arzedilir. Tabiatile 
müfettişlik bu dileklerin geçire -

cekleri merhalelerle de meşgul c>
lacaktır. Kongreler haricinde bir 

dilek olursa müfettişlik tabii bu
nunla da mşgul olacaktır. Çünkü 

Parti teşekküllerinin seyrini takip 
etmek vazifemizdir.• 

Parti müfettişi, Parti teşkilii -
tında h~ bir değişiklik yapılmı

yacağını da ilave etmiştir. 

Ticaret Odaları 
Kongresi 

10 dan Fazla Borsa 
Kaldırılıyor 

Ticaret Vekaleti ey!Ul ayında 
Ankarada toplanacak olan Tica
ret odaları kongresi için hazırlık 
!arda bulunulmasını allikadarla
ra ehemmiyetle bildirmiştir. İs· 
tanbul Ticaret Odası birçok mev 
zular üzerinde kongreye arzedil 
mek üzere raporlar hazırlamak
tadır. 

Diğer taraftan bu yoldan ola
rak yeni yapılan tetkiklere gq
re, memleketin birçok yerlerin
de bulunan 10 an fazla Borsa 
kaldırılmakta ve ancak dört ta
nesi açık bırakılmaktadır. 

mı? Bahusus ki. bu tehlikeye mu
kabil biç bir kazancınız yoktu .. 

Sermed yüksek sesle gülmeğe 
başladı: 

- Kazancım mı yok? Sizi ka -
zandım ... Bundan büyük muvaf
fakiyet olur mu? Üşüdüm .. titre
dim .. Fakat peşinizi bırakmadım .. 
Sizi yakalayıncaya kadar kovala
dım. 

- Bununla iyi ve mahir bir av
cı olduğuııuza hükmedemem. Çün
kü, o dakikaya gelinciye kadar 
- aradan geçen üç gün zarfında -
bir çok fırsatlar kaçırmıştınız!. 

- Ben mi?. 

- Evet, siz. Başka birinden bah-
setmiyorum. Hele aptal arkadaşı
nızdan hiç ... 

- Acanım, siz de onu o kadar 
hor görmeyin! Vallahi çok temiz 
kalbli bir çocuktur o. 

Belli. O kadar temiz kalbli ki ... 

(Devamı var) 

" Sinir Harbi " 
Yazan: A.lı.med Şükrü ES

Geçen hafta Almanyanın pall' 
zigde bir emrivaki yapması bel° 
leniyordu. Serbest şehir hududlf 
rı içine silah ve harb malzeıııeS' 
yığıldı. •Turist. ve •sporcu• isiıtl' 
!eri altında birçok zabitler DaD · 
zige gittiler. Göbels b:r nutuk sör• 
liyerek •kurtuluş gününün• yı· 
kınlaştığını bildirdi. Alman prır 
paganda teşkilatının hedefi, DııJl' 
zigde bir darben:n artık bir gii" 
ve hatta saat meselesi olduğuP~ 
dünyaya inandırnıak noktasınıil 
toplanmış gibi görünüyordu. 

İngiliz ve Fransız nazırları, der 
hal harekete geçtiler: İngiıte' 
Haricoye Vekili, Danzig yüzüP 
den Polonya bir harbe girerse. j 
gilterenin de harbe gireceğini b11 

dirdi. Fransız Hariciye Vekilı d 
ayni mealde sözler söyledi. p,ı 
rupa bir harbin arifesinde gı 
görünüy"rdu. Fakat günler bil'· 
bir:ni takib ettiği halde DanziS' 
deki Alman darbesi bir türlü :ır 
dirilmedi. Şimdi Danzigde yaP1 • 

lacak emr~vakiin pek o kadar ır 
kın olmadığı söylenmektedir. pı· 
ha garibi, Alman ve İtalyan ııı8 

buatı D.ınzigdeki faaliyetin siııJ 
harbinden başka birşey olmadıl' 
yazıyor ve yaramaz çocuk g:blo 
sulh taraftarı olan memleket e• 
karı umumiyesinin geçen hafta tr 
!aşa düşmüş olmasından dolayı 

viniyor. 
. ..ı 
Ingilizler, Almanyaya karşı w 

·T sızlık yapmaktan o kadar çeI<:P1 

Jer ki, harbi göze alamazlar. f; 
hakika Almanya bu İngiliz psi~~ 
Iojisinden istifade etmişt:r. falı' 
son aylar içinde vaziyet Çok dr 
ğişmiştir: s:nir harbi, sulh ceP~r 
sini teşkil eden memleket ef~ 
um~~iyes'.'1i. sinirlend'rmi)'~ 
Tabııdır kı kımse sevinerek Jı 8 

yapmağı istemekte değ]dir. fi 
kat kaçınıldıkça, harbin daha ı" 
kın geleceği hakkında kanaat pr 
sıl olmıya başlamıştır. BinaenalC 
sulhçu devletler de eski •Hazır 
cenge istersen sulh ve salah• ~ 
idesile amil olmıya karar verıl'~ 
!erdir. İııg:ttere manen <,le J!l8 

deten de hazırlanmıştır. FraıV' 
hazırdır. Tehlikeye en yakın f 
rünen Polonya, soğukkaniılıil 
en çok muhafaza eden bir rnevJ 
kettir. Filhakika hiçbir şey, siP 
!eri, kend: kuvvetine itimadı 
mak kadar takviye edemez. İtııi' 
!iz Hariciye vekili, geçenlerde P 

!ediği bir nutukta, İngil z deııı 
hava ve kara kuvvetlerinin ~ 
an döğüşmeğe hazır olduğunll b' 
dirmişti. Başvekil Çemberlayo' 
pazar günü demiştir ki: 

- Öyle zannediyorum ki Jı~' 
kuvvetlerimiz birçok noktaıaı:J 
dünyanın en mükemmel ku"'f 
!eridir. , 

Bunlar otor:ter devletleri id~ 
edenler gibi mübalagaya a~~ 
olan politikacıların sözleri de~ 
ölçülü söz söyliyen devlet ad8 

!arının ifadeleridir. Esasen jof 
tere dünyanın en büyük oe~, 
kuvveti olduğu gibi, dünyanı.O~ 
mükemmel ordusu da Fransıı ı 
dusudur. Bundan başka ham Jll~ 

d . . ~· de ve para a sulh cepbesını jJ. 
kil eden zümrenin elindedir~1 
ğer taraftan Almanya ve it ,. 
1917 senesindeki harb ekono0· 
içinde yaşamaktadırlar. BU ~ 
lar altında provoke edecekierı. j 
harb, ancak her iki memlel<etı, 
feliikete sürükliyebilir. AlmB~i' 
İtalyan pol:tikacıları bunu b•1•

1
, 

!eri içindir ki •Sinir harbi• d~ 
!eri gürültü ile b:rşeyler kil ~ 
mıya çalışmaktadırlar. Fi!JıB 
bu elçabukluğu Almanyaya d~ 
talyaya :la muvaffakiyetler telif 
etmiştir. Fakat biri son rnu''8 f 
kiyetini Çekistanda diğeri de 
navutlukta kazandıktan sonrB, 
ziyet, otoriter devletlerin ~; 
yolda y.ürümelerine hiç de ~; 
rişli olmıyan bir çığıra g'rın'~ 
Sinir mücadelesini isteri ile "~ıt 
daima soğukkanlı ve hesablı ~I 
adamlar kazanır. Bunlarında 111 .. .ıe 
gi tarafta bulunduğunu so~ ~~ 
ğe lüzum yoktur. Daima şun11 

mamak lazımdır ki maddi ,.e .f , . I• 
nevi kuvvet sulh cephesin'. l 
eden zümrede olduğu gıbı, 
kuvveti de bu taraftadır. 
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_Günün Meseleai: -
Fiat Listeleri Tesbit 

p~~~HKEMELER I] İki Yerde 
Yapılacak 
istimlakler 

Ediliyor 
Rakkamlar Ne Kadar Kabarık 
Olursa olsun, tenzilat yapılacak 

Eğlence yerl<jl"inin pahalı -
~kıııdan şikayetler gün geç -
tikçe artmakta, hemen her gün 
gazetelerde şikayet mektublan 
intişar etmektedir. 

Belediye İktısad Müdürlüğii 
e'l g ence yerlerinde ucuzluk te· 
mini için yapmakta olduğu tet· 
kikatı bitirmiştir. Bütün gazi
no •ahiblerine memurlar vası • 
tasile listelerini tanzim edip 
Belediyeye müracaat etmeleri 
tebliğ olunmuştur. 
İldısad müdürlüğii bu liste -

l~i ayrı ayn tetkik edecek, ga· 
:tinoluın mevkiini de gözönün· 

._ ed tu!arak rakamlar üzerinde 

-
Mahalle 
Bekçileri 

~Yuyanla-;-;e Laübali 
.qareketler Yapanlar 

:Saıı mahalle bekçilerinin gece 
Yarısından sonra vazifelerini ih
ın.a1 ederek uykuya daldıkları gö· 
l'ıihnüş ,bu hususta şikayetler de 
"ak; olmuştur. Ayni zamanda bir 
kısıııı bekçilerin mahallelerde ak· 
Gaııı üzerleri laübali hareketleri
ne raslanmıştır. 

Alakadarlara icab eden direk· 
lifler verilerek mahalle bekçile
rinin sıkı surette kontrol edilmesi 
bildirilmiştir. Vazifesi baştnda bu· 
lunınıyan ve vazifesini suiistimal 
eden bekçiler işlerinden çıkarıla
caklardır. 

Denizbank T ekaüdleri 
Denizbankın lağvlndan ~onra 

tekaüde sevkedilen memurların 
ilk tekaüd aylıkları dün verilmiş
tir, Açığa çıkanldıkları için taz· 
lııinat verilmesi kararlaşan me
ıııurıara da yakında tediye yapı· 
lacaktır. 

1 

tadilat yapacaktır. Şimdiden 

Belediyeye müracaatlar başla
mıştır. Bazı gazino sabibleri, 
nasıl olsa fiatlarda tenzilat ya
pılaca&ını düşünerek rakam • 
!ardaki tadilatın kendilerinin 
tcsbit ettikleri fiatlarla hem • 
ahenk olacağı müliihazasile her 
türlü meşnıbat ve müskirata 
yüksek fiatlar koymuşlardır. 

İktısad Müdürlüğü, rakam -
!ar ne kadar kabank olursa ol
sun icab eden tezilatı yapmak· 
tadır. 

Yeni listeler kullanıldığı tak· 
dirde eğlence yerleri ucuzlı • 
yacaktır. 

Pangaltı - Şişli 
Caddesi 

Karar Çıkınca Refüjlerin 
inşasına Başlanacap 
Pangaltı ile Şişli arasında yapı· 

lacak refüjlere aid keşifname, tet
kik edilmek üzere Belediye daimi 
encümenine verilmiştir. Karar çı· 
kar çıkmaz bu sahadaki refüjlere 
başlanacaktır. Refüjlerle beraber 
tramvay şebekesi de caddenin sağ 
ve sol tarafına alınacaktır. Bun· 
dan başka caddenin iki tarafın -
daki tretuarlar da yeniden tan • 
zim edilecektir. Bu tretua>rlar, 
cadde üstündeki emlak sahibleri 
namına Belediye tarafından yap· 
tırılacak, yapılacak masrafın mül
kün kıymetine göre sahihlerin -
den tahs:J olunacaktır. 

Bu cadde üstündeki refüjlerle 
beraber Şişlideki meydan da ye
mden tanzim olunacak, meydanın 
hududu genişletilecektir. 

Bundan başka meydanın geri -
sındeki karakol binası da boşal
tılarak, yerinde bir çocuk bahçesi 
inşa edilecektir. 

Asfalt Yol, Bir Resim, 
Ve Hakikat 

Dünkü akşam gazetelerinden bi
rinin mizah sahifesinde bir ııo -
tographie montce gözümüze ilişti: 
Bir taksi otomibili.. İçinde, eski 
vali ve belediye reisi Muhiddin 
Üstündağ var .. 

Muhddin Üstündağ, taksi ile, 
yeni yapılan Cağaloğlu asfaltın· 

dan geçerken, kendi kendine, Lut· 
fi Kırdarı faaliyetinden dolayı 

takdir ediyor. 
Bu bir mizahtır. Fakat, içindeki 

espri yanlışlara dayanıyor. 

Evvelii, şehirde halen yapılmak· 
ta olan asfaltları Muhiddin Üstün
dağ ihale ettirmiştir. Yarım mil· 
yon liraya onun zamanında mü· 
teahhide verilmiştir. 

Lôtfi Kırdarın faaliyeti, belki, 
Üstündağı kıskandıracak derece· 
dedir. Fakat, ne yapalım ki, bu 
uğurda hakikatleri de feda ede· 
meyiz. 

BURHAN CEVAD 

Limanlarımızda 
Yapılacak Tedkikat 
İngiliz Gibs müessesesi mühen

dislerinden mürekkeb bir heyet, 
M. Gibsin mua.v:ni M. Biverin ri
yasetinde olarak şehrimize gel • 
mişler ve dün liman işletmesi u
mum müdürlüğile temaslar yap • 
mışlardır. Heyet Münakalat Ve -
kaleUle de temaslarda bulunmak 
üzere dün akşam Ankaraya git -
miştir. 

M. Biver ve arkadaşları birkaç 
gün sonra Ankaradan şherimize 
gelecek ve muhtelif limanlarımız
da yapacakları tetkikata başlıya -
caklardır. 

A 

Aşık Cemal Sazını 
Müzeye Koymak istiyor 

A~ık Cemal Güngör dün vJa· 
yete garib bir müracaatta bulun
muştur. Cemal senelerdenberi o
muzunda taşıdığı ve garib nağme
lerile dsotların• merhaırkle ge
tirdiği tek telli sazının salın alı
nıp müzeye konulmasını istemiş
trr. 

Çocuk 
Babalarına ve 

Velilerine 

Bu karakoldaki süvari polis bö
lüğü iç:n başka tarafta bir bina ı---------------1 
yaptırılacaktır. Muvaffak Bir 

. Çocukları hangi mekıebe 
vereceğinizi, kayıd ve kabul 
İ<;in ne gibi vesikalar hazır -
lıyacağınızı, ne vakıt ve kim· 
lere müracaat edeceğinizi şim 
l'lliden düşündügıinüzü bilı • 
Yoruz. 
Gazetemız her mektebin a

çılış zamanını. kayıd ve ka
bul şartlarını, huliı•a ber ve
linin çocuğunu mektebe yaz
dırmak için hazırlamağa ve 
başvurmağa mecbur olduğu 
Vesika ve çareler hakkında 

Pek yakında ve devamlı bir 
Şekilde s:zleri tenvir edecek· 

' 

tir •. İlk e\'velA askeri mekteb· ' 
lerın kayıd ve kabul zaman 
'le şartlarını bildireceğiz. 

- ' 
Buğday Ofisi 

Mutavassıtla Alış 
Veriş Etmiyecek 

Buğday ofısinın yalnız müstah
silden buğday mubayaa edeceği, 

herhangi suretle olursa olsun mu
tavassıttan buğday satın almıya

cagı dün Ziraat Vekaletinden ala· 
kadar lara bildirilmiştır. 

Üniversitede Bir 
Senelik Randman 
:vıaarif Vek:iktı. ders senesi so· 

nu münasebetile Üniversite Rek· 
törlüğünden bir rapor istemiştir. 
Raporda son bir senelik randıman 
ile, tedrisatın daha rasyonel bir 
şekılde yapılması ve daha feyizli. 
biı· randıman alınabilmesi iç'.n ne
lere ihtiyaç oldujhı tesbit edile • 
cektir. 

Gencimiz 
iki sene evvel 

İstanbulda Sen 
MişeJ Fransız' 
lisesini b'.rinci -
Jikle bitirdik • 
ten ve Galata
saray lisesinde 
olgunluk imti -
rJanı verd:kten 
sonra hükfune • 
timiz tarafın • 
dan yüksek ik
tısad tahsili için 
Fransaya gön • 
derilmiş olan 
müslaid genç -
ler:mizden Nec

det Otmar Pariste yüksek tahsili
ni de ikmal etmiş ve heyeti imti
haniyen'n takdirin kazanarak 
memlekete dönmüştür. 

--Saç Saça Bir Avuç 
Baş Başa Pirine İcin 

Vekalet Kararı Tasdik 
Etti, Bugünlerde 

Tebliği Bekleniyor 

S . o· ı· N I ~ ' enı ın ıyor, e 
Söyliyeceksen, Buna Dörtyoldan gelen bir 

Söyle ı adam mahkemeye düştü 
Suçlu mevkiinde duran kısa 

boylu, kırk beş, elli yaşlarında b:r 
kadındı. jestler yaparak, müte • 
madiyen, hiç durmadan anlatı • 
yordu. 

- ... Bu Nadire ile efendim, bir 
iki senedenberi ayni evde oturu· 
yoruz. Müşterek kullandığımız 

haltının küpünü her gün nöbetle 
dolduruyorduk. Dün halayı yıka· 
mak ve küpünü doldurmak nö • 
beti Nadirede idi. Vakit öğleye yak 
laştığı halde Nadire bu işi yap • 
mamıştı. 

Odasına gcttim ve nezaketle: 

- Kızım, dedim; haltının kü • 
pünü hala neden doldurmadın?. 

Öfkeli öfkeli yüzüme baktı ve 
sert bir tavırla: 

- Sana ne dedi. Sıra benim de
ğil mi? İstediğim zaman küpü dol
dururum, halayı yıkarım .. 

Nadire s'.nirli bir kadın olduğu 
için güzellikle onu yola getirmek 
istedim: 

- Yavrucuğum, dedim, neden 
anan yerinde kadının fena sözlerle 
kalbini kırıyorsun? Ayıb değ'! mi? 
Eğer bir işin varsa söyle, zarar yok 
bugün de ben doldururum küpü. 
Yukarıya iki kova su getirmekle 
ayaklarım aşınmaz ya' 

Nadire: 

- Ben şimdi çocuğuma baka -
cağım, başka iş göremem, dedı. 

Kendisine: 
- Pekala, dedim ... Bıraz sonra 

da halaya su getir emi kızım!. 
Nadire gözlerini süzdü, ve müs

tehzi bir tavırla: 

- Emriniz yerine getırilecelctir 
efendim ... dedi. 

Onun bu hareketi ve bu sözü 
bana dokundu. Kendisini azarla
dım, o da mukabele etti. Ben bir 
söyledim, o bin söyledı. Sonra e
fendime söy liycyim, onunla başa 
çıkamıyacağımı anl'ayınca, ya • 
nınclan ayrıldım. 

B:raz sonra börek yapmak Ü· 

zere lor almak için pazara gittim. 
Eve döndüğüm zaman aldığun 

lordan ev sahibinin çıocuklarına 

vermek i'tedim. Çocuklar alma
dılar. Bunu gören Nadfre: 

- Çocuklar senin on paralık lo· 
runa muhtaç değ:ller, dedi. .. 

Bu saygısız ve boşboğaz kadına: 
- Nadire, dedim, artık çok olu

yorsun, haddini bil; Fazla söy
lenme'. 
Kadın kurulmuş zem herek gibi 

boşandı, yumdu gözünti, ac;-tı ağ

zını, söyledi. söyledı. Sürtük mü 
demedi, edebsiz mi demedi. ah -
Jaksız mı demedi?. Onun müsteh
cen sözlerine. küfürlerine muka
bel' etmeğe terbiyem müsaid ol· 
madığı için birşey söylemed'm. 
Bir ağaç parçasına bir bez bağla
dım, onu duvara dayadım ve a
ğacı işaret ederek: 

- Kötü, kötü ile konuşur, .eni 

Evvelki gün, Hasıriskelesinde, 

Kamil isminde bir tüccara aid pi· 
rinç çuvallarından, pirinç çalar • 

ken, suç üstünde yakalanarak, ad· 
!iyeye sevkedılen, Adananın Dört
yol kazasından Yusuf oğlu Kürd 
Abonun duruşmasına dün nıeş

hud suçlar kanununa tevfkan ü
çüncü sulh ceza mahkemesinde 
başlandı. 

Abo mahkemede suçunu inkar 
etti ve dedi ki: 

- Ben Dörtyolda rençberlik ya
parak geçinirdim, geçenlerde ka

rım bir meseleden dolayı bana 
kızdı, evden bana aid olan otuz 
sarı !'rayı beraber alarak, İstan
bula kaçtı. Bu para bana babam
dan kalmıştı. Onu tekrar ele ge

çirebilmek ümidile Dörtyoldan 8 
lira ile çıktım. Mersine geldim . 
Mersinde papura (vapura) bin
dim. İstanbula geld'ğim zaman ce

bimde 10 kuruş kalmıştı. Bunun 
beş kuruşu ile de sigara aldım. Pa
ram olmadığı için otele gideme -

elim. Karımın nerede olduğunu bil
miyordum. istan bul da tanıdığım 
başka kimse de yoktu. Bunun Ü· 

zer'ne geceyi, iskelede, kuru yer
de yatarak geçirdim. Sabahleyin 

çok acıkmıştım. İskeledeki pirinç 
çuvallarından birinin delik yerin
den, b:r avuç kadar pirincin yere 
dökülmüş olduğunu gördüm. Bu
nu torbama koyarken beni yaka
ladılar. 

Ben şahidlerin dedıği gibi huni 
şeklinde!ci aletle pirnç çuvalını 
delmedim ve oradan torbama pi

rinç doldurmadım. Yalan sôylü -
yorlar. Torbamın içinde bulduk -
!arını iddia ettıkleri dem r alet de 
bana aid değildir. 

Suçlunun Adana ve Dörtyoldan 
sabıka ve mahkumiyetleri bulu -
nup bulunmadığının telgrafla so

rulması için mudde:umumiliğe 

müzekkere yazılmasına, Abonun 

tevkifine ve duruşmanın 15 tem
muza talikıne karar verildi. 

dinleyor isted'ğini söyliyebilir • 
sin! dedim. 

Bu sözlerım onu busbıitun küp· 
Jere bindırd i. Üz rime saldırdı. 
Beni altına aldı, boğuşmağa ba~

ladık. 

Nadire 

- Esma Hanım benı saçlarım • 
dan yakaladı, maşa ile başıma 

vurdu, bacaklarımı ısırdı, diyor. 
Vallahi<!(, billahi de, tallahi de ya

lan, ıftira bu sözler beyim! Ben 
kat'Oyyen ona bırşcy yapmadım. 
O beni döğdu. 

Dun Sultanahmed üçüncü sulh 
ceza mahkemesinde başlanan bu 
hakaret \'C döğme davasının mu· 
hakemesi şahidlerin de dinlneme· 
leri için başka güne bırakıldı. 

Beyazıdda açılan ınkılab müze
sinin önündeki dükkanlarla Sul
tanahmedde Yerebatan sarayının 
önündeki ada üzerinde bulunan 
dükkan ve evlere aid menafii u
mumiye kararı Dahiliye Veki'ıle • 
t:nce tasdik edilmiştir. Karar bu· 
günlerde Belediyeye tebliğ edile
cektir. Bu binalara aid vergi mik· 
tarları üzerinden kıymetleri tes
hil cd:lmiş ve sahiblerine de teb
liğ edilmiş olduğundan, karar ge
lir gelmez bu her iki mıntakada 
da binaların istim!ak'ne aid mu· 
amele ikmal edilerek yıktırıla -
caklardır. 

Hayat Pahalılığı 
Sebeblerden Biri de 
Takas Primlerinin 

Y üsekliğidir 
Son senelerin silah yarışı yıi

zünden haricden sellüloz getirtil· 
mesi çok güçleşmiştir. Ham mad
de tedarikindeki müşkülat ehem· 
miyetle nazarı dikkate alınmış ve 
bu cihet mütehassıs bir komisyo· 
nun tetkikine arzolunmuştur 

Tedarik ed:Jebilen bazı ham 
maddeler de pahalıya malolmak
tadır. Takas suretile tedarik edile
bilen ham maddelerin fiatları, ta
kas primleri yüzünden, artmak • 
tadır. Bazan yüzde seksen, hatta 
yüzde y}z takas primlerine ras
Janmaktadır. Aradaki fark mali
yet fiatına zammedilince hayat 
pahalılığı kendiliğinden meydana 
gelmektedir. 

1 
KISA POLiS 1 
HABERLERi ·-* Kir.><;burnunda kasap Hıis • 

nünün çırağı 12 yaşında Cihad 
Kireçburnunda bir tepeden düşe
şerek muhtelif yerlerinden ağır 

surette yaralanmıştır. * Büyükadada Hiristos tepesın
de meçhul bir adam taraiından a· 
tılan sigaradan fidanlıklar tutuş· 
muş ise de sirayetine meydan ve
rilmeden söndürülmüştür. * Şoför Akif:n idaresindeki 2112 
numaralı otomobil Bakırköy bez 
fabrikası onünde fabrika amele
sinden Be 1dr oğlu Hüseyni muh
telif yerlerinden yaralamı~tır. * Vatman M~hmed:n idaresın
deki 114 numaralı tramvay Feri· 
köyde Dere sokağında oturan Fer· 
hadın 9 yaşındaki oğlu Mestanı 

yaralamıştır. * Heybeiladada arabacılık e
den Hüseyin adında bıri müşteri 
almak yüzünden çıkan kavga ne
t'.cesinde arabacı Yaniyi bir demir 
pa~asile karnından ağır surette 

yaralamıştır. 

*Eyüb Nişancasınd;; Aşhane so
kagında oturan Sadrinin 4 yaşın
daki kızı Fidan ikinci katın pen
cereslnden düşerek muhtelif yer
lerinden yaralanmı,tır. 

Boğazlaşmanın 

Bugünkü Ölçüsü 
İspanya harbi, iki yıl sürmüş, 

üçüncü yaşına bastıktan bir iki ay 
sonra da, memleketi bir harabe· 
zar haline getirerek kılıcını kı -
nına sokmuştu. 

Bu f&eianm, bir benzeri, şiındi, 
Uzak Şarkta cereyan ed;yor. Diin· 
kü ajansların verdiği haberlerden 
Öğreniyoruz ki, Çin • japon har· 
bi birinci yılını doldurmuş ve i· 
kinci yılına ha mıştır, 

Bugiin" kadar, Çin • japon har
binin zayiatı bir milyon 800 bL 
insandır. Bu rakam üzerinde dik
katli düşiinüniiz. Bu kadar insan, 
bugün yaşamamaktadır. Bir bu 
kadar aile de, bugün matem için .. 
dedir. Bir bu kadar yuva, bugiin 
dağılmıştır. 

Eğer, Çin • japon harbi de Ü· 

çüncü yılını idrak edecekse, ölen 
insanlarııı sayısını, bir bu kadar 
daha arttırmak icab edecek.. Ve 
harbin, bütün devamı müddetin• 
ce, yanan, yıkılan. harab olan şe
hirleri, mamureleri .heba olan sa 
vetlcri düşiiniinüz .•. 

Ne korkunç ve acıdır ki, ne İs· 
panya harbine, ne de Uzak Şark 
harbine, dünya, ciddi bir savaş 
gözile bakmıyor .. İnsan boğazla • 
manın mikyası, ölçü,ü o 'kadar 
genişledi ki, bugün, her yerde, 

bir umumi harbin önüne geçmeğe 
uğraşan faaliyet var ... 

Ne İspanyada ölen üç milyon 
insan, ne de Uzak Şarkın bugüne 
kadar verdiği iki milyon kurban, 
modern harb telakki ve ölçüsü i 
çine girenıiyecek kadar zayıf ve 
sönük kılıyor. 

Bu, müthiş şey! 
REŞAD FEYZİ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Belediye Kooperati
finin Hesabları 
Hep Böyle mi ? 
İmza•ının Mehmed oldu • 

ğunu tahmin ettiğimiz bir O· 

kuyucumuz, gönderdiği mek· 
tubda diyor ki: 

•Ben, İstanbul Bcledi~·esi 
memurlar kooperatifinde 4 se· 
nelik bir ortağım. Kooperati· 
fe hiçbir şekilde bor«ım yok· 
tur. Geçenlerde, 2 ~ene evvel 
kefil olduğum ve bu a · evvel 
vazifesinden çıkan bir arka· 
daş için, benden 40 lira para 
istediler. Bu parayı benden 
alırlarmı~·· Fakat, 2 senedir 
bu parayı neden tahsil etme· 
mişler?. Ben, 4 çocuk babası· 
yım. Bana yazık değil mi?. 

Kooperatifin diğer ortakları 

var. Bunların bir kısmı bele
diye mem1tru veya erkitnıdır. 
Onların da borcu var. Acaba, 
onlardan da böyle kesiyorlar 
mı?. İki sene tahsil edilmiyen 
borcun hesabını, ~imdi. niçin 
ben vereyim?. O arkadaşım 

bir ay evveline geJlnciye ka
dar vazifede idi. Alakadarla· 
rın nazarı dikkatini çekmenizi 
ri~a ederim. > 

No.35 
işlerime karışmasanız, sanki ne 

olur? ho~ısoıvr ' Ç.ENBERİ 
Bir hamlede telefonun yanına 1 zi rica edeceğ:z, dedi. 

vardı, ahizeyi aldı: - Hangi oteldesinir? 

k ll[eredit, kalben hakikaten genç 
t ~Zın Fransada bulunmasını bü · 
u? kalbı!e arzu ediyordu. 

r lkı polis amir~ Mans~un da:-
1:sine girdıler. Zaten birkaç po
ıs bir araya geldi mi, en ziyade 

:esleki mevzular ıizerınde mü • 
ahaseler olur 

Şube müdürü: 

. - Dost..ınuz randevuya geç kal· 
~ı, dedi 

• 'I'aın o sırada dış .• rıdan bir ayak 
('IC:Si . 

ışııild., :vten•dıt hemen ye • 
tın den fır ıadı: 

i;" işte geliyor, ckdL 
d~~ erhal kapıyı açt• ve bır an ol· 

u Yerde kaldL Nihayet· 

~ A.z ı dostum, drd., sen. gör • 
• .,,.kıe 
11' ne kadar bahtıyar o'.dıığu· 

U takd,r ede~ezsin. 
C~nt•m t . er, hır cevab verdı· 
- An zler, ah ~.zler! Benim 

- Şimdi bunları bırakalım. Şu
be müdürü b<lhassa sizinle görüş· 
mek için buraya geldi, sizi' bekli· 

yor 
Mered't pek sevdiği arkadaşını 

kolunda!'! tuttu ve odaya getirdi. 
Arndan geçen iki sene ıçinde ro

man muharriri sanki on sene ka· 
dar ihtiyarlamıştı. Dudaklarının 

kenarlarında, şakaklarında lun
şıklıklar hasıl olmuştu. Gözleri 
daha ziy1de içeriye çökmüştü. Yü
zünün bir tarafında besbelli bir 
yara izi vardı. 

Centam odaya girdikten · sinra 
pardesüsünü çıkardı: 

- Böyle resmi b:r k;yafetle ge
Ji~ımi mazur görünüz, dedi. Bu 
akşam çok canım ~'kılmıştı. Ti -
yatroya gittim. orada da büsbü • 
ün ca"""ım sıkıldı. 

:vieredit eskı ahb.bının konu • 
şurken hic gülumsemediğin. ,.e 
gozlerınde her kelime}-. sa'lkı taı· 

l, ' . ' , - .. . . . . . . . . 
-

Çeviren· MUAMMER AI.ATUR ~'•· \. "· ZABITA ROMANI . 
:~:~~;'~_'.·~'-~~·.:·:: ,·- : ·. . . ' 

tıyormuş gibi yavaş yavaş konuş
tuğuna dikkat etmişti. 

Centam dedi kL 

- Şimdi, polisin ve adliyenin 
emirlerin<> hazır olmak üzere gel
miş bulunuyorum. 
Meredıt sordu: 

- San Yanisi gördünüz mü• 
- Bu o.damın yüzünü bir defa 

daha olsun görmek istemem. 
Şube müdürü sordu: 
- Centam ,hapishaneden nasıl 

kaçtığınız bıliyoruz. Tayyare ile 
kaçtınız degıl mi? 

Centam • n·et. makamında ba
şın. sallad •. 

- Tabii sıze firarınız için yar· ı 
dım eden birisi vardı değil mi?. 

Centam yeniden •evet. der gi
bi başını salladı. dedi ki: 

- Eğer mahzur görmczsenız 

şmidilik başka şeylerden bahse • 
delim. Hapishaneden ,.asıl kaçtı

ğımın teferriiatını anlatmak sıraoı 
. daha gelmedı· 

-Pekiıla, madenıı.ı eyle <.r· 
tu ediyorsunuz, bu mPvzuu şım· 
dilik konu•mıyalım. HP~ halac şu 
ıkı sene içınde yeni polis ;on1cın
Jarı yazacak vazıyette bul.ınu • 
yorsunuz. 

- Ben oy le bir m:;cera geçırdim 

ki, doğrusu kalemi elime almağa 
bile cesaret edemiyorum. Gelecek 

hafta Nevyorka gitmek üzere 
Londradan ayrılmak niyetinde • 
yim. Maksadım harid alemle ye

nı münasebetler tesis etmektir. 
Fakat ne yazık ki, benı dünyaya 

bağlıyan en büyük varlık artık 

rnevcud degildir. 

Şube müdürü Oentanun itimi 
telmih ettığini anlamıştı. O sırada 
telefon çaldı. Mansus derhal aya
ğa kalktı: 

- Sarı Yanısm 

yor, ded, 
telefonu çalı· ] 

- Allo! Allo! Ne v~ ? 
- Hiçbir cevab yok! Sadece 

telefon tellerınin vızıltısından 

başka ses gelmiyor. Mansus ahi· 
zeyı yerine bırakır bırakmaz, te
lefon tekrar çaldı. 

Üç polis amiri birbırlerinin yüz
lerine baktılar. 

Mansus: 
- Galiba Sarı Yanısin evinde 

mühim hadiseler oluyor, dedi. 
Meredi!: 
- Sen yine ahizeyi al, dikkatle 

dinle! Bakalım, birşeyler ~itecek 

misin? 
Mansıı tekrar lıhizeyı aldı, din· 

ledi, bir ey işitemed .. 
O sırada Centam parcle-üsünü 

almağa kalktı 

- Zannederım kı, ben burada 
fazlayırr. Yalnız hakkımda ne 
muamele yapılacağını söyl€seniz. 
Şube mudıirü elini uzattı: 
- Sadece yarııı s b~h ı:e'mE -

- Grit Midland oteHndeyıın. 

Daha doğrusu sadece bağajlann
orada ... 

:vieredti: 

- O halde ben yarın sabah rız 
almağa gelirim, dedi. Hayret (• 

dilecek bir vaziyet görüyorum." 
Tam sizin geldiğiniz gün ... Eğer 

Sarı Yanisin başına birşey gel -
diyse, h~rhalde ona merhamet e· 
decek insanlardan binsl olacak 
değilim. 

Centam pardesüsünü giyd •. Me. 
redit eski arkadaşının perişan ha· 
line acıyarak baktı, başını sal a<L. 

Şube müdürünün otomobıli d:· 
şarıda bekliyordu. Meredi!, l'v!an
sus ve bir polıs memuru derhal o
t-Omobı lc atladılar \'e Sarı Yan.
sın konagına vardı! • Hızmetçı 

F:şer kapıyı açtı, 

(Devamı vaT) 
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1 Tarihi Bir Söziin Bugünkü Mana!!.I J MER.AKLf ŞEYLER ~ 
·-

19 YAŞINDA BİR RESSAM Danzig'e Sahih Olan 
Lehistanı Elde Eder 

Bu seneki büyük Roma müka
fatı, on dokuz yaşında Reynold Ar
nold adlı küçük bir ressam ka -
zanmıştır. 

Arnold Havrde doğmuştur. Ba
bası maruf bir resim amatörüdür. 
Küçük ressam, dokuz yaşında i
ken .yaptığı resimleri Ruende teş
hir etmiş, takdir kazaıunıştı. 

Bir Hatırayı Ziyaret 
Almanların Danzi' ge Asker 
Yığışına Ehemmiyet Verilmiyor 

POLONYALILARIN VAZiYETi KUVVETLi 
Vaktile daha Almanya impara

torluğu viicude gelmeden Prus -
yanın Freder:k isminde akıllı bir 
Kralı vardı. Tarihde bilyük diye l 
anılan bu hükümdar günün bl- f 
rinde bir söz söy !emiş ki şimdi 

Avrupanın şu karışık günlerinde 
sık sık tekrar ediliyor. Bu söze 
bakılırsa akıllı Frederik şunu de
'lliş olacak: 

Danzige sahfü olan Lehistana 
da malik olur-. 

O halde Frederikin pek tak -
d'rki'ırı olduğu söylenen bugünkü 
Alman devlet reisi de demek olu
yor ki Danzigi ele geçirerek Le
histana sahih olacak .Fakat Aca
ba vekayi ve hadisat ile oyna • 
mak b;ı kadar kolay mıdır?. 

Freder;kin bunu söyleyip söy
lemediği de ayrı bahis. Çünkil id
dia ediliyor ki Prusyanın o za • 
manki akıllı Kralı böyle dem~ • 
miş. Demiş ki: 

Vistül rıehromn ağzına hakim 
olan Leh Kralından ziyade Le -
histana da hi'ıkim olur! 

Vistül nehrinin ağzı Şarki Prus
yadadır. Fakat uzun zamanlar -
danberi ve sonra da eski zamaıı
lardaki Prusya Kralı ne derse de
sin bugünkü dünyanın harb ve 
sulh şeracti o kadar .!eğişmiş ki 
Bi:yük Frederik şöyle demiş, böy-

Hududa sevkedilen Polonya topçulıın 

le demiş diyerek Danzig mesele
sini şimdi ona göre halletmeğc 
kalkışmak münasib olmasa ge -
rek 

-=====================================================...... 

Arasında · -
Bir Kadın 

Yıldızlar 

Yaşı yan 
Bu Garib Ruhlu 

Kadın Bir 
Amerikalıdır 
Merak bu ya, zengin ve genç 

bir İngiliz kadını olan Misis Klo
rey de sinema artistleri arasında 
yaşamayı seviyormuş. Fakat ken
disi 'ıldız değildir. Bu merak. .• 
scı,.."!z değilmiş. Kendisi diyor 
ki: 

- Sinema yıldızlar( arasında 

tanıdıklarımın para hırsı yoktur. 
Bunlar a~ık imanlardır. Fakat ba
zı kadınlar da vardır ki bunlardan 
bahsetmemek daha iyi olacak .. 

Misis Kloreyin anası babası Ka
ııadalıdır. Fakat kendisi Amerika 
hükumeti to;ırağını!a doğmuş, son 
senelerde de Hollvudda yaşamak
tadır: 

- Sinema artistlerinin lisanı ol· 
sun, musiki olsun benim pek me-

Misis Klorey 
rak ettiğim şeylerdir. Bunları din· 
lemek için Holivudda yaşıyorum. 

Bu başlangıca lüzum vardı. Çıin
kü Danzig meselesi yüzünden Av· 
rupada b:r harb çıkar mı, çıkm.&Z 
mı? Bahsi yine bugünlerin en ha· 
raretli meselesi oldu. Lehlstanı!l 
toprağına, istiklfilin.e edilecek bir 
taarruz herhalde İngiltere ile 
Fransayı harekete getirecek, hu
na şüphe yok. 
İngiliz devlet adamlarının şu 

son günlerdeki sözleri bunu k:ıt't 
olarak bildirdi. Fransa HariciyP. 
Nazırı da Paristeki Alman sefiri
ne pek nazik, fakat yine pek kat'l 
bir lisanla anlatmış ki Danzigin 
şeklinl değiştirecek herhangi bir 
hareket, haricden taarruz ve ya
hud dahilden bir teşebbüs sure
tinde olsun, Fransayı da Lehista
na karşı taahhüdlerini yerine ge
t:rmiye sevkedecektir. Bu husus
ta İngiliz ve Fransız noktai nazan 
birdir. 

İngiliz gazeteleri İngiltere ta
rlıfından verilen teminatın Dan
zig serbest şehr'1ıe de şamil olup 
olmıyacağını soruyorlar. Fakat 
bundan sonra İngiliz gazeteleri -
nin ilave ettik1eri diğer mühim 
bir nokta vardır. Almanyaya dö
nüp diyorlar ki: • 

Ne olursa olsun bugün İngiliz 
efkarı umumiyesi İngiliz hüku -
metinin arkasındadır. İngiltere 
kuvvetlidir. İcab ederse harbede
cektir. Çünkü taahhüdlerine sa
dıktır. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Ressam Sabatte'nin taldebesi o

lan Arnold. güzel san'atlar aka
demisine girdiğinden yedi ay sıon
ra ikinc:liği, iki sene sonra da bü
yük Roma mükafatını kazanm;ş
tır. 

POLİNEzyA SİLAHLANIYOR 

Silahlanma hastalığındıan Po
linezya da kurtulamadı. Şimdiye 
kadar sakin ve rahat bir hayat ge
çiren Polinezyalılar da Tonga a
dalarını tahkime başladılar. Bu 
adanın 35,000 ahalisi vardır. 
Adanın hükümdarı Kraliçe Sa

lot, bir de tayyare üssü inşasını, 

mecburi askerlik usulünün tat • 
bikini irade etmiştir. 

MUSİKİ VE İNEKLER 

Nakazava adlı bir japon alimi, 
musikin1n inekler üzerinde büyük 
bir tesir husule getirdiğini, fazla 
süt vermelerine sebeb olduğunu 
söylüyor. 

Alimin bu iddiası doğru çıkar
sa ahırlarda sık sık müzik eksik 
olmıyacak. 

KDİ BOLLUGU 

Blrleş!I< Amer!l<ada 120,.000,ooe kedi 
vardır. Bunun 1 ,000,000 a. NeVYork tell· 
rlndedlr. Nevyorkun 7 milJ'on nüfusa 
oldutwıa l'Öre adam başına bir kedi 
düşüyor, demektir. 

Doktorun Öğütleri: 
İştiha Ve Hazım 
Roma imparatorlarından bi

ri cDyspepsi• - hazımsızlık> 

dan şiklyet eder. Doktorları
nı çağırır, buna bir il.Aç bul
malarını emreder. 

Bunlardan biri. yemekler -
den sonra hafif bir idman 
yapmasını, bir diğeri de yatıp 
uyumasını tavsiye eder. 
İmparator tereddüde düşer. 

doktorların tavsiyesini tecrü
be etmeyi muvafık bulur. E
sirlerinden ikisine ayni ye
meği yedirir. Birine idman 
yaptırır, diğerini de yatırır, 

uyutur. Bir buçuk saat son· 
ra ikisinin de kellesini uçur
tur, midelerini açtırır. 
İdman yapan esirin yediği 

şeyleri henüz hazmetmediği, 
yatıp uyuyanın ise midesinin 
boş olduğu görülür. 

Bu barbarca tecrübe, şimdi 
lil.boratuarlarda köpekler ü
zerinde yapılmaktadır. 
İdman, hazmı kolaylaştır -

mak için yemekten sonra de
ğil, iştihayı açmak içiıı ye -
mekten evvel yapılmalıdır. 

Yemekten sonra hiç bir şeyle 
meşgul olmamalı, istirahat et
melidir. İştihayı açmak için 
yapılacak idman, yemekten 
evvel, yorulmamak şartile ya
rım saat kadar yürümektir. 

Ahmed, Emir -
gfında doğmuş, E
mirganda büyü -
müştü. Fakat, yir
mi yaşına geldi· 
ği zaman, Büyük 
harb patlamıştı. 

Askere gittl Dört 
uzun yıl cephe -
!erde dolaştı. Son
ra mütareke ol • 
du.. İstanbula 

döndü. Bir sene 
kaldı. Atıadoluya ' 
geçti.. İzmire gi
ren alayda ihti -
yat zabiti idi. Hu
lasa, bir daha, E· 
mirgfının semtine 
bile uğrayamadı. 

Ahmed, şimdi, 

büyük bir şirke -
tin müdürüdür ve 
İstanbuldadır. Ya
şı kırk beşi bul -
muştur. Geçen 
gün, Ahmed, yir
mi yaşında terk
ettiği Emirganı 

hatırlamıştı. Bir 
gün gidip görmek, gençliğinde do
laştığı koruları, vadileri, dereleri, 
rıhtım boyunu gezmek ihtiyacını 
duydu. 

Ahmedin, Emirganda bir çok 
hatıraları vardı. Yirmi yaşının rüz· 
gan başında eserken, irili ufaklı 
bir çok aşk maceraları geçirmiş, 
sevmiş ve sevilmişti. Hele bir, ko
yu siyah gözlü bir kız vardı .. O za
man 16 yaşlarında idi. İsmi Nes
rin idi. Ahmed, bu kızı delice sev
miştl. Geceleri, köşkün bahçe -
sine atlarlar, genç kızla, saatlerce 
liaşbaşa kalırdı .. Nesrinin aşkı, Ah• 
med için bir yangın idi. Onu öyle 
şiddetle sevmişti ki.. Asker olup 
da cepheye gittiği zaman, uzun ay
lar, genç kızı unutamamıştı. Hat
ta, bir iki mektup da yazmıştı. 

Bir de Zerrin vardı .. Bu 19 yaş
larında bir avukatın kızı idi. Kol· 
leje gidiyordu. Bununla da üç ay 
kadar konuşmuş, sonra, bir mek
tup ve kıskançlık meselesi yüzün
den araları açılmıştı. 

Bir de .$ühey!B hanımefendi var
dı. Bu, o sırada 30 yaşlarında ta· 
ze bir dul kadındı. Enişte, dediği 
zengin bir hariciye memurunun 
evinde oturuyordu. Süheyla ha -
rumefendi, geceleri, Ahmedi bah
çe kapısından içeri alır, genç de
likanlının saçlarını sıkı sıkı hırs· 

la tutarak: 
- Beni seviyorsun, değil mi 

Ahmed, diye sorardı .. Bıı, fazla 
isterik bir kadındı. Ahmede, deli 
gibi tutulmuştu .. 

Bunlar, en belli başlı macera -
lardı.. Daha bir kaç ufak tefek 
hadise vardı. Fakat içlerinden en 
ziyade, Nesrini sevmişti.. Hala, 
Ahmedin kalbinde Nesrinin sıcak 
heyecanı vardı. Halbuki, Ahmed 
evlenmiş, iki çocuk sahibi olmuş, 

iiş güç, hayat mücadelesine atıl • 
mıştı. Fakat, yanında ne zaman 
Emirgan sözü geçse, derhal Nes· 
rini hatırlardı. Ahmed için, Emir
gan demek Nesrin demekti .. ... 

Ahmed, vapurla Emirgana çık
tığı vakit, yirmi beş yıl evvel bı
raktığı bu topraklara ayak basar 
basmaz, içinde garib bir ürperme 
ve hüzün duydu. Adeta, gözü ya
şaracaktı.. Sağına, soluna baktı .• 
~skeleden büyük çınarın altına 

doğru yürüdü. Sıralanmış kahve 
iskemleleri bomboştu .. Burada bir 
tenhalık gördü.. Her taraf sessiz 
gibi idi. Sıcak bir gündü .. Emir • 
gan sanki, yanmış, yıkılmış bir 
halde idi. 

Kahvelerin, dükkanların önün
de bir kaç ihtiyar adam vardı. On· 
!ara baktı. İçlerinden birini tanı
mıştı .. Şu sakallı, vaktile sarı, bur
ma bıyıklı, levend bir adamdı .. 
Şimdi ne kadar çökmüş .. Seneler, 
bir insanı ne hale sokuyor?. Fa -
kat, Ahmed, birden kendisini dü
şündü .. O da, buradan ayrılırken, 
yirmi yaşlarında bir çocuktu .. Ha
yat acı şey, vesselam .. Diye mırıl
dandı .. Bir gün geliyor, ihtiyarlı· ı 
yoruz, nihayet bir gün de ölece -
ğiz .. 
Çınarın altındaki iskemlelerden 

birine oturmuş idi. Yirmi beş yıl 
vardı ki, belki ilk defa Kanlıka
vak suyu içiyordu .. Yudumlar, bo
ğazından aşağı giderken, suyun 
lezzetini, derhal tanımıştı .. Ah, bu 
su ... 

İçinde, bir kıvılcımın ateşlen -
diğini hissediyordu. Elmirgan .. Ne 
güzel yerdir .. Ya Nesrin?. O şimdi, 
nerede idi? .. Hala burada mı otu
ruyordu? .. Kahveci fincanı alma
ğa geldiği zaman sordu. Nesrinin 

Yine, söyliyerek korudan indik, ağlıyarak yü
I üdük, gözyaşlarımızı kurutmadan ayrıldık, söyle· 
§Clck evlerimize girdik! 

.. ~ 
mıyacak, hemen çantamı alıp çıkacağım, Cahil: 

- Bir oda tutar, hemencecik niki'ıhlarımızı kıy-

İnsan, çok iztırablı zamanlarında, bütün hüvi
Y€t!ni bir nokta üzerinde toplayıp kendinden geç
tiğı a'llarda her şeyi, etrafını, eşyayı, rengi. içinde 
bulun,iuğu yeri, bü~ün hepsini kaybediyor ve san
i<. b. mbaşka bir alemde yaşıyor!. 

İşte. ben bütün gece böyleydim. Ne koruda ol
dı!j'.!· ıınu bilmiştim. Ne nerede oturduğumu biliyor 
dum, ne bülbülleri işitebiliyordum, ne hiç bir şey! 

Acaba bü~ün insanlar iztırab anlarında bu mu, 
y~k~a ben mi böyleyim?. 

• •• 
Başbaşa verip ağlaştığımız .. Otururken ağla • 

dığımıı, yiirlırken ağladığımız, ayrılırken ağladığı

mıı bu derece neler konuşmadık neler? .. 

Bülbüller, vaveylalarını hep bizim bu ağlaşma
mızda ve konuşmamızda buldular. 

Gece, bütün hüznünü feryadımızdan aldı .. 
Deniz, koyuluğunu ıztırabımızın renginde bul

dı!!, 

Ay, göz yaşlarımızın dehşetinden sindi. 
Bulutlar, gamımızın derinliğinden ürküp 

nştıları. 

ya· 

. IJEŞ - HAsrA ' VAR,. -• 
.· . No: m'' Yazan: Etem lzzet BEN~CE , .· .. :.' _ ; 

Arzın sükutu buydu. 

Yaprakların kımıldanmayışı buydu!. 
Bizi saran ve kendimize bırakan gece buydu! 
Kanımızın sel olup gözlerinden akışı hep bu 

ız.ırabtandı! 

Bülbüllerin delirişi bunun içindi!. 

Böyle konuştuk, böyle aglaştık, böyle ah edin· 
dık!. 

Ona: 
• •• 

- Paşa beni istemiş! 

Dediğim zaman deliye döndü. 
-Ne?. 

- Ne, dedin?. 

- Sahi mi?. 

Hepsini, her şeyi anlattım. Babamın söyledik· 
!erini, annemin sözlerini, çekişmemizi, deli gibi so· 
kaklara düşüşümü .. Hepsini, hepsini!. 

Bütün bunları divaneler gibi, hummaya tutu
lanlar gibi, saralılar gibL. Çıldırarak, boğularak, 

göğsü paralanarak dinledi. Fakat, o halinde bile 
beni tutmağa, beni diriltmeye ne kadar çalışıyol' 
du?. Hiç çekindiği bir şey de yok. 

- Mektep, istikbal.. Filan. bütün bunları dü-
şünme Belkis! 

Diyor, ilave ediyor: 

- Hepsini, senin için şimdi feda edebilirim. 
En son karar verdik. Babam biraz daha zorlar: 
- Paşaya mutlaka varacaksın?. 

1 
Derse, annem de: 
- Öyle .. 
Diye boyun bükerse bir saniye bile evde kal-

dırır, otururuz .. 
- Ben hamallık eder yine seni beslerim. 
Diyor. Onun da hiç kimseden pervası yok! 
- Mektebi bitiremesem bile, yine yüksek tah

sili yarılamış bir adamım. Nerede olsa ekmeğimi 
kazanacak iyi bir iş bulabilirim.. Sen, kendini hiç 
üzme .. 

Diye bana cesaret veriyor. Fakat, ben böyle 
oimasını istemiyorum. On beş, on altı sene emek 
verdikten sonra niçin mektebini bitirmesin, neden 
dıplomasını almasın? . 

Zannediyorum ki, ben şiddetle: 
- Olmaz ..• 
- Dedikten sonra babam da: 
- Olur! .• 

Diyemez. Annem için de öyle. Hele ona ki, her 
şeyi, Cahidi sevdiğimi. Cahitle evleneceğimi, bütün 
bunları anlattım. Zannetmem ki, bunları bildikten 
sonra, hala paşa ile evlenmenin karlı olabileceğin
dı. israr etsin. Fakat, bu paşa da ne tuhaf adamın* 
Bunak herife, 

- Nişanlıyım .. 

(Dı>vamı var} 

1 Yazan: REŞAD FEYZİ J 
evini tarif etti. Ailenin isıninİ 
söyledi. Kahveci, Nesrinin baba.Si 
ıçin: 

- Seneler var ki sizlere öıniil'· 
dedi .. 

- Ya çocukları? .. 
- Bir oğullan vardı .. Hayır>11 

çıktı.. Küçük oğulları büyüde: 
Şimdi İzmirdedir. Bir de kız! 
vardı .. 

-Ha .. Evet .. 

Ace 

Aıııe 
- Adı... Nesrin galiba?.. tasınct 
- Evet .. Tamam .. O ne olduı. li" ' uv;ye 
- Onu sormayın.. İçli, iyi b~ lıterak 

kızdı .. !Bilmem doğru, bilmem Y' " 
1
' '-"'rç, 

lan .. Anlattıklarına göre, Ahınr hastalı 
isminde bir delikanlıyı severmi; \·e . llteı 
Seferberlik patlayınca, Ahmed il' Yon0 
kere gitmiş .. Bir kaç ay mektup ' Lı tarru 
!aşmışlar .. Sonra, mektupların ar ~'lan P 
kası kesilince, kızcağız: cŞehid 01 IİfUe 
du, Ahmed .. > diye içlenmiş .. !{en eıkidr 
di kendine ağlarmış .. Nihayet, p.l· liı·en ~ 
!ah muhafaza etsin cemi cümle) lti hU 
kızcağız, ince hastalığa tutuldu- le f' v 

ııy 
Senelerce hasta yattı .. Ordwnu • ler ,,. 

' '>ı 
zun lzmire girdiği gündü .. Nes· birin· 
rin hayata gözlerini yumdu.. d~. ın 

,n veı;rıe n::::~==~:=:::::::::::::::::::::ı Aıne 
ti R_~_ D Y,. C ' ~:~h~'. 

Ankara Radyos ıı 
BUGtlN 

~-nları 
l!tıse1 
~alc 

·'lıa .... 
19 Program. "'Ü 
19,06 Müzik {Pl.) Yonoııı 
19,15 Türk müziği (İn.cesaz fa.Sil~ tııUhiın 
20 Memleket saat ayarı, aiaıı.' ~ılık k 

ve meteoroloji haberleri. 
1

urre· 
J'' 20,15 Konuşma. di '"n 

20,30 Türk müziği. . Ye Is 
1- Sali'ıhattin Pınar - Hüzzafll 'tııler· 

şarkı - Aşkınla sürünsem. i de 
2- Salil.hattin Pınar - Hüzzafll lıte 

şarkı - Seviyordum onu. 4eıııa 
3- Faiz Kapancı - Hüzzam şat hassı 

kı - Büklüm büklüm sırma saçııı- n<li 
4- Halk türküsü - Karanfil 01' llıe~e 

!um oylum. ~'rt 
5- Keman taksimL llıuıeh 
1- Cemil Bey • Muhayyer peı· t; her 
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[ Yıldızlar Arasında Yeni Bir Merak 1 

Sinema Yıldızları 
ve iç Yiizleri .. 
Mütehassıslar l' ıldızla r ı n 

Karakterlerini Tahlil Ediyorlar 

,ı Aceba Marlen ve Greta için Neler Söyliyecekler ? 
İs Yazan: ' keııder F. SERTELLİ 
~==---' 

.4.ıııe·nı: 
tasında- ada sinema yıldızları a-
liiivı·y Yenı bır merak başlamış: 

~ et ve . t· lııer.ı. ıs ıdatlarını anlamak 
B ""I. 

Gerçi ı\ııı . 
hastalık ,:_rikada, bu, yeni bir 

·; Ve tıı . degıldir. Herkes, kusur 
9> ~on ez_ıYetlerini anlamak için cfiz· 

,. ollti, m .. 
oı ta utehassısına gider, ana-

at nı'a Poru alır. Bilhassa yeni ta • 
ı .., n ve 

o .ıftıer ev!enmeğe karar veren 
P e kıd· arasında bu hastalık pek 
1' \iyen ır. _Sırbir!erile evlenmek is-

i h(i ıkı genç, birbir !erinin haki
u- le fi vıyeııerinı anlamak meraki

ler ~ononı; mütehassısına gider-
s· · .oırer bi:in· tahlil raporu alırlar ve 

<lır ın raporunu öteki tetkik e· 

.4.llıer·ı_ 
Ver; 1 ı"ada fala çok ehemmiyet 

r er B. 
ı, ıbd · alkın bir kısmı muta-
llıaı bır. Yarı inanır, yarı inan -

il nJ ır haleti ruhiye içinde cİn
ı. arın · •i"'. ıstikballerini okuyan• 

""'eler k ~al e aşar dururlar. 
,..c1 ılık böyle olduğu gibi, ta • 
"ıı e T Yan ı ım haline getirilen cfiz· 

ıı~ ııı,,c0.rn°ni. de tıpkı öteki kadar 
"lıllı b• 

ııS ı1t k ır Yer almıştır. Yani fal· 
h~tr . adar. Zaman zaman Cum -
t~ eısı Mister .Ruzvelh in bile, 
ıliı·e llıeseıe acaba nasıl olacak? 

ııı irnı ıs_kambil falına baktığını -re· 
i d:rıı_~ bi'.:likte - gazetelerde bel- J 

ııı 4t gornıuşsünüzdür. 
"rn e 8Yni merakla Hollivud si

at h~ Yıldızları da, fizyonomi mü· 
ı!l- %sıslarına müracaat ederek 

of ll'ıı>ğ karakterlerini tahlil ettır • 
ı ''te başlamışlardır. Bunlardan 
llıUte~anesi hakkında, fizyonomi 

ef ~ 8SSısının verdiği hükümle
! taber okuyalım: 

et ll.nlt-._· Git~GER ROGERS: (Me • 
, Olık . 
"td Ve münzevı ruhlu tıp -

lıl' ~nen) her şeye aldanır. Çabucak 
~~su';ak, kendisi için büyük bir 

şt' ~etıid· sayılabilir. Hafızası kuv • 
ceıern ır. B.erhangi bir meseleyi in
lnııv e kudretine malik değildir. 
Yoitt~ayı sever. Nefsine itimadı 
lcı.ıı., r. leıskanç olmakla beraber, 

rı # tt<lQ ı 
tiı~ ç ık tezahürlerini ekseriya 

t' ı·ı,, ~eğe çalışır. Musikiyi çok se
ı,~ile altat daha ziyade klasik sen
hıbtı tercih eder. Sür'ati karar 

luYet d..r. Bu, kendisıni muvaffa
~Plesızliğe düşüren en büyük se

' tden b· .d. 
t; ırı rr. 

t.,,~-._ l.oRETTA YOUNG (Mü
lı sıs v ar <ıı>tı~' e sır saklamaz tiplerden) 1 
~alı~ guna güvenilmez. Muztar 

af ılıı~laca bütün bildiklerini ve duy
ivtııı tını ifşa etmekte mahzur 
b ez İ ·1· •lincı · Yı ıgi severse de, muka-

U' ~llıeıı~ minnettarlık görmek is • 
(~·ta §Uphesiz kı bir kusurdur. 
de~ ~ ıyilik, karşılığı beklenme • 
bİtıclir~Pılan insani vazifelerden 

f llı. te Bedii güzelliklere ve res
Çt tııay··ı ~dır· u ıi vardır. Ekseriya hır· 
c!ıııne~ Ufak bir arzusunun is'af e

lııırn; esi Yüzünden en yakın ve 
llı•Iı.ten dostlarını dahı rencide et-

3 Çekinmez l ..... J . 

L 
i tiple O,\N BLONDELL (Neş'e-
nel'eıi td_en) Çok söyler. Daima 
~ın gar"' ·· a Ve unur. Kimsenin fenalı-
~ltıeı. M;Z~r~rına alet olmak is • 
1rııa" Ufsıd ve müfteri insan • 

1i ·• n v lı~tı k efret eder, Kendisine ol-
~'c!ır. ~ar dostlarına da itimadı 
lı ~ı d enıaatlerinl takdir eder. 
lı a.Jr. r:;

0
ka hafızası kadar kuvvet-

1)· San• kızar, fakat çabuk barı
ı~%.d atında iştiharı sever. De
~ •an h 

~ 
l ldır 

1 
oşlanmaz. Bazan kav-

<a • ak 
lınır a ekseriya kavgadan i . 
'Sı;; 

'l"rE DA VİS (Hırçın ve 

. lan Blond, Lorette Yımg 

emniyet telkin eder. Mıisevvestir, 
ten taktı. Buz üzerinde kaymasını 
öğretti. 

fakat vesveseyi üzüntü halinde 
uzatmaz. Hususi hayatında çok 
uysal olmakla beraber, dostları

na ve ailesi efradına karşı Jüzum
sıız hırçınlıklar gösterir. Fazla 
kıskançtır. Bazan bu kıskançlığın 
hastalık halinde tezahürleri gö • 
rülür. Gevezelikten hoşlanma • 
makla beraber, çok söylemekten 
ve hakkını müdafaa etmekten de 
çekinmez, ... 

Fizyonomi mütehassısının koy· 
duğu teşhisler aşağı yukarı isa • 

Ginger Rogers betli imiş. Zira, yıldızlar, kendi • 
!erine verilen tahlil rapor !arını 

kıskanç tiplerden) Fevkalô.de alın- dostlarına ve gazetecilere göster-
gandır. Hafızası kuvvetlidir. Zeki mekten mahzur görmemişlerdir. 
bakışları ile muhatabına daima (Devamı 7 inci sayfada) 

BUZ MELiKESİ 
Sonya Heni 
Sergüzeştine 

O, diyor ki 
Hayalini 

Ka l bimde 
Sakladığım 
Prens Kar
şıma Çıkın
ca Evlene
ceğim -

Sonya Henie, 
1913 senesi nisan 
ayında Osloda doğ 
muştur. Babası 

kürk tüccarı idi. 
Bir erkek çocuğu 
vardı. İkincisinin 
!az olmasına çok 
sevındi. İsmini Son 
ya koydu. 

Küçük kız dört 
yaşına gelince dans 
etmesini öğrendi. 
Bir gün babası, 

miniminicik ayak
larına bir ç:ft pan . 

Küçük kız, düşe kalka bunu da 
öğrendi. Az sonra, beyaz bir ke
elbek gibi buzlar üzerinde kay· 
mıya, oynamıya, bin türlü hü -
nerler yapmağa başladı. 

Ayni zamanda dans mektebine 
de devam ediyordu. Dansa çok 
merakı, istidadı vardı. Az zaman
da küçük arkadaşlarını geride bı
raktı. İlk evvel Baleren, sonra da 
yıldız oldu. 

1928 de, Sen Moriç de buz üze· 
rinde yapılan bir müsabakada bi
rinciliği kazandı. 

Sonrl! olimpiyad oyunlarında 

patinaj müsabakalarıııda da dün-

Henüz Aşk 
Atılmamıştır . 
-ı 

ya birincisi oldu. Altın madalya 
aldı. Henüz on beş yaşında idi. Fa
kat bütün dünya ismini, resmini 

tanıyordu. 

Yirmi yaşında iken 10 defa dün

ya patinaj .§ampiyonu, 3 defa da 
olimpiyad şampiyonu olmuştu. 

Paris, Londra, N evyork halkı, bu 
beyaz kelebeğin buz üzerindeki 
oyunlarını seyretmek için sine • 

ma salonlarını dolduruyorlardı. 

Ona şu ismi verdiler: cBuz meli· 

kesi!.• 

(Devamı 6 u.cı sahifede) 
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======~H __ j 10nu Ben öldürdiim! •• 
İKİ SİYAH BİR 

BEYAZA BEDELMİŞ!. 

Gayet zengin, fakat zenci iki 
hemşire varmış. Evlenmek çağ
ları gelmiş. Bir adama, bunlar -
dan birisini alması teklif edilmiş. 
Adam şu cevabı vermiş: 

- İkisini de alırım!. 
- Bir adam, !ki kan alır mı?. 
- Elbette... İki siyah bir be-

yaza bedeldir. 

FAKİR OLUNCA ... 

Tüil.eride üç çocuk oturmuş, 
bebeklerin en çok nerede bulun
duğunu münakaşa ediyorlar: 

- Bizim Alsasda, bebekleri ley
lekler getirir, pencerenin önüne 
bırakır .. 

Jan Mari, buna dudak büküyor, 
ve: 

- Bizim Berride, çocuklar, liih
na yapraklan arasında bulunur. 
Ben kardeşlerimi bahçede, Jiihna 
yaprakları arasında buldum. 

MAHKEMEDE: 

Sulh hakimlerinden b'rine dok
tor, arasıra birkaç yudum su iç
mesi tavsiyesinde bulunur. 

Bunun için, hakim, masasının 

üzerinde bir sürahi su bulundu -
rur. 

B'r gün, aralarında ihtilaf bulu
nan iki kişiyi muhakeme ederken 
şahidlerden birine: 

- Doğru söyliyeceğinize yemin 
eder msiJıiz?. 

Şahid, sürahiyi işaretle: 
- Yalan söylersem kanım su 

gibi olsun!. 
Der. Sürahiyi yakalar, içmeğe 

başlar. 

KADININ YAŞI 

Hakim- (Şahidlik ıçın gelen 
ellilik bir bayana) doğru söyliye
ceğinize yemin eder misiniz? 

Bayan.- Ederim .. 
Hakim.- Kaç yaşındasınız? . 

Bayan.- Otuz beş yaşında!. 
Hakim.- (Gülüınsiyerek) ha-

niya doğru söyliyeceğinize yemin 
etmiştiniz?. 

Elli Senelik Bir 
Hasret 

Dağ dağa kavuşmaz insan insa
na kavuşurmuş. Senelerce evvel 
İngilterede iki kız kardeş varmış. 
Bunlardan biri Cenubi Afrikaya 
ıi;.tm'ş. Öbürü memleketinde kal
ıruş. Londra gazetelerinde okun • 
duğuna göre bu hemşireler şimdi 
Amerikada Nevyorkta buluşmuş
lardır. İkisi de seyahate çıkarak 
Amerikaya gitmişler ve orada bir 
b'rlerini bulmuşlardır. Bunlardan 
birinin dört oğlu bir kızı, diğeri· 
nin de iki kızı varmış. İki kız kar
deş birbirini görmiyeli elli sene 
geçmiş. 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 

* Bütün dünyada 900 kilo
dan fazla alüminyom istihsal 
olunur. 

* Amerikada o kadar çok 
likör içilir ki 2.500 şişe şarab 

ve likör yapmak mecburiye -
!indedirler. 

* Cenubi Amerikada 6 ton 
kömtir çıkarılır 

* Fransa, 7,600 frank kıy
metinde incı ithal eder .. 

* Sovyet Rusya, ahalinin 
sıhhatini muhafazaya çok 
dikkat eder ve bu uğurda 

1
76,000 fr;ınk sarfeder. 1 

* İtalyanın, Afrikadaki 
müstemlekelerine olan ihra • 
catı yüzde beş yüz artmıştır. 
İhrac olunan emtia ve saire
nin kıymeti 10,000 franktır. 

* Avustralya 9 düzüne mey
va konservesi yapar. Bu da 
bir rekor ... 

* Siz bu satırları okurken 
Amerika 228,000 franklık yi
yecek ithal eder. 
İŞTE 60 SANİYE DAHA 

GEÇTİ. 

Yirmi Yıl Kocasına Bağlı Kalan 
Kadın Böyle Söylüyor 

Kendisini Seve
rek Biitü· Bağlı
lığı ile Hayatını 
Verdiği Kadına 

İhanet Eden 
Erkek 

Madam Düpen, müteveffa ko
casından bahsolunduğu zaman 
yüksek sesle: 

- Onu öldüren benim!.. 
Der. Sakın itiraz etmeyiniz. Po

lise haber vereyim demeyiniz. Çün
kü aldıran olmaz. 

Madam Düpen deli değildir. A· 
kıl müvazenesınde bir bozukluk 
yoktur. Yirmı senelik kocasına,
ölümünden iki gün evveline ge
linciye kadar prestiş ediyordu. 

Yirmi beş yaşında. evlenmişti. 

Çok ciddi, iffetli bir kızdı. 
Arkadaşları birer birer kocaya 

vardılar. Birçıok talihleri çıktı. 
Hepsine bir kusur buluyordu. Madam Dutan'ın gençlik reımi 

Bu kızın hissiyatını, fikirlerini 
anlamak kabil olmuyordu. 

Nihay~t. 1904 senesi son baha
rında bir baloda Alfred Düpenle 
tanıştı ve ilk defa kalbinin bJ
erkeğe karşı çarptığını hissetti. 

Düpen; kısa boylu, zayıf bir a· 
damdı. Çok şık giyinir, çok ter
biyeli ve nazikdi. Yüzünde tebes
süm eksilmedi. Ne içki, ne de si
gara içerdi. Böyle bir adam kaba, 
hoyrat olur mu? jermen tamam 6 
ay halini, tavırlarını tetkik etti. 
evlendiler. 

Tamam yirmi sene sade, sakin 
bir hayat geçird:ter. Genç !az bu 
saadeti rüyasında bile görmemişti. 
Yalnız bir kederi vardı: Annesi
nin ölümü, ve çocuğu olmaması .•• 

Paris civarında güzel bir köşk-

te oturuyorlardı. Çiçekle dolu bü· 
yük b:r bahçeleri vardı . 

Düpen, tüccar komisyonculuğu 
yapıyordu. Ayda dört beş gün gay· 
bubet ediyordu. Neriye gidiyordu. 
Bunu söylemiyordu. Bir gece has
ta geldi. Vücudü ateşler içinde ya
nıyordu. Jermen, büyük bir dik
katle kendisine bakıyordu. Ara • 
sıra dükkanı kapatıyor, yukarıya 

çıkıyor, ilacını veriyor, teselli e
dici sözler söylüyordu. 

Düpen: 
- Ah- diyordu. Ne yüksek ruh

lu kadınsın sen!. 
İki ay geçti. Düpen h§.Ja yatak

ta yatıyordu. 
Jermen, doktora, ilaca para ye

tiştiremiyordu. Dükkan da evvel-

Mari Terez, 14üncü 
Lüiile Nasıl Evlendi? 

" Resmine Aşık Olduğu Kral 
Başka Kadınla Sevişiyordu 

Mari Terez ve 
• İspanya Kralı 4 üncii Filipin la· 

zı Mari Terez, Meryemin heykeli 
önünde diz çöktü, Fransa Kralı 
14 üncü Lüinin ağır bir hastalık
tan kurtulduğu için dua etti. 

Sonra b:rdenbire kalktı. Masa
nın üzerinde duran mineli bir ma
dalyonu aldı, göğsüne bastı, du· 
daklarına götürdü. Bu, müstakbel 
zevci, Fransa Kralı 14 üncü Lüi
nin resmi idi. 

Ayni saatte, İspanya sarayından 
uzak, çok uzak bir parkta madal
yonda resmi olan genç kral kar· 
d:nal Mazarenin yeğeni Mari Man-

14 üncü Lııi 

çiniyi kolları arasında sıkı~· 

- Sabret, biraz, diyordu. 
leneceğiz, mes'ud olacağız!. 

• •• 
İspanya ve Fransız orduları se-

delerdenberi biribirile çarpışı • 
yordu. Buna rağmen, küçük İs
panyol Prensesi, bir gün o kadar 
sevd!ği Fransız Kralının zevcesi 
olacağından ümid kesmiyord. Ba· 
bası da bu fikirde idi. Kızını Lüi
ye vermek istiyordu. Fakat, •gel 
kızı ah diyemezdi. Çünkü harb 
bütün •"ddetile devam ediyordu. 

( Vevomı 7 inci ıayfada) 

ki gibi kar bırakmıyordu. Çünkü 
ekser zamanlar kapalı duruyor
ıiu. 

Jermen, bankaya gitmek, biraz 
para almak istedi. 

Kocası dalgın yatıyordu. Uyan
dırmak istemedi. Bir kiiğıd par
çasına: (Yavrum, bir saate kadar 
geleceğim, merak etme!.) diye 
yazdı. Yatağın başucundaki kü -
çük masanın üzerine bıraktı. 

Doktorlar, hastanın vaziyetinin 
vahamet kesbettiğinl söylem'şler
di. Ağır adımlarla (Kredi Liyone) 
bankasına doğru yürüyordu. Ban 
kaya gidişin, yirmi senelik haya
tını değişt'veceğini hatıllı.na ge
tirmiyordu. 

Üç çeyrek saat sonra bankadan 
çıktı. Bankada, kendi namına ya
tırılmış bir para yoktu. Bu birşey 
değil. Asıl canını sıkan kocasının 

birçok kadınlarla münasebatta 
bulunması, metreslerin birini bı
rakıp bir'ni tutması idi. Çü~kü 
bütün mahalle halkı biliyor, ken
disine acıyordu. Fakat hiçbiri ce
saret edip de söyliyemiyordu. Yal· 
nız Düpen, şakaya getiriyor: 

- Şu genç kadını görüyor mu
sun? Yeni metresim ... Arkasın -
daki kürklü mantoyu ben aldım!.) 

Diyordu. Düpenin yalan söyle
mediğine kanaat getirmişti. Man
tonun fatur~sını banka ödemişti. 
Sonra kocasının tüccar komisyon
culuğu yaptığı da yalandı. Onun 
parası ile yaşıyordu. Evden kay
bolduğu dört beş geceyi metres -
led'le beraber geçiriyordu. 

(Devamı 7 inci sayfada ) 

Bırakılan 
Kadının 
intik mı 

Şıddetli hır muhabbet nih y~t 
şiddetli bir düşmanlığa dönen:e 
çok feci neticelere varır. Hele b r 
kadının a~kı ile eğlenen bir erkek 
de mutlaka bir intikama uğr.ya
caktır; derler. 

Avusturyadan kaçarak İngılt -
reye sığınmış olanlardan Silli 
Blas ismınde b:r kadın da birkaç 
senedir kendisini sevdiğinden bah
sederek nihayet bırakmış olan bir 
erkekten intikam almayı düşün
müş ,bunun için de Londranın ile
ri gelen sabıkalılarından birini bu· 
!arak vefasız aşıkının dükkanını 

tahrbi etmeyi teklif etmiştir. Fa
kat sabıkalı giderek işi pol'se ha
ber vermiştir. Bunun üzerine ka
dın mahkemeye sevkedilmiştir. 

Hakim kadına diyor ki: 
- S'z intikam almak için böyl6 

bir plan kurmuşsunuz. Fakat bu 
plan sizi cezadan kurtarm.ıyacak
tır. 



ISTANBUL KAPIU 
VE BtzANS SARA 

No.38 Yaıan: M. SAMİ KARAYEL 

ikinci Mehmed Tahta Çıkarsa 
Bizans Zarar Görür 

Türkler, Şehzade 
Dolayı Bize 

Orhanı 
Düşman 

Salıverdiğimizden 
Olacaklardır 

Hele; ikıncı Mehmed, şimdi ye
dı SQ!le evvelki on dört yaşında 
çocuk değıldi. Tam yirmi bir ya
şında arslanlar gibi bir erkekti. 
Maazallah Osmanlı tacına sahlb o
lup Edirneye gelirse ilk ışı Halli 
Paşanın vücudünü ortadan kal -
dırmak ve Bizans üzerine yürü -
yerek şehirler kraliçesi Bizansın 
bin senelik tarihine hatime çek
mek olacaktı. 

Notaras; şehzade Ahmedin tac 
ve tahta sahih olması tarai~rı idi. 
Yani Marinin ikinci Muraddan o
lan biricik oğlunun Osmanlı tah
tına geçmesini istiyordu. 

Çünkü; bu suretle Mari tama -
mıle Osmanlı devletıne hakim 

bir vaziyete gelirdL Halil Pa a da 
ellerinde olduğu için Türklerin ta
mamile Rumelinden Anadoluya 
at.1maları mümkün olurdu. 

Notaras, Halil Paşanın ımpar~
ton< ıkna etmek için yazdığı mek
tubu tekrar tekrar okudu. Fıkir -
!erme hiç de muvafık bulmadı. 

Mektubu getıren Halil Paşanın a
damına teveccüh ederek: 

- Ağam; ikincı Muradın vefat 
et!ığı kimu tarafından malüm de
ğıl mı? 

- Hayır efendim; bu meı.eleyi 
vezırıazamdan, hekimbaşıdan ve 
Marıden başka kırnsecıkler bılmi
yor ... 

- Bilinmediğine emın mı.sin?. 

- ŞüpheSJz emınmı ... Kimse -
cikler bilemez ... Devletlfı sulta -
nım (Halil Paşa) durup dururken 
böyle işleri bilmek kıınin haddi ... 

- Sultan ne suretle vefat etti. 
- Ani olarak sektei kalbden .. 
- Bu hal haremi hümayun da 

mı vaki olmuş .. 
- Evet efendim ... 
- Demek siz Edirney. sükün i-

çmde terkettiniz .. 
- Herşey yerli yerınde ... 
- Diğer vezirler haber alırsa 

ve yeniçeri ayaklanırsa ne olur 
dersiniz? 

vezıriazam tarafında olduğu için 
üzerine varılacak ve vücudü bu 
vesıle ile ortadan yok edilecektir. 

- Bu o kadar kolay mıdır der
siniz? 

- Çok kolaydır Anadolu ve 
Rumeli askerleri beylerile bera
ber veziriazama merbutturlar. 

- Demek bir emrivaki ile bu 
meseleyi yapıp bitirmiş olacak.sı
ruz?. 

- Evet .. 
- Fakat, bütün kabahatler Bi-

zans üzerine yüklenecek, ve bü
tün Türkler de şehzade Orhanı 

salıverdiğimizden dolayı bize düş 
man olacaklardır. Bu ı~de Halil 
Paşa birııderimiz kendılerinı his
settirmeden kurtarmış oluyorlar. 

Liıkin, bizler töhmetli bir vaziyete 
düşmüş olmuyor muyuz? 

- Burulan Bizanııa bir zarar gel
mez .. Fakat; ikinci Mehmed tah
ta gelirse Bizansın göreceği zarar 
ve ziyan azimdir. 

- Teşekkür ederim ... Meseleyi 
bir kere imparatora arzedeyiın. 

- Yalnız arzetınek kafi değil, 

hüsnü tesir yapmanız da lazım -
dır. 

- Şüphesiz ... Halı! Pat;;a bıra
derimizin arzularını yerine getir
meğe çalışacağım. 

- Kostantaniyedc fazla kala -
mıyacağım için bu işi bu geceden 
bitirmenizi rica ederim. 

f Devamı va~ J 

Tayyare Piyangosu 
50.000 

Lira Kazanan 

28.358 
Bu numaranın son iki rakamı ile 

nihayet bulan biletler. 1/10 hesa
bile iki lira amorti kazanmıslardır. 

15.000 
Lira Kazanan 

35.357 

10000 Liralık Mükafat 
19996 

500 LİRA KAZANANLAR 

35992 18849 38126 2517 37369 31074 
6241 30187 18899 21398 11139 1861 

13049 23807 26773 19931 11754 19914 
200 LİRA KAZANANLAR 

15521 20389 8952 14982 9089 34215 
13660 15063 8970 12278 12550 28582 
12290 8865 2520 14077 5520 8427 

6571 11178 17350 14378 12358 34497 
17320 366625864 8937 7413 14556 
24252 5220 

100 LİRA KAZANANLAR 

23751 27071 38390 14589 2974 4089 
Bu numaranın son iki rakamı ile 27042 8844 13287 

nihayet bulan biletler, 1/10 hesa- 6217 11600 36733 35456 10651 32530 
bile iki lira amorti kazanmışlardır. 33692 11185 20241 34401 34874 20056 
12000 Lira kazanan 26914 11814 17176 n12 25243 21655 

6895 30554 30663 24619 
15.733 

10000 Lira kazanan 
4768 

1.000 Lira kazananlar 

50 LİRA KAZANANLAR 

1891 33241 15043 5571 27665 23303 
23107 38157 30996 25383 31005 17263 
26511 1478 26684 8933 7879 12257 
•6042 5113 14211 34979 34311 3059 

Makineye 
Verirken: 

Parisde Bugünkü 
Büyük Merasim 

Faris 12 (Hususi) - Üç renkli 
Fransız bayrağının doğuşunu 

tes'id etmek üzere bugün Pariste 
ve Fransanın diğer büyük şehir
lerinde muazzam merasim yapı
lacaktır. Cumhurreisi Mösyö Löb
rön öğleden sonra, belediye dai
resine gelecek ve merasime başla
nacaktır. 5.000 çocuk Fransız bay
rağını tanzim ederek Fransız mar
şını söyliyeceklerdir. Bu esnada 
dünyanın en büyük bayrağı olan 
300 metre murabbaında olarak ya
pılan bir bayrak Belediyenin dire
ğine çekilecektir. 

Fransada 
14 Temmuz 

Faris 12 (AA.)- 14 temmuzda 
yapılacak geçid resm'ne Fransız 
kıt'alarile birlikte İngiliz kıt'ala
rı da iştirak edecektir. 

Diğer cihetten öğren:Jdiğıne gö
re 200 Ingiliz bahriye efradı ile 
·Royal Marinesı in bandosu 14 
temmuzda askeri geçid resmine iş
tirak edecekt:r. 

Bundan maada • Vindictive• is
mindeki İngiliz kruvazörü de At
lantikte Fransız filosile b'rlikte 
manevra yapacaktır 

Buz Melikesi 
i 5 inci sayfadan devam) 

i~te bu sırada, Amerikanın bü
yük bir sinema şirketi bir flim 
çevirmek için müracaat ve mü
hlm bir para teklif etti. Sonya Ho
Uvuda gitti. ·Beyaz kasırga• fil
mini çevirdi. Büyük bir muvaf
fakıyet kazandı. Az zamanda yıl
dızlar sırasına geçti. 
Şonya. çok sade, çok sakin ya -

şar. Diğer yıldızlar gibi tuvalete, 
sefahate düşkün değild:r. Şimdi
ye kadar kimse ile flört yaptığı 

g<ırulmemış, işıtilmemıştir. Ho -
livudda btiyük bir kö~kte oturur. 
Merakı, çiçek yetiştirmektir. Çok 
saf ve masum bir çehresi vardır. 

1936 da, Tiren Povel ile •Prens 
X ... • filmini çevirdiği zaman ni
şanlanacakları şayi olmuştu. Bu 
şayia doğru çıkmadı. 

Sinya, şimdı Parıste bulunu
yor. Yakında memleketine gıde
cek, hır muddet istirahat edecek
Sevımlı yıldız; evlenmek niyet:n
olup olmadığlnı soran gazetecilere 
giilerek şu sözleri söylem iştir; 

•- Hayalim kalbimde sakladı
gım Prens karşıma çıkınca tabii 
reddetmiyeceğ.m.., 

- Ne hadlerine?. Yenıçerı ta -
mamile Halil Paşaya tabldirler.. 
:Buna imkan yoktur 

3989 18996 27862 27823 22995 4936 
================= Nafia Vekili Zonguldağa 

- Ya, paşalar .. 
- Onlar da kıpırdıyamazlar .. 

Tekmll kapı kulu efrad1 veziria
zam.. merbut bendegaııdandır. 

Tek kişi kıpırdıyamaz .. 

Kurnaz , otaras, ağadan Jiif al
mak istiyordu. Maksadı büsbü -
tun başkaydı. Mariye elaltından 

gızlıce haber yollayıp şehzade Ah
med· tahta çıkarmak Halil Paşa
nın şehzade Orhan uzerindekı f'
kirlerini paşayı gucendirmeden 
icra etmekti. 

.Notara·>, bıraz muliihazadan son
ra ;ığayı daha ziyade ısticvab• baş
ladı: 

Ağa hazret.erı, ımparator 

hazretleri bakalım Halil Pa a bı
raderimizin fikirlerini kabu' bu
yuracaklar mı?. 

- Orasını bilmem, yalnız sul- 1 

tanımın emırleri budur baı:ıa . 
- Yani. .. 
- Şehzade Orhanı bana teslim 

edeceksinız.. Tebdili kıyafet t't
tırip Terkos k<iyüne götüreceğim. 
i trancada bekliyne yeniçeriler -
den hır kısım kuvvete iltihak ede
n k bir gece yürü üşile Edirneye 
ba kın yapacağız... Saraya girıp 

şt nzade Orha!lln padi•ahlığını i
lan edeceğiz. 

- Edirn .. de bulunan kuvvetler 
bu a karş koymazlar mı? 

- Sultanım tarafında.., herşey 

ou mın·al ıizere hazırJan~ış bu-
1..:nuyor 

- Ya, Man.sada bulunan kinci 
leh!'led bu •ak'ayı haber alırsa 
~onra ne o1acak? 

Bir Araba Denize 
Uçtu 

Bugün sabahleyın 9,5 da kavun 
yıiklü hır araba, Yemiş sahilinde 
atlarile beraber den.ze düşmuş -
tür. Bu sırada orada bulunan ka
yıkçılar ve sebzecilerden birkaçı 
yardım için derhal koşmuşlar, de
nıze atlıyarak atları ve arabacıyı 
kur1armışlar ve arabayı da sahile 
çıkarmışlardır. 

Ciyaono ispanyadan 
Dönüyor 

Br.r elon 12 (Hususi) - Kont 
Cıanoyu geti en öıen dö Savua• 
kruvazörü ile yedme İtalyan fi
losuna mensu b birçok cüzü tamla
rın Barselon önünde bulunması, 
İspanya - İtalya dostluğu içın te
zahiirata vesile olmuştur. Kont Ci
anonun yann buradan Napoliye 
döneceği zannedilmektedir. 

Baroelon 12 (AA)- Kont Ciano 
Tarragonada den:zın -:Carşı;ında 

açık havada Suner tarafından şe
refine verilen bir zıyaiette hazır 
bulunduktan sonra Barı;elona dön
nıii~ttir. Ziyafete Tarragonanın s:
yasi ricali iştirak etmiştir. 

DEVREDILECEK İHTİRA 
BERATI 

.Eiektrodlara vıı onların talık 

edilmesine aid tertibat> hakkın -
daki ihtira ıçin alınmış olan 16 ha
ziran 1937 tarih ve 2498 numa -

Sultanahmed l inci Sulh Hu
kuk mahkemesınden: 

Davacı İzak Behar Juda vekıli 

avukat Refael Beler tarafından 

müddeaaleyh, Hüseyin Barsak ve 
Agob ve Beyoğlu Kurtuluş cad -

desinde Mekkareci sokak 16/2 sa

yıda mukım Cevad Rifat aleyhı

ne açılan 143 lira 50 kuruş alacak 
davasından dolayı müddeaaleyh

lerden Cevad Rifata dava arzu -
halinın ılanen tebliği iizerine icra 
kılınan duruşmada: 

Müddeaaleyhlerden Cevad R. -
fata 20 gün müddetle gıyab kara

rının ilanen tebliğine karar verıl
miş oldugundan muhakemesınin 

icrası için tayin kılınan 10/8/939 

tarihine rastlıyan perşembe gü -
nü saat 14 de Divanyolunda Sul· 

tanahmed 1 ınci Sulh Hukuk mah
kemesinde hazır bulunmad1ğı ve 

işbu ilanın tebliği tarihinden iti
baren 5 gün içinde itiraz etmedi
ğı takdirde muhakemesinin gıya
bında ıcra ve intaç edileceği gı -

yab kararı tebliği makamına ka
im olmak üzere ilan olunur. 

939/260 

hukuk bu kerre başkasma devir 
veyahud ihtiraı Türkiyede mevkii 
fiile konmak içın icara dahi verıle

bileceğ; teklııf edilmekte olmakla 
bu hususta fazla malümat almak 
istiyenlerın Galatada &lan han 
5 inci kat 1 - 3 numaralara mii -

- Koıay... Büt.in ku:n-et!er ra:. ihtıra beratının illıtiva ettıği racaat eylemeleri il'1n olunur. 

Gidiyor 
(1 inci &ahifeı!en devam) 

•- Antakya ve İskenderun şir
ketlerıni teselhım ederek mahalli 
belediyelere devredecejıiz. Bunun 
ı~ın bır heyetımız Hataya gitmis
tır 

Dıger taraftan ogren.Jdığine gö
rı ,_İtalyanlardan alinan şirke-tle
rın devir ve tesellum ışleri ıçin 

Nalıa şirketler reis vekili Z.ya -
nın riyasetinde bir heyet bu cuma 
gunü Ankaradan hareket edecek 
ve once Gaziantebe gıdecektir. Bu 
şirketlerin tesellümler!le beledi -
yelere devri işinin bır buçuk ay
da ikmali mukarrerdir.> 

Ortaköy Hastaları Tedavi 

ROFE HULIM 
Cemiyetinden : 

(Umumi içtimaa davet) 
3512 numaralı yeni Cemiyetler 

kanunu hükümlerine tevfikan 
Cemiyetimizin menafiı noktai na
zarından önümüzdeki 16 temmuz 
939 Pazar günü saat 2,30 da Orta
köyde tramvay caddesi 40 sayılı 

binada Musevi Cemaatinin idare
sinde umumi bir içtima aktedıle
ceğinden azanın behemehal teş -
rifleri rica olunur. 

Müzakere edılecek mevad: 
l - Heyeti idarenin istifası, 
2 - Ana nizamnamemizin t<ıdıl 

ve kabulü, 
'.3 - Mali ve idari raporların tet

kikı, 

4 - Ye ı heyeti idarenin inti
höbı. 

Milli KümeŞampiyonu 
30 temmuzda Seçiliyor 
D. Sporla G. Saray Arasında İki 
Maç Y apılrnasına Karar Verildi 

Ankara 11 (A.A.) - Beden Ter
biyesi Genel Direktörlüğünün fe
derasyonlar dairesi başkanliğın -
dan aşa/;'ldaki not verilmiştir: 

35 er puvanla milli küme maç
ları başında kalan Galatasaray ve 
Dernirspor takımlarından hangi -
sinin şampiyonluğa hak kazandı
ğını vesaik ve mevzuat üzerin -
den tetkik etmek üzere bugün Ge

nel direktörlük binasında topla -
nan yüksek hakem komitesi ve 
futbol teknik heyeti azalarile fe
derasyonlar dairesi başkanından 

• mürekkeb heyet vaziyeti inceli -

yerek gol averaj usulünün mem
leketimizde sureti tatbikine aid 
olan mevzuatta kafi derecede vu-

•• 

zuh olmadığından bu babda veri
len kararda mündcmic esbabı mu
cibe dairesinde müsavi olan bu iki 
takımın birisi 23/7/939 tarihinde 
İstanbulda Fenerbahçe stadında 

ve diğeri 30/7 / 939 tarihinde An -
karada 19 Mayıs stadında olmak 
üzere birer defa maç yapmaları
na müttefikan karar vermiştir. 

Karar suretleri ayrıca alakadar 
bölgelere bildirilecektir. 

Tekirdağlı ile Bulgar Kire ara
sında 9 temmuz pazar günü Bur
haniye sahasında yapılan serbest 

güreşte Tekirdağlı kazanmıştır. 

Güreş muhitte çok alaka uyandır
mış ve 1800 seyirci tarafından 

zevkle takip edılmiştir. 

Fransa Uzerinde 150 
İngiliz Tayyaresi 
(1 inci sahifeden devam) 

yenı ve müşterek bir darbeye ha
zırlanmakta olduklarına şüphe et
memketcdir. 

Bütün İngiltere tam manasile 
soluk almadan silahlanmağa de
vam etmektedir. Bu kesif mesai 
dolayıslie İngil:z milletinin gün
delik hayatı bile değişmiştir. Av
cı ve bombardıman tayyareleri 
her gün Londra üzerinde uçmak
ta, sokaklarda askeri kamyonlar
dan ve motörlü müdafaa vasıtala
rından geçılmemektedir. Kamplar 
talimlerle meşgul olan ihtiyat as
kerlerile doludur Görülmiyen şey 
her ay yıizlerce askeri tayyare ve 
tank imal edilmesidir. Diğer ta
raftan harb gemileri ve top ima
line de daha büyük b!r hız veril
miştir. 

14 temmuz Fransız ımparator
Juk şenlikleri münasebetile bu 
tayyarelerden mühim bir ·kısmı 
Paristcki hava tezahıiratına işti

rak edecektir. Hatta bu tayyare
lerin İngilterenin garanti.si altına 
aldığı memleketlerı ziyaret etme-

si de muhtemeld:r. İngıltere, bu 
vesile ile dostuna ve düşmanına 
karşı kuvvetıni göstermek kara
rındadır. 

Londra 12 (A.A.) - Dün sabah 
saat 9 da İngiltereden hareket e
den İngiliz hafif bombardıman tay

yareleri filosu, Fransız toprakları 

üzerinde 1300 kilometre katettik -

ten sonra saat 4 te hareket üssüne 
avdet etmiştir. 

Ayni gün saat 8 de hareket et -
miş olan İngiliz ağlr bombardıman 

tayyareleri filosu, Fransanın üze
rinde 2000 kilometrelik bir uçuş ya
parak altı saat sonra hareket üs
lerine dönmüştür. 

Siyasi mahfellerde bu uçuşla -
rın pek büyük bir ehemmiyeti ha
iz olduğu, çünkü bunların İngil -
tere ile Fransa arasındaki sıkı 

dostluk bağlarını serahaten gös
terdiği beyan edilmektedir. 

Fransız toprakları üzerinde u
çan İngiliz bombardıman tayya
relerinin adedi 150 dir. 

Almanya Yedi Sınıfı 
Silah Altına Çağırdı 

(1 inci &ahıjed.en devam) 
ve bunun yarısı İtalyandır. Şim
dı geriye kalan Almanlar da bu 
şehirlerden tardedilmektedir. 

Alman gazetelerı, bu hadiseden 
açıkca bahsetmemekle beraber, Ti
roldeki Almanların İlalyanlaştı -
rılması mümkün olamıyacağını da 
yazmaktadırlar. İtalyan hükı'ime
tı de hakikaten bunları, İtalyan 

kafasına gore yürütmek mümkün 
olamıyacağını anladığı için, teh
cire karar vermiş bulunmaktadır. 

Hitler bugünkü Alman ve İtal
yan hudutlarına dokunulmıyaca
ğlnı temin etmekle beraber, Şiın
di 1921 de Anadoludaki Rumların 
Yunanistana naklini andıran bü
ySik hır muhaceret başlıyacak de
mektir. Bu mesele şimdilik mev
zii mahiyetini muhafaza etmekle 
beraber, Tiroldeki Almanların, İ
talyan hükümetinin emirlerine 
r~ğmen muhaceret etmemekte is
rar gösterecekleri, hatta muka -
vemete karar verdikler; anlaşıl -
maktadır. 

ALMAN KÖYLÜLERİ MUKAV
VEMETE KARAR VERDİLER 
Londra 12 (Hususi) - Deyh 

Ek,pres> gazetesi Tırole gönder
diği muhabiri, İtalyan•n tehcir 
kararına karşı, köylülerın azimle 
mukavemete karar verdiklerini 
yazmaktadır. Bir köylü mu1-abır,.. 
şunları söylemiştir: 

- Eğer bizi dogdllğumuz köyü
müzden koğmak isterlerse, kadın
larımızı \'e çocuklarımızı asarız, 

oral<larımızı ve çapalarımzıı ala· 
rak rastgeldiğımiz İtalyanları öl
diirfuüz. 

Bir köylti de şöyle sôylemıştir: 
- Hele bir İtalyan kapıma gel

sin, evvel5 karnını deşerim; sonra 
d aicabederse evimı yakarım. 

Hulasa Tiroide bütün Alman 
köyluleri heyecan ıçindedir. İtal
yanlara karşı derin bir gayz hü -
küm sürmektedir. Bu kin ve neı
ret eskıdenberı devam etmekle -
dir. 1935 de Mussolini buralara 
gc-lmek istediği zaman, bu seya - ı 
hatııı onune geçılmistı. Çıinkü Ti
rol Almanlarının geldiğı takdir
de Mııssolinıy. <ildürmeğe karar 
verdikleri anlaşılmışh. 

ltalya hıikümetinin Almanya -
nın muvafakatini aldıktan sonra 
böyle bir karar verdiğı anlaşıl -
maktadır. Milanodaki Alman kon
solosu Behne Tirol köylerini do
laşarak, İtalyan hükümetinin e
mirlerıne mutavaat edilmesi ve 
Alman toprağına iltica edilmesi 
hakkında tavsiyeleı·de bulunduğu 

ôğrerıılmiştır. Tirol köylüleri Al
ma nhükümetinin böyle bir kara
rı nasıl kabul ettiğini bir türlii 
anlıyamamaktadırlar. Tiroldeki 
Almanların bırakaeagı emlakin 
kıymeti iik milyar olarak talımin 
edilmektedir. 

İSVİÇRELİLER KALIYOR 
Neue Zurchen Zeıtung gazete

sine gllre, Tirolda oıuran Ye bu 
bölgeyi te•·k kararına dahi. bulu
nan İsvıçreli1ere .:on ''arn keıd~r 

Oniki Adad~ 
Tahşidat 
(1 inci sahifeden det 

miz her üç ihtimal üzerinde Jı 
iki adadan müessir bir b 
kette bulunabilmesine 
yoktur. 

Kendisi ile bugün dostı. 
bütün hukuki ve siyasi eşlı. 1 

mahfuz bulunan İtalyanın [,. 
şüpheye ve kuşkuya düşın 1 

Iünç olur. Hariciye Vekilini 
ha iki giin önce Miilet life• 
söylediği gibi Türkiye dÜ·· 
ğu gibi, bugün de yarın dı d~ 
sulh taraftarıdır ve sulh ta 
olacaktır. Binaenaleyh Tüt~ 
nin on iki adaya mütevcccj) 
tecavüz ve taarruzu duruı> d11 

ken asla varid değildir. 
Dig"er iki ihtimal dahilinde l U~ 

. liıı 
yanın oo iki adadan T;irlı.•. 

le 
mütevecc_jlı bir taarruz '~ t 
ze girişmesi ise İtalya ı~rafı 
Türkiyeye karşı açılncal: bit 
vukuunda mümkün ol.ıbilit 
bu takdirde de Türk mill< 
böyle bir ihtimal kar'1sıod9 
kendi h<!Sabına bir tehlike 
mediğinden ve sezm yec• "' 
emin olmak lfızımdır. Jtalya ol 
adaya nihayet mahdud ve •11 

yen miktarda asker getir' 
Bu askeri Türk sahillerin< 
edebilmek önce hayli mubiıı' 
vukuu ancak muhayyel bir 
yer bulabilecek olan tasav• 
dan olabilir. Saniyen, italY' 
denizde Türkiyeoin müttcfi~ 
İngiliz ve Fransg doıı•V r 
mevcud bulunduğu_r.un ve b~ 
!arın Türkiye ile ltalyan • 
ve İtalya arasında kuş bile Vıı' fu 
mıyacaklarınıo pekala rarlı.1 d 

dır. On iki ada, ancak bir t• . 
başlangıcr<lık vazifesini bel~ 
rebilir, fakat taarruz baştad 
sonra da on iki au a hav ad'"' 
radan. denizden gelecek yıl~ 
!arla mütearrızlara bütün ;) 
ve manevi kudretlerile aıı<• 
nıezar hizmeti görebilir. 

ti 
te 
d 

ta 

Hakikat bu ve aşikar iJıı' 
iki adada yapılan tahşidatııt- b 
nan tedbirlerin ve Deyli JJ<'. ~ 
verdiği ınalfınıatın izahı c 

1 güçtür. Belki de, sansasyo11t 
ber vermek nev'inden birf'! 
Sad""e ihtimaller ne olursa 
bizce, İtal;;..•nların on i1'i 
tahşidat yapıp yopmadıkl•r'. 
eğer yapıyorlarsa bunun jsl 

ettiği mak•ad İtalyadan sor 
lıdır. 

ETEM iZZET il 

.ltalyan Ve Bulg-' 
Kralları 

(1 inci sal.ıjeden d~ 
HITLER, EVVELA GEN~ 

FRANKOYU BEKJ,0'11" 

Faris 12 (Hususi)- mtıeril 
met etmekte olduğu Berhte> ,ı 
mıntakası son bir emre kad 
tün tayyarelerin ı.içuşla11~11 
sak edilmiştir. Bu ıe<lbire '" 
mana, Hitlerin yiıksek bif 
ziyaretine intızar etmekte ~ 
sıdır General Frankonun b~ 
lerde tayyare ıle Berhtls8' 
geleceği zannedilmektedir· 

Razgradlı ~ 
ünnet~i Abı!ııllah ol' 

Sünnetri 

M. ~ükrü Baysıl 
Küçii-kpazar Kıble Çeşrııt> 

--- Iğdış ~okak N"o. ı::;; 

yerlerinde kalmalar; :çin er# 
rilmiştil'. 

HİTLER BEKLJYOJ!Jl 
Berlin 12 (Hususi) - • rP 

Serhtesgaden'deki malil<B# 
de yaz tatilinı geçiımeJclfııil 
ğer mtihim ve müstJcel # 
olmazsa, bu ayın 27 s ne Jı·ııd' 
rada kalacaktır. O giJ'I JJI ~ 
burg'un buyuk zafer -ıi ıe~ 
den Tannenberg mı.•1arc 

yıldönümü m;inasebetıle ı1' 
bir nutuk söyliyecekt r. 

Hitler Beri nden sayf'.Y~ıt
derken ilk dda olarak, ıçı j 
bır bı'ro haine get.r 1111 , ,,,. 
dört motfö ili tavvare ıle ~, 

"• ~I 

tır. T.yyareci Hitlcr.n ırı, 
de 1932 sene•ndenbrf 
HaM Baur'dur. 

ç 
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Mf:!ri Terez 14üncü Lüi f 
-ııe Nasıl Evlendi? 

SiNEMA 
ARTiST RESiMLERi 

it 
(5 inci sayfadan devam) ı 

Halbuki Lüi, Marinin siyah göz
lerine baY'gınd:ı. OnJJn iç.in ya
şıyordu. Hükumet işlerini ana kra
liçe An Dotrişle kardinal Maza -
rene bırakmı§tı. Vaktini Mari ile 
geçiriyordu. Bir an yanından ay
rılmıyordu. 

mastıraş şişelerde güzel kokular, 
pırlantalı bir taç bir de mektub .. 

' 
No. 21 Yazan: Rahmi Yağız 

• 
ransız Deniz Yüzbaşısı ilk Avla 

~ 
'b 
d 

arşılaşınca Kendisini Tutamadı 
Kesik Kesik Haykırarak Gördüğünü Süvariye 

Haber Vermek İçin Koştu 
t ı ile~ ~alık gibi dilsiz bir süvari 

!in ~ teibahire kapanmak, deni
felak tına inmek ne büyük bir 

et' 
,D:ı·e"h 

ıacta .. omurdanıyor; arada sı-
kap(ı gozlerini masanın üzerin' 
raııı Yan muhtelif aletlerin kad
llıak arıııı:ıa l;czdiriyOl'; uyuma -
dı" l<;ın büyük bir gayret sarfe• Or· 
dıı, ' Sabah olmasını bekliyor -

ıı 'uk·arınaradaki ilk geceyi Tri\on 
Unetıe geçirmişti.. 

İLK AV ... 
17 n 

barııı tsan sabahı .. Marmara, ba-
toplııı fevkaIAde!iklerini üstünde 
~ an enfes bir menekşe pe'. • 

ı gıb' . 
fıııa ı... insana hemen kuca -
~ıı atılmak; serin bağrında yor
!lıııı ruhunu, vücudunu, asab:nı 
hır e~dll'lnek iştiyakını çektiren 

u lukı!NzeUikle yüze gülüyor ... U
ııJ derı aı-ı bomboş laciverd enginin 

d~lık.!erinde 4 gizli mikrob, dört 
telif ~n tahtelbahiri, dört muh
de~'5likametten ilerliyor, bir 
tuv t havası yaratmak için var
'un Vetterile faaliyete geçmiş bu-

l( UYorıardı. 
ta1ıı~Piten Klavye Rumeli sahilini 
va1 fen İstanbula doğru inmek 

Jıtl' ~ esini, rasgeleceği iskele ve 
baş nları da tahrib etmek şartile 
hr a~ına1t için verdiği karara u
&ec a Bolayırdan işe başlamağa 
kar eılen hazırlanmış; ikincisi Os
tllı Sabot'nun geceden aldığı ter-

at ·ı 

it 
e ~ 
b~ 

sal 

ttrıı ı erlerken uyumuş, istirahat 
ltop i, sabahleyin erken.den pres
bah uıı başına geçmiş, Bolayırı sa
l' it .Itaran!ığı top ve torpido gü-

Ulen 1 &e'lü . ı e uyandırmak gayesi e 
Sıka sın.i bu rota üzerinde yola 

rlll"'lı 
~· ., . 

ı; Utı!ttebat vazife başında ha
Pos~uruyor, rasıdlar ,.e irtibat 
~· ları süvariye rapor edecek 
ııı'i;se haberler.ne kulak kabart -
dı.. 'T:ar, kiriş üstünde bekliyorlar-

S .~~o~ bütün hızile ilerliyordu. 
kop~ Utı kaptan ikincisini pres -

, il§ına çağrıdı: 
l<ap:ten Oskar' .... ı:ı . 

ı:ı ıı.yurun ... 

ı~ ~:Yıra yaklaşıyoruz. Siz bi
t.ra rassuda geçin, ben de Bola
lıa1111taarruz şekl'.ni, tertibatını 

Os ıyayıın. 
~.!tar Sabot rasad mevkiine, 
~~en Klavye de başgediklinin 
ti. b· '.ndaki masanın başına geç
tek· lrı denizi, ufku gözlemeğe, ö
ğj :a~~ bir kağıdın üzerine çizdi
tııe§ all'lların, çizgilerin arasında 
'-~lınağa başladılar. 

10 dakika daha üzücü bir yol
culuk yapıldı.. Klavye tertibatın 
ilk safhasını tamamladığı sırada 
preskopla dışarıyı tarassud eden 
Sabot haykırdı: 

- Kapiten! 
-Ne var. 
- ·Bir gemi ... Bir Türk trans-

poru ... 
Oskar Sabot adeta heyecandan 

boğuluyordu. Küçük hadiselerin 
karşısında bile itidalini çabucak 
kaybeden Fransız deniz yüzbaşısı 
ilk avla karşılaşınca kendini zap
tedemez Lir hale gelmiş, kesik ke
sik haykırmağa, gördüğünü sü -
variye haber vermeğe kalkışmıştı. 

Süvari ağır adımlarla ona yak
laşırken konuşmağa devam etti: 

- Nasıl iranspor, büyük mü?. 
- Beyaz, bir süt damlası kadar 

beyaz orta cesamette bir gemi .. 
- Dur, müsaade et de baka -

yım. 

Oskar Sabot verinden ka!ktL 
Preskopu süvariye bıraktı. 

Öjen Klavye iskemleye oturdu. 
Gözlerini; aletin adeselerioo ya
pıştırırcasına bir dikkatle ufku, 

denizin yüzünü gözden geçirmeğe 
koyuldu. 

Uzakta, tahtelbahirden bir mil 
kadar açıkta cenuba doğru i!erli
yen beyaz bir Osmanlı gemisi gö
rülüyor; her tehlikeden habersiz 
asude bir yolla boğaza gid:yordu. 
Fransız deniz yüzbaşısı uzun u

zun gemiye baktı. Mahiyetini kes
tirmeğe uğraştı. Bu; İstanbul li
manındaki Boğaz iskeleleri ara
sında işliyen vapurlara çok ben
ziyor, yalnız renk itibarile bem • 
beyaz oluşu bir istisna teşkil edi
yordu. 

Kapiten Klavye ilk avını bciyle 
sahilden uzak ve .. tam tahribe mu
vafık bir gaflet içinde yakaladığı
na içten içe memnun oluyor, du
daklarında doğan şeytanca bir gü
lücük yavaş yavaş yüzüne yayılı
yor; mavi çuha ceketli, sırmalı 

kasketli Fransız denizcis'.nin yü
zünde soğuk bir korku manası i
fade eden hatlar canlanıyordu. 

Süvari, gözlerini objektiften a
yırmadan sordu: 

- Kovanlar hazır mı? 
(D~vamı var) 

Danzig' e Sahih Olan 
Lehistanı Elde Eder 

(4 üncii sayfadan devam) 

Bunu İngiliz gazete1erinin dai

ma tekrar etmesine lüzum var -
dır. Çünkü Alman gazeteleri ve 
onlara bakarak İtalyan gazeteleri 
İngilterenin, Fransanın harbede
miyeceklerini yazıp dururken İn
gilterede olsun, Fransada olsun 
efkarı umuıniyenin ve hükümet
lerin ne kadra kat'i bir yol tayin 

ettiklerini anlatmak lazım geli -
yor. 

İki şeyi birbirinden ayırmak la
zım: Alman ve İtalyan gazetele
rinin gürültülü nşiyatı ile Ber
tin ve Romadaki mes'ul devlet 

adamlarının hal ve istikbali dü -
şünmek mecburiyetleri... 

İngil i z gazeteleri ısrarla tekrar 
ediyorlar ki İtalya herhangi bir 

maceraya atılmakta, hele Danzig 
meselesi gibi bir bahane ile kav
gaya girmekte pek de acele ede· 
cek gibi değildir!. Bu noktayı 

kaydettikten sonra diğer şayanı 

dikkat bir cihete daha gelmek 
ıaz.ım geliyor: İngiltere ve Fransa 

tarafından kat'i bir hattı hareket 
alınmıştır. Her iki büyük devlet 
taahhüdlerine sadık kalacaklardır. 
Verdikleri teminatı icabında ye
rine getireceklerdir. Bunu Al -
manyaya kat'i bir lisanla anlatı
yorlar. 

Fakat Almanyanın devlet reisi 
bütün bunları lüzumu derecesin
de bilmiyor mu?. 

İngiliz gazetelerinin ötedenberi 
yazdıklarına göre mühim pek çok 
işler vardır ki Hit!erden gizli tu
tulmaktadır. Alman devlet reisi
nin etrafında bulunanlar ona is
tedikleri tarzda malumat veri • 
yorlar. 

Bunlar da İngi!terenin harbet
mek kararında olmadığını, sadece 
Almanyayı korkutmak istediğini 
söylüyorlarmış. Onun için İngil
terenin doğrudan doğruya Hitle
rin eline varmak üzere kendisine 
etraflı bir mektub göndermek pek 
de mümkündür. Görülüyor ki sul
hu korumak için kalemle kağıdla 
yapılacak daha hayli işler vardır. 

TARZAN·IN OGLUj 
No: 9 Çeviren: FIJAD SAMİH 

An Dotriş İspanya Kralı dör
düncü Filipin hemşiresi ve Mari 
Terezin teyzesi idi. Oğliyle karde
şinin kızını evlend:.rmek suretile 
harbe nihayet verebileceğini dü
şünüyordu. 

Kardeşinin: •Kızımı oğluna al
mak şartile sulha hazırım .. • diye 
ett : ği teklüi büyük bir memnuni
yetle karşıladı. 

Mari Mançini derhal saraydan 
uzaklaştırıldı, Bruj şatosuna gön
derildi. Zavallı kız, aşkına, sönen 
ümidlerine gözyaşı dökerken Ma
reşal Gramon, Kralın büyük elçi
si olarak İspanyaya gidiyor, Ma
ri Tereze hed .yeler götürüyordu. 

İZDİVAÇ MERASİMİ 

Mareşal Gramon, Prensesi gör
dükten sonra 14 üncü Lüiyc gön
derdiği mektubda şöyle diyordu: 

•Kat'iyyen bir söz söylemiyor, 
konuşmuyor. Dünyaya geleliden
beri babasından başka bir erke
ğe hitab etmemiş ... • 

Mareşal, Kralın hediyelerini ver
mişti. Altın bir mahfaza içinde in
ci bir gerdanlık, pırlantalı, ya -
kutlu ve zümrüdlü yüzükler, el-

Sinema 
Yıldızları Ve 
İç Yüzleri 

(5 inci •ayfadan =evam) 

Nevyorkta Profesör Brayton ve 

Kaliforniyada dolaşan Hindli fiz

yonomi mütehassısları yıldızların 

hüviyetlerini birer birer tahlil e

derlerse, Hollivud'da bir hayli 

kargaşalıklar olacağa benziyor. 

Deethrooet sinema münekkidi, yıl

dızların karakterlerinden bahse -

derken diyor ki: 
,_ Hiç bir artist, olduğu gibi 

görünmez. Bunlar hakkında esas

lı kanaatlerimiz yoktur. Fizyono

ınoni mütehassısları, yıldızların iç 

yüzünü meydana vururlarsa, bun

dan, yıldızların karlı mı yoksa 

zararlı mı çıkacaklarını düşün -

mek de lazımdır. Kadınların ka -

rakterlerile oynamak, ateşle oy -
namaktan daha tehlikeli değil mi

dir?.> 

Kim ne derse desin, yıldızların 

kusur ve meziyetlerini - yüzde 

elli nisbetinde de isabet olsa - öğ

renmek her halde mearklı olduğu 

kadar eğlenceli bir iştir. 

Fizyonomi mütehassısları aca

ba, Marlen Ditrih, Greta Garba gi

bi gedikli sinema yıldızları hak
kında neler diyecekler? Elbette 

yakında bunlan da öğreniriz. 

pıyı açtı. Önüne düştü, bir odaya 
götürdü. 

O sırada, ikinci kattaki odaların 
!arın birinde küçük çocuk n'ne
sine, ilk vapurla İngiltereye, an
nesinin ve babasının yanına dön-~n: EDGAR RAYS 

\'Ole ! 
~ r /\. u a: arasında Gordon adlı 
ıun tıı.erıkalı vardı. Bu, bir dil

e h"k• 

anlıyamadı. Esasen buna ehemmi
yet verd'.ği de yoktu. Onun düşün
düğü, çocuğun cüzdanını ele ge
çirmekti. 

Zab:t cevab verdi: 
- Emanoella!. Üç gün sonra bu

raya uğrıyacak ... 

• miye, onları yeis ve kederden kur
tarmıya karar verdiğini anlatmı
ya çalışıyordu. 

eS 
i l 
~ 

g 
i' 
c 

fında u uınetin polisleri tara -
d,,1 n aranılan be\'nelmilel bir 

•nııır . • · 
ev\ .1 ı_cı:. b. r sersen idi. llk 
Ver kuçuk çocuğa ehemmiyet 
~ llı~tıı.i aı·k .. · ·d· aka\ .' a a gostermemış ı ı. 

oıd • ' CUzdanının banknot dolu 
1 ugunu .... 

ı /\.rt k goruhce gözleri açılmış -
eu~eri .Peşinı bırak,,.,ıyordu. Her 
~or, bi:~e ç·k, ında yanına geli
torııu. bahane buluyor, konuşu-
ÇOcuğ 

~ile un, hasta ve sakat nine -
Ç~k ~ı~ahat ettiğini, Afrikada kü
dı, lımana gittiklerini öğren-

~allat b 
' u ini 

Bir kolposuna getirip cüzdanı 
aşırmak istiyordu. Fırsat bula • 
madı. Gemi bir limana girdı. 

Küçük çocuk, geminin baş tara
fında parmaklığa dayar.ın ı ş. dal
gın dalgın sahile, biraz ilerideki 
yüksek ağaçlara bakıyordu. 

Annesini düşünüyordu. Vahşi 

ormanlarda, vahşiler arasında ya
şamak için henüz küçük ve zayıf 
olduğunu düşünüyordu. 

Yanından geçen zabitlerden bi
rine sordu: 

- İngiltereye ilk vapur ne za
man? .. 

Büyük annenin vapurdan çıka
rılması, bindirilmesi kadar güç 
oldu. Torunu, yine evvelki gibi 
yanından ayrılmıyor, örtülerinin, 
bilhassa } üzündeki tülün açılma
masına d:kkat ediyordu. İşte bu 
meşguliyet yüzünden, sandala bi
nerken, pantalonunun arka ce -
binde bulunan cüzdanının denize 
düştüğünü farketmedi. 

Gordo:l, cüzdanı aşıramayınca 

bu küçük şehre çıkınağa karar 
verdi. Çantasını aldı, Gece, geç 
vakit, küçük çocukla ninesinin in
dikleri otele gitti. 

Otelci, gözlerini oğuşturarak ~a-

Yaşlı kadın, Afrikada yalnız kal
mayı istemiyor gibi görünüyor, de
rin derin içini çekiyor, acı acı in
liyordu. 

Küçük çocuk kararını vermişti. 
Mutlaka aile yuvasına dönecekti. 
Sevgili annesini, babasını tekrar 
göreceği ümidile yatağına yattı, 

uyudu. 
Amerikalı serserinin otele gel

diğinden, paralarını çalmak iste
diğinden haberi yoktu. Bunu ak
lına b'le getirmemişti. 

Gordon, gece yarısından sonra 
kalktı. Etrafı dinledi. Oteldekile
rin yattıklarına, derin bir uyku • 
ya daldıklarına kanaat getirdi, so-

Lüi, bu mektubda: •Sizi sabır
sızlıkla bekliyorum .... diyordu. 

Mari Tenez, sevincinden bir 
yerlerde duramıyordu. Bir an ev
vel hayalini senelerce yüreğind •. 
taşıdığı sevgilisinin yanında bu
lunmak istiyordu. 

ZİFAF GECESİ 

Prenses Mari, büyük bir alayla 
Parise gelmiş, büyük bir mera -
s:ınle karşılanmıştı. 

Saray kilisesinde yapılan ay;r,de 
Fransa kraliçelerine mahsus tocı 

başına koydu. Gece sarayda par
lak bir ziyafet verildi. Saat ona 
gelmişti. Lüi: 

- Yatma zamanı geldi, sanırım? 
dedi. Mari mırıldandı: 

- Erken değil mi 
Bunu ancak t ı~-

mişti. Prenses hayatında :ık defa 
olarak korku hissediyordu. Pek 
yabancı b:r muhit içinde görülü
yordu. O vakte kadar görmediği 
bir erkekle yalnız kalmaktan ür
küyordu. Gözleri yaşardı. Fakat 
sevgisi galebe etti. Hemen yerin
den kalktı. Tuvalet odasına geçti. 
Dante181i geceliğin giyerken: 

- Çabuk olunuz, Kral bekli -
yor!. 

Diyordu. Saçlarını çözmüş, o -
muzlarına dökmüştü. İpek gece
liğinin uzun eteklerini sürüyerek 
Kralın yatak odasına doğru yü • 
rüdü. 

l "Onu Ben 
ı Old .. d.. ' 
1 (5 inci~a~fada~ ~a:~' 

Kadın bankadan çıktı. Vücudü 
baştan ayağa titriyor, gözlerin -

den yaşlar dökülüyordu. Bir tak

siye bindi. Eve geldi. Doğru has
tanın odasına çıktı. 

Düpen karısını görünce: 
- Ah! Ne yüksek ruhlu ... 

Sözünü ikmal edemedi. Şid -
detli bir yumruk suratına indi. 

İnledi. Jermen: 

- Bankadan geliyorum!. 

Dedi. Hastanın, suratına. ka
fasına, göğsüne yumruklarını in

dirmiye başladı. Vurdu, vurdu ... 
Kendisine ihanet eden bu ada

mın hasta ve aciz olduğunu dü
şünmedi. İnt:kam almak istıyor
du. 

Vurdu, vurdu. İniltisine ehem
miyet vermedi. Kollarında kuv • 
vet kalmayıncıya kadar vurdu. 

Düpen bayılmıştı. 

Aşağı indi, dükkanı açtı. Bir 
daha yanına çıkmadı. İki gün 
sonra Düpen gözlerini hayata ka
padı. 

Jermen, kocasının vefatına ağ
lamadı. Cenazesinde bile bulun
madı. 

O zamandanberi artık gülmü
yor, kimse ile konuşmuyor, ha
zan eski saadetini düşünüyor: 

- Onu öldüren benim! .. diyor. 

faya çık~ı. Küçük çocukla ninesi
nin bulunduğu odaya yaklaştı. Kü
üçük bir maymuncuğu anahtar 
deliğ'.ne soktu, kapıyı açtı. 

Oda karanlıktı. Gordon ayak
larının ucuna basarak içeri girdi. 
Köşeye doğru yürüdü. Çocuğun el
biseleri, yatağın ayakucunda, bir 
iskemle üzerinde duruyordu. Ceb
lerini karıştırmağa başladı. Cüz
danını arıworıiu. Bulamadı. Ço
cuğun, uyumazdan .evvel yastı
ğının altına koyması ih!fmalini 
düşündü. Çocuk uyanırsa o za
man ne yapacaktı? Kendi ken -
dine: 

·Adam sende! dedi. Boğazını 
sıkıverir, kaçarım!. 

Yatağa doğru eğildi, yastığa doğ
ru elini uzattı. Bu sırada ay, bu
lutlardan kurtuldu, gümüşü bir zi
ya odayı aydınlattı. Küçük çocuk 
gözlerini açmıştı. Bir adamın ü
zer !n~ doğt'u eğildiğini gördü, 
bağırdı. 

(Deı•amı var) 

Robert Young, Simon.e Simon, Don Ameche 

Marı· Obüron 
......................................... 
Güzel Yıldız, Hem San' atkô:r 

A 

Hem Aile Kadını Olmak 
• 

istiyor 
•Meri Oberon., son filmini, 

•Hauts de Hurlevenh bitirdikten 
sonra Holivuddan ayrıldı. Lond -
radaki Villasında oturuyor. Son 
zamanlarda b.r şayia çıkmıştı: 

(Obemn, İngliiz sinema amil
lerinden Al<>ksandr Korda ile ev
lenecek ... ) Vakıa bu tekzib edli
di.. Fakat, ateş olmıyan yerden 
duman çıkmaz, derler. Bu doğ

rudur. 
Çünkü. Oberon, Londraya gel

mezden evvel Antibe uğradı ve 
Aleksandrla evlendi. 

Meri Oberoni gördüğüm zaman 
üzerinde sade ve s:yah bir ipekli 
rop vardı. Yüzü, gözü boyalı de
ğildi. Tabü bir ev bayanına ben
ziyordu. Hayatından, san'atından 
kısaca bahsetti: 

- Hakiki ismim Meri O'Berien 
Tomsondur. 1911 de Tasmanide 
doğdum. İngiI:z ordusunda zabit 
bulunan babam üç ay sonra öl
dü. Çocukluğumu Bombayda, Kal
kutede amcamın yanında geçir -
dim. On yedi yaşına bastığım za
man amcam beni Avrupaya getir
di. Tekrar Hindistan:a dönmek 
istemedim. Amcam ısrar etti. Ni
hayet bir avdet bileti bıraktı, Bom
baya döndü. Bileti derhal sattım. 
Fakat az sonra hayatımı temin i
çin çalışmak mecburiyetinde kal
dım. Bir lokantaya şef oldum. Son
ra figüranlık yaptım. 

- İlk rolü nasıl aldınız?. 
- .Alleksandr Korda, birstüd-

yonun lokantasında beni gördü. 
Bir tecrübe filmi çevirdi. Sonra 
(Üçüncü Hanrinin hususi hayatı) 
filminde bir rol verdi. Muvaffak 
oldum. 

Fakat, muvaffak oluncıya ka
dar çok sıkıntı çektim. On beş gün 
yemek yemediğim oldu. 

- İsminizin etrafında yapılan 

dedikodulardan canınız sıkılmadı 
mı?. 

- Asla ... Bu, sinema hayatının 
icabatındandır. Ben, bu hayatın 
iyiliklerini de, fenalıklarını da 
hoş görürüm. Sinema yıldızı lll
makla gururlanmam. 

Benim b;ricik gayem bir aile te

sis etmek ,mes'ud olmaktır. İşte 

bu gayeye vüsul için çalıştım. Ga · 
yeme erıştiğimi zannediyirum. 

- S.nemayı terketmek fikrin
de misiniz?. 

- Hayır! Hem bir aile kadını 
saadetini yaşamak, hem de bir 
san'atkar olarfak kalmak ıslıyo

rum. Tıpkı, sevgili dostum Norma 
Şerer gibi ... Şerer de evlidir Ko· 

cası var, çocuğu var Çok mes'ud 
bir havat geçiriyor. Sinemada ça

lışması buna bir mani teşkil etmi
yor. 

Acaba ben de onun gibi emeli
me muvaffak olabilecek miy.m? 
İşte bu düşünce ile üzülüyorum. 
Hay atımaa birçok felaketler ge
çirdim. Annemi birdenbire kay
bettim. Az sonra bir otomabil ka
zasına uğradım. Az kalsın çehrem 
bozuluyordu. Bunları düşündük
çe saadetimden şüphe ed:yorum. 

Meri Oberon, kendisine muvaf
fakiyet. şöhret kazandlran aaam· 

la evlendL Büyük bir serveti var. 
Güzel, yüksek ruhlu bir kadın. 

Herhalde mes'ud olabilecek ... 

• • 
Yıldızlar 

Tayyareye 
Binemiyorlar 
Yeni evlenen Tiron Po\·erle 

Annabella •Yanke Kliper• tay -
yaresile Nevyorktan Marsilrnya 
gelmeğe karar vermi~ler, biletle -
rini de almışlar. 

Fakat, mensub oldukları sh.ema 
ş:rketi müdürü: 

- Sakın ha! demiş . Tayyare ile 
yola çıkmayınız! Yoksa mukave
leyi bozarım. 

Bunun üzerine ,-~urla gel . 
mek mecburiyetinde ka!mı;ılar, 

Bakalım Atlantiğı tayyare ile 
ııt'Çmek • erefini hangi yıldız k? 
unacak?. 
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350 yi mütecaviz alhn madalya ve zafer niıanlarile büyük Mükafat birincilikle diplomalar kazanan 

LiMON ÇiÇEKLERi KOLONYASININ 
Benzerine Avrupa medeniyetinde bile tesadüf edilemez • Hastalara hayat ve şifa veren, sinirleri teskin eden, ruhi izhrablan azaltan bu meşhur kolonyaya ecn: 

biler bile tapıyor, hayran ve meftun memleketlerine hediye olarak gönderiyorlar. Denebilir ki İngiltere, Fransa ve bütün yüksek milletlerin kolonyalarına faikti' 

Limon çiçekleri Nesrin Kolonya ve Losyonları HASAN' ın yavrusudur 
Piyasada Nesrin ayarında nefis ve ucuz Kolonya ve Losyoc bulmak mümkün değildir. Şipr, Fujer, Leylak, Beş bahar çiçeği kokuları herkesi hayran 

bırakmaktadır. Her bir damla bir çiçek bahçesidir. 

SAÇ EKSIRI 

Kom ojen 
Saçlan ı-Ier, köklerini 
kuvvetlendirir, dökdl
meehıi anla, kepekleri-

ni giderir. 

İngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

Devlet Demlryolları ve Limanları 
ltletme u. idaresi ilanları 

Muhammen bedclı 1.700 lira olan 10.000 kilo sat ve 2.000 kilo adi 

hamızı kibrit 19-7-939 Çarşamba günü saat (10,30) on buçukta Haydar

paşada Gar bina.-n daııi!indeki komisyon tarafından açık eksiltme usu
lile satın alınacaktır. 

Bu ll'e gıı m~k ıstı yenlerin 127 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat 

ve kanunun tayi>1 elliği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatlar. lazımdır. 

Bu ışe ait ı.~rtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta-
dır. (.a.42) 

Bartın Malmüdürlüğünden 

Amasrada batık iken çıkarılan Rize vapuru enkazının ihale günü 

5/7 /939 tarihıne müsadif çarşamba günü olarak tayin edilmiş ise de bu 

günde talib ıuhur etmediğinden arttırmanın 2490 sayılı kanunun mad

dei mahsusesma tevfikan on gün müddetle uzatılmasına ve ihale gü

nünün 15/7/939 tarihine müsedif cumartesi günü saat 10 olarak tayini

ne komisyonca karar verilmiş olduğundan bermucibi karar taliplerin 

mezkilr gün ve su.tte Bartın malmüdürlüğü odasında müteşekkil ko

misyonda hazır bulunmaları ikinci defa olarak ilan olunur. (5049) 

I LEYLİ ve NEHARİ , 

1 Sen Benua Fransız Erkek Lisesi 1 

İstanbul, Galata, Posta kutusu 1330 

ihzari Fransızca Kurları Vardır. 
OLGUNLUK İMTİHANLARINA ttAZIRLAR 

Kayıd muamelesi pazar gününden maada her gün saat 
9 dan 12 ye kadar yapılır. 

._._ .. Okul 18 f"ylıll pazartesi günü açılacaktır. _ .... 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden 
Evvelce Pangaltıda Altınbakkalda Cedidiye sokağında 36 numara

lı evde otıırmakta iken bilahara Beyrutta Rue Vveygaud İmmeuble 

Dacuk'de otıırduğu haber verilen ve işbu adreste de bulunamıyan Kir

kor kızı Bayan Annaya ilan yolile son tebliğ: 

Mutasarrıf olduğunuz Beyoğlunda Feriköy mahallesinin eski Şiş

linin Kasımraşa fimdi Bozkurt caddesinde eski 38 yeni Mi kapı numa· 

ralı kigır m«a bahı;e apartımanın tamamını birinci derecede ipotek gös

termek suretile 20277 hesab nuınarasile 20/11/934 tarihinde Sandığı

mızdan aldığ•nız 1200 lirayı 3/2/938 tarihine kadar ödemediğinizden 

faiz, kumisyon ve sair masratlarla beraber borç miktan 1325 lira 70 

kuruşa varmışhr. 

Bu sebeble 3202 r.umaralı kanuna tevfikan yapılan takip ve açık 

arttırma neticelinde mezkiir gayrimenkul 3560 lira bedelle talibine 

muvakkaten ihale edilmiştir. İşbu ilim tarihinden itibaren bir buçuk ay 

içinde 38/114 numara ile Sandığımıza müracaatla borcu ödemediğiniz 

takdirde kat'i ihale kararı verilmek üzere takip dosyasının icra hakim

liğine tevdi edileceği son ihbarname makamına kaim olmak üzere ilan 

olunur. (5106) 

.. , 

Sahip ve ne§rlyatı idare eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCS 
\ . . 

Buıldıi" 7wı SON TELGBAF KatlNıul 
. . -. -

: .. 1 ': ~· • , ' 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Cinai Mikdan Muhammen&, 0Jo7.S Eksiltme 

teminat Şekli Günü Saatf 
Lira Kr. Lira Kr. 

Kazan sakızı 2000 kgr. 2200 - 165 - Açık ek. 28/VII/39 14 
I 

Terebantin esansı 490 • 186 20 13 96 Pazarlık • 15 
Nişasta kola 14000 > 2331 - 174 82 Açık ek. • 15,30 
Litapon 1220 • 274 50 20 f 8 Pazarlık • lG 
Bergamut esansı 1333 • Sif 12130 30 909 77 Ka. zarf l/VIll/39 14 

Hastabakıcı Hemşireler 
• 

Metil alkol 1750 • • 1513 75 113 68 Açık ek. • 15 
Reçine 54.90 • • 453 47 34 Ol • • • 15.30 Okulu Direktörlüğünden : 

I - Şartnameleri mucibince yukarda ciru; ve miktarları yazılı 7 kalem malzeme hizalarında gösterilen 
usullerle satın alınacaktır. 

Yeri ders yılına hazırlanı!maktadır. Okul geceli ve parasıı· 

dır. Olı.ul, genç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire ye
tiştirmek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan müe9' 

seselerde çalışmalarına mahsustur. Tahsil müdd~ti üç yıldır. '.l't' 
orik ve pratiktir. Dersler hususi doktor profesörler ve muaJilııl' 
ler tarı.fır.dan verilir. İsteklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en -1 
orta tahsili bitirmiş olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla iıa· 

at içön yazı ile veya bizzat İstanbulda Aksarayda Haseki caddeSİ" 
de 01'ul Dirt'ktörlüğüne müracaat edilmesi. 

Il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme günleri ve saatleri hizalarında gösteri~
tir. 

1 
m - Eksiltme hizalarında yazılı günlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat ~ubesindeki Alım komis

yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - Kapalı zarf münakasasına iştirak edecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaikle % 7,5 
güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatinden 

1 

bir saat evvel mezkQr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri diğer eksiltmelere girecek-
ler % 7,5 güvenme paralarile yukarda adı geçen komisyona gelmeleri. (5090) 

15 cylfil 1939 dan sonra müracaatlar kabul edilmiyecektir• 

BUGÔN 
KUMBAOASINA 
PAQ~ATAN 
KOCUK El , YA\11N 

CEK DEFTEQ.t'NE 
iMZA ı\TAH 

BOYÖK EL 
OLACAKTUl 

TORK(YE 
,~ş 

~ANKASI 

,_ ___ DAVETİYE 
Yaz mevsillıi münasebetile salonlarımızda teşhir ettiğimiz SO~ 

].!ODA ve ZENGİN çeşitlerimizi görmek icin Galatadı 

SEL S O 
Büyük eıbisc ticarethanesini zıyaret etmenız menfaatınız ıcabıd1'.' 
KADINLARA son moda Mantolar, Pardesüler ve ipe!>U 

Muşaınhalar. ERKEK ve ÇOCUKLARA her nevi 
Kostüm ve Pardesüle,. 

Hususi dairemizde her cinsten en iyi yerli ve İngiliz kumaşlarındıl 
Ismarlama Kostüm ve Pardesüler 
Teşhir ettiğimiz mallar rekabet kabul etmez. TAKSİTLE 

muamelemiz her yerden elverişlidir. 

Galatacta EKSELSYOR büyük elbise Ticarethaıırt11 

Direktörlugu·· • - -~~~~~~~~~~~~:::-~--~~~--~ 

İstanbul Belediyesi İlanları 
llk te• Muhammen 

minab bedeli 

39,02 

13,34 

4,01 

4,30 

19,38 

2,25 

520,24 

177,75 

53,46 

57,30 

258.37 

yıllık kira 

30,00 

Aksaray yangın yerinde 22 inci adada 1097 bııf 
numaralı arsanın sol tarafında - ki 3,80 metre yiiJ' 
ve 130,06 metre murabbaı sahalı arsanın satışı 

Fatih yangın yerinde Bedrettin Simavi soka 
!i9.25 metre murabbaı arsanın satışı 

Fatih yangın yerinde 130 uncu adada 1,75 yüzlii ı 7· 
metre murabbaı aı;sa satışı 

Fatih yangın yerinde 215 inci adada 3,23 yüzliİ 2 
metre murabbaı arsa satış• 

Fatih yangın yerinde 98 inci adada 73,e2 metre p. 
rabbaı arsanın satışı 

Kocamustatapa şa Ak rca sokak 32 numaralı ı:ıı 
h.ıtun mektebinin kiraya verilmesi. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı 13eı! 
ye emlakinin satışı ve kiraya verilmesi ayrı ayrı açık arttırmaya JıO~ 
muştur. İhale 24/7 /939 pazartesi gü r.ü saat 14 de Deimi Encümende 1 
pılacaktır. Ş..rtnameler Zabıt ve Muame!At Müdürlüğü kaleı"inde #'. 

=...,:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:,== l le bilir. Talipler ın hiza alrında yazılı ilk teminat makbuz veya ıne~ · 
__ -::;;;;;;;;.-______ "!l ları ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunnıa~;ı Beşiktaş İcra memurluğundan: 

Sahipleri Vasiliki ve Nazım'ın 
hissedar olup kabili taksim olma
masından şuyuun izalesi suretile 
satıışna karar verilen Boğaziçinde 
Arnavutköy I inci cadde eski 39, 
39 mükerrer ve yeni 43, 45 numa
ra altında dükkAnı müştemil ha
nenin tamamı dairemizce açık art
tınnaya çıkarılmış olup 7 /7 /939 
tarihinde şartnamesi divanhane • 
ye talik edilerek 10/8/939 tarihi
ne müsadif perşembe günü saat 
14 den 16 ya kadar dairemizce sa
tılacaktır. Arttırmaya iştirak için 
yüzde yedi buçuk teminat akçesi 
alınır. 20 senelik evkaf taviz be
deli, belediye resmi, tapu harcı 
müşterisine aittir. Arttırma be -
deli muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulduğıı takdirde i
halesi yapılacaktır. Aksi halde en 
çok arttıranın taahhüdü baki kal
mak üzere arttırma 15 gün daha 
teml:İid edilerek 25/8/939 tarihine 

müsadH cuma günü aynı saatte en 
çok arttırana ihale edilecektir. 
Kıymeti muhaınıninesi 3894 lira
dır. 

BAKER mağazalarının sattığı 

kostüm ve pardesüler, emsalsiz ilk ıe. Muhammen Jf. Jf. 
bir biçimdedir. minatı bedeli 

Evsafı: Ufak bir antre, kagir 
merdivenle 1 inci katta bir sofa 
üzerinde 8 oda bir mutfak bir he
!A, 2 inci kat 1 inci katın aynı, ·S 
üncü katta 1 oda 1 hela 1 ufak so
fadan ibaret ve altında gazinosu 
vardır, nim kagirdir. Terkos ve ha
vagazı ve elektrik tesisatı vardır. 
2004 numaralı İcra kanununun 126 

SAGLAM 
ŞIK 

ucuz 
Hali hazırda piyasamızın en 
zengin çeşidleri, her yerden u
cuz fiat ve müsaid şartlarla sa-

tılmaktadır. 

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

93,84 

11,25 150,00 

13,43 179,00 

ıncı maddesine tevfikan ipotek sa- ı------------- Senelik kira 

Cihangirde Bakraç sokağında MS, 549, 550, 561 

1024 harita nınnaralı arsalar 'lll'asında 15,64 J!l 
murabbaı arsa satışı { 

Çırçır yangın yerinde 22 :inci adada 10 metre ~ 
rabbaı arsa satışı 

11
1 

Fatih yangın yerinde Sırımcılar sokağında 

metre murabbaı arsa satışı 

bibi alacaklılar ile diğer alaka - l!!I"-• Dr. HORHORUNI -ı muhammeni 

darların ve irtifak hakkı sahiple- ı Hastalarını akşama kadar Sir- 7 50 100,00 Çarşıkapıda Makascılar sokağında 54 numaralı)!' 
rinin de gayrimenkul üzerindeki keci Viyana Oteli yanındaki ' . . . 
haklarını ve hususile faiz ve mas- muayenehanesinde tedavi eder. mıran Sebilı .. 

- Tele"on •• 24131 - 22,50 300,00 Hocapaşa tramvay caddesi Mehmetpaşa sebill-' .( 
rafa dair olan idd ialarını, evrakı " , ~ 
müsbitelerile 20 gün içinde icra Tahmin bedelleri i~e ilk teminat miktarları yukarıda yazılı ışle .. / 
dairesinde bildirmeleri lazımdır. göre hareket eylemek ve daha faz- n ayn açık arttırmaya konulmuştur. İhale 17/7/939 pazartesi giiı1~ I 
Aksi halde hakları tapıı sicillerile h m210mat almak istiyenlerin de at 14 de Da.imi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Encümen ııaıe;;ı 
sabit olmadıkça satış bedelinin 939/672 numaralı dosyasile daire- de görülebilr, İsteklilerin hizalarında gösterilen ilk teminat J!l

9 b; 
paylaşılmasından hariç kalırlar. mize müracaatları ilan olunur. . veya m'?ktupları ile ihale günü muayyen saatte Daimi Eucüıneııd' 
lşbu maddei kanuniye ahkamına c5127• lunmahırı. ,(4702) 


