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Avrupa Nihayet Sili ha Sarılıyor mu? 
Polonya Hariciye Nazırının Herşey, 

Meclisinde 
Yarın Diyet 

Söyliyeceği Sözlere Bağlı! 
Poıonyanın Kat'i Red Cevabı Vermesi Karşısında Emriv8kiden Korkuluyor 

• Tehlike 
M erk .ı 

lngi /tere Ve Fransa Yetişmeğe 
ez i 

Önümüzdeki on beş gün 
dünya sulhıınu tehdid eden 
en vahim şüphelerle dolu 
ııiinler sayılabilir. 

Vakit Bulmadan Almanyanın 
Emrivfı.ki darbesinden korkuluyor 

Yazın: Etem lz.zet BENİCE 
Almanya ile İtalya, Polonyaya Karşı Tam Bir 

Cebhe Almış Vaziyette Bulunuyorlar 

Haklı Olarak 

Merak Edebilirsiniz 
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u .ese~leri ·SON TELGRAF' ta okuyacaksınız 
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Yarın ııöyliyeceit nutka bttyük ehenımi7et verilen 
Polonya Hariciye Nazırı Miralq Bek 

G. Veygand Gusabah 
Ankaradan Geldi 

Romanya HükiimetininGönderdiği 
Tayyare ileBugün Bükreşe Gidiyor 

Bu ubah ıehrimize ıelen General Veyıand'm istasyonda 
aldırdığımız resmi 

Tahran döğününde Fransayı 

temsil etmiş olan General Vey -
gand ve Fransız heyeti bu sabah 
hususi vagonl.a Ankaradan şehri
ınize gelmiştir. General Veygand 
Ankaradan askeri merasimle u
~urlanmış, Haydarpaşada da vali 
muavini, Fransız konsoloshansi 
erkanı tarafından karşılanmıştır. 

General Veygand buradan doğ
ruca Bükreşe gideceğinden Ro -
manya hükumeti hususi bir tay • 

yare gönder~ ve bu tayyare Ye· 
şilköye gelmiştir. General bu sa
bah istirahat etmiştir. Öğleden 
sonra Ycşilköye giderek, tayyare 
ile doğruca Bükreşe hareket ede
cektir. 
Bükreşteki Fransız elçiliği as

keri ataşesi de ayni tayyare ile 
şehrimize gelmiştir. 

General Veygand memleketi -
mizden çok tyi lntıbalarla ayrıl -

(Devamı 6 ınc• ıahi/ede) 

Yeniden gözlerde canlanınal!a baılı yan manzaralardan: Pragın ltlali eli nlerinde A1man motörlü lufalanıuıı 
yapbldan geçid resml 

Paris 4 (Hususi)- Buraya ge
len haberlere göre, İtalyanın Lib
yada yaptığı askeri hazırlıklar, 

Almanya ile İtalya arasında as
keri bir ittüaka yol açacak mahi
yette bulunmaktadır. İki taraf er
kanıharbiyelerinin bir müddet -
tenberi devam eden temasları ve 
halen Llbyaya gitmiş bulunan Al
man erkanıharbiye reisi Bravkiş'in 
seyahati bu maksadla alakadar 
görünmektedir. Bir harb halinde 
Alman ve İtalyan ordularının İıir 
tek kumanda altında birleştiril -
mesi de kat'ileşmiş gibidir. Al -
man - İtalyan askeri ittifakı İn -
glte~e - Fransa - Sovyet askeri 
anlaşmalarına bir cevab olarak 
gösterilmektedir. 

Orduda 
Propaganda 

Yapanlar 
(Yazısı 6 ınrı sahifede) 

Makineye Verirken: 

Bugün Gafenko 
Belgrada Gidiyor 

Belgrad Balkan Antantının Zafa 
Düşmesini Mümkün Görmüyor 

Belgrad 4 (Husuı;i)- Romanya Hariciye Nazırı Gafenko bugün 
Romadan buraya gelecektir. Neşredilen resmi bir tebliğde İtalya ve 
Romanya konuşmalarının dostane bir bava içinde cereyan t'ttif;i bil
dirilınektedir. 

Romanya Hariciye Nazırının seyahatinden bahseden gazeteler, 
Romanya ve Yugoslavya politikalarının kat'iyyen uzaklaşınıyacağını, 
bilakis Gafenko'nun Belgraclı ziyareti esnasında bu münasebetlere da-
ha kuvvetli bir şekil verileeeiini yazıyorlar. · 

Her iki memleket ideolojik cephelerin azası ve mesai arkada ı 
olarak taahhüde girişmekten daima çekineceklrdir. Yine ıazeteler, 
Balkan antantının ziiafa düştüğü hakkındaki iddiaların yersiz olduğu
nu tebarüz ettiriyorlar ve Balkan antantının tarihi bir zaruret oldu
ğunu iliive ediyorlar. İtalyanın Arnavutluğa çıkması, dost geçinmek 
politikasında bir değişiklik yapamaz. 

Polonyada ''Kahrolsun Hitler !,, 
Diye Bağırıştı/ar 

.Berlin 4 (Hususi)- Gazeteler, Polonyanm milli bayramı müna.•e· 
betile, dün Polonyanın bütün şehirlerinde Almanyaya karşı son de
rece aleybtarane bir ~ekilde yapılan nümayişlerden bahsediyorlar. 
Nümayi~çiler: •Dançiğ Polonyanın malı olacaktır. Yaşasın Leh Dan-

çiği! Kahrolsun Bitler!• diye bağırmışlardır. 
(Devamı 6 ır.cı sahifede) 

.____--K_, ~_A_c A_.I -Kral Zogo Bugün Bir 
Kral Yerine Süt 
Kardeşle Mülakat Yere Çıkmadı 

Bizde gazetecilik Amerikadakl· 
ne benzemiye özendikçe Türklü
ğündeki vakannı kaybediyor, A
merikanınkine de temessül ede
miyor; garib, manasız, mantık· 

ıız, gülünç birşey oluyor. 

Kral Zogo'nun iki fotoğrafi ini 
koymak için ikinci tabı yapıp bir 
çeyrejin hevesine yürek hoplatan 
gazetelerimiz ıörüldüğü gibi Kral 
yerine Kralın kırk senedir yü • 
ıriinü görmemi§ sütkardeşi ile mil· 
likatlar ne§J'eden gazetelerimiz 
de oluyor. Bu neŞTiyat nihayet, 
memleketini ve istiklMini muha
faza için mukavemet kararı al • 
mış, tacını kaybetmiş, yorgun, ke

. derli, bitab ve mahzun unutmıya 
ve unutulmağa ihtiyacı olan bir 
adamı rahatıız etmek kadar mu
hakkak ki efkirı umumiyeyi de 
• hele manasız ve yersiz lldncl ta
•ılarla - o nisbette rehatııa ve 
•uzuraua ed.lyor!. • • 

ArnavutlukdaÇeteMukavemetiniıı 
Artmakta Olduğu Bildiriliyor 

KnJ " Krallsnin ,.ı.rimWe .W.mıı r•lmlerind .. 
(Yann 1 w:ı nMt.ı.f? 
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ARXADUTLUK KRALI 

isTANBUL TOPRAKLARINDA 

/A 
rnavutluk Kralı ve Krali -

çesi dün gece sabaha karşı 
lstanbula geldiler. Hoş gel

diniz, deriz. Gazetelerde çıkan 
resimlere bakınca; insanın en 
çok alaka duyduğu varlık, henüz 
kundağında uyuyan bir iki hafta
lık veEahd oluyor. 
Bır veliahd ki, sabık olduğunu 

bı!e farkedemiyecek bir yaşta ... 
Zavallı bedbaht veliahd ... Allah 
onu anasına, babasına bağışlasın .. 
Başka ne diyelim?. 

KOLONYA DİYE SU 

SATIN ALIYORUZ 

Dünkü gazetelerden bıri yazı -
yordu. İnhisarlar İdaresi kolonya 
yapacıkmış. Bu havadisi okuyun
ca idarenin böyle bir işi yapmak
ta geç bile kaldığını hatırladun. 

Kolonya, gittikçe rağbet bulan 
bir metadır. Buna mukabil de, gün 
gün geçtikçe, çeşidi, çeşnisi kötü
leşiyor. Herkes kolonya yapıyor. 
Fakat, bunların çoğu su gibi şey
ler ... Adeta, bir küçük şişe su alı
yorıııı.ııuz. Bir sürü para veriyor
ıunuz. İnhisar idaresi, işte şimdi 
lı:Arlı işi buldu. İyi ve ucuz kolon
ya yapsın ... Bakın nasıl para ka
tanılıyor. 

VAKİT REFİKL'\ltzlN 

YAPTICI AZİZLİK 

Dün, Vakit refikimizin birinci 
sahifesinde Kral Zogo ve karısı -
nın İstanbula gelişlerine aid ha
vadisin içinde bir de resım vardL 
Şaktım: Kraliçe beyaz, telli, du
vaklı gelin elbisesi içinde ... 

Kral da nişanlı, sırmalı büyük 
üniforması içinde ... İkisi de mem
nun ve mütebessim kol kola ... 

Kendi kendime, acaba, Sirkeci 
garına böyle mi indiler, diye dü
şündüm ... Haibukiğ, hal ve keyfi
yet böyle değilmiş .. Tren geç gel
diği için, Vakit refikimiz, resim
leri yetiştirememiş... TA, seneler 
evvel, düğünde çekilen bir resmi 
koymuş ... 
Arkadaşımız, Kral ve Kraliçeye 

böyle bir günde, eski günleri ha
tırlatarak azizlik mi yapıyor?. 

YENİ SABAB'IN 

HATIRI KALMASIN 

Sıra Yeni Sabah refikimize gel-

di. Bir de ona bakayım dedim. Ta
bii, Vakit refikimizin yaptığı a
zizliği Yen Sabah kaçırır mı?. O 
da, Kral ve Kraliçenin ayni kıya
fete bir resimlerini koymuş. Fa
kat, ben Yeni Sabah refikimizin 
bu hareketine şaşmadım. Çünkü, 
o, her gün, bir azizlik demeti ha
linde saha! intişarda arzı endam 
eder. 

PANAYIR BU SENE DE 

AÇILACAKI\llŞ 

Yerli mallar sergisi bu sene de 
Galatasaray lisesinin alt katların
da ve bahçesinde açılacak. Hal .. 
buki, geçen sene, onuncu ve so· 
nuncu yerli mallar sergısi demış
lerdi. Daımi bir sergi binası ya -
pılacaktı. Demek ki, bu sen.:ye 
kısmet değilmiş ... Galatasarayda 
açılan yerli mallar sergisi, se:gi 
değil, bir panayır, bır kapalı çarşı 
gibi birşey oluyor. Esasen, son 
yıllarda da doğrusunu isterse'liz, 
hiç de zengin ve çeşidli olmuyor
du. 

Daimi sergi binasını hır an önce 
yapsak ... 

GARDEN KAR 

YIKILIYOR 

Tepebaşındaki salaş Garden bıtr 
binası yıkılacak, bunun yerine mo
dern, kübık bir bar, bir tiyatro bi
nası yapılacak ... İstanbul genç!t.
rinin çoğunun hatıraları arasın -
da, Gardenbara aid oldukça tatlı
ları ve canlıları vndır. 

Geçen gün bir arkadaş: 

- Senelerce Gardenban yııı..ar
casına tadını çıkarı'ık. Fakdt yı

kamamışız .. Şimdi ~lediye yıkı
yor, dedL. 

El veda Gardenbar~ .. 

YENİ SABAB'IN İKİNCİ 

TABI VE HAFİFLİ!( 

tpek 
istihsali 

için 
Bir Çok Yerlerde Yeni 

Mektebler Açılacak 
Mevsim dolayısUe her tarafta 

yeni ipek böceği tohumları açıl -
mış ve böcekhanelet de bakılına

ğa başlanmıştır. Şimdiki vaziyete 
göre bu yıl tl)humlardan iyi mah
sul alınacağı ve iplik istihsalatı -
mızın fazla olacağı anlaşılmakta
dır. 

Öğrendiğimize göre Hataydaki 
mühim koza fabrikaiarı şimdiden 
lpekçilerimize müracaat ederek 
yeni mahsullerden :r.-ühim mik -
tarda almak isted:klerini bildir -
mişlerdir. 

Diğer taraftan ipekçiliğe büyük 
bir ehemmıyet ve•en hükıimeti -
miz, yenideıı müteadd;d yerlerde 
ipek böcekçi!iği mektebleri açma
ğı düşünmektedir. 

Çünkü Edirnede tesis olun"1! 
mektebin müstah~ile pek iyi ve 
büyük yardımları dokunduğu gö
rülmüştür. 

Aynca mevcud kurutma fırın

ları da ıslah oluna•ak modern bir 
şekle sokulacaktır. 

Bu sene tecrübe mahiyetinde 
muhtelif yer1erde ilk cefa olarak 
ipek böceği beslenmPl!e başlan -
mış ve bundan da i>üyük ümid -
ler alırunıştır. 

Tecrübe hu.dudlım bu sene tev
si olunacaktır. Bu meyanda İstan
bul kazalarında d~ iıJek böcekçi
liğine büyük bir ehemmiyet ve -
rilmesi kararlaştırılreı ·tır. Bu yıl 
ipek ve koza fiatlanııın da yüksek 
olacağı anlaşılmaktadır. 

Neşriyat 
Kongresi 

Dün, Yeni Sabah r~t'kimiz.:ı bir 
azizliği, daha doğrusı: bir h•i fliili 
daha vardL Sabah ley ın saat ~? • 

klzde •Yen! Sabah, ikinci tah" • 

gürüttüsile, herkes •ı ~af bir sürp- Encümenler Bugün Son 
rizle karşılaştı. Aca\ıı umum'..har:ı T 1 tılarını Yapıyorlar 
mi patladı, Alman)~ Danç·ı;~ ·ııı ôp an 
işgal etti, diye düşürdük ... B .r de Anka..-a 4 (Husu•i> - Neşrıyat 
ne görelim: 1stanbull gelen Arna- kongresi encümenlert bugün öğ-
vutluk Kralının üç r•sminı koy - leden evvel ve sonra son top -
malt için ikinci tab· yapmış ... ıantılarını yP.parak raporlarını ha-

Bu kadar gayrete ,ı·yecek yok! zırlıacaklardır. 
AHMED RAUF Kongre umumi heyeti yarın sa-

l"KüçüK HABERLE~I 
at onda. yine İsmet Paşa kız ens
titüsünde toplanar1k, encümenle

rin mukarre•atını g3zöen geçire
cek ve tasvlb edecek! 'r. * Taksim abidesının bronz kı

sımlarının fenni şek'.)de tellUZlet
tirilmesi ıkararlaştmlmı tır. 

* Vapurlnnn fazla kalabalık 
olmaması iç~n iskPle1erde badema 
kontrol memurlan bulunacaktır. 

* Tramvay, el•ktr!k ve tünel 
şirketlerinin İstanbul Belediye -

sine devrolunması hakkındaki ka
nun l!yihası Büyt;k Millet Mecli
sine verilmiştir. 

* Apartımanların her katında 
oturan kiracılara ayr• ayrı su sa
atleri verilecektir. 

* Şehrin muht~lif ı:cmtlerinde
ki mezarlıkbrda bulunan meşa -

birin kemiklPri ileride Belediye 
tarafından Edirnelr~pı mezarlı -
ğına naklolunacaktır. 

* Cihang:r cadjes•nln katranlı 
şose olarak yapılması ıçin bir mü
teahhidle m•ıkave:e akdolunınuş

tur. * Florya plajlarının geçen ,;e -

neki gibi kiraya verılmes karar
laştırılmıştır. * Fatih kazasında yc·re tüküren 
18, Adalarda Beledıye nizamna -
melerine muhalif hareket eden 4 
kişi cezalandırılmıştır. * Hatay ılevlet ıeisi Tayfur 
Sökmen dün Ankaı ada Hariciye 
Vekilimizle görüş:n~~tür. Yarın 

Hataya gide~ektir. 
* Galatasaray besi eski mü

dürleriııden ve irfan hayatımı -

Silivride YeniHükumet 
Konağının Temeli 

Atıldı 
Silivrıde yapılacak yeni hükıi

met konağının temelatma mera -
.simi dün Belediye Reisi Lıitfinin 
huzurile yapılmı~tır. 

Vali Silivriden dönü~te Yedi -
kule ile Samatya arasındaki te -
neke mahallesini tetkik etmiş ve 
bu mahallenin sür'atle kaldırıl • 
ması için teşebbüslerde bulun -
mağa karar \·ermiştir. 

zın kıymetli uzuvlarından Salih !•=========================== 
Arifin cenaz0 si dün Galatasaray -
lıların ve muhtelif ınt'kteblilerin 

omuzlannda Eyübe 
defnolunmuştur. 

götürülerek 

Ha lif enin Sarayında 11 

1 Bir ispanyol Güzeli 

- Şeyh hazretleri geliyor ... Aya
ğa kalkınız! 

Bütün kızlar hep birden ayağa 
kalkarak. iki sıraya dizildiler,. 

Ve Maryana birdenbire yemek 
sofrasının başında yalnız kaldı ... 
O da öteki kadı tar gi.bi ay ağa 
kalkmıştı. 

İşte bir gölge ... Beyaz bornuza 
bürünmüş iri boylu bir adam ya
vaş yavaş salonun ortasına doğru 
ilerliyordu. 

Tarihi Romanı No. 70 

- İspanya seraskerinin kızı i
dım ••• Ben de böyle muhteşem sa
raylarda büyümüştüm. 

-Esef etme! Yine öyle muh -
teşcm saraylarda yaşıyacaksın! 

Bu kızlardan bir tanesi, ?.iarya
nayı fena halde kıskanmıştı. is -
paııyol dilberine dik dik bakıyor 
ve bir dişi kaplan hırsile dişlerini 
g:cırdatıyordu. 
Maryananın gözleri hepsinin üs

tünde dolaştı. Ve kendisini hai -
nane bakışlarla süzen bu kızı gör
mekte gecikmedi. 

Bereket versin kı, şeyhin diğer 

Yazan: CELAL CENGiZ 

gö:ııdelerı hep güler yüzlü kadın -
lardL. Ve Maryanaya karşı en u
fak bir kıskançlik eseri bile gös
termiyorlardı. Belli ki, efendile
rinden aldıkları talimat üzerine a
zami misafirperverlik duygula -
rile Maryanaya taze yemiş ve şa
rab ikram ederek kendisim lncit
memeğe çalışıyorlardi. 

Maryana böylece iki üç kadeh 
şarab daha ~erek, epeyce sersem
lemiştL 

Birdenbire aalonun nğ•ında te
lılşlı yürüyüşler sezildi ve harem
ağalarının kısık ıelseri işitildi: 

Maryana birdenbıre Şa§ırdı. Göz
lerine inanamıyordu. Salona gelen 
tıu adam Maryanaya hiç de yaban
cı değildi. B 0 yaz bornozlu adam 
sofraya biraz daha yaklaşınca, İs -
panyol dilberi kendini tutamadı: 

- Onu tanıdım ... Bu sabah ha
lifenin 'yanında bana talimat ve -
ren vezır ... Tıi kendısi... 

Diye bağırdı. 
Artık herşey anla.şılml'IL 

Halifenin başveziri Haccac, 
Maryanaya göz koymuş, onu tu-

CUMHURİYET: 

Ankarada toplar.an neşriyat kon
gresi intıbalarım ~nlatan Nadir 
Nadi kongrenır. progrumırun çok r 
yüklü ve kararların istişari ma -
hiyette bulunduğunu söyledikten 

sonra, vazifenin asıl yülr ve mes'u
liyetinin yine Maarif Vkaltinin 
omuzlarında olduğunu söylemek
te ve Vekaletin bu işte de muvaf
fak olacağını kayc.Pttikten sonra: 

cYarınkı Türk kü!türüne inanan, 
o uğurda çalışan bü•ün arkadaş -
lar \•azifeniz kutlu olsun!• cüm -
!esile yazılarını bitirmektedir. 

İKDAM: 

Ahmed Ağaoğlu •Nereye bak
sanız hastalık arızaları> isimli bu
günkü başmakalesinde dünyanın 
bugünkü va<i,yetind!en bahset • 
mekte ve ezcıimle: cGarb baştan 
başa bır deliler evini andırıyor. 
Herkes kendi taşkın arzusu üze -
rinde ısrar ediyor ve bu taşkın 
iradelerin birbirini tehdididir ki 
bu büyük deliler evinin en esaslı 
illetini teşkil ediyor. demektedir. 

VAKİT: 

cYayım teşkilıltıo isimli bugün
kü başnıakalesini Asım Us •neşri
yat kongresi. ne tahsis etmiştir. 

Mumaileyh bu meyanda neşri

yat kongresi devletin iştiraki ile 
neşriyata aid yayım işlerini ida
re edecek br teşekkülün vücude 

gelmesine yardım ederse kendi -
sinden beklenen en büyük biz -
meti yapmış olacağını beyan et • 
mektedir. 

YENİ SABAH: 

cHüseyin Cahid Yalçın; ciki 
hazırlık devresi. isimli bugünkü 
başmakalesinde dünyanın siyasi 
vaziyetinin; umumt harbe tekad
düd eden ve onu patlak vermeğe 

sevkeden tarih safhasına şaşıla

cak surette benzediğini yazmak
ta ve: • Ufaktefek farklarla ayni 
günleri yaşıyoruz. Temenni ede
ceğimiz şey bu hazırlık safhası -
nın ayni meş'um ve felaketli ne
ticeyi yani harbi tevlid etmeme -
sidir• demektedir. 
Başmakalesi yoktur. 

Finlandiyada 
Güreşler 

Avrupa Hattında 
Yeni Tarife 

Pehlivanlarımızın 
ikisinin Sakatlandığı 

Bildiriliyor 
Finlandiya milli güreş takım.ile 

milli güreş takllll!mız arasında 

dün Helslnkide yapılacak olan 
maç büyük Mustafa ile Kenanın 
sakatlanmaları üzerine tehir o -
lunmuştur. 

Dün bir dostluk maçı yapılmış 
bunda ekiplmiz 6 - 1 mağlilb ol
muştur. Yalııız Çııbnn Mehmed 
galib gelmiştir. 

Serbest güreşlerde Küçük Mus
tafa tU§la, Ahmed CelBl sayı he
sablle mağlub olıruşlardir. Yaşar, 
Mersinli Ahmed, Çoban Mehmed 
sayı ile galib gelmişlerdir. 

Büyük Mustafarın sakatlanma -
sından 87 kilodaki güre: de v&l>-1 

lamamıştır. 

Tayyare 
Kaçakçılığı 

Müddeiumumimaznuuun 
ecziyesini istedi 

Tayr"e lraçaksılığı muhake
mesine dün Anka1' Ağırcezasın
da başlı.nılmıştır. 

Ekrem Köniğe ynrdımdan suç
lu ve mevkuf Haric,ye Vekaleti 
memurlarından Ruh·; Ekrem Kö
niği çok eı;kiden tac,dıgını ve ken
disinin bir gün yrlva"arak; 

- Aır.erikadan ~ıyyı.re şirketin

den bir telg:af gelecek; eğer bu 
telgrafı Vekaletten nLp bana ver
mezsen mahvolur.ı,ıı!• 

Dediğıni söylemii. >onra arka
daşına acıyarak telJ• •il verdiğini 
beyan ederek demi5tir ki: 

c- Ekrem Köniğ hÜ~"Ükler 
den hır çoklarının vakın dostu ıaı. 

zakla yoldan - kendi adamları va
sıtasile çevirtip sarayına getırt
mişti. 

Haccac gülüyordu. 
Oynadığı oyunda muvaffakiye

tini gördükçe seviniyor. ve İspan
yol dilberine: 

- Otur Maryana! - diyordu -
çekınnıe... Burası, Şeyh Saidin 
çadırından daha emın bir yerdir. 
Maryaııanın dizleri Uriyordu. 

Böyle bir hileyi aklından bile ge
çirmemişti. Vezirin ne kadar sert 
ve nüfullu bir adam oldugunu da 
biliyordu. 
Yavaşça oturdu. Salonun kub

besı birdenbire başucunda dön -
meğe, gözleri kararmağa başladı. 
Artık bu hilekar tilkinin eline 
düşmüştıl 

Halifenın vezirine boyun eğ -
mekten başka ne yapabilirdi?. 

Haccac söze başlamadan elini 
vurdu .. 

Gümrük ve Pasaport 
Muamelesi Müddeti 

Kısaltıldı 
Bu ayın 11' ind~n itibaren Av

rupa hattında tatb:ka başlanıla -
cak olan yeni hareket tarifesinin 

tatbikine geçilmiştir. Yeni tarife 

hakkında şimdiden bütün istasyon
lara malıimat verılmiştir .. 

Ayın 15 inden itibaren İstanbul
Edirne yolculuğu, gerek konvan -

siyone, gerek ekspres katarların
da 9 saate inmiş qlacaktır. 

Ayrıca Uzunköprü ıstasyonun • 
daki gümrük ve pasaport muame
lesine tahsis olunan müddet de 
kısaltılmıştır. --

Zeccaciye ihtikarı 
Geçenlerde ve piyasanın en 

müşkül zamanında yapılan bu mü
dahale çok yerinde bulunmuştur. 

Paşabahçe şişe ve cam fabri -
kası müdürlüğü züccaciye lhdi.I 

karını cinlemek \çin esaslı tetkik
lere başlamıştır. 

Fabrıka müdürlüğü; şchrımiz -
de ve m~htelif yerlerde satış şu
beleri açacak, perakende satışı 

kendisi yapacaktır. 

Eğer telgrafı benden istemeyip 
onlardan isteseydi. y ı,ı~ ayni şeyi 
onlar da yaparlard; '• 

Bunu taki"(ıen müdd•·ıımumi ba
zı sualler sordurmu~ ve maznun
dan cevablar istemiş:ir. 

Öğleden sonraki i/:,rıci celsede 
de müddeiumumi id,;•ansmesini o
kumuş ve maznunun Ekrem Kö
niğe yardun suçile ccn!ar.dırılma
sını istemiştir. 

.Muhakeme, karar ç·n cumarte.s,i 
gününe kalmıştır. 

Maryanaya şarap getiren Cüce, 
koşarak içeriye girdi. 

Haccac elile işaret ederek, boş 
kadehin doldurulmasını emretti. 

Ve gözlerini süzerek İspanyol 
dilberine baktı: 

- Haydi iç bakalım... Neden 
korkuyorsun? 

Maryana cali bir gülüşle: 
-Korkmuyorum,. dedi, fakat, 

beni buraya neden getirdiniz? 

- Kalbim öyle istedi. Senin gi
bi zarif bir çiçeğin Şeyh Saide la
yık olmadiğını görüyordum. 

Maryana şarab kadehini eline al
dı.. 

Ve bir yudumda içti: 
- Fakat, halifenin bana gh 

terdıği itimadı kaybetmiş olacn
ğım. Ona bazı işler göreceğimi vf.
detmiştim. Halile, ber.ım oraya 
gitmedığimi öğrenirse ... 

- Merak etme! O bunu ögre -
ninciye kadar aradan uzun zaman 
geçer. Ben işi düzeltirim: cŞeyh 

ihracatı 
Kontrol 
Kursları 

Nizamnameler Çoğal
dıkça Yeni Memurlar 

Yetiştirilecek 
Memleketimizden haric piyasa

lara gönderilen malların muay -
yen evaafta ve mt•ayyen hüküm
ler dahilinde ihracının büyük fay
dalar temin c-ttlği ve nizamnameye 
göre hazırlanıp ihraç olunan mal
ların; geçen senelere nazaran 2-3 
misli fazla müşteri bulduğu gö -
rülmüştür. 

İktısad Vekaleti bu sebeble pey
derpey bütün ihraç mallarımız 

hakkında nizamnameln hazırla -
mağı ve ancak muayyen evsaf ve 
tipde olan malların ibrasına müsa
ade etmeği esas olarak kararlaş
tırmıştır. 

Bu cümleden oamak üzere ha
zırlanıp tetk'katı :kMal olunarak 
Şilrayı Devlete gönderilen buğ -
day, arpa, yapak ve tiftik nizam
nameleri Şurayı Dev\eotçe tasdik 
edildiğinden pek yakında bunların 
da tatbikine başlanılacaktır. 

Yeni yılın buğday, arpa ve tif
tlkleri alınır alınır.az bunlar; mu
hakkak yeni nizaır.nameler esas -
!arına göre ihraç olunacaklardır. 

Diğer taraftan İktısad VekAleti 
ihracat maddelerimi7L'l kontrolün
de kullanılacak m~murları yetiş -
tirmek üzere - ye'li nizamname
ler hazırlandıkça - yeni kurslar 
açarak lise ve ticnret mektebleri 
mezunları arasından ihracat kon
trolör memurları yetiştirecek ve 
bunlara 150 . 200 lira arasında ma

aş verecekti!". 

Hapishane 
Boşalıyor 
Busabahtan itibaren 
Mahkumların Nakline 

Başlandı 
AdliyE: Vekaleti İstanbul hapis

hanesinin sür'atle hc-şaltılmasını 

müddeiumurciliğe bi:dirmiştir. 

Bunun üzt'"rine bugünden itiba
ren hapishanenin boşultılmasına 

başlanmıştır. 

Halen hap'shan~de bulunan 400 
küsur mahkıimdan bir kısmı tev
kifhaneye, bir kısmı da Üsküdara 
gönderilecektir. 10 aJlır cezalı mah
kıim da İmralı adasına yollana • 
cak laı-dır. 

---00--

İş Bankasından 
İkramiye Kazananlar 

İş Bankası tarafından tertib e
dilen küçük cari her.ıcblar ikra -
miyesinın mryıs ireşidtsinde bin 
liralık ikramiye Ankarada 17480 
numaralı hesab sahil); Şahine, 500 
liralık Trabzonda 678 Şerefettin, 
Beyoğlunda Ar Jiyero, 250 liralık
lar İstanbulda 76752 Beraet, İzmir
de 12420 Mustafa, Bursada 61286 
numaralı Fatmaya isabet etmiştir. 

Said, Maryanayı hapsetmiş!• de
rim. 

- Şu halde ben uzun zaman bu
rada mı kalacağım?. 

Haccac sakalinı kaşıyarak gül
dü: 

- Ölünciye kadar kalırsın bu
rada! 

- Ölünciye kadar mı?! 
- Öyle ya. Benim cariyeler! -

min hepsi, benim azad edeceğim 
güne kadar yanımda kalmağa mah
kılındurlar. 

- İyi amma, ben sizin cariye -
niz değilim ki... Endülüs kuman
danı beni İspanyadan halifeye he
diye olarak gönderdi. 

Haccac şarabını içtikten sonra 
cev.: b verdi: 

- Halife kadınlardan hoşlan -
maz. Ona Elhiıris kadın yerme bir 
kılıç ,·eya kitab gönderseydi, da-• 
ha çok mai:bule geçerdi. 

(Devamı var) 

İngiltere, Fransa ye 

Balkanlar 
Yazan: Ahmed Şükrü ESMEii 
Almanyanın Romanya ile illi' 

zaladığı ticaret mukavelesinden 
ve İtalyanın da Arnavutluğu iş· 
galinden sonra İngiltere ve Fran· 
sa, Balkanlar hakıkında yakın ala· 
ka göstermeğe başlamışlardır. au 
aliıka, Balkan memlekctlerıni.ıı 
halkı hakkında platonik bir dost· 
luktan doğmuş değildir. !ngilte: 
renin ve Fransanın menfaatlel'I 
de bu memleketlerin siyasi ve ik• 
tisadi istiklallerini koruyara~ 
mihver devletlerinin nüfuzları 
altına girmelerine yer verme • 

mektedir. Bu maksatladır ki ln· 
giltere Romanya ve Yunanistan• 
garanti vermiştir. İngıliz garan· 
tisine göre, eğer bu iki devle~ 
herhangi bir tecavüz karşısınd• 
istiklallerini veya hayati menfa· 
atlerini silah kuvvetile müdafaa 
etmeğe teşebbüs ederlerse fngil· 
tere ve Fransa, kendileriııe yar· 
dım edeceklerdir. 
İngiltere ve Fransa tarafından 

verilen bu garantiler şüphesiZ e
hemmiyetlidir. Fakat iki şart ile 
tamamlanmadılkça bu devletler 
için ve İngilterenin aynı mahi· 
yette münasebete girişmek iste
diği diğer devletler için kafi W 
minat teşkil etmez. Bu iki şart d• 
şunlardır: 

1- Bu siyasi taahhüdü takvl· 
ye edecek ~keri kuvvet. 

2 - Bu devletleri Almanyanın 
ve İtalyanın iktisadi nüfuzları al· 
tına düşmekten kurtaracak ikti· 
sadi anlaşmalar. 

Görülüyor ki siyasi anlaşmaı~ın 
askeri safhasiyle Fransa ve ın· 
giltere ciddi surette meşgul ol· 
ınaktadırlar. Şa:ı1ki Akdeniz dev· 
letlerine emniyet vermek içindir 
ki İngiliz donanmasının bir ıcıs· 
mı İtalyanın şarkındaki sular' 
gelmşitir. Bugünkü vaziyette I· 
talya Akdenizi iki kısm4 ayır • 
maktadır: ve strateji bakımdan bU 
denizi iki ayrı deniz olara!k ele s• 
lınıyor. Şarktaki kısmının emni· 
yetini İngiltere donanması üze
rine almıştır. Garp kısmında dB 
Fransa vazife almaktadır. Diğel' 
taraf İngliterenin büyük donan· 
ması, Şimal denizi ve Atlas Ol<Y~· 
nıısiylc meşgul ohcak. Amerik8 

da donanmasını Büyük OkyanU' 
sa geçirmektedir. İngiliz ve Frao
.;ıL deniz kuvvetlerinin vaziyet 
almaları, iki devlet arasında )ıif 
anlaşmıya dayanmaktadır. Anıl" 
rıka ise, umumi vaziyet dolayı,i· 
le, Japonyaya karşı müteyakJc!S 
bulunmak içindir ki donanmasın• 
Büyük Okyanus'a geçirmiştir· 
Kara kuV\·etlerine gelince: bU• 
b<:yük mıkyasta Rusya ile jng;I• 
tere ve Fransa arasında yapıl • 
makta olan görüşmelerin ncticC
Eine bağlanmış gibi görünüyor· 

Fakat İngilterenin ve Fransa • 
·ı,· n.n Balkan memleketlerini, ııı 1 • 

ver devletlerinin iktisadi nüfııZ • 
!arından kurtarmak meselesı &e 
birinci derece ehemmiyetli t>i! 
meseledir. Ve bu iki demokrat 
devlet bu mesele ile meşgul ol • 
n:.azlarsa, siyasi istiklallerini J;O
rumak yolunda sarfettlkleri ga'f' 
ret neticesiz kalacaktır. Bunu;' 
yolu da demokrat devletlerle J39.' 
k . w hn memleketleri arasındal.<J 
caret münasebetlerini genişlet ' 
mektir. 

İ 9' ngiltere ve Fransa zaman ı 
ı:ıan, bu memleketleri bir devle' 
cin lktis~di hegemonyası attır•' 

·· k eli' auşme ten kurtarmak için teŞ 
b .. t .nl· us yapmışlardır. Mesela n~ 

lere'ıh ve Fransada bol para t>~· 
luııduğundan bl.4 memleketıert 
k ··n'" redi açmı~lardır. Fakat du • 
ticaretinin bugünkü vaziyetinde 
kredi ve istikraz fayda te.min et• 

v· 
mez. İngiltere ve Fransa bu dC ' er-letlere para ikraz edecekleri )' 
de mahsullerine piyasalarını 3'. 

ıerı• malıdırlar. Balkan memleket . . pı· 
Ingiliz, Fransız ve Amerika u 
yasalarında mal salabilmeli ve b 
piyasalardan mal satın alalıilfll~ 
lidirler ki kendileri için tehl•~
olmıya başlıyan iktisadi bail19 

tılardan !kurtulabilsinler. u 
İngilterenin ve Fransanın ııun. 

nihayet anlamıya başladıkları ~ 
rülüyor. Nitekim İngiltere e'" , 
la abrnanya, sanra YunaniSU

0 

bir ticaret heyeti göndrem:şı:t 

l 
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POL s 1 
Mahkemeler 

Canan Me11ele11i: ~iti& 
Belediye şubelerinde -•• Ve Değişiklikler Kitab 8tz~~~ıeketin 

Alınan Tedbirlerle Bu Sene 
Hiç Bir Mükellef T akibsiz 

Bırakılmıy acak 
b Belediye, hazirandan itibaren 
~azı belediye tahsil şubelerinin 

l:\'ıııı kararlaştırmıştır 
hkEZ<:üınıe Büyükçekmec<>, Boya

Ve KaracDköydekı şubeleri !Ağ
~olu 

nınaktadır, 

Bu ıubeler mıntakalsrında otu
ran halkın vergileri süvari tah
lil darları tar:ıfından t&hsil oluna-
caktır. Muameleleri de mahalli 
~Uhasebei hususi~·e memurluğu 
rafından görüleceklir, 

ltniğer taraftan yın~ hazırandan 
•haren bazı yerlerde de; tahsil 

Bahçe Tesis 
Etmek Merakı 

Artıyor 
l<artal Cıvannda da 
Bir Fidanlık Tesis 

Edilecek 
Ş~hrımizde bahçE> tes.s etmek ve 

fidan yetiştirmek içın büyük bir 

haheş gösterildiği ve meyva.cılığa 
titgide büyük bir E>hemmiyet ve

l'ildiği. görülmektedır. 
llu rağbet, bu sene kınde bil -

hassa çok artını~ ve Belediyenin 

latııa çıkardığı fidanların hepsi 
•atıl.nı,.t 

°"'Y ır. 

ll·l{ısa bir zaman ıçınde yalııız 
llYıikdere meyva fidanlığından 

s.ooo ı· ıralık fidan satı!nuştır 

~ llı>ıediye rei lıği bu 6e beble mez

r fidanlığı sur'atlp tevsi etmeği 

~e ~Yrıca Kartal civarında yeni 
~e bü "k b · Yu ir fidanlık da tesı~ et-
llı~ . 

gı kararlaştırmıştır 

lıe!ediye rrisi L(ltfı Kırdar ev
~elki gün Büyükder fidanlığına 
"ı derek tevsı için ıcabeden tetkik.
er· 

. ı Yapmış ve direklifleri ver -
lııı§tir 

l!:artaJda t!'Sls edı'eeek fidan -

lııtta, §İmdiye kadar İstanbulda 
)etL.1· ·1m· la .., ırı ıycn muhtelı! meyva -

1 fidanları da büvutülece~ir. 

Muhtarlar ve 
8ekciler icin • • 

Kurslar 
bi l!:öy muht:rrları ve lıEkçilerınin 
1, lıııierini arttırmak ve onları köy
bu~e ve halka azami Juydalı ola -

~ ::~!~~~ d:;:ı:~;~~~: ~~~ 
&ılı kararlaştırılmıştı• 
~ lıu kurslar; önümjzôeki giın -
~ faaliyete geçc'Ct'kt.:r. 

ROMAN: 9 

( .-\do]f askeri hizmetini gördüğü 
lıjladan Janete tatlı mektublar 

~lldenyordu. Kont Dubarry'nin 
( e geç geldiği ve genç kadının 

d:~dısını bckledıği zamanlar, A
J I eğer izmli ise, bulun vaktıni 
aııet' 

l'ı ın yanmd .. ı. yanında geçi -
it Yer, ona masallar hıkiiyeler o

lt lıyor, mücevherlcrını kutulara 
lt~~tııas.ıu yar~ım edıyor, genç 
l'ı 1nın kordela!ar.nı, danlelaıa-
nı duzeltıyordu. 

..,~lıır &Un Janet, nasJsa merdi -
it nder dtişmu , ayajtı burkul -
'lış•t ı., • u. Genç kadının dız.nden 

ltı~~klarına karıar bacag-..nı oğ -
VazJ ı AdoliC' duş.;.. u. 

dc~e ç kad·:-ı, baz zam TJlar A
lta fu can.ı bır buyuı< bebek gibi 
Cl l'Şısına alır, ona kadın elbiseleri 
l'dırınck yuzuııc pudraları sür-

memurlukları ibd3~ da muvafık 
görülmüştür. 

Bu suretle Şile. Sılivri ve Ya
lova ile Kartal muhntebei husu
siye memurluklarnda birer tahsil 
memurluğu ihdas ol~nmuştur. 

Bundan başka, Be1ediye muha
sebe müdurbğii, bu ~ene hiç vergi 
bakayası bır:ıkmamak ve bütçeye 
konulan tnhmini vetgHerin hep -
sini tahsil etmek üere esaslı ted
birler almış :ılduğunce11 mükellef
ler sıkı bir surette taklb oluna -
caklardır 

Yeni Bir 
Mezbaha 
Yapılacak 

Bu Mezbahanın Nerede 
Yapılması Muvafık 

Olacağı T edkik Ediliyor 
İstanbul vil8yeti hududundaki 

Silivri, Şile, Beyknz gibi kaza -
!arda buluunan eski tip mezbaha
ların hepsi tamam~n f Pnni şekle -
sokulmuşlardır 

Diğer taraftan Karaağaç mez -
babasında kesilen etlerin şehrin 

uzak semtler!ne tevzii içir hem za
man kabo!tınduğu ve hPm de nak
liye masrafının arttığı görülmüş • 
tür. 

Bu sebeble İstanbulda yeni bir 
mezbaha daha tezisi faydalı gö
rülmektedir. Kasablar ve celeb -
!er; bunun için de Haremdek" eski 
mezbahanın ihyasını istemektedir
ler 

Belediye reısliği bu arzular et
rafında tetkiklere başlamıştır 

Alman Sanayi Hey' eti 
Ankarada 

Şehrimize geldiğim haber ver
diğimiz Alman sana~i heyeti dün 
muhtelif ipek fabrikalörlerimizle 
görüşmüş ve ipek sanr.yiimiz hak
kında tetkikler yapmıştır Heyet 
bunu takiben Anhraya hareket 
etmiştır. 

Öğrendiğımıze gi\re heyet aza -
!arı İstanbula gelrr<'rlen evvel Bal
kan memlek~lleriııi rczerek sun'i 
ipekten mamul kumasların Bal -
kan memleketlerinde satılması için 
teşebbüslerdP bulunmn~lardır. 

Diğer taraftan sun'i ipekten ya
pılan Alman kadın kumaşları pi
yasalarımızda çok t~tunmuştur. 

Kadınlarıwız arasında bilhassa 
sun'i ipekten mamul kı:maşlar çok 
reva~ bulmuştur 

Buna sebeb, bu kt:ma !arın yer· 
lı ve hakiki lp(kkn mamul ku -
maşlardan % 50 ni•betinde ucuz 
oluşudur .. 

mekle eğlence!; bir vakit geçirir 
di. Adoli gayet memnun, hatta 
mes'ud, Janetin bu çocukca zevk
lerine boyun eğerdi. 

1767 mayısındaki polıs rapor -
]arı gözden geçirilirse, Adolfun 
J an etin geçirdiği maceradaki ala
kası daha iy anlaşılır. Artık Adolf, 
konserlerde, muhteşem gece sof· 
ralarında Janetin yanından hiç 
aynlmaz olmuştu. 

Janet, Fransada bır kadının e
rışcb·1"ceğı en yüksek mevkilere 
çıktıkt.,n sonra bile, Adolile ge -
çı et bu tatlı günlerin hatırasını 
hıç ıır "aman unutmamıştır. Ara
la nd kı muaşaka yavaş yavaş 

dostlug ı kıluh ettikten sonra da
hi, Janet Adolfu evlendirmek için 
bir kadın seçnjş ve butün haya -
tında daima onunla mesgul ol -
muştur. 

* Kont Jan Dubarry bir rnaksad 
gudüyordu. Janeti Kral ile tanış· 
tırmak ... Hakikaten Versay •ara-

D=D 
ükilmet, Anketada toplanan 
birinci neşri~ at kongtesine 
çok ehemmiyet vermekte

dir. Başvekil Refik Saydam'ın 

Sulh Kahve 
kangreyi açarken si•ylediği nu -
tuktan bunu anlıyoruz. Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücel'ln söyle -
diği nutuktan da, kongrenin, na
sıl büyük ve mühim bir işi ba
ııarmak yolunda olduğu nu öğ -
reniyoruz. 

Kabul Parasını 
Edilmedi! İsteyince ... 
Kumkapı Muharebesi- Kahvecinin İki Dişini ı 

1 nin Sebebi Kıran Cevdet Mahkum Yıllardan sonra. hükümet, genç· 
!iğin, halkın okuma ihtiyacını dü
şünmüş ve filiyata geçmiştir. Her 
nevi vatandaş tabakaları arasına 
bol, ucuz, programlı ve gayeli ki
tab sokınak filcri üzerinde çah~ıl
maktadır. 

ı Ne İmiş ? Oldu 
1 K umkapı.. vakit gece~ saat 

Neşriyat kongrt>sinin ''"2İ(esin
de muvaffak olmasını dileriz. Ki
tah ve kültür bir memleketin özü· 
dür. eni ve genç • laarif Vekili, 
bu işi başardığı ~aman, onun, meın
lekete asla unutulmaz, eşsiz bir 
hizmet gördüğüne hükmedeceğiz. 

BURHAN CEVAD 

İzmir Fuarında 
Doğu 

Pavyonu 
Üçüncü Umumi Müfet
tişlik Bu seneki Pavyo
na Ehemmiyet Veriyor 

Bu sene açılacak olan İzmir en
ternasyonal sergisinP aid hazırlık

lar hayli ilerlemiştir. Sergi komite
sine şimdiye kadar ~ apılan müra

caatlara göre bu St'nP fuarın şim • 
diye kadar yapılanlardan daha a

lakalı olacağı anlaşılmaktadır. Ser
giye haricden ve ,ıa~.ıider birçok 
müesseselerin iştira!- ~deceği an

laşılmaktadır. Bilha. sa geçe s ne 
çok beğenilen do~u pabyonu bu 

sene de kurulacaktıT. Üçüncü u
JllUmi müfettişlik rloğudaki umran 

hareketlerini karakteristik bir 

on .. 
İsmail, birkaç arkadaşı ile 

kahvelerden birinde oturmuş, tat-
lı tatlı konuşuyorlardı. O sırada 
içeriye Mustafa ve Ahmed girdi. 1 
İki genç, İsmail ile arkadaşlarının 
bulundukları masanın, yanındaki 

masaya oturdular. Bir ara Musta
fa İsınaili, masalarına çağırdı. İs
mail de knlktı, onların yanına 

gitti. 

Mustafa kaşlannı çatarak, kısa 
bir müddet öfkeli öfkeli İimailin 
yüzüne baıktıktan sonra: 

- Ulan, dedi. Sen benim karı
ma neden küfür ettin? 

İsmail, kat'iyen onun karısına 
fena bir şey söylemediğini .iddia 
etti, fakat Mustafa: 

- Kaç kişı işitmiş! Yalan mı 
söylüyorlar? 

Dedi. 
İsmail de artık kızmıştı. Mus

ta!anın üzerine doğru yürüyerek: 
- Sen artık çok oluyorsun, de

di ve yakasından tuttu. 

Fakat İsmail ile Mustafa dö
vüşmeden kahvede bulunanlar 
ayırdılar. 

Kumkapı .. vakit gece .. saat on 
bir. 

Bayan Yaşar, lkayinvalidesinln 
evınden çıkmış, kendi evine gidi
yordu. Genç kadın Mu.tafanın 

cvinın önüne geldıği zaman ora
da on beş yirmi kişinin toplan -
mış olduğunu gördü. Bayan Ya
şar dikkat etti. Hepsinin de elin
de birer sopa vardı. 

tarzda göstcrebileceı< birçok re- Genç kadın bunlar arru;ımla, 
simler ve istatistiklt izahatlarla ı' İsmail, Nesibe, İsmail oğlu Ah

med ve Mehmedi tanıdı. 
doğu san'at nümunelerini göste - 1 
recek kolleksiyonlar ha21rlamak -
tadır. Bilhas~a Errnrumda :fevka
lade bir sur.:>tte tPkemmül etmiş 
olan madeni işleme nümuneleri 

bu sene daha genıs m;kyasta ser
gide teşhir edilecektir. Bundan 
başka bütün memleketin doğuyu 
daha iyi tanıyabilınf'sı için menfi 

bir sur~tte hazırlanac•k doğuya 

aid broşörler sergirle halka para
sız olarak dağıtılacaktır. 

-0--

Donanma Tahvilleri 
Mülga donanma c~m;yeti tara

fından çıkar lan tahv;ııcrden şim
diye kadar numaralarına hiçbir 
ikramiye ve amorti ısabet etmi -
yenlerin biletkrir.ir. itibari kıy

metleri üzer;nden satış alınarak 

mayıs 940 n'lıayet ne kadar itfası 
için yeııi bir kanun lfıyihası ha -
zırlanmıştır. 

yını dolduran kadınların hiçbiri, 
Janetın tırnağı bile etmezlerdi. 

Ah, eğer Kral bir gün Janeti 
görse, herhalde Madam Pompa -
dur'un hatırasını çoktan unutur, 
Janeti baştacı ederdi 

Bir sabah Janet odasında yal
nızdı. Kont Jan Dubarry içeriye 
girdi. Kont biraz endişeli görünü
yordu. Odanın içinde bir a~ağı, 

bir yukarı dolaşıyor, avuçlnrını 

oğuşturuyor, kendi kendine hir
şeyler konuşuyordu. Genç kadın, 
Kontun bu huylarına alıştığı için, 
aldırış etmiyordu. Nihayet Kont 
bırdenbirc genç kad,-ıın karşıs.n
da durdu, kollarını ı.:oğsune ka
vuşturdu: 

Kadın durdu. M<·rakb seyret
meğe başladı. 

O sırada Mustafa evinden dışa
rıya çıktı ve orada bulunanlara: 

- Utanmıyor mısıııız, neden 
gece vakti ktpımm önünde top
lanmışsınız? d<:'dL 

İsmail derhal kufurlcr savura
rak Mustafanın üzerine hücum 
etti ve elindeki kazıkla da başı
m yardı. 

Mustafa ıelkrar evıne gırdı ve 
kapıyı kapadı 

Şimdi ôfkelerini ye em.yen 
mütecavızler kapı önünde bağırı
yorlar, Mustafaya, karışına, kar
deşlerine sövüp sayıyorlardı. 

Bu gürültü ve patırdı bütün 
komşuları uyandırmıştı. Yatağın

dan kalkan pencerey<', sokağa ko
şuyordu. 

Mustafanın kapı komşusu Ay
şe kadın da gürültü ile uyandı. 
Kalktı, bir müddet yatağının i
çinde oturdu. Gürültü ve patırdı 

- Doğrusu, soğukkanlılığınızın 

son Mrece hayranıyım, dedi. Hal
buki benim ne perişan halde ol
duğumu hiç merak etmiyorsunuz. 

- Evet, bugün halinizde bir 
paşkalık olduğunun farkındayım. 

Fakat söyleyiniz bakalım, ne var, 
ne oluyor? 

-Hatırlarsın ki, ben elimde
ki bütün vasıtalarla seni yükselt
meğe karar verdiğimi bir gün söy
lemişbm 

Aynanın karşısında incı gibi 
dişlerim muayene eden Janet: 

Doğrusu, ne yıikselmek, ne 
duşnıek, hıç~ r benı alakadar et-
ru,yor, dedı • 

- O halde sız benım zannett.-

Bekir ismi~de bır ıatı döğmek
ten ve iki d!şini k:rır.aktan suçlu 
Cevdetin muhakemer:ne dün bi
rinci sulh cezada devam edildi. 
Dünkü muhakemede iki şalıid 
sorguya çekildi. Bur.lndan Mi
bal hadıseyi şöyle anlettı· 

c- Bundan bir, buçt.'k ay evveL 
bir gün Bek:rin k:vn-egj önünde 

duruyordum. O sırada cevdet gel
di. Onunla şuradan buradan ko -

nuşurken, BE>kir koh,·eden çıktı ve 
Cevdete. 

- İçtığin ahvelerın para ını 
ver, ded Cevdet de. 

- Şimdi param yok, bir hafta 
sonra veririm, dedl 

Bekir hiddetlendi 

- Ben senden par mı almasını 

bilırım, dedi. Sonra or.t• yakasın
dan tuttu. Yıızüne bır tokat vur-

du, Cevdet de Bek re bir kafa vur· 

du. Onları ayırmak .. tedim Fakat 
muvaffak ol:ımadım Agor Haç'k-

yanın dükkal'ma koş um. Onu ça

ğrıdım. Beraber vak'a maahlline 
geldik ve onları ayırdık .. 

Mihal'den sonra d:nlenen Agob 
da: 

- Kavganın scbeb.nl b .miyo -
runı. Dukkanımda çalışıyc.rdum. 

Mihal telfışla d.ül<kfınıma g'rdi. 

Bekirle Mu tafanı'l c"öğüşmekte 

oldukların. süyled, M ha: i'e on
ların yı.rına gittığ. 'lll7. za an her 
ikisi de birbırinc vm uyordu. Be
k irin ağzınd, n da kan akıyordu. 

Hakim dinlenen ammP şahıdle
rinin ifadeleri ile Cevdeti su lu 
buldu ve 15 lira p•n cezasına 

mahkfım ettı. 

gittikçe fazlalaşıyordu. Nihayet 
!kadın kocası SalilU de uyandırdı. 
Lambayı yaktılar. Me,cleyl öğ
renmek içın kapının önüne çıktı
lar. Bu esnada N esıme koşarak 

onların yanına geldi ve sağ gözü
nün üstündeki şişi gü.stererek: 

- Fikri vurdu, dedi. 

Nıhayet vak'a mahalline bekçı
ler ve polisler geld le- kalabah
ğl dağıttılar. 

Bu gece muharebesin n mu a
kemcsirıe dün de iki oci Sulh Ce

zada devam edildi. Dünkü mu
hakemede bıı•kaç şahid dinlendi. 
Duruşma sonunda hakim iki tara

fa sulh teki f etti Fakat Mustafa 
ve refikleri bu teklifi kabul et

mediler, İsmaı. ve arkadaşlarının 
cezalandırılmalannı istediler. 

Muhakeme karar vermek içın 

on bir mayısa bırakıldı. 

ğimden daha çok kuvvetli yara -
dılışta bir kadınsınız. Benim asıl 
söylemek istediğim şu idi. Ver
say sarayında boş bir yer var. Siz 
burasını bütün güzelliğiniz ve ca
zibenizle dolduracak vaziyette bu
lunuyorsunuz. Bır gün sizi Ver
sayda görmek isterim. En küçük 
arzu.arınızın bile derhal yerme 
getirileceğini tabu tahmin eder • 
siniz. 

- Bar.a kalırsa, sarayda oyle 
olması ]Azım, fakat ben saray na
sıl gidebilirim?. 

Kont Dubarry gen kadının 

karşısına oturdu: 
- Janet, beni dmler misin? de

di, söz veriyorum ki ben sen be-

Gazozlar 
Kontrol 

Edilecek 
Seyyar Gazozcuların 

Faaliyeti Artlı 
Havaların ı.smması.!e §ehrımiz· 

de gazoz sarfiyatı ar\wağa baş -

lamıştır 

Bu ara seyyar g&wzcı..luk da 

hayli rağbet edile.'l b;r iş olmu§

tur 
Laalettayın ikı kova icıne bıraz 

su ile birkaç parça buz doldurup 

bunJa,m ar~sında soğuttukları 

gazoz şişelerini 190 p:.raya v 3 

kuruşa satan seyyar razozculara, 

bilhassa ka!ıthalık iş SEmtlerinde 

adım ·başında t :!dü! olunmak

tadır. 

Şişe başına 20 • 30 para kfırı olm 

bu işin görduğü r •ğtıcl mukabil 

bazı sıhhi rr.ahzurlan olduğu gö

rükrek BP!ediyece h~kete ge -

çilmi tir 

Ezcüm e bu şek:.ldc satılan ga -

zozların ağızla içıldığl, yani bir 

şişenin müteaddid k.mselerin ağ

zına girip çıktığı görülduğündcn 

seyyar gazozcuların yanlarında her 

halde bardak bulundurmaları ve 

bardağ~ konmadan gazoz atılma

ması teMln olunaacktır 

San.yen; billıa.ssa bazt uc ga

zozların içindekı ker ve soda 

miktarının da hiç denecek derece

de az olduğu şikfıy<'l ~dildiğindcn 

Beldıye reisi ;; · bu hususta da hal

kın aldatılm~sına neydan ver -

miyecekt.r. 

Diğer taraftan yaz miııoasebclilc 

bütün gazoz it!'allith&nderi de ay

rıca sık, brr tP!tişe tabi tutula -

caktır 

Talebeler için 
Rozetler 

Hazırlanıyor --
Her Mektebin Bir 
Alametifarikası 

Ola~ak 
Ek.er an aı ce mes'ek men -

sublarının olduğu gibi orta, l'se 

ve ytiksek mekteb talebelerınin 

de birer alameti farıka; rozetleri 

bulunması muvafık görüll!'liştür. 

Avrupamekkb v kol' Jle nin 

hepsinin ayrı ayrı kend lerınc 

mahsus bir rozctlerı bulunduğu 

ve bütün U>lcbclcr her an bum• 

taşımağa mt-ebur oldıık' ır. gıbi ta

lebelerimız de temsil ettikleri 

mekt<?bi belırten rozPtlerı her va

kıt yakalarında taşı~ acaklardır. 

Maarif Vekaleti bu maksadla 
niJ'tluneler hazı•l•tarok rozetleri 

şık bir şekilce yaptı.arak ve önü
müzdeki ders yılından itibaren 

bu suretle her mektebın bır rozeti 
olacaktır 

hemehal saraya sokarağırn. 
- Fakat neden buna lüzum gör

düi?ünüzü aıılıyamıyorum. Ben 
burada sakin ve asude bir hayat 
geçiriyorum. EVinizı derli toplu 
bulundurmak için elimden geleni 
yapıyorum. Size karşı son der~ce 
müsamaha gösterdiğim! takdir e 
dersiniz. Sabahları eve geldiğiniz 
geceyi nerede geçirdiğinizı h~ -
bir zaman sordum mu? İyi bır a
henk içinde yaşadığımızı zanne -
diyorum. Ufaktefek kavgalarımız 
olmuyor değil Fakat bunları ça
buk unutuyoruz. O halde niçin 
kendinizi yeni bir maceraya at -
mak istıyorsunuz? 

Kont dudaklarını ısırdı· 
- Pekfila' Dedi, bu bahsi şım

di burada keselım. Sonra konu
§UTUZ. Fakat bir şartım var. 

Genç kadın gt.ilüms yerck cc -
vab verdi. 

Şartınız bervechıpeşın ka
bul ediyorum. 

Ankara ve İstanbul 

/A 
nkarada çıkan •Ulus• refi
kimizin bir kö~e~inde, iri 
harfleri yazılnus, Ankanı 

bele4iyesiııin bir .ilinını gördüm. 

İlim aynen şöyle idi: •Halkın na

zarı dikkatine, Belediye reisligin· 

dea: 1 l\layıs 1939 tarihinden iti -

haren kasap dükkiıılnnnda atı

lan kuzu etlerine IMış ve ciğer iliı· 

vesi meııedilmi~tir. Et fiatı yine 

40 kuruştur. Sayın halka ilim olu· 

nur.• 

Evvela yuau itiraf ede ·im. &,

neler ,.ar ki İstaııhuldayız. Hepi -

mis biliıll .Neden saklıyalıın?. i..
tanbul belediyesinin, böyle bir 
mevzu üzerinde, bu derece neza

ketle yazılıuış, yani demokra'i -

nlıı esası olan vatanda a sa~ gı 

hissile bu derece alikalı ve c n -

dan bir hitabını uzun yıllar gor· 

medik. İstanbul haklı, • -akın za

mana kadar, İstanbul belediyesi 

için idcta bir yük, bir fula angar
ya idi. 

Hanı vakıile bir m rif nazırı 
varmı: 

- Şu mektebler olmasa, neza. 
reti ne iyi idare ederdiııı, derıni • 

İstanbul şehri i~indekiler de 
böyle idiler. 

Ankanıhlan ve Ankara beledi
yeioini k1sk•nmadım dersem. ya • 

lan söylemiş olnnırn. istanbulda 

u et meı.ele i bir türlü hallcdiJe. 

meıniştir. Nihayet, galiba. ümid 

de kes~ olacak ki narh bü -
bülün kaldırılmıştır. 

Anlı:arada kuxu eti 40 kuru_"8 

satılırken. İstanbulda b1'ı, S5 ku
ruşa alıyoruz. 

onra, A.nkaranm i mi de •pa .. 
halı §Chlr• dir. 

Ankaranın her eyi guzel ... Bil
tün menı1eketin Ankaralasn1ası 

temennisinden ba•ka bir ey SÖ). 

lt>miy~eğim. 

1lE.5AD FEYZi 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Ölülerimize Sayğı 
Gösterelim , •• 

Edime-kapıdan bır olu. uc u. 
;ruıyor: 

•Havalar L-,.ındı. halk şehlr ha
riclıte, lurlar& ~ur. Halkın il-
mı. lıava atmata llıll7amu lıeıil -
mi& l.alullr ederi&. Fa.bı Edinı.e
kapı. Silivrikapı~ Topk!ıl~ı ve t:I~ 

varı l'lbı ~lr ha.rhJnde b lum. 
1ar meıarlıkl&r da bir ntvi m(".SI· 

.re UlinJ al.nuıt bal11nayor. nl1J'8. 
J'& &elenlt-r kahlr1f'rl tl!nl•orlar, 
kabir laı;lannı ıun,.orlar halta 
bası 11.lm<<lor b<-rabtt l"tlrdlk -
leri rakı tllJt·lerlle h;rf>I "°'rası hl· 
Je kuru~'orlar. 

ÖIUlerimiıe kaJ"\ı niçla bu l.a
W saJ·rısulık .-o. tt·ri.JU1'11% nnla

llllJ'OnmL. ILuum. maarlıkl&ra ilim 

aeııln slnııe<inl mm•lmlyor. Bat· 
Ü laaJkunudan bas.ıla.nnın oıu. .. 
!ere 11....., ıröstcrdlktc-rt bu n•
ouhlı. bUe Unun"" ddlldir. 
Falı.al klattten bu çirkin mansa
l'&DJD ÖD Üı almak mumkun de· 
fllmlacabab 

Bugünlerd Mo.yo Mo an 
soframıza gelecek. Ona karşı m.im
kün mertebe iyi muam<'le gostcr
menızi rica edec~ğırn. 

- Mösyö Moran mı? Şu taşı -
dığ:ı elmaslar kadar zekası da ka
ba insan mı? 

- Evet, bu ada mm hoşuna gı ı. 
menizi istiyorum. 

Janet gülümsedi: 

- Bu ..ş, o kadar zor bırş~y de
ğil, dedi, zannederim, bu Môsyo 
Moran benden pek h !anıyor 

Janet, Mösyö Moran'ın eve ge-
1.işlnin yeni bir haberle alika ı ol
duğu~a şüphe c•miyordu. 

Nitekim iki gun geçmedı. Mös
yö Moran Jüsyen sokagındaki ko
nağa gelmişti. Uzun hoylu, t:zun 
boyunlu zayıf bır ad mdı. Konuş
tuğu zaman. ağzı kul kları~a ka
dar açılıyor, bütun dişleri mey -
dana çıkıyordu. 

( D~vamı t.'OT) 
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1 İNGİL TERE ve ALMANYA 1 j Meraklı Şeyler j 
SABUNUN MENŞEİ Hava Kuvvetleriı 

Arasında Mu ayese 
Pek karanlıktır. Plln; sabunun t- '••••••••••••••••••••s;,'W••••••••,••••••••••••••··

tadtnı Golua'hlara atfeder. yai ı · 
ve külü kartŞtırarak yaptıklarını söy
ler. 

Pomoei harabelerinde bir sabunba .. 
ne bulunmuştur. Litinlrr sabuna Sa
po, Franstzlar da Savon. derler. Buna 

Saadetin Sırrı 

Almanların Eski, Yerıi 6000 
Tayy~releri Varmış 

• 
1ngilizlerin Hesabına Göre, Almanyanın Tayyare . 
inşaatı Bundan Sonra Gitgide Ağırlaşacaktır 

W eni gelen Avrupa mabua • 
tına bakarak bugün Alman· 
yr. ile İngilterenin hava kuv· 

vetlerine dair verilen malumatı 
gözde' geçirmek 13zım geliyor: 

Geç·n gün avam kamarasında 
Hava Nazırı lngilterenin hava 
kuvv~tlerine dair beyanatta bu • 
lu .. urken anlatmak istedi ki bazı 
avcı tayyarelerine otomatik top
lar konması muvafık görülmüş -

: tür. İngilizlerin tayyarecilikten 
bahseden bir mecmuası bu husus
ta şu mahimatı vermektedlr: Tay· 
y.relere top ko;mak için bir za-
.~danberi tecrübeler yapılarak 

ınühim bir fabrika da buna ça -
lı~nakta<lır. Bugün tek satıhlı av
cı tayy&re!erinden ikisi 8 mitral-

,.. 

Alman tayyare fi!osmıdan bir grup 

yöz ile teçhız edilmiş bulunuyor. 
Fakat yeni yapılan toplar bunla
rın yerine konabilecektir. Her tay
yarede en aşağı 2 top bulunacak
tır. Her biri birer tarafında ol -
mak üzere her biri 20-23 milimet
relik olmak üzere, hatta 4 tane 
top konması imkansız görülmü -
yor. 

İngiltereden baska bazı memle
ketler de bir takım avcı tayya -
relerin~ her biri 2~ rı:limetrelik 2 
top konduğu görülmüştür., 

Amerikada tecrübe için her biri 
37 milimetrelik olmak üzere bazı 
avcı tayyarelerine 2 top kondu -
ğu da olmuştur. Bu tayyareler çift 
motörlüdür. İngilterede ise avcı 
tayyarelerine konacak toplar yu-

L A L E sinemasında 
Büyük GALA 

En büyük Fransız yıldızı VİVİANE ROMANCE'ın en tanınmış 
Fransız muharriri Francis Carco'nun görülmemiş şaheseri: 

KADINLAR HAPİSHANE! 
Programa ilave olarak Metro Goldvin Mayer Jurnal 

RE N K L 1 rA f K 1 VALTDISNEY 
Yerlerin evvelden kapatılması rica olunur. Telefo.ı· 43595 -
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J 
karıda dendiği gib• 20 den 23 mi
limetreye kadar oi acak ve Fran -
sızlarınkine benziyecek:ir. 
Almanyanın hava kuvvetleri ne 
kadardır? Avrupa gazetelerinde 
yeniden tazelenen bu sualin ce -
vabını yine o gazetelerden almak 
imkanı var. Yalnız şunu da söy!e
meli ki Alınanyanın ne kadar tay
yaresi olduğunu fazla ve el<sik 
kalmaksızın söylemek mümkün 
değildir diyenleı de çoktur. İngi
liz gazeteleri bundan bahsf'dcrken 
Almanyanın hava kuvve.terinin 
derecesini isabetle tahmin etmek 
mümkün olduğunu yazıyorlar. 

Ortaya çıkmış bir takım rakam
lar vardır ki bunlar doğrudur M e· 
sela İtalyanların çıkard•ğı Al:ı d' 
İtalia adlı resmi tayyare mecmu
asında buna dair verilen rakam -
!ar İngiliz gazetelerinre de itibar 
edilebilir görünmektedir. 
Almanyanın kuvveti mevzuu 

bahsoıunca İtalyan mecmuasın:n 
bunu az görmıycceğı tabiidir. Fa
kat bu mecmuanın yazdığına gö
re Almanyanın bugün ta\ yare 
m.ktarı şuna \'armış bulun uyar: 
6,000 harb ta: ıaresı. 

B rmcı saft.ı harbe sokulacak 
ve i.'ıtıyat o arak kullanılacak o

(Devor'l.ı 7 bıci sayfada) 

Bu)!.ÜD matinel rden itibaren Sinema Yıldızlarının en güzf li 

İPEK Sinamlsın~a DOROTHY LAMOUR 
Akim Tamirof - Johıı Barrymor Uırafındantcmsil edilen 

sebeb dr, ilk ~abnn fabrikasının itaı
yada, Savnn şrhrlnde açılmış olması
dır. 

111 ivct RAYIIŞ HÜKl'J\IE1TNİN 
RES:\rİ CELLADI 

Almanyanın rrıo.mt crJli(lı Ilüı'o 

Bantz'dır. 

Uç "ot:ne içinde halta ile kafalarını 
krstlfi mahkfımlar'lD sayısı yüzden 
fazladır. 

Hügo llantı.'m boyu 1 metro 92 san· 

tim. aiırhtı da yüz kilodur. ı 
Evvelce :tıtrembur&'da bir pa:.;tact dilll 

tanmda t:ılışıyordu. Sonra cellid oldu. 1 
Balta:;ınuı ııJ:ırhtı on kilodur. İdam I 

sırasında l'i.itür•e kadife blr ma..t\ke &:e· 

cirlr. llantz, az zamanda ze,ı.ırin oı .. 
mu,tur. Aile!il ile beraber rıbat bir 
ömür si.ı.rmckUdlr. 

Gt'uçler, vrr~l'' dolayL-.Hr ve yaşa .. 
Yl1 tarzlarlle mafsal a.fnl:ırına nam .. 
'!ettirler. A,aiıdakl vesayaya rl<&yet 

edrrJerse bundan kendılerfni Jrısmen 

ve: hazan da tamamlle muhafau ede .. 
blllrh r; 

Bedeni faa11yeU Jcab eUlren bir 
meslek s<"çınek· Amelelik, ziraat işçi .. 
llil. askerlik, ve denlzclhk ~bl 

Hcrl'Ua. açık ha\'lld1. Jlmna'Stl~ yap
mak, mümkün oldutn ka.,Jar vür:ud.ü 
yormadan SJ>Orla meşzul olmak. 

ten sonra erken yatıp uyumak. sı .. 
cak veya sotuk banyo, duş... l>Pnb 
ba11yosu. yüzme. 1'-lasaJı ihmal etme -
mek şa.rtlle.-

1.n Çok sebze. ı;üUü. ı;cyler, taze yu
murta, taze bahk, me)"Va sibl ş.eyler ye

mek. Su ve s1cak l('ktler, hafif t.iıa iç
mek. 

Şafakla beraber Vt'ya daha -nvf'l 

kalkmak. Akş:.mları, haflf bfr yemek
ten sonra. erkenc!en yatıp oyum~J<. St· 

cak odada yatmat•ıak. Yatak c:ı:lasıwn 

günı·şe bntı olm<'sını temin e;mek. 

Sabahları kırla.ı.dt\ sıhhi bir grzintl 
yapmak. t~e l'lderken yaya. y~riUnek, 
veya kısmen .•• 

YANGDI TULU~lBALARI 

Mtlii.dın lklncl asrınJa. Rom'.\da yan
cın tulumbalan kullan,hrdı. Bunların 

ılah~ eskiden lca:I olundufu muhalt
l<aktır. 

Oolanılalılar, on yedinci "'nn b••· 
Jan,:ı.cında, Fransuıar da sonlarına 

do .. rru yannnlan sOndürmek lçiu tu
lumha kullanın.ata balladılar. 

Yazan: REŞAD FEYZi 

K 
ardeşim Melahat, 
Senın bana yaptığın tavsi
yeleri tutarak evlendim. .. 

Kendimi olgun ve tecrübeli ad • 
detmiy<ırum .. i;iimdi senden uzak 
olmamağı rıe kadar çok istiyorum. 
ÇünKı.i, hiila, seı:in tavsiyelerıne 

muh acım .. Bütiın günlerım, seni 
düşunmekle geçiyor. Evleneli bir 
sen oldu ... Hıila halaylarının de -
vam e!tiğini zannedersin ... Hal • 
buki hayır. .. Hayır Meliha ... Mes-
ud değilim ... Hatt• eana bedbaht 
olduğumu söyli_vebilirim. İlk iki 
ay;m tatlı geçti ... Fakat, sonra ... 
Dü~ünüyorum .. Bana lıuz;ırs;ız

!uk veren, rahotımı bozan stbcb
ler nelerdir?. Hakıkatte, sarih bir 
şey de yok. Bellibaşlı bir şikayet 
mevzuu var, diyemem .. 

Fakat, asıl mesele şu: Anlaşa • 
mamak ... 

Kocamla anlaşamıyoruz. Kavga 
ettığimizı zannetme .. Şimdiye ka
dar, bir gün bile, bir ihtilaf mev
zuu üzerinde karşı karşıya gel • 
miş değiliz. Ha:ta, birbır:mızi in
citecek birşey bile söylemş deği • 
!iz. Sert bakışlarımız, hallerimiz 
dahi vaki değildir. 

Fakat, bizim anlaşamamazlığı -
mız ikimızin de kalbinde ... Bır iç 
huzuru ve rahatı yok ... Söylemi· 
yoruz. Konuşmuyoruz. 

Fakat, ikimizin de ayni hisde 
olduğunu ikimiz de biliyoruz. Dü
şünüyorum: Bunun sebebi nedir?. 
MuhakkRk ki kocamı sevmedim ... 
Sevmek için gayret ediyorum. 
Muvaffak olamıyorum. Onun da 
beni sevmediğini, bencien hoşlan
madığını biliyorum. Fakat, ne ga
rib birbirimize, sevişmediğimizi 

hiç itiraf etmş değiliz. Bilakis, ara
sıra, münasib vesilelerle, birbiri
mize: 

- Seviyorum .. diyoruz. 

Kardeşim Meliha... Senden 
tav;iyeler beklıyorum. Ne yapa-
yım?. Bana fikir ver ... Mes'ud ol-

ı••••••••••••ll'l'llp mak için ne yapayım ... Bugünkü 
hayatım benim için bir azab, bir Acele ed"niz 1 

Beyoğlu istikli'ıl caddesinde Sa
k:ırp.ı sineması karşısında 

MOTOLA 
Gömıek 

ticarethanesinin 
ş,mdiki dükkanının terki hase
bıle ve Ticaret Odasının müsa

adcsile yapmakta olduğu 

Tenzilatlı satışından ilk 
günle inden ibtifadc 

e Hniz. 

ıztırab ve işkence oluyor. Ruhum
la acı mücadeleler yapıyorum. 

Bu, beni yoruyor. Bu acılara daha 
uzun zaman tahammül edemem.. 

i Fakat, kocamı sevmemekle be -
raber, ona hürmetım vardır. Ba
na tevsiye edeceğin fikirler ara -
sında, ayrılmak, asla olmamalıdır. 1 

11 Ayrılmak istemiyorum. Mes'ud 
11 olmak istiyorurı:ı. Saadetin sırrını 

li' 
1 

1 

öğrend .. ğltn gün, mes'ud olacağım. 
Gözlerinqen öper, cevabını sür'at
le beklerim kardeşim .. • 

Karde~im Leyla, KADIN ve DENİZ En iyi cins bütün stoklarını re- Mck!,ubun beni çok düşündürdü 
ve ü.'dü. Bilsen ne kadar müteessir ırnl:ıet kabul etmez f!atlarla el- ı 

Fransızca sözlü filmı takaım eaılecektir. den çıı ·ar .. nah.taaır. 
Ayrıca: Sayın halkımızın arzusu üzerıne bu haitt.nın büyük 

1
. oldum .. Ben, seni mes'ud zan -

muvaifakiyeti O/o 25 ilô. 45 nedıyo:dum. Çünkü, mes'ud ol • 

3 Ahb Ç l Harbe G•d• 1 maman için, hiç bir sebeb yoktu. 

Türkçe ;::ü film7:~tş4,:: ve 7,45 de gö:-üleb:lir~yor 1 tenzilat I ~:;~:r g:i~ç;~s!~'..~azanıyor, mü-

Jlııılı--•••-•-•••••••••-Ka•d n ve Deniz filmli ıl •sa•a•t•2•.~•0u·•5•,4•5•v•e·· .
8
9•d•a·---• I ....... f\ .. c•e•l•e•e-diniz ! i ,1 Se• işerek evlenmediniz. Fakat, •ıır-:mmımııi, seviş• rek evlenenlerin ekseriya 

ne kadar bedbaht olduklarını gör
müyor muyuz?. 

Ben, ümid etmiştim ki, evlen -
dikten sonra sevişeceksiniz; bir -
birinizi daha iyi anlıyacaksınız. 

Mektubundan anlıyorum ki, ma
alesef öyle olmamış ... 

Benim en ziyade mühim bul -
duğum nokta şudur: 
Kocanın da seni sevmemesi. .. 

Fakat, bu hükmü verirken, sakın 
aldanmış olmıyasın?. Bu karara 
varırken, nasıl hadise ve tecrü -
bel erle bu neticeye geliyorsun ... 

Biz kadınlar, hislerimizde çok 
zaman aldanırız. Gönlüm arzu e
diyor ki, sen, hislerinde aldan • 
mış olasın ... Senin saadetini te -
min için iki büyük ve mühim me· 
seleyi halletmek lazım: Biri se • 
nin kocanı sevmen ... İkincisi de 
!cocanın seni sevmesi. .. 

Senin kocanı sevmeğe çalışma
nı tavsiye etsem ve sen de bu işi 
yapsan ... Neticede de kocanı şid
detle sevsen ... 

Fakat, bu, senin saadetini temi
ne kafi gelmiyecek... Çünkü, o 
zaman, kocanın da seni sevmesini 
ayni zamanda, temin etmiş olmu
yoruz ki ... Belki, bu takdirde, se
nin ızlırabın daha fazla artacak, 
kalb üzüntün, seni daha feci mü
cadelelere sevkedecek .. O zaman 
maddi ve manevi yorgunluğun, 

seni dana beter harab edecek ... 

Kardeşim Leyla.. Sana tavsi
ye edebıleceğim muayyen ve sa
rih, ayni zamanda müessir bir fi
kir ne olabilir?. 

Hayat uzundur. Bütün bir öm
rü acılar içinde geçirmek kolay 
değildir. 

Şimdi sana bazı sualler soraca
ğım. Bu suallerden her hafta bir 
tane sana yollıyaeağım. Bunların 
hepsi, kül halinde bir saadet an-

·-----==== 
V<! hırden ye;ıı 1.'ir çığlıkla: 
- Bayılıyo:·um galiba .. 
İçıme ağırl.klar geliyor .. 
Diy ~ arkaü~tü karyolaya uzanm~k isledi, Bü

tün bunları sö;ler ve yaparken kafcosı;;ıı01 içir.den 
de: 

- Doktor ~eni burnunun ucunC.:n yakaladım. 
Artık elimden rurtulamazsın. Bu fırsat b..r i<ere 
daha gelmez. 

Diy0rdu.O: 
- Ay .. 
Vayy!. 
Bayılıyorum .. 
Diye karyo!aya uzanmak lsterker Fazıl hemen 

yaııına ~okuldu Genç kadını belinden kavradı, şiş· 
kin . tomur !omur duran göğ3ünü kendi göğsüne 

yasladı: 

- Karıcığım! 

!loş yere üzülüyorsun 
Yapma .. 
Etn.l!. 
Do3ru d~~ıl bu yaptıkların. 

lıklı idi Güne,Vin kucağınd:"..ı karyobnm kenarına 
bin 'n ii ~·'rini uğmıya başladı. Bir yarıdan da söy
leniyordı.. 

- Benım ~en:ien s klı 11cyi1"' w.r kı? 

YOS 
~o. 150 

Yanlış anladın .. 
Ben onu senden saklamamıştır.ı .. 
Bu ci.ımleyı söyler söylemez ge'.lr kadın, san.iti, 

ba,·ılan kendis\ değilmiş gibi birde•ı ciineldi: 
- Kimden sakladın ,jyJe ise?, 

Diye sordu. Bu anda doktor ela içinden pa;;ar
lıklı idi. Güneyin kucağeıdan karyolanın kenar_ına 
dökülen ellilik banknotlara baka, bakJ bu soruyu 
karşıladı: 

- Sen Sanyere gidelim dcmed!'l mi? .. Ben de 
urbalarımı değiştirirken aklıma geld~ parayı ce
bimde bırakacağıma şöyle halının altm:ı koyayım, 
kimse görmez, birşey de olmaz dedim. Bu parayı 
ben ne üze•imd!: götürebilir<i·m. Ne cfo o.el oC:a
sında açıkta b:rakabilirdiın d~ğii mi'! .. 

Ve devam etti: 

- Bugün yurtta hes.ıb gördüm Muhasebeci 
bir y ınl,şlığın uzerinde tak ldı hld,. Bu yüzdtn 

Yazan: ETEl\l İZZET BENİCE-------
geç oldu Parayı bankaya gô-ıdertr.ıe<J.iırı Üzcrım· 
de buruya get.rdım .Şımdi de sokağa çıkıyoruz. 

Başka r.0 yapabilırdim?. 

Bıı siızlcrden sonra. Gi:!leyin gözleri birden 
ışıldadı. Kafasının içinden: 

- fü.,,ka. Banka .. Ben'm arka~ındnn ko,;tu -
~um ka5a. Şımoi sen ba ... ı{atıı, kas:::.nt görürştin!. 

Diy~ konuş'.u ve birden parladı: 

- lJoktor ben !•uru liıfa kanac~k bir budala 
değ'lim. Sen parayı otelciden, ralınmaktan değil, 
benden sakladcn. Bilmem ne sanıyordun, param 
kapacak mı idım, çalacak mı idim? Na yapacak • 
tım?. 

Doktor üs!ü'te and içiyordu: 

- GOılerim kör olsun değil 
Send~n n.~in saklıyayım~. 

G('nÇ kadın dinmiyen bir kasırg:ı. i~;ndeydi: 
- Br:nden saklanıam:ştın c!a odayı girdiğim va-

kıt nedrn karv0lanın hnarına büıüldün? .. Niçin 

bana ye;e düşüıdüğüm bir kağıdı olıyorum diye 

yalan söyledin? Sen hem bir büyük ya!ancısın. 
Doktor çırpınıyordu: 

- Sana i~~ediğin güveni veririm !<i, senden bir 
şey sak!?madım. 

Fak~t. sen öyle birdenbire üzerime geliverin· 
ce ger.;~kten cüç bir durumda kaldım. Ne yapa

cağımı §•şırJım. Böyle düşüneccğiı:i arıladığmı için 
öyle sö1ledim. 

Gür.ey göz:erini parlata parlata: 

- Bak, bak. bu dakikada bile yatan söylüyor· 

sun. Dilin dolaşıyor. Benden utancıığın için suçu

nu şimd! onarr.ıaya çalışıyorsun. 

Söylediğim gibi artık benimle konuşma. Git 

buradan. Benirr. kocam yok. Ben yalancı, bana ina· 

nı olmıyan, beni arsız, hırsız sanan bir adama karı

lık edemem. Onun koca diye yüzüne bakamam. 

Genç kadın, bu sözleri söyler töylemez başını 

yastığa koydu. birden hıçkıra hıçkıra ağlamağa 

başladı. Hem ağlıyor, hem söyleniyordu: 
- Ne yaptım da sana vardım? 

tDevamı var) 

keti veya mes'ud evlilik reçett51 

halinde olacak... Sorduğum şef 
yapıy"1'san, bana, evet, diye ce ' 
vah vereceksin ... Yırpmıyorsaıı. 

hayr, diyeceksin .. Ve, bu ıa\fSI· 
yemi derhal yerine getireceksin .. · 
Bir müddet tatbikattan sonra, b•· 

(Devamı 7 inci ,;ayfnda~ 

Ankara Radyostl 
auot!M 

17.31 İnkılib tarihi denlerl - s-Jl'' 
evinden naklen. 

18,30 Procram. 
18.35 MIW.lt (Konserlo • Pi.) 
19 Konuşma (Zıraal saaıt). 
19,15 Türk müzlil (Fasıl heyeıt)o 
Tahsin Karakuş ve arkadqJarı. 
20 Memleket saat ayarı, ajaDS .,. 

meteoroloji haberleri. 
%0.15 Türk mıizlil. 
CalAnlar: Cevdet Cai1a, Fahire ftt" 

san, Refik Fersan. 
Okuyanlar: Sadi Boııses, aadll' 

Neydik. 
1- Suzlnak peşrevi. 
2- Sadullah atanın - Su:ılnak Jsf 

semaisi - Kapıhr her sören. 
3- Ud.1 Eşrefin • Suzinak şark• " 

Benim yarem &"lbl yare bulunmas. 
5- Cevdet Cafla - Keman ta.ksıı0L 
6-- Yesari Asurun - Nlhaven& prıt .. 

kıimdurlar. 
Yaz geldi clclm. 

7- Rahmi Beyin • Bayatıaraııs" 
ıarkı • Bana noldu dellştl. 

8- Sadettin Kaynafın - Bayaıt•.-· 
ban şarkı • Ömrümün neş'eslz. 

bl· 
9- Sadetıln Kaynatın - KürdUI 

cazki.r farkı - Bir sün :raşadık. 
10- Dalk türküsü - Seala r•sı' 

kıta benzer. 
21 Kontl$m&. 

Zl,15 Esham, tahvilli. l<ambl1° 
nukut ve ziraat borsası (flat). 

21,25 Neı'ell pliklar - R. 
21,30 l\lıizlk (Küçük orkesln - şefi 

ecfp Aşkın). 

22,30 Müzik (Aryalar - Pi). 
23 l\lüzlk Cazband • Pi.) 
23.45 • %4 Son ajans haberler! " 

yarınki program. 

YAKIN 

12,30 Proırram. 
JZ,35 Türk müzlfl - Pi. 
13 l\femleket saat a7arı, aJatıJ .,e 

meteoroloJI haberleri. 
13,15 • H Müzik (karışık proırt"'' 

Pi). .-

1357 Hicrl I 1355 Ruırıl 
Rebiülevvel Nisan 

14 21 -...... __ 
1939, M 5, Gün 124, Kasım 178 

4 Mayıs PERŞEMBE ---
Vakitler Vauti E,saol 

ıa. da. ~ --
Güne~ 4 54 9 46 

Öğle 12 11 5 oz 
İkindi 16 04 8 55 

Akşam 19 08 12 00 

1 
Yatsı 20 53 1 44 

İmsak 2 58 7 50 
~ 



liST ANBUL'un İÇİNDENi ŞAKA 1 

Cevahir Bedestanında N e-''F-R;~.e~~=~~: ~:~:rn~::. 
1
- t e v !anıyor. Fakat, düğünleri 

S e
• rsenız ar • • • yapılmazdan evvel, iktısada ria -

yet edip etmediğim öğrenmek is-
tiyor. Bir gece kor.uşwfarken: 

Yalnız Bir şey Yok: Alışveriş 1 
- Melek, divor. Eir kadın tanı

yorum. Her gece yatnğına uzanır, 
saatlerce kitab okı;r, eiektrik sar
feder. Sen de yat~kta ldtab okur 
musun? ... 1 Yazan: Recai Sanay 1 

ilirsiniz ki Çarşıda iki be
de.sten vardır. Biri Sandal 
Bedesten. dığPrı İç Bedes

t<n ... Yani şu .cevahır Bedesteni. 
dedikkri yer ... 
r Sandal bedesteni, belediye tara
ınctan idare olunan resmi bir me

zad Yerıdir. En kıymetli cevahir
den en ufak eşyaya kadar bura • 
dar herşey satılır. 

Benim bu yazıda bahsetmek is
~edığiın Sandal bedesteni değil, iç 
edestendir. 
Burası eski ve antika şeylerin 

Satıldığı eski bir mezad çarşısıdır. 
Belki aklınıza şöyle bir sorgu 

gtlecek: 

- Böyle birden&ire antikalar
dan bahsetmek nereden aklına 
esıı ?. 

I!akkmız var amma, bu bir te
~adüi oldu. Oradan geçiyordum; 
h aktım, burayı e~kisinden çok da
a tenha, hareketsiz ve sessiz bul

dum. 

h Dükkanctlardan kimisi tezga -
ına yaslanmış uyuyor. kimisi ca

Iııekanından çıkardığı antikalar 
~anında dura dura antikalaşmış 
ır tesbihi parmakları arasında 

Çevire çevire hulyaya dalmış, ba
~ısı da yanıbaşındaki komşusile 

1 
aşbaşa vermiş işitilmez bir ses
e derdleşiyor ... 

d ~u hali görünce merak ettim 
.?grusu, kendi kendime şöyle dü
iUndüın: 

- Acaba, dedim. Bu cevahir 
Yatağına da züğürtlük çöktü de, 
0nun için mi herkes böyle derin 
delin derin dilşünceye dalmış? 
0"alığa kasvetli 1:ir ~ükıit çök -
Iııüş?. 

_Biraz yürüdüm, gördüm ki dük
İtanlardan bir kısmı kapanmış, ke
ll•nkierinde birer küçük kilid a-
sıı, M k' b" b"t" tt · ·· era ım us u un ar ı. 

. Esnafla derdleşmeyi ötedenbe
tı severim; ene olursa olsun, ha
~r ~uraya kadar gelmişken bir 
b·ı dukkancı ile şöyle kısa bir has-
ıhaı yapıveririm .. Bakalım işleri 

~ası] gıdiyor? • dedim ve rasgele 
ır dükkana sokuldum. 

lta Dükkancı konuşkan ve sıcak 
~ n1ı bir adamdı. Hemen sohbeti 

0Yu.tuverdik. Sordum: 

1 - işler nasıl?. Allış verış yo -
u"da mı?. 

1 Can damarına dokunulmuş gibi 

1~kıldi, •sorma!• der gibi başını 
h ı Yana salladı, sonra bir elile 

1 
aştan başa bütün bedesteni gös
•rerek: 

\r - İşte ... cedi. Görüyorsunuz ... 
az;yet meydanda ... 

Mücevherat bedesteninde bir kuyumcu dükkanının umekanı 

saire ve saire ... Burada esnaf ol
mak o kadar kolay değildir. Eli • 
mize gelen her şeyin eskiliğini, 

tarihi değer'ni, kimin nesi, ki • 
min eseri olduğunu, ne kadar fi
at tutacağını derhal kestirmemiz 
lazımdır. 

- Müşterileriniz en ziyade kım
lerdir? 

- Belli olmaz ki ... Buraya dün
yanın her tarafından müşteri ge
lir. Antika eşyaya ecnebiler da
ha çok rağbet gösterir. Altın, gü
müş gibi şeylere pek o kadar e
hemmiyet vermezler. En ziyade 

tarihi kıymeti olan şeylere merak
lıdırlar. 

- İşlerinizin kesad gitmesine 

sebeb ne?. Şimdi eskisi kadar ec
nebi gelmiyor mu?. 

- Geliyor amma kaç para eder. 
Alış veriş etmedikten sonra ... 

- Neden etmiyorlar?. 
- Kimbilir.. Hele şu birkaç 

aydanberi, ceplerinden para çıkar
mak istemiyorlar. Ondan evvel 
bir kişi birkaç ,-üz lira bırakır gi
derdi. Şimdi nedense birkaç lirayı 
geçmiyor .. Lediği"1 gibi burada 
cevahir alış verişi pek kalmadı ... 
Elimizde bulunan antikacılık ... O
na da muşteri bulamayınca, işte 

böyle elimiz k-:ıynumuzda düşün
mekten başka ynpılac~k iş kalmı
yor ... 

(Det•amı 7 irci sayfada) 

- B>Lan, fakat dV ışığı olduğu 

geceler ... 
Bir hafta sonra rlü~ünlerinin ya

pı.aığını söylem~ğe. lıizum var 
mı? ... 

İSTATİSTİK 

Bay Cabi yaşlıca v~ istatistik 
meraklısı bir adamJır. İstanbul -

daki yangınları, cinayüleri, ka • 
zaları, fırtınaları hep günü gü -
nüne takib eder. Not &lır, dosya -

!ar tutar. Yılnız bu merakın ne 
işe yar~dığını bilen yoktur. Bay 

Cabi son günlerde de baska me -
raka dü!mlİştü. GlZtıelerin izdi-

vaç ilanlarını takib ediyor, not a
lıyordu. 

Bir arkadaşı sordu· 

- Yahu, bu ızd!va~ haberlerini 
ne diye topluyorsun·: 

- Elhamdıilıllah ı:r.emlekette 

nüfusumuz gittik<'~ artıyor. İzdi-

vaç ilanlarına bakıyorum. Evle -
nen kadın mı faz'.a, yoksa erkek 
mi? 

HAPİSHANEDE 

Gardiyan - (Bir mahkumu gös

tere:-ek) işte bu adam yirmı se
nedir bura.da oturuyor. 

Gazeteei - Kabahati nedir• 

Gardiyan - Ne bileyim? Ken
disi bile unutmuş. 

Yıldızlar Huraf eleı·e İnanırlar mı? 
Holivudda Yıldız Olunca, Ha raf ata 

• • • 
Bir Kadın 

İster inansın, ister inanmasın, Evlenir 
Boşanır, Yine Evlenir 

Meşhur Greta Garbo bile arasıra falcıları ziyaret eder, 
talihine baktırırdı 
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Model Buhranı 

Fransız Ressamla
Tl, Eskisi Gibi 

Güzel Vücudlu 
Model Bulamıyor _ //. 
P 

ariste, ilkbahar resim ser
gisi açıldı. Bundan bahse
den Parisli meslektaşlar, 

teşhir olunan tablolar arasında 

çıplak kadın resmilerının pek az 
bulunmasından şikayet ediyorlar, 
ve diyorlar ki: 

- Güzel vücudlu kadınlar ar -
tık eskisi gibi modelliğe heves et
miyorlar. Barlarda, kabarelerde 
oynamayı, filim çevirmeyi tercih 
ediyorlar. Hakları da var. Çünkü 
daha ziyade para kazanıyorlar ... 
Hakıkaten son zamanlarda Pa

risli ressamların atelyelerinde mo
deller çok azalm•ştır. Ressamlar 
çok para vermeğe razı oldukları 
halde istedikleri gibi model bul
makta müşkı.itat çekmeğe başla • 
mışlardır. 

Büyük ressamlara model olmak 
zannedildiği gibi kolay birşey de
ğildri. Bunun için uzun müddet 
akademide modellik etmek, poz
ları öğrenmek lazımdır. 

İşsiz kalan hizme:çi kızlar, dak
tilolar •güzel san'atlar mektebi> ne 
cresim akademisi• ne giderler, 
modellik yapacaklarını sövlerler. 
Bunlardan pek azı muvaffak olur. 

Umumi seanslar üç saat sürer. 
Bu üç saati ayakta ve poz al&cak 
geçirmek herkesin karı değildir. 

Çoğu, daha yarıya gelmedrn poz
larını kaybederler, oturuveriı ~er. 

Parisli bir mcslekdaş, meşhur 

ressamlardan Kisliğ'in atelyesine 
gitmiş. İntıbaatını şu suretle an
latıyor: 

Divanın üzerınde iki çıplak ka
d n ot.;nıyordu. Biri esmer, biri 
sarışın. Esmeri, beş aydanberi mo
cıeiu.K ('l,uJ UfffiU.j. Sarışını soyun
mak istemiyormuş ... 

Kisling modellerden bahseder
ken: 

- Bize karşı son derece emni
yetleri, itimadları vardır. Saatler
ce karşımızda çırçıplak durmak
tan çekinmezler. 

Fakat, size tuhaf birşey söyliye
yim mi? Soyunurken veya giyi -
nirken mutlaka bir paravanın ar
kasına çekilirler ve atelyeye ya
bancı birinin gelmesinı kat'iyyen 
istemezler. 

Bir gün, tanıdıklarımdan yaşlı 
bir noter, bir tablo yaptırmak i
çin beni davet etmişti. Gittim. A
di bir çalgılı kahvede kirli bir 
kızı gösterdi. Resmôni yapmamı 
söyledi. Kıza poz aldırtıncıya ka
dar akla karayı seçtim. Çok gü -
Z!'l, fakat çok arsız. yılışık bir -
şeydi. Resmi 'yaparken noter de 
yanımızda bulunuyordu. 

Az sonra evlend:Je,· Çok mes -
ud bir hayat geçiriyorlar. İki se
nede bir gelirler, tablolarımdan 

birini satın abrlar. 

I 
I 

/ 
'~~ 

Parisli genç kızlar arlık eskisi gibi modelliğe riayet dmiyorlcırmıJ 

Bazı ressamlar, güzel bir model 
buldular mı, hıç değiştirmezler. 

On sene ayni model üzerine resim 
yapanlar vardır. 
Amerikalı kadınların ressamlar 

indinde modellik kıymeti yoktur. 
-Giyindikleri zaman çok gü

zel görıinürler. Fakat soyundular 
mı, zayıf göğüsleri meydana çıkar. 

Derler ki modellerden ressam
lara gönül verenler olur mu?. Bu
na evet, veya hayır demek doğru 

Cocuklara 
' 

değildir. Modellik için bir ressa
mın atelyesine giden kadınların e· 
az düşündüğü birşey varsa o da 
aşktır. 

Resslmlardan, modellerile sev
da oyurtlarına girişen ressamlar 
yoktur denilemez. Fakat bunla· 
rın hemen hepsi çıplak bir kadı 
na kur yapmanın, bir salonda te
sadüf olunan giyili bir kadına kur 
yapmaktan daha güç olduğunu 

söylerler. 

Otobüsler 
Mahsus 
İşliyor 

~~~~~~~~~ 

Paris Belediyesinin Yaptığı Bu 
İlk Tecrübe Muvaffakıyetli 

Netice Verdi 

- Demek işler yolunda değil?. 
d - Ne gezer ... Hele birkaç ay -
t~nberi alış.,erişe bütün bil -
lt~n durgunluk çöktü .. Gözlerimiz 
stPılarda mü•teri beklemekten, 
~·garanın birini söndürüp diğeri
t.1- Yakmaktan başka bir iş yap • 

S 
inema yı:dızhrının hemen f 
hrpsi itikad:.tı ba•ılaya t~- 1 

bidirler, huraf~ta nanırlar. 
Hakları var Çünkü san'atları 

sevini.rleı. Amerikalılar. b,ınun 

uğur getirdiğine 1 ar.idirler. 
İşte bunun içindır kı c.l\1etr G-01- -=..=-,,..-,============ 

aırnız yok ... 

§ - H 1lbukı siz cevahir içinde ya
ıyan ınsanlarsınız!. 

d - Evet. buranın adı cevahir be
Şestrni amma.. O da eskidendi. 

1 Iııd ancak adı kaldı ... 
h - N ıçın? Artık burada mücev
er 

sa•ı ı yapılmıyor mu?. 
lak Yapıbyor amma, devede ku
d . ·· Mucevher satan işte şura
"'a ıki ;iç dükkan kaldı. Onlar da 
"'l'le b .. 1 . • ~' ov e ufak hır sermaye i-
y~e d<inüp duruyorlar. Asıl bü
~ ınıkyasta bu işi ellerine alan
la~dbazı büyük mağazalardır. On
lı 'in gayrisine kulak asma ... 
laurada gördüğünüz diğer dükkan-

r tnuhtelif antika eşya satarlar. 
- Mesela neler?. 

Jıı - Bu saymakla bitmez ki ... He-
en he Yi ınen aklınıza her gelen şe-

~ n eskısi buraya düser ve ne ka-
"ar k -
01 es i olursa o kadar kıymetli 
lo~~; canak, çömlek, vazolar, muh-
"' bakır VP bronz c•va eski ve 
~•esh ·· • 

• ur ressamların tabloları ve l 

pek kararsızdır. Fak'r, aıe:ade bir 

figüran bir gün içinde yıldız olup 
çıkarAyni zaman ıçi:ıde büyük bir 
yıldız da sukut eder. unutulur. Se
beb? Sinema amillermin, halkın 

alakasızlığı mı?... Bazıları için 
muvaffakiyet, talih gibi esrarlı ve 
kararsızdır. 

İşte, batıl itikadlara kapılma
larına, hurafata inanmalarına baş
lıca sebeb budur. 

Uğur getiren şeylere, günlere, 
renklere inanalar. llazıları, Üzer
lerinde muska taş•tlar. cSaadet 
veren• kokular süre"lt>r. 

Bu aktris, cuma blinü çevrikn 
filimde kaı•iyyen oyn&mak iste -
mez. Öteki uçar b;r karga gördü· 
mü asla yola çıkmaz. sıkmak is • 
temez. Bir diğeri de, mühim bir 
işe başlamazdan eV\·el, yazı mı tu
ra mı yapmaktan kendini alamaz. 

Yıldızların çoğu. yolda gider -
ken önlerinde karaked\ geçti mi 

Buna mukabil, pş' bir adamla 
karşıhştı:ar mı ~llı>ri ve ay k -
!arı kesilir Bir ş ) apmak iste -
mezler Ve falcılara, müneccimlere 
koşarlar. 

HOI İVUD FALCILAR Cl:NNETİ 
Sinema beldes.ndc sayısı7 falcı 

vardır. Bunların içerisinden bir 
düzine k-ıdar yıldızı!! emniy~ti -
ni, itimadını kazanmıştır. Bun • 
!ardan birini tanı\tııaıı Gary Ho
per'dir. Bu kadın y'rmi dört ya
şındadır· İsmi de Şik;ta Karson • 
dur. Birkaç seı:e evvtl Gary Ko
pere, birıni sevec~ğiı,i, evlenece
ğini, bir kız çocuk babası olacağı
nı söylnıiş. Hatta bunların tarih -
!erini de tesbit etmiş Klodet Kol
bere de kocasından ayrılacağını 

haber \'ermiş ... 
HURAFATA EN ÇOK 

İNANANLAR 
J ohn Gravfor en başta gelir. 

1 D:ğerleri de ondaı: •.sağı değildir. 
Mesela Norma Şeı ~r. uzun müddet 
taşır.an şeylerin uğur getirditine 
itikad t!der. 

dvın M.1yer. stüdyosunda, ilk işe 
başladığı ıamank' ) evmiyesJıin 
başladığı z~manki l•ocasını kat'iy
yen terketm~k ist~mtz. Bu, kil -
çük, kQnforsuz bir yerdir. Birçok 
kereler kendisine, d;ğe; yıldızlar 

gibi büyük taraçalı ve asri kon -
forlu iıİ.?" daire ver:nek istedikleri 
halde reddetmiştir. Ayni fikirle, 
elbise giyd'ren kar!ınla hizmetçi -
sini de değiştiı me:niştir ... Bunlar 
bana uğur getirdi. Demektedir. 

Kazara yere bir iğlle düşürdü 

mü, bunu çok uğursı;z sayar. ara
yıp bulmadan içi r~hPt ttmez. Kay
bolan bir iğnenin bir aost kaybede
ceğine delalet ettiğini ~öyler. 

Beti Devis, yağ~ur yağdığı za
man talihi'lin açıldığına kanidir. 
Yağmur nekadar çolc yağarsa o 
kadar neş'esi artar. 

- Yağsın! Yağsın ... Bana şans 
getiriyor ... 

Der, sevinçten ellerini çırpar. 

Marlen Ditrih hur~fata inanma
dığını iddia eder. Fakat, güzelli -
ğinden, muva.ffaki,.etinden, saade· 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeviniz 1 
* Güneşin ziyasından ticari 

bir istüade teır.inı kabil olsay
dı 950 bilyon fr~1'k kazanılırdı. * Zühal yıldı::: 322 kilometre 
seyreder. * Türkiye: bir l:'lo afyon, 75 
kilo incir, 150 ki'.o üzüm, 12 
kilo tiftik istihs~l eder. 
* Kanada bankaları vasati o

larak 1 milyon 4ory frank tahsil 
derler. * Kuşl>rın yüreği çok çar -
par. Bazı kuşların l<albleri, u • 
çu~tan sonra 1,000 öefa vurur. 

1 * İngiltere Cebelüttarıkın 
müdafa1sı için 13C frank sar • 
feder. * Krom, çelik tasfiyesi için 
k~llanılır. Şu satır:arı okudu -
ğunuz zaman büt'in dünyada 
2.000 kilo kTom istihsal olunur. 
İşt2 60 s3niye daha geçti. 

Yalnız miniminilerle annelerine mahsus otobüslerden biri 

P 
aris otobüsleri şirketi yeni 
bir tecrübeye başlamış: Ço
cuklara mahsw. tramvay se-

ferleri. .. 
Otobüsler, bütün hatlarda saat 

14 le 18 arasında küçük çocukları, 
ara.lıalaı ile beraber Bolonya ve 
Vensan ormnnlarına götürür. Bu
na mukabil ufak bir ücret alıyor. 
Mini mini bebeklerin• gezdirmek, 
hava aldırmak istiyen annele~, da
dılar, istasyona gelince arabaları 

katlıyor. bebekleri kucaklarına a

lıyorlar, otobüse bini~rlar. Ormana 

gelince arabayı açıyorlar, bebeği 

gezdiriyorlar. Sonra yıne ayni su
retle dönüyorlar. 

Çocuklara mahsııs otobüs ser -
visi çok rağbet gcrmüş. Bir dü -

zine bebekten mü~eJ..keb bir gruı 

şirket müdürünü ziyaret ederek 

kendisine büyük "'r çiçek demetl 
vermişlerdir. 
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DEFTERDARUGINDAN: Av rupa Silaha 

Sarılıyor mu ? 
( I ınci ıahifeden devam) 

ni Polonya hükümet mehafilınin 
anlaması lh!m gelen bir manada 
görmektedirler 

re geniş salabiv<t i•llyecektir. Bu 
husustaki kanun 19.y•halr.rı mec
lıse vrilmıştır. 

İSKANDİNA VY ALJLARLA 
MÜZAKERE YOK 

1stokholm 4 (Husu~!) -·Alman
ya ıle İskandinavya milletleri a
rasında bir ademı teco.vüı. müza

Gen eral 
Veygand 

(1 inci sahifeden devam) 

makta' olduğunu. Cumhurrelsi İs
met İnönü tarafından lutuikar 
hüsnü kabulden, ayni zamanda 
Türk devlet adamları ve askeri 
büyük rüesa le yaptığı temas -
!ardan fevkalade mütehassis bu
lunduğunu söylemışt.r 

Lehistana karşı nbıacak karar
lar, miralay Bek'in rutkundan son· 
ra kat'i şekilleıini a!naklardır. 

Alman Hariciye Nazırının Roma· 
ya gelmesJ 'k• meroJeket arasın
da alınacak kararların tahkilııi :;u
retindc 1efsır edı'mektpdir. Fon 
Ribbmtrop bırks gıin Romad;ı 

kalacaktır 

kerelerine b~ landı['ı hakkındaki ı-------------

Burada Polonya ile Almanya a· 
rasındaki m:..nase~tlnin son de
rece fenalaştığın· ~üphc e .!me
mektedir. 

POLONYA ISRAR EDECEK Mİ? 
Var~ova 4 (Husus\ - Berlin • ' 

dekı Polonyv sdif' Llysoky bura· 'ı 
ya gelmiş ve derb:ıl Hariciye Na· 
zın tarafından katul olunmuştur. 1 
Sefir, Almanyadaki ıntıbalar hak·ı 
kında nazıra mal\ımat vermJştir, 

Gazeteler, Polony~nın hiçbir za- 1 
man boyun eğmiyt'<'t'ğı yolundaki 
neşriyata devam ediyorlar. Alman
yanın Dançiğ ve korıdor hakkın· 
daki Polony8nın iktısadf ve bina
enaleyh siyasf havatını boğacak 

bir mahiyettedir. Polonya ise in
tihara karar vermiş bır memleket 
değildir Bngünkü şcraıt dahilinde 
Almanya ile Polonya arasında ye
ni müzakereler taşlanma bek
lenemez. 

Hariciye Nazırının öylıyeceği 

nutuk radyo ile neşredilecekti:r. 
Alman yanın V arşe.va sefıri Mol
teke'nin diyet top:Snbsından ev • 
vel Hariciye Nazırİndan hır mil· 
Wı:at istiy~ği tahmin edilmek • 
tedir. Hariciye Nazıl'lnın bu mü
ıaııatı diyet toplantısından sonra· 
ya tehir edeceği zannedilmekte • 
dir. Nutkun metni ayni günde 
Ber lın hükuml't!nP bildirilecektir. 

POLONYA H1}K()METt GEN1Ş 
SALAffiYET tı'\TİYECEK 

Varşova 4 (Husu~ı - Bükü.met 
dıyet mecllsmden mı!lt müdafaaya 
aid kararnarn.eler ıs:lar etmek üze-

habcrler tekz:b e<i!..Illıkted.r. 

Paris 4 (Husus - Giornale Di
talya gazet~s ııin, Fra,..sayı teh
did eder yollu nemy&tı burada 
hayretle karşılanrr.rntır. Bu gazete, 
daimf İtal)aıı resrri makamları -
nın direkifleri ıle hareket ettiği 

için, butehdıd ayn ııa1ı1anda İta!· 
ya hükümetinin müto.eası şek • 
!inde telakk• edı;iyor Bı:. gazete 
Fransaya karşı şu satırları yaz • 
maktadır 

• Fransa, 1ta,yaya kaı şı bir ta -
arruz hazırlamaktadır. Bu taarru
zu sükfuıetle beki yoıuz. Fransa, 
İtıalyanın darhal on milyon askeri 
seferber edebileceğini bilmelı -
dir. İtalyanın elin.ie, 35 bin toni
!Atoluk zırhlılar dah;I olmak üze
zere, kuvvetli bir d~rJanması ve 
sayısız deniıaltı ~~miler! vardır 
İtalyan hava ordu u düşman mem~ 
leketlerini ta kalb:nııen vurabılir. 
İtalya, imdiye kadar emsalı gö
rülmedik derecede t.ddetli infilak 
evsafına malik kl-ny~vi silahlara 
sahibdir. Yeni bir t-arh olursa. 
Frans:ı çok kurban vcrecektır, bü-' 
tün bayatı merkezıeri mahvolacak

tır.• 

Bu tehdidden bah.'l('den gazete
ln, Fransanın ihiçtlr 2am&n İta! -
yayı tehdid etmedlğ l'lı, bilakis İ
talyanın Libyada aldığı askeri 
tedbirlerin Fran;ız İmı>aratorlu -
ğunu tehdid eder mahiyet göster
diğin yazıyorlar. •Ô\'I'• gazetesi, 
Roma bir haı be si:rülılen se, İtal
yada faşist rcıiminı> karsı mutlaka 
btr i an çıkocajtını. d&ha gl'çen

lerde Mıl.inoda muhlm kargaşa • 
lıltlann bastırılmış olduğunu yaz
maktndır 

Makineye 
Verirken: 

(l kci sııhıjeden det'ıım) 
Kur,jer Poranny gazetesi diyor ki: 
.t..tikW!o multafuasından bahsetmek kali değildir, mazideki Po· 

JeD7aaıa aatYet 11e lut§metini yea.ide;. meydana getirmek iwb eder. 

Ribbentrop Romada Sekiz 
Gün Kalacak 

Roma 4 (Hususi)- Alman Hariciye Na>.JJ'ının Romada '"ki:. gün 
ladar blacalı anlaşılmaktadır. Alman mehafili, bu yahati Fon 
Ribbentrop'un tatil vakitlerini İtalyada gc irmck isleme<ine alfetmek· 

tedirler. 
Alman ve İtalyan Hariciye Na zırlan Kt>mo gölü kt'narmda konu-

pcaklardır. 

Arnavud Kralı 
Bir Yere 
Çıkmadı 

Şehrimizd m.i.safır bulıınmak· 

ta olan eski Amavutulk Kralı 

Zogo ve Kraliçe Jeraldın, ne dün 

akşama kadar ve ne de bugun öğ

leye kadar oturduklan Perapalas 

otelinden hiçbir tarafa çıkmamış

lar, vakitlerini istırahatle geçi:r -

mışlerdir. 

Kral ve Kraliçe hemen biçbır 
zıya ret kabul ~tmemektedirler. 

Miufırlenn yeri ecelı:leri yer he

nüz kat'yietk> anlaşılamamıştır. 

Misafiılenn ya Btiyukadada veya· 

hu.d Tarabyada Zafı•i'J?.;n yalısın

da oturmaları ıhUmali vardır. 

&RNAVUTLlYKTA MUKAVEMET 
DEMAV EDİYOR 

Lorıdr~ 4 (Hususf) Buraya 
gelen hab ' .ere gore ,bılhassa şi
mali Arnavutlukta nıukavemet 

M;a devam etmrktedır. Mü.sade
m lenn ark.ısı kesilmış değildir. 

Arnavuı çete! rının ilaha mües • 

sır akınlarda bulunmak uzere ten· 
sık edildiği, sıliıh ve• c~phanı; te
darıkine tevessıl! ettilderı anla -
§ılıtıakladır Çeteler bılhassa dağ-

Orduda 
Propaganda 

Yapanlar 
Askeri cea kanununu tadil e

den yeni bir kanun liıyilıası Bü • 
yuk Millet Meclisine verilm!.§tir, 

Yeru kanunun esbabı mucibe • 
sınde rejım ve teşkilatı e:;asiye 
kanunlarımız aleyhinde propa • 
ganda yapmak teşebbusünde bu· 
lunacaltlara karşı askeri ceza mev· 
zuatına sarih hükümler konduğu 
ve nıtekim Türk ceza kanununun 
Hl - 142 ınci maddelerine de bu 
düşüncelerle yenı hükümler ilave 
edildığı bildirilmekte ve aslı:ed 

ceza kanunun 144 üncü maddesi
nin değıştirilmesi istenmektedir. 

Ayni layihaya göre, bu cürüm
lerden suçlu olacak olan siviller
de askerf mahkemelere verilecek
tir 

GÖZ HEKİ!\d 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim • Talimhane, Tarlab~ 

caddesi No. 10 Urfa aprt. 
fel: 4155:1 

lık arazıden islifadı> ederek, İlal· 
yanların munaknlelerıni kesme • 
jie uğraşmalıtadu !ar. Bırçok yol • 
lar ve Jı:öprüleı tııhnb edilmekle
dır. 

Litvinof 
Çekildi 

Sovyet Hariciye 
Komserinin istifası 
Müzakerelere Tesir 

Edecek mi ? 
Londra 4 (Hususi)- Sovyetler

le henüz bır anlaşmaya varılma • 
JIUitır • 

Kabine dun ve bugün Sovyet 
tekHler.ni tetkik etmıştır Müza
kerelerin .mayıs ortalarına kadar 
uzama>ı ihtimali vardır • .Sovyet 
Hariciyt: Komiseirnin bu vazife -
den çekılrnesi de müzakereleri bir 
müddet uzatacak gibidir. 

İcra Komiserleri Heyeti Reisi 
Molotof ayni zamanda Sovyet 

Hanciye Komıserliği vazifesini 
de üzerine almış bulunmaktadır. 
Bu değişiklık do!ayısile, Sovyet 
sefirleri arasında bir tebeddül ol
mıyacağı zannedilmektedir. Sov
yetlerin Londra sefiri Maisky va
zifesinin başında bulunmaktadır. 

Ekmek Çeşnişinde 
Değişiklik 

Şehrını .zde ekmek fiatlarının 
yükselmesine mani olmak için 
devlet namına İstasbula değirmen 
ve fırınlarına ucuz fıat,a verilen 
buğdayların te.rtJbinde yeni bir 
değişiklik yapılmıştır. İsüyen de
ğirmencilere yalnız yumuşak buğ

day verılcccgı bilcL.rilın.ıştır. 
-0-

ÖLÜM 
Bagdad val; esbakı merhum 

Ferik Kazım Paşanın hemŞiresi 
merhum Bezmigül Dılber Hanı -
mın kızı Hacer Mürvet iki sene
denberı muptela olduğu hastalık
tan kurtulamıyarak rahmeti rah
mana kavuşmuştur. 

Cenazesi ayın IM>şıncı cuma gü
nü öğleyin Kızıltoprakta Ihlamur 
caddesinde 117 numaralı hanesin
den kaldırılarak Sahraykedidde 
aile kabrıstanına defnedilecektir. 

İstanbul a=l ye i!ıind 
mahkel:'lcsırı'en 

hukuk 

Davacı !stt'.nbul be ,dıyesı ta • 
rafındun müddeıale;ıh Mehmed 
Ali ve Musa oğlu '1Jstafa aleyh
lerıne açılan alaca1" c'avasında· 

Miıddeıa!eyh'erden Mustafanın 

valu teblı.gata ıağmen mahke -
meye gelme<Jığindrn hakkındaki 

tahk,katın gıyaben tlcvamına ve 
işbu gıy:ıb kararııun yme bersabık 
usulün 141 inci m~ddes;nE tewı -
kan (20) giftı mudc'Ptle mumaileyh 
Muı.a oğ'Ju Must,al.ıya tebljğine ve 
vaki tahkikatın l/ô/9'l9 perşembe 
saat 14 e bırakılmasına tahkikat 
hakimlığince karar verilmiş oldu
ğundan müddeaaleyh Musa oğlu 
Mustafanın tayjn l'dt:en işbu gün 
ve saatte mahkemeye gelmediği 

veya kanuni bir vekil gönderme
diği takdirde haklrındalıi muha • 
kemenin gıyaben rüyet ve intaç 
edileceğinden bir nÜ•hası mahke
me div.ınbanesine ~sılan gıyab ka
rannın tebliğ malıRM•na kaim ol· 
mak üzere ilAn olunur. (17603) 

PEVREDİLECEK İH'l1RA BERATI 

•Elektrik zail kuyıı delmesı. 

hakkındaki ihtira 'çin alınmış olan 
16 mart 1937 tarih ve 2402 numa
ralı ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kere, ihtiram mevkii 
fiile konulması için başkasına ica
ra verileceği tekli! rd:lmekte ol
makla bu hususta fuıa malı'.imat 
edinm"k isUyenlerin Galatada, 
Aslan Han 5 inci kat ~ • 3 numa
ralara müracaat eyh•meleri ilan 
olumu. 

Tehlike 
Merkezi 

ISTANBUL 
lııliikeDefln 

illlli 

San talat 

(l incı sahifeden devam) 

Fransa - Polonya • İtalya muha· 
rebesi başlıyacaktır. 

Mehmet 

Sovyet Rusya ile İngiltere ara· 
sındaki müzakereler henüz neti • 
celenmeıW;ıtir. Almanyanın bu 
vaziyetten istifade ederek ve garb 
hududlarındaki tahkimata güve
nerek garbda müdafaad~ kalmak 
üzere şarka taarruz etmesi ve Po
lonya ile bir yıldırım muharebesi 
yapması ve istediği neticeyi alır 

almaz durması ve: 

Cemal 

İzzet 

- Davam bundan ibaretti!. 
Demesi de bir ihtimal halinde 

mütalea edilebilir. 

1 

Gaffar 

Mehmed 

Ali 

Salam on 

Diyııınandı 

bak 

Osm3.n 

Ancak, Lehi<tanın sekiz mil· 
yonluk kunctli bir orduya sahih 
bulunması ve gerilerinin emni -
yette olnrnsı Fransa ve lngiltere
nin yardımına vakit kalma•lan 
.ı\lman ordularının herhangi bir 
yıldırını muharcbesı }apmasına 

ve birka~ gün içinde neticeyi al· 
masına miisaid değildir. Bu tak· 
dird" de Almanya herhangi bir 
tecavüzi ve taarnıri harekt!tte 
bulunabilm"k için eıı bedbin he
sablan J aı>mağa V< ~n geni mu· 
harebe rerçevesi içiııd .. ki ihtimal· 
!eri gözönünde bulundurmağa 

mecburduı. 

1 Nikola 

Hasan 

Münib 

Bedros 

Anna 

Zeki 

Teodor 

Elizabet 

Elizabet 

Mıgırdıç 

Davit 

Jak 

Bu itibarladır ki, vaziyet çok 
nazik ve karar vermek her taraf 
için de çok y.ii~tiit. Polony~ Ila
ririye Nazırının irad edeceği no· 
tnk i<e bu bakımdan pek rh nde 
ehemmi~ eti ihliva etmektedir E
ğer, miralay Pek t-11 cevahıncfa 

Almanya ve Polonya arasında ye
ni bir müzakere a~ılması imkiin
lannı kapıyacak bir tarzı tercih 
ve Almanyayı ya harbe, 3'abııd 

da bulunduğu nziyette kalmağa 
sevkcdcr ise önümüzdeki on beş 
gün herhalde sulhun emniyeti iti· 
barile en vahim ve <n~<!li an· 
!arla mahmul bulunacak demek
tir. 

1
Torkum 

Bedros 

Ondan ötesi İÇİ•\ pek tehlike 
tasa'\·vur etmiyoruz. Nihayet, on 
beş gün diin anın bugil ü kar· 
makarışık vaziyetleri içinde har
bctnıek istiyenlerlc, sulha sadık 
kalmak karannda olanlar için "" 
geniş bir düşünme, gayeye viıW, 
olma devresidir. 

Bu ilibarladır ki, çıbanbaşı hu· 
gün için Dançig ve Koridor ol • 
m~tur ve.. herşey Polonya Ha
ricye Nazırının nutkundaki ton ile 
bu nutuk kıır§1S111da AlmanyaDlll 
alacağı lavır ve harekete bağlan
mıştır. El'EM İZZl·:T BENİCE 

Adapazan sulh btJt:mliğınden· 
Adapazarının Pabuççular ma • 

halleslııde Çıracıfor nkağında el
biseci Eminin evind0 kno olarak 
oturm.ı.kta iken Ad~paZ<ın Mem
leket hastanesınde kims<'Siz ve -
fat eden Balıkhane mütekaidle • 
rindcn Felunırun °virc!e tahrır ve 
tesbıt edilen eyaforıı•m satılarak 
emanete alınmış olı!L>ğundan ka
nunu medeni" n 534 ~c 561 ınci 

maddelerine tevfik~n müteveffa
nın terekesine mü tah~k k mse • 
!erle al•cak ve bo•t'!<rı varsa ta-
rihı ilandan itıbar~rı u-, ay zarfın-

Metasiç 

KosU 

Bekir 

Yorgı 

Baha 

Hüsnü 

Yasef 

Hiza 

Jak 

Hüseyin 

0:.man 

Şakir 

Nımet 

?.khmet 

Be~ r 

Osman 

da muris ve alacak ve borç, ll bu- İstavri 
lundnklarını isbatn kalı vesa,kle 
Adapazarı sulh halrimliğine mü • Rebeka 

racaatlan ilan olunur 3042• 

İstanbul aJlıye kinci 
Hasan 

hukuk 
mahkenıesinden. 

Davacı İstanbul v:ıayetı muha
sebei hususiyesi ta•aiından müd
deiaaleyh Şehzadeba~ındıl Anka • 
ravi İsmail efendi medresesinde 7 
No. lu odasında mukım Rizeli 
Mebrned Ah aley.hir2 a~lan tah· 
!iye ve ecrimisil davasından do • 

' O..man 

Onnik 

Ziya Kıral 

, 

S&Aab mahal!eıi 

Hırdavatçı Arapcami 
C. N 3 

Kahveci 

• 

Keresteci 

Kahveci 

Berber 

A. C. Bergamat 
5 N. 

• Yağkapanı 

4 

• Darağaç 

2 N. 

• Kalafat 
72 N. 

• lılahmucı;,. 
273 N. 

Kunduracı Şalıkulu C. K. 
581/1 N. 

Manifaturacı 

Terzi 

Bakkal 

Marangoz 

Kunduracı 

Kornisyorıcu 

Emliılt tellalı 

Şapkacı 

Marangoz 

• 418 N. 

• Değ;.mıen 

5/3 N. 

• Kuledibi 
6N. 

• Caddei K. 
478 N. 

• 563 N . 

• 599 N. 

B. Z. Nazlı lL 
N.3 

• Ünyon han 
l/lO N. 

• Y. Kaldırım 

4 N. 

• Camı sokak 
11 N. 

Ahçı Kenıeıalu 

:i'I N. 

Fmno 
Fınno 

Kunduracı 

Gazinocu 

Elektrikçi 

l4unar 

tmllk tellalı 

Kağıtçı 

Kahveci 

Tu ı uııcı:.ı 

Elektrikçi 

Muakkpi 

Mimar 

Berber 

Marangoz 

Boyacı 

JUıhveci 

Komurcii 

Hurdacı 

Ahçı 

Fırıncı 

XahvE'<."l 

I>Okmeci 

Ker~eci 

Demırci 

Komurcü 

Ekmekçi 

Kahveci 

Marangoz 

l4obilyt fabrikası 

• 27 N. 

• T1 N. 

• Zürafa S. 
39 N. 

B. Z. Kule S. 
13/1 N. 

• Voyvoda 
22 N. 

• Danüp lL 
25 . 26 

• Ünyon lL 
l/10 N 

• Patrik S. 
15-19 

• İzmirli S, 
75 N, 

• Patrik s. 
19 N. 

B. Benket H. 
1/1 N. 

• Nazlı han 
3, 5 

• Danüp Haıı 
3J25 N. 

H~ Ali 
Lülecı H. 99 

• • 
O.kçu usa 
Tenha & 13 

110 

• Şehsııvar 

11 N. 

• Tenha .S. 
1/2 

Hacıfuna 

ll' enilı:apı 2.7 

• Mahmudi)e 
269 N. 

• • 281 

• Yenıkapı 
36 > 

Şehıt Mehmet 

paşa 29 

• Kalafat 2.'1 

E. Y. Okçu 
lılw;a 13 

iL Y. Merdan~ 
13 N. 

§ehsuvar 
B.. Hendek 51 

Ala~esc:it 

lıfahınudiye :.UO 

Hacı.ima llah-
mııdiye 2.7'1 

E. Y. Tutsak 

kazantı buhran 
LK. LK. 

75,60 

17,70 

14,56 

3,50 

13.84 

142,43 

84,22 

28,49 

31,74 

144,59 

lCl,H 

20,30 

37,97 

67,50 

65,20 

81,M 

11,38 

27,75 

32,94 

108,00 

8(1,00 

8,75 

5,0() 

43,2() 

57,20 

50,(Q 

13,23 

290G 

3,4"1 

13,95 

18.00 

83,65 

3,60 

120,00 

16,50 

f7,'19 

IJ,00 

8,89 

15,12 

3,54 

2, 

70 

72 

2,77 

28,49 

16,84 

5,68 

6,54 

28,92 

2,03 

4,06 

8,73 

13,50 

13M 

13,00 

16,27 

1,611 

5.55 

6,59 

24,84 

16.00 

1,75 

1.00 

8,49 

8,M 

11,44 

10,08 

2,6:> 

5,82 

69 

7 70 

2,.97 

3,60 

34,46 
72 

24,00 

43 
3,3 

9,55 

70 

16.20 

3.7 

ceza ıeoe 

• 

4,53 • 

• 
63 • 

• 

• 
• 

• 

" 
• 

84 • 

6,'10 • 

3,05 a 

it 

a 

• 
6,00 • 

• 

16,20 • 

3,40 • 

1,57 • 

• 

3,48 • 

5,54 • 

• 
• 

9,rn • 
• 
• 

2,51 > 

83,65 • 
• 

" 
• 

• 

• 

l,'16 • 

H,53 • 

1,26 • 

ihbarname 
N. 

53/83 

51174 

53/95 

54/18 

54/17 

49/26 

28/40 

28/71 

50/30 

26/85 

411/84 

32/40 

28/43 
36/83 

50/22 

49/41 

48/27 

36/85 

48/61 

48/60 

43194 

48/69 

48/10 

50/21 

49/51 

48/40 

48/"ı5 

47/29 

1/70 

4/96 

49/ll 

21/51 

21/89 

Cı3/2ô 

54/24 

32/'in 

10/63 

49/27 

49/31 

5S/'i0 
21/90 

!53/51 

14/71 

49166 

51/47 

5/83 

144! 

ıo"' 

ıı 

layı tebliği muktazi davetiyenin iJI' 
mumaileyh Mehtn{'d Alinin ika - Kulekapı Jılaliye Şubesi mülellefierinden yukanda adı, işi 11e &elresleri yazıh eşhas yeni adresl•r ,ıı 

18 - %1 

metgahı hazıraıı.ının mtçhuliyeti- bildirmemi§ ve yapılan ~tınnalar da da bulunamamı§ olduklarından hba!annda g&te:rilen seııeıere 
ne binaen H. U. muhakemeleri ka-
nununun 141 inci m

3
ddrsine tev • kazapç vergisi ve ı:amlannı havi ih barnaıneleri kendilerine bi=t tebli iğ edilememiştir. ef 

HuJtul! Usulü lltıbakeınelm kanununun 141 • 142 inci maddesi h ükınüne tevfikan, ubllğ yer111r g fikan 20 gün müd,letle ilanen teb-
liğine ve emri tahkikatın 1/6/939 mek üzere Jr.ey.fiyet ian olunur. (3045) / 

perşembe saat 13,3() a talikine tah-f======================================""' 
kikat hakimliğince hrar verilmiş 
olduğundan müdce'aley1' Meh • 
med Alinin tayin pdi!en Jibu gün 
ve saatte m~hkemeye gelmediği 

veya bir vekili kanı nl gönderme
dığı surette hakk•'ldı>kı tahkika· 
tın gıyaben bakılacağı biı nüshası 

ma1ilr.eme dıvanhar.e~ıne asılan 

davetiyenin tl"l:ıliği makamına ka
im olmak ıu•Je ilan olunur. 17502 

Emniyet sıındığı direktörJüiün-ı 
den! 

Sandığımız borçlularından Ba· 
yan Zahidenin 938/1199 dosya ve 
11271 hesab No. lıı. ve Boğazic:inde 

Yeniköyde Moll~lebi mahalle • 
sinin Tekke sokağında eski 26 ye

ni 36 No. lı alışalı eve aid açık art· 
tırma llAnnıda <ııartnamedc ve ta· 

kib dosyuuıda vard:ırl cümlesin
den soma b.i:rir.ci arlbnna tari • 
hlnc udar olan ltımımda müret
tXı hatası ,ıarak yan~lıklar ya • 
p~ Doğnısunur. (nltımıa • 
ya ginwş olanlu buDlan tetkik 
ederek satılıjia Çlkanlan gayri 
menlı:ul hakkında h r §Eyi ö 'en
rniş ad vE itibar olımur) olduğu 

ta•hmen i!An olunnur. 93~/1199 

Eminönü Halkevinden: I 
,~ 

4 mayıs perşembe, 5 maY15 rrılşt! 
ve 6 mayıs eumartcsi nkŞ9 ıoi! ' 
saat 20,30 da Evirr.lzin cağa br 

!undaki salonunda gösteril ~pıJ 
m!z amatör i ta•afındıın ( ,,ti" 
pıyesi tf:m.~il edil~cfk'ir· o~'~ 

}JJl'J) 
yelerin Ev bilrosu.~dau a 
rica olunur. 



Hava Kuvvetleri 
Arasında Mukayese 

Tefrika Numarası ı 102 Yozan: Rahmi YACIZ 

(4 üncü sayfadan devam) 

!anlar buna dahildir. Bunlar • 
dan başka daha 6,000 tayyare var
dır. Lakin bunların çoğu eski sis· 
tem şeylerdir. Yalnız talim ve sa
ire gibi işlerde kullanılıyormuş. Bu Akşam Mudanyaya Bir Sefer 

Y apmağa Çıkmak Niyetindeyim 
Harb olursa bunlardan o kadar 

istifade edilemiyecekmiş. 

Almanyada 28 fabrika varmış ki 
tayyare yapıyormuş. 13 de motör 
fabrikası vardır. Bu fabrikalar ay
da 600 harb tayyaresi yapabiliyor· 
lar. Almanlar istiyorlarmış ki bir 
harb çıktığı zaman bunu üç mis
line çıkarabilsinler diye. 

kimbilir, Belki Bir Düşman T ahtelbahiri, Y ahud 
Dalgalar Belki de Dönmeme imkan Bırakmaz ... 

Yine İtalyan mecmuasının de-
İl'lelek gülerek kar§ılık verdi: 
:-Teşekkür ederim küçük bey!. 
lkisi de gülüştüler .. Davust de· 

Vaın etti: 

- Buyurun beraber çay içelim: 
- Hay hay küçük bey! 
'l'ekr~r mini mini kahkahalar 

Odayı sarstı, Melek çarçabuk yı· 
kandı .. Hiristo yerJ b·r tepsi için
~~ Çay ve kahvaltı getirdi .. Mele-
ın odasında oturdular, konuşa 
~k Ye:neklerine devam ettiler. 

VUst, hain bir istihza ile karşı· 
sındaki kurbanile alay ediyordu: 

. -Akşamki somurtganlığınızı 
1

1
Uip götüren uykunuza minnet • 
arıı:ıı.. 

1 
hayat, mecburiyetlerin yumak • Davust Hiristonun önüsıra aşa· diğine göre Almanyada 150,000 
laşma,,;mdan meydana gelmiş bir ğı indi. Taşlıktaki küçük odanın tayyare subayı vardır 
külden başka birşey değil.. kapısında kısa boylu. geniş o • 938 senesinde 2,800 pilot _....,. ış-

Da\'Ust için için güldü: muzlu ve gem'ci kıyafetli, tirilerek orduya verilmıştir. 
- Öyle ... İnsanlarda her hıi • fesli hır tayfanm selamını omuz • 1940 senesinde ise 5,800 pilot ye-

diseyi evvelce kestirmek kabili • dan aşırma bir el hareketile kar- tiştirilmiş olacaktır. 

yeti olsaydı hayat, dünya, bam- şıladı, odaya girdi, çağırdı: Bu rakamları alarak yazan İn-
başka bir şekilde mütalea edile - - Gel bakalım Agapidis! Hiris- giliz gazeteleri bahsi İngilterenin 
bilirdi. to sen de gel! hava kuv\•etlerine getirerek bir 
Odanın kapısı vuruldıı. Sofra Karşısına geçen iki hizmetkarı- mukayese yapıyorlar. Dediklerine 

başında, her biri kendi noktai na- na şu talimatı verdi: göre İngilterenin birinçi derecede 
zarına göre tefsire uğraştığı hfı • - Agapidis; sen, doğruca Ba - harb tayyaresi 2,000 den fazladır. 
diseyi tahakkümle güderek alay bıaliye gideceksin! Orada bir dok· Ancak birinci derecede tayyare 
eder bir konuşuşla diğerini iğne- tor var. Biliyor musun? miktarı sözleri de zaten müphem 
!emeğe çalışan genç çift sustu. Da- - Hani bir ara evini gözetle • tabirlerdir. 
vust seslendi: miştik o mu kapiten? Sandcy Ek, pres ga«etesı d.yor 

- Gir! - Evet. O ... Doktor Neşet! O· ki: Eğer Britanyanın birinci dere-

B Kapı aralandı, Hiristonun kıvır- nun kapısı civarında bulunacak · e ku\ \•et! · b' b J h · b. 
d 

- en de sizi normale irca e- c · erı ır sa a 1 € psı ır 

t
en horultunuza ayni hislerle mü- cık saçlı hain başı göründü, Da • sın .. Hiristo sana hır tabanca ve· den çıkarılmış oloa da buı.lardan 
ehass· · vusta gelişini anlattı: recek. Ne zaman doktor evden çı· hiçbir dö .. ı · .. g. le ısım... ı nup ge me•e aynı o • 

Gemiden adam geldi, sizi gör • karsa ona ateş edeceksin anlaşıl • de 1 0~ r· ·ıt 2 000 t - A.rtık barıştık değil mi? ı s ra ngı ere . ayyare 
- Zaten dargın değildik. ' ' mek istiyor kapiten! dı mı?. daha çıkarabilecektir. 

- Peki geliyorum! (Dn•amı ı•ar) 

1 

B h ı · b d d ı d • k - Ufacık bir kırgınlık va~dı a- u ı ıca e eı-.e a ıa a .e ·· 
taınızda.. c d rar edilebilecektir. j 

S evahı·r Bedestanın a İngiltercnin talim için la7Jnı olan - ebebini siz icad ettmız hiç 
Yoktan!. tayyareleri vardır ki bunlar bı-

rinci derecede hava kııvvetlerine 
- Ben, kendi hatamla meydan N ı• t • V dahil değildir. Bundan başka İn-

Verdiğiın hadiseleri izale husu - e s ersen iZ ar . . giltere haricinde bulunan hava 
~Unda çok metin ve çok çabuk kuvvetleri de bu hesabdan harıc->tarar veren bir adamım! (5 inci sayfadan devam) Peşine düştüm karşı sıradaki 
ı. dir Sonra binden fazla makine 

• «ıelek, mahıyetıni kavrıyamadı- Elimle kapalı dükkanları işaret dükkanlara gittik. Bu, güler yüzlü, 
gı b samimi ve konuşmasından anla • ha\·a donanması teşkilatı da baş-
d' • u cümlenin meydana getir • ederek sordum: kad 
ıgi bir ön sezişle iliklerine ka· - Bu dükkanlar niçin kapalı şıldığına göre antikacılık hakkın- H~~a kuvvetlerinde çalışanlara 

dar Urperdi. Sordu: d , da oldukça vukuflu bir kimse idi. 
- Ani d y . bir '·· uruyor.. Bana epeyce izahat verdi. Bazı gelince İngilterenin de Almanya 

ıyama ıın. enı ""' - Muhatabım güldü ve manidar derecesinde tayyarecisi vardır ki 
ratınız filiın mı var' hır' tavırla: şey !er gösterdi. Bunlar hep pa • . 

" bunların miktarı Almanyadakin· 
Davust güldü: halı şeylerdi. Mesela küçiık Çin 
_ Eh H t .. . d - Bunlar, işte böyle işlerin çok- malı ve çini yemek tabakları gös- den daha çabuk artmaktadır. İn • 

.. aya 1 suyun uzerın e, lugu· nd3n (!) zaman zaman ka • gilterenın daha çok pilotu vardır. 
at~ saha! d .. f ı terdi ki tanesi on sekiz, yirmi dört, 

arın a seyruse er e ge- panmı. olan dükkiınlardır. İngilterenin tayyare inşaatıııa ı 
Çtn bır· k t · · k ·--. yirmi beş lira... Huliısa burada 
ı ap anın yenı yem arar- geilnce Ala d'İtaliya Almanyanm 
arı olması çok tabiidir. - Demek ki burada ötedenberi ne yok!. Kıymetli, kehribar tes • 
" 1 işler gitgide gevşemekte... bih ağızlık, •divit> ve körüklu .. tu- birinci derecede harb tayyare mik· 
"'e ek omuzlarını silkti: 600 ı k .. ı 

- Elbette ... Ona şüphe ne ... lumbacı fenerinden tutunuz da tarını ayda 0 ara soy üyor. 
1. -:- Aman yine şu bin bir tehlike- Sande,v Ekspres'in tayyare mü te-
l ışler· · d b h b 1 - Peki, bunun sebebi ne ola eski bakır mangallar, nadide iş-

mız en a se aş amayı • hassısı da kendi mem!Pketinin bi-
nız kuz bilir~. lemelı ~aray işi oyma ceviz takım-

um... rinci d.>rccede harb tayyare5i ın· 
N - Bunun en mühim sebebı bu· !arma varıııcıya kadar neler var .. 

"-~ için? Tehlikelerin mah.iye- • şaatını her ay 1.000 den faılaya 

rin birinci derece harb tayyar" • 
!eri miktarı sadece 2,000 de·ı !n la 
olduğu söyleniyor. Hava ~:ezare

tinin OL'taya koyduğu rakam bu • 
dur. İki binden fazla olduğunu öğ· 
renmek ise İngilizler için kiıfi sa
yılabilmıyor. Çünkü her İngiii.z 
biliyor ki gece gündüz çalışılarak 
tayyarelerin miktarı aı ttırılmak • 
dır. 

Yine yukarıda dendiği gibı me
sela bu iki bin tayyr.re bir sabah 
harbe ;:önderilse de bir tanesi ge
ri dönmese arkasından daha böy
le iki bin çıkarılacak, ondan son
ra daha ıki bin. 

İngilizler yeni bir tayyare fab
rikası daha vücude getirmişlerdir. 
Gazetelennm anlattığına göre bu
günkü Ingilterenin birıncı dere • 
cedeki fabrikatörlerinden olan 
Lord Nufild'e aid olan bu fabrika 
çok tayyare çıkarabilecektir. 

Daha bu müessese inşaata baş· 
lamamıştır O da başladıktan son
ra, diyorlar, inşaat arttıkça ar • 
tacaktır 

Fakat İngilterede yapılan tay
yareler artadursun. Amerikarın 

yet·ştircrck İngiltereyc göndere
cekleri d€ ba~kadır. Geçen sene • 
nin rl.:ia-ıındanberi Amerika ile 
İngiltere bu hususla anlaşnıı~lar
~ 

• • 

Saadetin 
Sır r ı 

(4 üncü sayfadan devam) 

na, neticelerini, tesırlerinı bildi
receksin ... 

Şıındi sana birinci haftanın su· 
al ve ta\•siyesini gönderiyorum: 
•Akşamları iy i hazırlanmış bir 

yemek sofrası, itinalı pişirilmiş, 

tatlı ve sürpriz halinde yemekler 
yapıyor musun?. Çünkü, erkeği 

eve bağlı;vaıı amiller arasında, bıı 
en nıüessiridir. Evin saadeti mut· 
faktan haşlar.• 

Bana, bunun cevabını derhal 
gönder. Gelecek hafta diğer tav
siyelerimi sırasıle san-a yazaca · 
ğım .. Gözlerinden öperim karde· 
şim .. • 

RESAD F'EYZI 

"'ll kest . • lk rası şimdi ıkinci plandadır. Asıl Neler .. t 
ıremıyorsunuz. Be ı şu çıkarwor ve ngilterenin inşaatı 

'ay · geniş mıkyasta faaliyette bulunan Esnafın ıfadesıne göre burada • Üsküdar hukuk hfıkımliğinden: 
tçıştmiz son bir buluşmadır. Almanyanınk'nden daha çabuk 

- ~' beledi.venin idaresind~}:; Sandal k;ifi miktarda olmıyan tek şey: M~dam Eleni ve Soltana vekili "e gibi? olduğunu söylüvor ve şul'u ilave 
- o" 1 B k eedeslend;r Biz de elimize mu · Alış veri§!. avukat Hasan Hi!mi tarafından Y e ya... u a şam Mudan- ediyor: 

Yaya b' f him, kıvmetli birşey ee.ldı mı, o- Ne dıyelim, Tanrı kar açıklığı Bc.voğlu İngiliz sara)'I karşısınb • ır se er yapmağa çıkaca • • Almanvanın bundan sonrakı 
gıın.. M b'l · B d- raya ~·ötürüyoruz .. Sonra dedı · versin... • 1 sebzecı ve tavukçıı Prokunun üs-l · "e ı cyım... ır uşman ~ayvare inşaatı agır aşacaktır. 
aht,.ı· b l · · t 'd k d ğim gıb, mücevher işlerine de ha- İst ••11·\·e 1 c· tı·c.ı et hk k tu·· ndckı odalarda mu'·'m ~Iadam d ' a unnm arpı osu, u uz · ~· . ı r ma e - Çünkü yeni fahri alar yapmak ' " 
Cnizin hain dalgaları belki dön- zı büyük mağazalar hakim ... Bu- mesmdcn· !azım gelecek, bunların levazımı Aneta aleyh.ne açıfan men'i mü· 

'neıne kfı. b akm K nunla berabc.- y;ne şika.vetçi de- ı· t ı· h ı: t ··d- da~ale , e tashı'h· ka ıt d· as b· ım n ır az... im - s . ma ıyc mu a ·oma mu ur- ikmal edilmek iktiza edecekt.r ,. · ı ~· ~v mm 
11ir belki de... ğildik ... Çok şükür geçinip gidi- lü~'Ü tarafın fan G•latada Havyar Bu iş pek uzun sürecektir. Nite • gıyaben ıcra kılman ınuhakeme-

z;~avust. sustu, gözlerim en ca- yorduk. Fakat şu birkaç aydır, ec- hanındı. 6 No. da mııkım Telmak kim İngiltere bunu tecrübe etmış- sı netıcesiııde: Müia'ıa:eııin men'i-
• •.. bakışıle karşısındaki kadının nebilerin bir türlü parnlarma kıya- Usulcu oğlu aleyhire mahkeme- tir. ne ve ilamda num3r~Jarı yazılan 

•OZb·b ki · d'kt. d d mayıp mühimce alış ve~iş etme - · · 937; 583 N 1 1 ı k ıı · k ti ' e erme ı ~ ur u. mız:n o. •ı dosyasi e a- Alm•nyanın hava kuvve•ieri gayr men u erm ·ayı arının 

Ce~e~ek, bu akşam tevkif ettire- meleri gibi düşündürcli.i doğrusu.. çılan alacak d1vasında ilanen icra acaba tngiltereninkine üstün tashihine ve müekkilleri namına 
~'.nı umduğu iışıkma sevgi ile Kafi derece konuşmuştuk Kalk- kılınan tebligata rn.;r.en gelmiyen müdür, yoksa daha mı aşağıdır?. tes~ıliyle namlawıa tapu seneıl.i 
g İfesinin çarpışarak meydana tım. Muhatabımla vedalaştım. Ko- müddeideyh Telmak hakkında gı- İngiliz gazetelerinm çıkardığı verilmesine 13/4/939 tarihinde ka-
b etirdıği netice ile; esefle icra mec- nuşmamız esnasında yanımızda yab kaı arı verilere\. muhakeme- netice İngilterenin vaziyetı üs . rar verilmiş ve ilam sureti mah-
v Uriyetinin müşterek tesirile ce- bulunup bizi dinliyen esnaftan bir nin 9/6.'939 cuma güı>ci saat 14 de tün olduğu ve daima üstün ola • keme divanhanesine t.alik kılın· 
ab Verdi: zat: talik edildiğ;nden Muayyen olan cağı merkezindedir. Bu da hesab mış bulunduğundım tebliğ maka.. 

l - Senden ayrılmayı aklıma bi- - Geliniz dedi, size bazı ant! - gün ve saatte mahk~ıneye gelmesi üzerine beslenen bir nikbiniiktir. mına kaim o!mak üıcre usulen 
~ getirmek istemezdim.. Fakat kalar göstereyim.. lüzumu ilan olunur. 937 /588 Yukarıda geçtiği üzere İngilizle • ilan olunur. 938/2310 

~-============================;================================================ 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 150 

f F'akat; Kadı Paşa ile Ramiz Pa-
1"' ikide birde adamları vasıtasile 

11 
Yolda haber yolluyorlardı: 

h - Pa<llıiahım izin veriniz der -

t.a1ı İstanbula geçelim... Yeniçe • 
ı e . 

1 tın hakkından gelelim... A -
t~ar Mustafa Paşayı muhasa • 
a~n kurtaralım. 

ııı Ultan Mahmud, Paşaların bu 
~laiebatını geri. komak ve za
Bıt n_ kazanmak içın adamları va-

1 asıJc Paşalara şu yolda haber • er 1 Yo luyordu: 

te;;;. Biraz sabrediniz... İrademi 
tar ığ edeceğim. Alemdar Mus • 
ta ~_Paşa tarafı emindir. Bir haf-

&raşmış olsalar Paşayı teslim 

Yazan: !iL :samı KA1'ıt. ri<:L 

alamazlar .. Maksadım yeniçerileri 
oyalamaktır. Cemiyetlerine ni -
fak sokmaktır. İnşallah hep bir
den ı.izerlerine yürüyecegiz. 

Paşalar, Sultan Mahmudun bu 
sözlerine her nedense inanıyor • 
!adı. Liıkin, kurnaz Padişahın za· 
miri başka idi. O, bır an evvel A
lemdarın maktul düşmesini bek
liyordu. 

Sultan Mahmud için tac ve taht 
meselesi çok kolaydı. Ortada va
il'isi saltanat olarak tek bir adam 
mevcuttu. O da Sultan Mu~t2fa 
idi. Sıkıya gelince; Sultan Mu.s -
bafanın kellesinin kcstırerek asi
lerin önüne atıverecektı. 

Bu hali gtıren ulema ve asiler 
ne yapabilirlerdı?. Hiç!. Çünkü; 
bu vaziyet karşısında kendisin -
den başka varis kalmıyacağından 
naçar olarak mevkıinde bırakıla
caktı. 

Padişah, planını hazırlamıştı. 

Galıbıyct halinde de, mağlübiyet 
halinde de mevkii müemmen idi. 

Maksad, hem yeniçerileri ve 
hem de Ruscuk yaranını ortadan 
kaldırmJktı. 

Hattiı; bir aralık bostancıbaşıyı 
çağırarak şu emri verdi: 

- Bana, bak!. Mustafaya göz 
kulak olasın ha ... Snra, kellenizi 
uçururum .. 

Bostancılar, Sultan Mustafanm 
dairesini içeriden dışarıdan sar -
mışlardı. 

Sultan Mustafanın carileri işi 

anladıklarından efendilerine key
fiyeti arzetmişlerdi. 

Sultan Mustafa başına geleceği 
hissetmişti. Sultan Selimin ba· 
şıııa gelen şimdi kendi başına ge-

lecektL Durmadan korkusundan 
bağırıyordu: 

- Allahım, beni kw·tarın... Bu 
hainler boğacak beni. .. 

Sultan Mustafa o derece bağın· 
yordu ki; harem dairesinde bulu· 
nanlar ağlaşıp kulaklarını tıkı -
yorlard• 
Muhafız bostancılar bile Su! -

tan Mustafanın bağırmasına ta 
hammül ed~mez olmuşlardı. 
Ağlıyor, bağırıyor, feryad edi· 

yordu: 
ş Aman Allahım!. Öldürecek • 

ler beni!. Boğacaklar hainler•. Kur 
trın bu zalimlerin elinden beni.. 

Ramiz Paşa, Kadı Paşa Padiş • 
dan aldıkları emre imtilsalen ol· 
dukları yerden kıpırdanamıyor -
!ardı. 

Kadı Paşa bir iki defa sekban
larile İstanbula geçerek Alemdar 
Mustafa Paşayı Jı;urtarmağa teves
sül ettiyse de: gözdesi Hasan Can 
ağlıyarak sızlıyarak Paşayı dur • 
durmağa muvaffak oldu. 

Eğer, Hasan Can olmamiş ol -
saydı, Kadı Paşa padişah iradesi
ni filim tanııruyarak İstanbula ge
çecekti. 

Fakat; Hasan Can namelerle pa
şayı oyalıyordu. Ağlıyarak paşa

nın boynuna atılıyor ve .. 

-Paşam; siz İstanbula geçer
seniz ben dünyada sizinle gel -
mem .. Olduğum yerde intihar e
derim. 

Çok sert ve katı yürekli olan 
Paşa Hasan Canın bu tehdidi kar· 
şısmda apışıp kalıyordu. 

Hattiı; Ramiz Paşa bile, Kadı 

Paşa gibi yar ve kafadarı olan e
fendisi Alemdar Mustafa Paşayı 
kurtarmak içi.n birkaç kere padi
şah iradesini dinlemiyerek hare
kete geçmek istedi. 

Lakin, Caniın kız; işvelerile, ni
yazlarile, zeka ve irfanile paşayı 
avuttu. İğne iplik yutmuşa dön
d.ürdü. 

(Devamı var) 

T - :ı '1 N 1 f'.. L G B A F . - ı lllA \'l !:-o !!il • 

Yıldızlar Hurafelere 
İnanırlar mı? 

(5 inci sayfıuiıın .::evam) ı 

tinden ve kızından bahsolundu mu. 
elini üç deh taht>ya vurmaktan 
kendini alamaz. 

Katerin Hepbıırr, büyük aşk 
sahnelerini yaşattı~ zaman ayak
larında iskarpin bulunursa mu • 
vaffak olamayacağı kanaatinde -
dir. Bu sahneler çPvril;rken ayak
ları daima çıplaktır. İşte bunun 
içindir ki heyecanlı sevda sahne
lerinde uyakları görünmez. 

Küçük Şırley'in annesi iskambil 
falına çok inanır: 

- Şirleyin şöhr~l kazanacagmı 

biliyordum. Zira, doğduğu gün 
bir falcı kadın, avcur.da bir yıldız 
olduğunu söylemişti. Der. 

HRAFATA ENAZ İNANANLAR 

Gingers R'lyers hurafata müte
kid deği!di. Faırnt. bir hiıdise üze· 
rine fikrini değıştirdi. Lev A}Tes-

1 
le evlcnrceğ: sırada düğün hazır
lıklarında l-ulunuy<'rdu. Lev'in 

dostlarından Valter Vofa yerine 
şarkı söylemesi tekl.f edildı Val
ter bunu istemıeyrek kabul etti. 
Sebebi sorulunca: 

- Dostl:ı.rımın vçüı:iın düğü • 
nünde şarkı sö.vledim. Çok geç -
medi, üçü de karılarım terkettiler. 
Söyliytceğirn şarkın;n size de u· 
ğursuz gelmesinden korkuyorum. 
Canımın sıkılmasına sebeb bu ... 

Cevabını verdi. Ginger şuh bir 
l<ahkaha sall\·erdi: 

- Korkmayınız. azizim ... dedi. 
Ben hurafat:ı. mutck;d değilim, 

Lev de hiç ... İstedil!iniz gibi söy· 
liyebiJir3iniz .. . 

Volteı yiı>e ~ylPmek istemedi. 
Nihayet, Ginger'sin ısrarına da • 
yanamadı, s0yledi. Aradan üç sene 
geçmeden G cngers 'e kocası ay
rıldılar. 

Holivudda bir yılaız olunca is
ter hurafata inan~ın. ıster inan • 
masm, evlen:lir. bqsnılır. tekrar 
evlenilir ... 

Hangi Renk Sizi 
Mesud Eder? 

1
- ~u ~ih~ı~z ~!n~ J 

•p udra renkleri• 
1 tecrübe edilebilir. 

Fena renkte bir pudra, yunı

nüze korkunç bir makyaj ma!'l
zarasını verir ve sizi olduğu -

nuzdan daha fazla yaşlı göste
rir. Teninize uygun renkle rir 
pudra intihab etmenin vcgane 
çaresi, yüziınüzün bir tarafın-la 
bir renk ve diğer tarafında ba~· 
ka renk pudra tecrübe etmek
tir. Bu tecrübeyi hemen bugi>.n, 
size parasız olarak verilecei>' 
yeni ve cazip renklerdekı Tr>· 
kalon pudrasile yapınız. Bu ) e
ni .Cild renkleri> (Kromoskon) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine vasıta•ıle karıştı

rılmıştır. Sihrfımi.ı bir göz 
tam ve kusursuz bir incelikte 
renkleri intihab eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makyajlı 

bir yüz görünıniyecektir. Toka· 

lon pudrası, imtiyazlı bir US'll 
dairesinde cKrema köpüeü· ile 

10 KADINDA 9 U 

FEN'A RE!"KTE BİR 

PUDRA KULLANIR. 

karıştırılmıştır. Bu sayeJe nud
ranın saatlerce sabit kalmasırı 

temin etlığı gibi pudranuı c-ıl

dm yağli tabii ifrazatını mas • 

setmesine ve bu suretle cilain 

kurumasına ve sertle~mesine ve· 

binnctice buruşuklukların zu. 
huruna da mfıni olur. Her v ıkit 

krema köpüğile karıştırılmış 

meşhur Tokalan pudrasını kul

lanınız ve birkaç gün zarfın".!~ 

teninizde yapacağı cazip tekcm
mii!ü görünüz, daima kutubrı..-ı 

üzerir,deki Tokalan ismine dik· 
kat ediniz. Teninize uygun rcnıe 

intihabında tereddüd ettiğiniz 

de lütfen İstanbulda 622 No. 

posta kutusu adresine (Toka 

lon pudrası servısi 29 No.) vfıkl 
olacak talebde size memnuni-

yetle muhtelif renklerde nı.i • 
munelik altı ufak paket pudra 
göndereceğız. 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

Basıldı; yer : SON TELGRAF Matbaası 
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Bir çift Kara Sinek Bir Yazda 1.500.000 O 1 ur 
Malarya, sıtma, trahom, çiçek, dizanteri, kara humma, verem, şarbon, kolera gibi bir çok salgın hastalı k lar taşıyan 

Sinek, tahtakurusu 
Pire, güve ve bütün 
haşeratı uyanmadan FAYDA i 1 e tahrib ediniz 

Fayda bütün haşerat öldürücü mayilerin en iyisi en müessiridir. Katiyen leke yapmaz. Kokusu latif ve sıhhidir. Adi gazı boya ile kartştırarak Avrupa ve Amerika etiketi ve markası 
koyarak FAYDA yerine satmak istiyeoler vardır. Sakımoız. Deposu: Sirkeci Liman Hanı altında HASAN deposudur. 

Devlet Demlryolları ve Limanları ı 
itletme u. idaresi ilanları ... ~~~~..;;.~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... ~ 

Ait olduğu listıe No. ları hiz1!5ında cins, miktar, muhammen bedel 
ve muvakkat teminatları yazılı muhtelif demir, demir levha ve kazan 
saçları 13/6/1939 Salı günü saat 15 den itibaren sırasile ayrı ayrı ihale 
edilmek üzere w kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu ~e gkrmek istiyenlerın heT list.. hizasında yazılı muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tıeklifierini aynı gün saat 
(14) e kadar komisyon Reisliğine vermeleri l~ımdır. 

Şartnameler (631) ~ Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa
tılmaktadır. 

Liıte 

No. 

1 
2 
3 
4 

Cinai 

Yuvarlak deınlı-
yassı ve köşe demirleri 
Müşekkel demirler 
Levha ve kazan saçları 

..... 

Muhammen Muvakkat 
Miktar bedel teminat 

Ton Lira K. Lira K -----1735,000 147.475,00 8.623,75 
.1485,000 126.225,00 7.561,25 
1405,000 147.525,00 8.626,25 
2246,000 235.833,15 13.041,66 

(2874) 

İşletme ihtiyacı için bir sene zarfında döktürülmesi icab eden tak· 
riben 40 ton ve 14 gruptan ibaret ıskara. Sabo, makine parçaları ve 
emsali döküm malzemesi 6157,24 lira muhammen bedelle ve kapalı zarf 
usullle münakasaya konmuştur. 

Münakasa 16/Mayıs/939 Salı günü saat 15 de Sirkecide 9 İşletme 
binasında Ekıiillme komisyonunca yapılacaktır. 

Taliplerin 461,80 liralık teminat ve nizamt vesikalarile teklif mek· 
tublarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ayni gün saat • l 4• de ka· 
dar l;amiayona vermeleri Jılı:cmdır. Şartnameler parasız olarak komis· 
yondan verilmektedir, ·2924. 

lstanbul De,terdarhğından : 
Senelilıı kira 
kirası müddd 

Liu 

Erenkllyilnde Kozyatağıııda Hilmipaşa sokağında 
yeni 6 sayıl1 maabahçe 6 odalı köşk. 180 lsene 
Be~iktaşta Vişnezade mahallesinde 2349 metre 

murabbaı taşlık gazino mahalli 272 l sene 
Sarayburnunda Fener sokağında Çiftefırınlar mev
kiinde kfıin ahır. 3 sene 

Yukarıda mevki ve numaralı yazılı gayrimenkuller hizalarında gös

terilen müddet ve muhammen senelik kira bedelleri üzerinden icara ve

rilecektfr. Senelik kira bedelleri nakden ve peşindir. İhale 23/5/939 Salı 

günü saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin % 7,5 teminat akçelerini vakti 

muayyeninden evvel yatırarak mezkıir gün ve saatte Defterdarlık Milli 

Sınl.ik Müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. (3060) 

Kastamonu Daimi Encümeninden: 
Kalörifer tesisatı yaptırılacaktır. 
1- Kastamonu Vilayeti merkezinde inşa edilen kırk yataklı ha;\a. 

hanenin sıcak sulu kalörifer tesisatı için Nafıa Velialetince tanzim edilen 

umumi w fennJ şartnamesine göre yapılan • 16296• lira 35 kuruşluk ev

rakı keşfiyesine göre yapılması bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

2- İsteklill!r bu işe aid evrakı keşfiye ve umumi ve fenni şartn~me
sini ve mukavele suretile eksiltme şartnamesinin Ankara, İstanbul ve 
Kastamonu Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. 

3- İhalesi 22 Mayıs 939 pazartesi günü saat onda Kastamonu Daiıni 

encümeni tarafından yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için yüzde yedi buçuk teminatı olan 

• 1222• lira •23. kuruşluk verilecek teminatın 2490 sayılı kanunun 16 ve 

17 inci maddelerine göre Kastamonu Daimi Encümeni namına herhangi 

Ziraat Bankasına yatırılarak makbuzunun Kastamonu Vilayetine gön 

derilmesı ve bu işi yapabileceğine dair ihale gününden bir hafta evvel 

buh;ndukları vilayete müracaat ederek a'.acaklan ehliyet vesikasile 939 

;enesi sicilli ticarette ]:<ayıtlı olduğuna dair vesikan!n ihale saatinden 

laakal bir saat evvel Kastamonu Daimi encümenine gönderilmesi şarttır. 

5- Posta ile gönderilecek teklif mektublarile vesikalar iadeli taah

lılitlü olması ve ihale saatine kadar komisyona gelmİ:j bulunması 'arttır. 

Postaların gecikmesinden dolayı zamanında gelmiyen teklif mektubları 

. 1azarı itibara alınmaz. Bu hususa dair fazla tefsil:it istiyenler bır mek

rnpla Kastamonu Daimt encümcnınden sorabilecekleri ilan olunur. 

Kadıköy birinci ı:ulh hukuk ha
kimliğinden. 

Kaclıköyünde Yflde@"irmeninde 
Tepe sokağında 72 No. da iken ha
len nerede olduğu bilinemiyen 
Yaşar Bölen'e: 

Galatada Hara9Çı Ali sokak 22 

No. da Jozef Cebe VPkili avukat 
Ömer Cemil tarafından mahke -
memlzln 939/158 sayılı dosyasile 

aleyhinize ikame ey!ediği kırk iki 
lira otuz altı kuruşun f&iı ve avu

katlık ücretile birlikte tahsili hak
kındaki davada namınıza gönderi
len davetiye üzerine ikametg8hını
zın meçhuliyeti anlaşılmakla bit-

·1622· ·3057· 

taleb ve 20 gün miiddrtlc• tebligat 
icrasına karar verilmiş olduğun -
dan muhakemenize bakılmak Ü· 

zere tayin kılınan 27/5/939 cumar
tesi günü saat 11 de K:ıdıköy bi
rinci sulh hukuk mal-ıkemesinde 

bizzat veya tarafınınlan musad -
dak vekaletname •le bır vekil gön

dermek suretile ha1ır bulunma -
dığınız takdirde h3kkınızda g:ıyab 
kararı i_ttihaz edilerrği ve bu bab

daki dava arzuhali i1e davetname
nin mahkeme divanhar:esine talik 
edilmiş olduğu tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 
939/156 

Türkiye Cumhuriyeti 
29 Nisan 1939 

AK T t F 

Merkez 
Vaziyeti 
PASI F 

Bankası 

Lira 
15.000.000.-KASA; Lira Sermaye 

Altın: Safi k!lograır17.163.143 24.141.334.2 
BANKNOT 18.925.492- İhtiyat Akçesi' 

44.362.288.64 Adi ve fevkalAde 
Hususi 

UFAKLIK 1.295.46240 4.217.134.25 
Dahildeki Muhabirler: 6.000.000.- 10.217.134.25 

Türk lirası 327.152.9 327.152.98 Tedavüldeki Banknotlar: 

Hariçteki Muhabirle•: 
Altın: Safi kilogram 9.0~UH 12.736.038.3 

Altına tahvili ka-

Derubde edilen evrakı 

nakdiye 
Kanunun 8 - 8 inci mad
delerine tevfikan hazi
ne tarafından viki te
dlyat 

158. 748.563 

bil Serbest döviz
ler 16.480.48 
Diğer dOvizler 
ve Borcıu klir.inı 
bakiyeleri 14.557.083.5 27.314.564.61 Deruhde edilen evrakı 

Hazine Tahvilleri: nakdiye bakjyeal 142268.083. 
Karşılığı tamamen altın 

olarak l!Aveten Wavil-De ruh de 
evrakı 

karıılıl!ı 

edilen 
nakdiye le vazedilen 19.000. 

Reeskont mukabili llA· 
0

158.748.563. -
veten tedavüle vazedllen 75 000 236.268.083.-.Kanunun e - • 

inci maddelerine 
tevtikan hazine 
tarafından vW 
tedlyat 

Senedat Cüzdanı 

TİCARİ SENJr. 
DAT 

J . 16180.-ı 142.268.083.--Türk Lirası Mevduatı: 
Döviz taahhüdatı: 
Altına tabvlll kabil dl!
vnler 

21.525. 708.41 

3.715.1 

116 213.342.90 116.213.342.90 Diler dövizler ve alacaklı 

~ham ve Tahvilat Cüzdan> 
(Derubde e-
dilen ~altı 

A - (nakdlyenin 
(tareıııtı &
(ham ve 
(TahvilAt 

kllrinı baldyelorl 29.397.825 3 -Muhtelif: 
29.401.5<!0.47 

100.221.932.53 

(İllbarl kıymeUe) 
B- Serbest e&-· 

ham ve tab
vııAt 

42169. 522.81 

7.944.397.05 50.113.919.86 

Avanslar: 
Hazl.neye kısa va-
de.Ji avan~ 6.036.000.-

Alim ve Döviz 
üzerine 34.692.03 
TahvilAt llzerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

1.900.129.12 13.970.821.15 
4.500.000.-

13 564.225 52 

YekilA 

İstanbul Be,inci icra memurlu- ı 
ğundan: 

Panayot Merçar.s terekesine 1-
zaJeten mümessili av~kat .Ahil • 
yanın İlyas oğulları z;mmetinde, 
matlubu olan mebaliğden dolayı 

ipot..kli bulunan ve tamamına üç 
yeminli ehli vuku! tarafından 

4174 lira kıymet talrd'r ~dUm~ bu
lunan Fındıklıda Selime hatun 
mahallesinde Saray arkası soka -
ğında eski ve yeni 4 kapı No. lı 

gayri menkul açılı: arttırma ile 
satışa çıkarılmış oldilğundan ev
safı aşağıya yazılmıştır. Şöyleki: 

Haneye bahçeden girildikte mer
mer musluklu karsirnen daire bir 
hala, yüklü dolablı bir oda bir ka
pıdan geçilerek diğer musluklu 
malta bir taşlık üzrr;nde bir oda, 
merdiven altı zemit,i karsimen 
tekneli bır mutfak VI.' bir kuyu 
vardır. 

Birinci kat: Merdıven başı ca
mekan, bir salon :izcr .nde mus -
luk mahalli ayrıca bölme bir ko· 
ridor üzerinde üç oda bir gusül -
hane mahalli, sol tarafla iki oda 
bir hala. 

Zemin kat: Bir ta~lık üzerinde 
üç oda mevcud olur ikisi harap
tır. Bina dahilen vr hanocn yağlı 
boyalıdır. u~rici boyalar harab ol
muştur. 

Bahçe: Manolya V' meyva ağaç· 
)arı çimento bir havuz >Vardır. Ze- . 
min kat kiıgirdir. Umumi saha~ı: 
481.50 metre murabh~ı olup bun
dan 177.50 metre murabbaı bina, 
kalanı bahçedir. 

Hududu: Bir tarafı Hudaverdi 
arsası ve bir tarafı İzzet paşa v.,.. 
rescsi arsası ve bır tarafı Hasan 
Melek hanın'ın knnagı ve bah -
çesi ve tarafı rabii tarikiam ile 
mahduddur. 

Yukanda ~vsaf ve saha ve hu
dudu gösterilen gay:ı i menkul açık 

. 412.634.398.66 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren : İskonto 
haddi % 4, altın üzerine 

arttırmaya konmı:.ş olduğundan ı 
5/6/939 tarihine ır.ü&adif pazar - · 
tesi günü saat 14 den 16 ya kadar 
dairede birinci arttırmssı icra e
dilecmektir. Arttırma bedeli lny
meti muhammener.in f.· 75 ini bul
duğu takdirde müştı?rıEI üzerin • 
de bırakılacaktır. Aks! takdirde 
en son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma 15 gün 
müddetle temdid edilerek 20/6/939 

% 3. 

İstanbul asliye altıncı hukuk 
mahkemesınden: 

Davacı Aksaray V ezirçeşme so
kak No. 3 de vecibe. 

Dava olun~n: Mustafa oğlu İl
yas; Şile kazası Ahmetli köyünden. 
Davacı Vecihe tarafından davalı 

İlyas aleyhine Bçılan boşanma da
vası için davalının 1614/939 per
şembe günü saat 16 tla mahkeme
mizde hazır bıılunıı::.sı lüzumu 

tarihine müsadif s:ılı günü saat 14 ilanen tebliğ edilmesi iızerine mu
ten 16 ya kadar keza dairemizde maHeyhin o gün gelmemesi veya 
yapılacak ikinci açık arttırmasın- bir vekil göndermemesine mebni 
da arttırma bedeli kıymeti mu - hakkında gıyab kanrı ittihaz o -
hammenenin % 75 ini bulmadığı !unmuş ve imla kılınan bu karara 
t:ıköirde satış 221\0 No. 1ı kanun aid ihbarnamenin bır nüshası da 
ahkamına tevfikan gerl bırakılır. mahkeme dirnnhanesine asılmış ve 
Satış peşindir. Arttırmaya iştirak keyfiy~tin on beş gün ıçindc ilanı 
etmek istiyenlerin kıymeti mu • , için tahkikatın 22/5/939 pazartesi 
hammenenin ~ 7,5 ı•;sbet!nde peyi günü saat 9 a bırak~lınasına meb· 
akçesi veya milli bir bankanın te- . ni tebliğ yerine gecınek üzere ila-
minat mktubunu ha"1!1 bulunma- nen tebliğ olunur. 38/2027 
lan lazımdır. Haklan tapu sicili 
il sabit olmıyan alacaklılarla di -
ğcr a lfıkadare.nın ve irtifak hakkı 
sahiblcrinin bu haklarını ve hu · 
su.ile Ia!z ve masarife dair olan 
iddialarını evrakı müsbitelerile 

birlikte ilan tarihinden itibaren 
nihayet 20 gün zarfında birlikte 
dairemize bildirmelcrı lazımdır. 
Aksi takdirde hakları tapu sicili 
ile sabit olmıyanlar .atış bedelinin 
paylaşmasından hariç 1'alırlar. MÜ· 
terakim vergi tenvir.ye, tanzifiye, 
ve tellaliye resminde~ mütevellid 
Belediye rüsumu ·ıe vakıf icaresi 
bedeli müzayeded•n tenzil olunur. 
20 sen.?Jik vakıf ic.rres. tavizi müş- , 

te1riye aiddir. Dah~ fazla malılmatl 
almak istiyenler 2d/4/939 tarihin
den itibaren herkt>sin görebilmesi 
için dairede açık bu1ıındurulacak 
arttırma şartnamesi ile 935/3520 
No. lı dosyaya müracaatla mezkfır 
dosyada mevcud vesdlı i görebi -
lecekleri ilan olunur. (17487) 

İstanbul ikinci icra memurlu • 
ğundan 

Dairemızin 938P7)~ numaralı 

dnsı as1le mahcuz olup bu kere 
paray açevrilmesine karar veri -
len Beyoğlu Taksin' Flat garajı 
altındaki Kelinlil< tezgahı, filüny, 
fereza tezgilhı, elektrik motörü, 
delik delme motörü ve sairenin 
birinci açık arttırması 9/5/939 da 
ııalı günü saat 16 dan 18 e kadar 
ifa edilecektir. 

Bu arttmJ>ada m11'eu2 eşya mu
hamm~n değerinin yıizdc yetmi~ 

beşini bulmadığı takdirde ikinci 
açık arttırması 16/5/939 da ayni 
saatte ifa olunacaktır. 

Alı.cı olan 1ar muayyen gün ve 
saatte mahallinde ha1~r bulunacak 
memuruna mürac~atla ve satıla

cak eşyanın yüzde yedi buçuk o· 
lan 74 yetmiş dört lira akçe tedi
ye eder~k satışa i~tiı·ak edebile -
cekleri ilan olunur. 938/370'2 

!__. Türkiye -

lşişeveCam Fabrikası 
Anonim Sosyetesinden : 
Paşabalıçe.Şi§e ve Cam Fabrikamız, memlekette züccaciye tica· 

reti ile uğraşan herkese tek fiat ve müsavi şartlarla sa!ış yapınağ• 
başlamıştır. 

Talihlerin aşağıdaki adresimize müracaatları. 

Galata Perşembe Pazarı Samur sokağı İş Han 

KOLINOS'U 
Kullanmakla GülOşünüzün parlaklığını Tezyid 
ediniz. Güzellik ve cazibe, ıağlam ve revnak 
dişlerle kaimdir. KOLINOS KENDiNiZE. 
cızib ve gilzel olduğunuzu hissettiren KO· 
LINOS'u TECRÜBE EDiNiZ. 

Taze bir ağzın ve ıehhar bir gi!lüşürı sa•" 
delini hiiledecetinize mutmain olabilirainiz. 

Macun ıelı' 
ıil edıtdl· 
Qtndfl' tb 
tiyacınıı• 

uzun ınnJ· 
det teıııl• 
eder. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cin•l Miktan Muhammen B. % 7~ teminatı Ekslltmenll' 

Lira Kr. Lira Kr. eeldi ve saatl 

Emaye Tank 3 edet Sil 3700.- 277.50 Açık ek. 14 

• • 10 > > 9400.- 'iM.- Kapalı z. 15 

1 - Şartnameleri mucibince 13 adet emay~ tank hızalarında gös
t..rilen usullerle •atın alınacaktır. 

il - Muhamrr.e::ı bedeli, muvakkat teminatları elt~lltme saatleri 
hizalarında yazılıdıT 

III - Eksiltme :i./VJ/939 Cuma günü Kabataşta Levazım şubesi 
Müdüriyetindeki alım komisyonunda yapıhc•ktır. 

IV - ŞartnamelHi her gün sözü geçen şubeden parasız olarak 

alınabilir. Münaka~dya iştirak edecek firmalar fiat.,z fenni teklifle

rini münakasadan bir hafta evvel~ kadar n:üskirat fabrikalar şu· 

besine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazarr.,,;n vesika al· 
malan lazımdır. 

V - .'.\fühürlü tekııl mektubunu kanuni vesaikle % 7,5 gilven.ıne 

parası makbuzu vev~ banka teminat mektubunu ıht'va ecl~k ka

palı zarfların ihall! ~ııatınden bir !ftıat evveline yani saat 14 de ks· 

dar mezkur komisyon başkanlığına maldıuz mııkabllinde verilmeı;İ 
lazımdır. 

VI - Dığer eks,ltmeye girecekler tayin edilen g;lnde 7o 7,5 gu-
venme para larile menu: komisyona gelemeleri. (2354) / 

İstanbul ikinci kra memurlu • 
ğundan: 

Beyoğlu Balıkpaza~ında Nevi 
zade Sokak 15 No. da mukim iken 
halen ikametgilhı meçhul bulu -
nan Lefter Venturaya: 

Hırısila Ventura Beyoğlu birin
ci sulh hukuk mahkemesinden is
tihsal eylediği 18/3 '939 tarih ve 
38/1354 No. lu Nikoh ile sizin bor
cunuzdan dolayı ve dairemizin 

938/3485 No. lu dosyasile M. Gizi 
mahtwnlarının alocaYının temini 
için tahtı hacze alınan eşyalar Ü· 

zerindl!ki haczin fekkine ve % 10 
tazminat ile muhakeme masraf ve 

beş lira ücreti vekaleı:n tahsiline 
mütedair ilamı icraya vazetmiş 

size tebliği muktazi kra emrinin 

ikametgfıhınızın meçhu Jiyeti do • 

layısill! mercıce y'.rmi gün müd· 

detle ilanen tebli~e karar veril -
miştir . 

AGARAN 
SAÇLAR: 

.İlan tarihinden itibliren yirmi 

gün içinde bıı ilıi.m hiJunüne karşı 
tetkik merciinden \ eya temyiz 

ve yahut iadei muhakeme yolile 

aid olduğu mahkemeden icranın 

geri bırakılması hakkında karar KUMRAL ve SiY A 
getirmediğiniz takdirde cebri icra renkte sıhhi saç boyala~ 
yolile hlikmü ilamın infaz edile • dır. İNGİLİZ KANZ 
ceği tebliği muktazi 9a9/1362 nu- ECZAHANESİ 

BEYOÔLU • İSTANBlJY, 
maralı icra emrinin tebliği maka-.llı••ııiiııİiiiiıılııilliiıl.ıııiıiiiiılliiı•-" 
mına kaim olmak üzere ilAn olu- · ..../ 

---~~~~-~---nur. (17499> ,-S 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim • Talimhane Palas No. ' 

Pazardan maada her ıün 
ıaat 15 ten sonra 

Dr. OSMAN KAMIJ.. 
Gala talı 

Cildiye ve Zühre~i)e Miil· 
Beyoğlu l .ti~lal Ca ı. t93 


