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~orriada Yugoslavyaya Yeni Teklifler Yapılacak 
------ --

Almanya 
Yeni 

Ve İtalyanın Müşterek Kararları Arasında 
Nü fuz Mıntakaları Tesisi de Var .. 

Bir Roma - Berlin Mihveri Kendi Noktainazarı Dahilinde 
~~~B~a~l~k~~B~lo~k~u~K~u~r~m~a~y~•· ~d~a~Y~enide~_ ~erpiş _Ediyor ... 

Sovyetler 1 Prens Pol Romaya Bulgarlar 
Ne Yapmak 
istiyorlar ? 
Sofya içiıl tehlike brpm· 
da yeı&ne sımlaeıık tımW 
noktH- Bııllr.aa blrllll 
oldufu muhakkaktır. 
..................................... 

Yazan: Etem İuet BENİCE 
İt:;\ ulgaristanın dünya hlcfiM. 
~!eri karşısındaki vaz.ty.ti 
diı-, hala tavazzuh etmiş d.eAU • 

11 
llugünkü görüna, içinde Bulga· 

ıı;tanın ne Balkan birliğine, ne 
~ bunun dışında ~rhangl bir 

1 
Ya.;ı rabıtaya bağlanmadan bita

ı~l bir vaziyet idarr.e "etmek ka • 
<rında olduğu anlaşılıyor. 
~ÖCeivanol'un bjrır.iye encume
lı ın gizli içtima:ndakl beyanatı 

ı~- ~ hük!ımeti torafından tek· 
ıu ~dilmeın~ oldu~una göre dolt· 
llı d11r. Bu beyanatta dost ve kom
i! lluJgar hükfunetlııir, Başvekili 
_ulgarisUuıııı Ba 1kan Birliğine 
~·ebi!ınesbin şartlarını ifade e -
~rdu. Yani, ceııub! Dobriçeyi 
~ ıınyadm, Dedeağacmı da Yu• 
'nlstar.dan istiyordu. 
Ce~rek Romen Başvekili, gerek 
~ lleral Metaksas umum! surette 

ll,otnanyPnın, ne de Yunanista
~ tek karı§ topıak terkine ta -

1 
tıır obnadıklar.:•11 beyan ede -

b~k •Yni zamanda Bulgaristanın 
lıı.u ııev; taleblerinP de cevab ver-
it Oldular. 

~l:>ünya umumt politikasının ne 

b ıda inkişaflar kaydedeceği ve 
u· 
~ ınkişaflar tçind? lkanların 
~g~i vazlyetlere maruz kalacağı 

1111
_ İiz tam vuzuh~ ile tebellür et

""/ değildir. 
~kat Bulgaristan için tehlike 
il() Isında yegAne sarılacak ümid 
lıı. lttasıpın Balkan birliği olduğu 
~ Uhak'kaktır. Bulga?'ların mlll! 
e hayati menfaat! ancak hür, 

'-........._ (Devam• 6 •ncı 3ahifede) 

Kızamık-
Q~ıatasaray ilk Kısmı 
oir Hafta Kapatıldı 

llJı:Ottaköyd•, Galatasaray lisesi 
r kısmında kızamık hastalığı gö-
1~lıııiiştür. Hastalık henüz baş -
d iıç halindedir. Sirayetine mey
'~n Verilmeıııe:lt üzert icabeden 
0ııt .. 
buıı sıhhi tedbir!er alınmıştır. 

~ ığer mekteblerde de icabeden 

0/kikler yapılıp Udabır ittihaz 
lııınıaktadır. .· . 
.\t,\.\RİF MÜDIR VEKİLİNİN' 

İZABJ - ;~ . 

l\ _llu sa.hah Maarif ·M .. dfu ~6kill 
C ııştüden alc!Jğımız iziıpata .. 'l!öre 
.~latasaray lisesi rtk kısmil1da 
•d ~aınık. a yakalanaıi- talellefıln 

edi 1 d. -.: ·..-. 
ll ır. I , 

lı ~na rağmen mektel), il!tiyat! 
Ilı lıhı b:r tedbir olarak 1!fai>lıtıl' -

l§tır, · ·-

Japonya da Roma - Berlin Askeri 
Ittif akına Giriyor mu ? 

Mihver Kendisi için Nüfuz Mın
takası olarak Nereleri Tasrlıyor? 

Berlin 9 (Hususi) - Kont Ciya-ı 
no ile Alman - İtalyan askeri pak
tını ve iki c!evletı aiakadar eden 
beynelmilel umumi ve hususi va
ziyetteki meseleleri görüşen Ha-

riciye Nazırı Von R •':ıbentrop bu
gün Beı-linc döndü. 

Hariciye Nazırı derh~l Hitler'le 
görüşecek v> Romada takarrür e
den ve müşterek karara iktiran 

Esrarengiz Bir 
Cesed Bulundu 

Cesed Kadın mı Erkek-mi 
Belli Değil? 

Dün akşam saat sekiz raddm - • 

rind eHalicd~ sebzP. hali açıkla -
rında bir ce•.-d göı-ü !erek sahile 

çıkarılınıjtır. Cesed uzun uman
dır denizde kalmış ve çürilmiif ol
duğundan hüviyeti ve cinslywti 
tesbit edilememiş~ir. Ceııed mor

ea kaldırılarak tahkikata baflaıı
mıştır. Ancak morıı<ia yapılacak 

olan tetkiklt>rden ~onrn bu esra • 
rengiz cesedin mahiyeti anlllfl -
lacaktır. 

Diğer taraftan zabıta tetkiklere 
başlamış ve son zamanlarda kay-

bolan ve bulunmı:~an kimseler 

varsa bunları da &raştırmıya ko
yubnuştur. Cesedin cinsiyetinin ta-

yini bu husustaki tetkikleri daha 
ziyade kolaylaştırmak fırsatını ve
recekt!İ. 

Makineye Verirken: 
Ald ığ ı mız Son Telgraflar 6 ınc ı Sayfadadır. 

eden işler üzerinde k~ndisine iza
hat vereckt;r, 

ASKERİ PAKT NE ZAMAN 
İMZALANIYOR? 

Berbn 9 (Hususi) - İtalya - Al
manya askeri paktının Berlinde 
unzalanması kararlaştırılmıştır. 

Bir hafta so:ıra Kor t Ciyano Ber-
(Devamı 6 ıı.cı sahifede) 

Beyrutta Türkiye 
için Tezahürat 1 
Beyrutta intişar eden El Ahrar 

gazetesi yazıyor: 
Dünkü salı günü burada.ki Ulu

camide Türk,yic lehine dikkate şa
yan tezahürat yapılmıştır. 

Beyrut müftüE• i! ı tarafından 

tertip edilml§ olan rtıevlü<la ma
halli hükfunet erkanı ve ecnebi 
koll6oloslan ve şehl'imizin yük -
sek tabakasına mensub birçok ze-
va\ davet olunmuşlardı. 

Davetüler meyanında bulunan 
Türk Başkonsolosu Zihni, Türk 
bayrağını taşıyan otomobili ile 
cami kapısına geld iği zaman halk 
arasında bir kaynaşma olmuş ve 
halk B~onsolosu omuzlarında 
taş ı ) a•1 k camiin kabul salonuna 
kadar götü rmüştür. 

Avdet esna.ında da B~konso

los halk tarafından yine omuz -
!arda kaldırılmış ve hail< Ba~kon
sol-Osu •Yaşasın Türkiye Cumhu
riyetıi• ve •Yaşasın Milli Şef İs
met İnönü• nidalarile coşkunca 
alkışlamıştır. 

Londranın Hareket Etti 
Teklifini Nasıl 
Karşıladılar? 

İngiliz Elçisilondranın 
So n Tek li fin i 

Sovyetlere Tevdi Etti 
J\loskova 9 (Hususi)- İn

riliz büyük elçisi Sir Vilyam 
Sici dün akşam Hariciye Ko
miserine İngilterenin yeni 
tekliflerini arzetmlş ve Ko
nüserle uzun süren bir müJ& .. 
katta bulnnmu~tur. 

Sone! hük\ımeti teklifle • 
ancak bugün tetkike başlıya
cıılı: ve mukabil noktai naza -
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Milli Şef At 
Yarışlarında 

Milli Şefimiz İsıner İnönü ev -
velki gün Ankara,11 yapılan at 
yarışlarını şerefle:ıdirmişlerd.ir. 

Yanlarında fahri yaverleri Mave· 
rayı Erdün Eır.irir.in oğlu Emir 
Naif bulunan İsmPt İni\nü; yarış
ları biiyük bir alaka ile takib bu
yurmuşlardır 

Deniz Harb 
Akademisinde 
Deniz lisesini bitirip harb oku

luna geçecek olan genç denizci -
!erimizin diploma ve meç tevzii 
merasimi bugün Hrybelıada<laki 

mektebde y•pılm&ktadır. 

Merasime öğleden wnra Ami -
ı-alin karşılanrnasile başlanmış bu-

1 nu müteakıt İstiklll marşı oku -
narak diploma tev1ii merasimine 1 
geçilmiştir. Diplor.ıa1ann dağıtıl· 

masından sonra komutan ve Ami
ral taraflarından birer nutuk lrad 
olunacak ve bir re.<mi geçid yllllı· 
lacaktır . 

En son olarak da müzikli çayı ta-ı 
kiben Amlul ve talebeler gemi -
!ere uğurlanı.r .. klardır. 

1 Ki S ACA ----
İ stikrar ihtiyac ı 

Yugoslavyaya Neler Teklif 
Edilecek Hırvatlar Neler istiyorlar 

J 

Prens Poıun, Belpadda beyne im.ile] ıeıtde çekilmi bu resmi 

Belgrad 9 (Hususi)- Kral Na- ve bir matbuat heyeti bulunduğu 
lıbi Prens P-01 ve zevcesi refakati.- halde bugün Belgraddan RomAya 
rinde Hariciye Nazırı Markoviç (Devamı 6 tnc• salılfede) 

Denizbank Kadrosu 
Yeni Teşkilata Aid Çalışmalar 

• 
T amamile ikmal Edildi 

(Y ıuuı 6 ıncı sahifede) 

Bulgar Kralı Borls Kraliçe ile beraber - Koltİ idiyı.e niçin yapıldı, iyi 
idiyse niçin bozuluyor?. 

Bu •ual bizim malımız olmak
tan ziyade halkın malıdır. Ve .. 
sebebi de yeni kurduğumuz nıii
csseselerin btikbal »c inkisafın

daki istikrarsızlıktır. 
Bir giin )aptığıınızı ertesi güıı 

bozmaktan kurtulmak için: 

1

Sofyanın Vaziyeti 
Henüz Anlaşı lmadı 

- Bir kere yapmak, fakat, pir 
yapmak. .. 

Sözü bu bahis üzerinde galiba, 
yegane bicilmis kaftandır. • • 

PotemkinRomanyadakiMülakat
larını Bitirdi, Polonyaya Geçti 

(Yazm 6 ınrı •ahlfede J 
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llU l\IÜESSESELERDEN 

PARA ALINl\lAMALI 

Ş 
elıirdeki umwni helAJ.ardan 
küçük bir para alınsın mı, 
alınmasın mı?. Bu bir me-

sele .. Belediye tetkik ediyor. Halk 
umumiyetle, memnun olmuyor -
QlllŞ·-· Fakat, •defi hacet. dediği
miz hadıse için para ödemek la -
zım mı, değil mi, iyice bilmiyoruz. 
Avrupa şehirlerinde bu iş nasıl

dır, henüz gidip, oralarda böyle 
bir ihtiyacımızı gidermediğimiz 

için bilmiyoruz. 

Fakat, bize kalırsa, umumi he
Iıilardan para alınmamalıdır. Fil
vaki. umumi halalar ıçin epey -
ce masraf ediliyor. Fakat, bunlar 
apartman değiller ki, şu kadar se
ne sonra, 8J><'rtim,.nını çıkaralım 
diye düşünelim .. 

VAKİT REFİKİl\tİZD BİR 

DİL İNKİLABI 

Vakit refikimiz, evvelki gün öğ
leye doğru •ikinci tabı. neşrettı. 
Dün de yine müvezziler, caddeler

de yaygarayı koparıyorlardı. Fa
kat, bu sefer, bak:ık ki, müvezzi
lerin ikinci tabı diye bağır1ı1asma 
rağmen, gazetenin üstünde: •Ak

şam baskısı• yazılı ... Halbuki, bir 
gün evvel ikinci tabı idi. Acaba, 
yirmi dört saat zarfındaki bu dıl 

inkılabına neden lüzum görüldü, 
dersiniz?. 

OSl\lAN CE!llAL 

KAÖITHANEYE GİTMİYOR? 

Herkes, muharrır arkadaş Os
man Cemal Kaygılıyı, boş zaman· 

1 
KOÇUK 

HABERLER --* Vail ve Belediye Reisi Lütfi 
Kırdar dün belediye fen heyeti 
müdürlüğüne giderek yol projesi 
üzerinde tetkiklerde bulunmuş -
tur. 

* Sıhhiye müsteşarı Asını Araç 
dün şelırltnize gelmiştir. 
* Ziraat Vekaleti teftiş heyeti 

reisi Şakir Sasa evvelki gece öl
müştür. * Milll sanayi birliğinin 11 inci 
Galatasaray yerli mallar sergisinin 
açılması için derhal hazırlıklara 
başla.nması bil.dirilmiştir. 

* Sofy elçimiz tarafından dün 
gece sefarethaneınizde büyük bir 
ı:iyafet verilmiştir. * Denizyolları kooperatifinin 
dUn yapılması icab eden son top 
lantısı raporlar tetkik olunmadı
ğından 1 ay sonraya bırakılmış
tır. * Üsküdar tramvaylarının ye
ni müdürlüğüne İş Bankası idare 
meclisi azasından Feri.dun Man -
yas tayin olunmuştur. * Türk - Amerikan ticaret an
laşmasının cumartesi gününden i· 
tibaren tatbikine başlanmış ol -
ma.sı münasebetile Amerikaya 
bilhassa otomobıl siparişleri ya
pılmaktııdır. * Eonebl akalliyet mekteble -
rinde yapılacak imtihanlar için 
mümeyyizlerin seçilmesine b~ 
!anılmıştır. 

larında Kiığıthanede gezer, tozar, 
yürür zannedeı. Çü~kü, onun ya
zılarında sık sık kırlık, güllük. ı;ü
lüstanlık yerlerden bahısler var
dır. Dün matbaada konuşuyorduk: 

- Anlat bakalım ... Osman Ce-
mal... Ne var, ne yok ... Hıdrellez-
de Kiığıthanede eğlendin mi' 

- Kiığıthaneye gıtmed!m ki. .. 

- Yok canım .. Kaçırılır :m? 
- Ben Kağıthaneye esasen gıt-

mem .. 

- Şimdi, son günlerde mi, darıl
dın mı Kiığıthaneye? 

- Yok ... 30 senedir Kiığıtha -
haneye ayak basmamışımdır. 

Gördünüz mü, insan, hazan tah
minlerinde nasıl aldanıyor. 

TİYATRO KUMPANYALARI 

VE ONLARIN İSİl\ILERİ 

Gazetelerde çıkan memleket 
haberlerile yakından alakadar o
lurum. Bir Anadolu kasabasından 
gönderilen uzun bir muhabir mek
tubunun sonunda şu cümleler var
dı: •Ankara tiyatrosu tam kıid • 
rosu ile gelmiş ve mütenevvi tem
sillerine b~lamıştır.• 

Ankara tiyatrosu diye bır tt:'.;ek
külıien haberimiz yok ..• O halde 
bu hı"·adis;n bahs~Wti trop nedir? 
Yanına üç beş kişi alıp, Anadolli
ya turneye çıkan bir takım ;ey -
yar tiyatro kumpanyalarına •mü
tenevvi temsiller• için müsaade 
verılebılir. İyl veya fena birşey
dir. Orası ayrı mesele ... Fakat, bu 
troplara, diledikleri adları almak
ta da ayni müsamaU·kar müsaa
de nasıl verilebilir, doğrusu an -
lıyamadık., 

AH!\fED RAUF 

Son Roma Atlı 
Müsabakasında 

Gürkan Üçünçü, 
Polatkan Dördüncü 

Oldular 
Roma atlı müsabakalarının so

nuncusu olan .Kral müsabakaları. 
dün yapılmıştır. 

Bu milsab~kalarda Gürkan 9 un
culuğu kaza:unıştır. Kral mükil. -
falından eV\·el yap.lan Lido mü
sabakasında da İtalyan Conforti 
birinci, Polonya Skuliez ikinci, 
Türk Gürkan üçüncü ve yine Türk 
Polatkan dördüncü gelmiştir. 

Müzelerde Yeni 
Teşkilat Yapılıyor 
1 haziranaQn itil;arrn İstanbul 

müzeler idaresi yeni bir teşk.ı -
ıat veyeni biı kadro ile çalışmağa 
başlıyacaktır. 

Bu teşkilat:ı görP. Ayasofya mü
zesi yeni bir müdürlük halinde 
asarı atika müzesine, eski Türk ve 

İslim eserleri müze<i de müstakil 
bir müze halinde Tupkapı sarayı 

müzesine bağlanaraktır. Müzeler 

kendi işleruıde müstakil olmakla 
beraber yalnız Ms•rıf Vekiıletile 

,yapacakları muhaberelerde Top -
kapı sarayı ve asa'! atika müze -
W!rini tevsı edeceklerdir. 

Halifenin Sarayında 1 
f1_B_i_r_i_s~_n_y_o_ı _G_ü_· z_e_li_. 

Tarihi Roman: No. 75 

- Ne d:yorsun? Maryana bü -
tün geceyi arslanlarla başbaşa mı 
geçirdi? 

- Evet, hazret! Siz öyle emret
med ıniz mi?. 

Ve hemen Maryananın söyledik
ler ııi anlatmağa başladı: 

- •Benım ölümümle İspanya
nın but.ın esrarı mezara gidecek!• 
dıye ba~myor. Onu ölümden kur
tarırsaÖız, sıze, İspanya gibi bir-
1';ıç ülke daha kazandırmanın yo
lunu gôstereC'eğini söylüyor. 

Benim başka ülkelere ihtiya
cım yok. Koca Hindistan ayağı -

Yazan: CELAL CENGİZ 

{ mın dibinde .. Beni bekliyor. Ona 

1 son deh olarak siiy .e: Bu gece koy

numa girmezse başını vurduraca-

ğım ... .. 
MARYANA, İSPAr-.'"'!A HAKKIN

DA NELER SÖY:..ÜYOR? 

Haccacın muhafııı ve nedimi 

Misbah da kendi.!i kadar zalim ve 

gaddar bir adamdı. Fakat, kadın

lara işkence yapılnası na taraftar 

değildi. 

- Onlar sade.:. ç çek gibı kok-

Hatayda 
ihtik8rla 

Mücadele 
Herk es Ha tayda 

Ticaret Y apamıyacak 
Son günlerde Halayda bir kı

sım eşya fiatları üzerinde büyük 
bir ihtikar yapıldığını ve bu yüz
den birçok maddelerin fiatlarının 
gayritabii olarak yüksıeltildiğini 

yazmıştık. 

Öğrendiğunize gore Hatay hu -
kümeli bu hususta derhal hare
kete geçmiş ve bir ihtikarla mü
cadele kanunu hazırlıyarak he -
men mecliste kabul ve tatbike baş
lamıştır. 

Bu kanuna göre •eşya fiatları• 
ve •Ücret hizmetleri• Hatay Ma
Uye Vekıiletınde teşkil olunacak 
bir komısyon tarafından tesbit ve 
nan olunacaktır. 

Yine bu kanuna göre Hataylı 

olmıyan ve en az 1 senedenberi 
devamlı surette Halayda ticaret 
veya san'a•la iştıgal etmemiş olan 
şahısların; Hatayın mali ve iktı
sadi durumunu müteessir edecek 
ticari ve sınai faaliyetini men'e 
İktısad ve Gümrükler Vekili me
mur olunmli!itur. 

Tesbit olunan fiatlardan velevki 
pek cüz'! bir yükseklikte de olsa 
satış yapanların dükkiınları ka -
panıp·derhal 1 ava kadar işten me
nolunacaklardır. 

Aynca bunlar 2 seneye kadar 
hapıs ve 25 liradan 1000 liraya ka
dar para eczası da \'ereceklerdir. 

Bu kabil davalar müstacelen gö
rülecektır. 

Fatih Camii İçin 
20 Bin Lira 
Harcanacak 
İstanbul Vakıflar Başmüduı

lügü bu yıl üzerlcrinde esaslı ta
mirat yapılması icab eden. cser(e -
rin ba~ında gelmekte olan Beya
zıd ve Fatih camilerini bu sene ta
mir ettırmeğe karar vermifıtir. 

Fatih camiinde yapılacak tamira 
ta aid keşifde 20,000 liraya ihtiyaç 
olduğu anlll§llmıştır. Beyazıd ca
milndeki tamırata aid masrafın 

bu yekünu geçeceği anlaşılmıştır. 
Her iki tamirat için de vakıfların 
yeni sene bütçelerine tahsisat ko· 
nulmuş1.ur. 

Bundan başka Divanyolundaki 
Firuzağa camiinin de etrafındaki 
dükkAnlar istimlak edilerek yıkı
lacak ve bu kıymetli eser bütün 
tarihi kıymetıle meydana çıkarı
lacaktır. Yenı Adliye binasının 
inşasından evvel istimlak işleri 

bitirilerek camiin san'at güzelliğı 
meytlana çıkarılacaktır. 

---<>----

Döviz Kaçakçılığı 
Bırkııç gün evvel ihbar olundu

ğunu haber verdiğimiz döviz ka
çakçılığı hadisesi üzerinde ehem
miyetle tahkikat devam etmekte
dir. 

İhbar, şehrımizın en büyük 4 
bankasına taallük etmekte ve bu 
münasebetle müfettişler de tah
kikata iştirak etmektedirler. 

lanmağa lay·k ma!'ılfık'ardır. Hır
palanınca solarlar 

Derdi. O, erkeklere kJı şı çok 
insafsızdı. Efendis!ı·n vur dedi
ğini öldürürdü cMosb?h olmasay

dı, Haccacnı biirayı muba~.aya dö
ner!• derlerdi O, birçok kadınları 
ölümden. ışkenced•n kurtarmıştı. 

Mı.sbah güclü ktı"vetli. irı yarı 

bır adamdı. Yaşı e•J.:ı bulduğu 
halde sokakta ve 3t iHünde dim
dik yürür. bazan ı>ehlıvanlarla 
güreşmekten. onları yenmekten 
de zevk duyardı 

Halife Ab:lülmelıl: birkaç kere 
onu yanma almak istemişse de, 

Haccac: 
- Bana M ... balıı çok mu görü

yorsw1uz? 
Diyerek, bu sadık ddamını ya

nından kaçınnamı~tı. 

Misbah o sabah, arslanlar mah
zenıne genç bir kadının atüdığını 
duyunca, m&hzene koıarak, Mar-

CUMHURİYET: 

Doğan Nadi cİtalyaı: - Alınan 
askeri ittifakı> isimi: bugünkü baş
makalesinde, Milanocia Kont Ci
yano ile Foıı Ribbcntrop arasında 
yapılan müzakere1erin biterek Al
man Hal'iciye N azırımıı memle -
keline dönmek üzere yola çıktı -
ğıru fakat bı.. seyahatten hiçbir 
fevkalade netıce al!Ilmadığını kay
dettikten SO'lra bıı mülakatın ilk 
bakışta zihirlcı i meşgul edebile
cek yegane noktasının iki devlet 
arasında askeri bir pakt yapıla -
caği haberi olduğunu ıla.\·e etmek
te ve şôyle demektedır: 

.Alman - tt~lyan siyasi, ukeri 
paktının imzalanara/:,'lnın böylece 
resmen !lanı, satırfar arasında, an
cak şu manayı ifarle edebilir: Bir 
harbin sabit fikri deviet adaınla
rınuı kafasında gittikçe daha bü
yük bir kat"iyetle yerleşmektedir. 

Bu da elbetw bütün dünya için 
esefle karşılıınacak Ur haldir.• 

TAN: 

cNevyork sergisinde Türkiye• 
isimli bugli•ıkü başmakalesinde 

Zekeriya Sectel Nevyork sergisin
deki pavyonumuzu.'\ ı.çılması ınü
ruısebetile evvelki gün söylenen 
nutukların, 15 sene zaıfında:k.ı in
kılıiblada Türkiyenin Amerikan 
efkarı umuıniyesinde meydana ge
tirdiği taha\'Vülü gostcrmeğe se
beb olduğul!U kaydetmekte ve 
sonra ezcümle yazı•ını şöyle bi
tirmektedir· 

cNevyork sergisi'.ıde hayret ve 

Türk - Alman 
Kredi itilafı 

Dün Meclisde Tasdik 
Edildi 

Almanya ile hükumetimiz ara
sında akdolunan 150 milyon mark
lık kredi ar.laşmas. dünkü Büyük 
Millet Meclisirıde müstacelen mü
zakere ve kebul oluı.muştur. ı 

Bu miinas~betle l;eyanatta bu
lunan Ticaret Velcilimiz Cezmi 
Eı-çin, bu pnn ile Alman firma • 
!arından mübayaatt ~bulunaca -
ğımızı ve ez~ümle bonoların % 5 
faize tabi toplanacağını ve 150 mil
yon marklık k!'edinin 6 aylık tak
sitlerle ve 10 senede ödeneceğini 
söylem iştir. .. 
T. Mahsulleri 

Ofisi 
Haziranda Lağvediliyor 

Toprak m2hsulleri ofisinin ha -
ziranda !Ağvi karaı !a~tmlmıştır. 

Toprak mah.>u!leri disinin buğ
day kısmı eskisi g!bi Ziraat Ban
kasına verilecek, afr~n kısmı bey
nelmilel ehemmiyetli vaziyeti do
layısile, Ticsrct Vekaletine mer
but müstakil bir irlnre haline ko
nulacaktır. 

Dün ofısd'!, umtım müdür mua
vini Şakir T-.ı~ahn'n reisliğinde bir 
toplantı yapılmıştır. 

yanayı görmüş ve onunla konuş
muştu. 

Mary:ına ona hakikati anlatmış-
tı. 

- Halifeye söz verdim .. Ben o
nun gözdesiyim. Vazifemi yap -
madan buraya atıldım. Benim Hac
cacın eline düştüğümü halifeye 
gizlice haber verirsen, seni Bağ
dada ı·ali yaptırırım. 

Demişti. 

Gerçek, Misbahın Bnğdad vali -
liğinde gözü vardı. O, Maryana i
le konuşurken bu arzusunu tek
rarlan1ış. İspanyol dilberi de bu 
fll'satı kaçırmamak için Misbahın 
yardımonı istemU)tı. 

Misbah, Maryananın: •Benim 
ölümümle bütün İspanyanın esra
rı mezara gidecek!• sözü üzerinde 
durmuştu. Genç kadına sordu: 

- Sen bildiklerinin hepsini ha
lifeye anlatmadın mı?. 

Hayır. Henüz fazla konuş -
mak fırsırtını bulamam•<ı1ım. 

takdir kazanan Türl<iye, bu ileri, 
şekilde uzun müddet devam ede

Türkiyedir. Şimdi biz bunun şeref 
ve iftiharım taşıyoruz. Bu varış
tan aldığımız cesa"elledir ki, geri 
işareti veren hiç bir kumandaya 

baş eğmiyeceğimizı haykırabiliriz. 

Ne kadınlar eve döneC<'k, ne inkı
labın tek bir merhalesinde geri -

leme hareketi olacaktır. Türkiye 
bu ileri millrt vasfını ciaha ileri • 
!ere götürec<>ktir.• 

VAKİT: 

Başmakalesi yoktur. 

YENİ SABAH: -
Hüıleyin C~hid Yalçın, 

tanın cevabı· isimli bugünkü baş
makalesinde Lehista'\ Haricıye Na-

zırı kolonel Bek'ir. nutkunu tah
lil etmekte ve bu ı.urkun Alman
ları hiç de mcmnım etmediğini 

kaydeyledikten sonra yazısını şöy
le bitirmek!.( dir: 

.Muhakkaktır ki La vaziyet bu 
şekilde uzun müdde !devam ede
mez. Harb •ktısadi bııkımdan bir 

feliıket ise bugünkü gılya harpsiz 

vaziyette de ayni fe!iıket tahakkuk 
etmektedir. Runa hqı temenni 

ettiğimiz çare en evvel şiddetli 

buhran devresinin geçmesi ve son

ra da devletler ar~sındn konuşa
bilmek mk:lnmın vucude gelme
sidir .• 

İKDA!lt: 

Başmakaleı;ı yoktur. 

Karadenizde İki 
Şilep Çarpıştı 

Hayvanla 
Falcılık 

Yapıyorlar 
Bunların Menedilmesi 
Düşünülmektedir 

Belediye Reisliği; jehrimizin 
muhtelif semtlerinde bazı kimse
lerin kuş, tavşan, horos ve sari 
hayvanlara •niyet çektirmek• su
retile •falcılık• yaptıklarını gör
müştür. 

İptidai şark şehirlerinde tesa -
düf olunan ve İstanbul gibi me
deni bir şehre hiç yakışmıyan bu 
halin önlenmesi kararlaştırılmış

tır. 

Bilhassa seyyahların gülüşerek 
resim çektikleri bu kabı! falcılar 
kaldırılacaktır. 

Halkımızda 
Çiçek Sevgisini 
Uyandırmak için 

Halkımrıda çiçek ı,evgisini u -
yandırmak ve çiç~k yetiştirmeJıe 
teşvik etme:< üzer~ çıçck sergileri 
açılması ve aynca bu hususta Hal
k.evlerinde konfer•n<lar verilmesi 
Ziraat Vekiı1 <:tindt•n b:ldirilmiştir. 

Diğer taraft"n bundan birkaç 
sene evvel şehrimizde her yıl mun
tazaman açı 'nıaktıı. 'ken bilıihare 
tertibi ihmal edilen <Z.raat sergi
si• nin bu .ene açı!!nr·~ı muvafık 
görümlüştür. 

Vilayet kor.ağı lrkanndaki bü
yük bahçede veyahu<l BeW!diye 
bahç"elerin<kn birinde küşad edi
lecek olan bu serg'de başlıca nadi
de çiçekler, muhtelif meyvalar \~ 
diğ_er bir kı~ım zı: oat mahsuller! 
teşhir olunacaktır. 

Bir Alman Vapuru da 
Karaya Oturdu İ 

Dün Karadenizde bir müsademe ki Ay Sonra 
olmuştur. Hüseyin Soh'' ike aid ş h D h ç k 
İstikbal isımli Türk bayrağını ta- e re a a 0 
şıyan şilep. kömüı ~lmak üzere s v ·ı k 
nöbette buluı.duğu Ereğliden Çam- U eri ece 
lıya giderken, açıkta limana gir
mek üzere olan İt•.lyan bandıralı 
Sitta Berganıa şilepile çarpışmış
tır. 

Sancak tarafındakı 3 numaralı 
ambar üzerinden deı in bir yara 
almış olan Türk şilebi Ereğliye il· 
tica etmiştir. 

BİR ALMAN VAPURU DA 
OTURDU 

Alınan bandıralı Nitalmer vapu
ru Şarköy civarında karaya otur
muştur. 

Cezalandırılan 
Esnaf 

Son bir hdfta içincie Beyoğlun· 
da cezalandınlan l'~n.ıf şunlardır: 
Gıda maddelerinin üzerini açık 

bulundurmaktan 29. caddeyi işgal

Belediye ":ılar idares!; İstanbu
lun her semtine su ·;ermek ve çeş-

meler adedid çoğ~ltmı;.k için baş
ladığı çahşmHya faaliyetle devam 
etmektedir. Bu cüm~eden olmak 
üzere yeniden Terkost•ki fabrika

sına bir tulumba ilave edılerek 

takviye olunacaktır. Bu takviye 
ameliyatı n<hayet iki ay zarfında 
bitecek yazın daha fazla su ver

mek imkiını dde <'d. •ccektir. 

Bundan ha~ka süzme havuzla -
rına dört tar.e daha ilıl.\·~ edile -

rek süzme h~vuzlarmın adedi ço
ğaltılacaktır. Bu amf'!iyeye de 
başlanmıştır 

Diğer tar~ftan şeh:rde birçok so
kaklara yen;d•n borular döşen -
ınekte, icabeden yerlere yangın 
ve sulama ;r.uslukbm da konula
caktır. 

den 31, yangına sebeb:~·et vermek- ============== 
ten 11, otomob!l ile memııu yer -
!erde durmaktan 33, muayenesiz 
müstahdemin ku!lanmaktan 30, 
caddeyi kirletmekten 12, dükkl -
nını vaktinde kapatmamaktan 6, 

- Halifeye yarar şeyler mi bun
lar? 

- Evet. Hem halifeyi, hem de 
bütün islimları alakadar eder. 

- Bana söyliyemez misin?. 
- Hayır. Söyliyemem .. 

- Demek seni buradan kur~• -
rırsam, beni Bağdad valiliğıne 

tayin etlirmeğe çalışacaksın, öyle 
mi? 

- E~et. Söz veriyorum. Eğer 

bunu yapmağa muvaffak olamaz
sam, başımı kesersin! 

- B.ı kadar büyük yemine lü
zum yok. Ben şimdiye kadar bir 
kadının parmağını bile kesmedim. 
Fakat, beni aldattığını anlars~m. 
seni halifenin gözünden düşürür 
ve süründürürüm! 

- Pekala. Her cezaya razıyım. 
- O halde biraz sabırlı ol! Seni 

arslanların koynundan kurtara -
cağun! 

Maryana acı bir tebessümle be
şını salladı; 

otomobile fazla yolcu almaktan 9, 
ış gömleklcrile ca11eye çıkmaktan 
6, kapaksız çöp kutusu kullanmak
tan 5 kişi ohnsk ü:ere bu suretle 
240 kişi cezalandırılmıştır. 

- Yalnız buradaki arslanların 
koynundan değil, yukarıdaki tıı
kinin pençesinden de kurtarmalı
sın! 

- Merak etme, yavrum! Hele 

ben bir kere gidip vaziyeti anlı

yayım. Eğer Haccacı kandıramaz. 

sam, o zaman seni buradan kaçı • 
rırım. 

* Misbah, Haccacın yanına gitti.. 

O günlerde Haccac, Misbahı 
Lübnan şeyhlerinden birinin za

viyesini basmağa gönderecekti. 
Misbah iyi bir döğüşçü idi... A

damlarını hazırlayıp yola çıka -

cak•ı. Fakat, Maryana ile görüş

tükten sonra, bu hareketıni bır

kaç gün daha tehir etmişti. 

Haccaca sordu: 

- Lübnan şeyhinın kafasını mı 
istiyors.ınuı.? 

'Dev:ımı var) 

Sovyetler ve GarP 
Demokrasileri 

Yazan: Ahmed Şilkrii ES~ 
T . . k' politil' ecavüze ve emrıva ı ol 

sına karşı İngiltere tarafınd8~ 
l<lilinj: .çalışılan sulh ce?'. ı' 
Sovyetlerin de alınmaları l\iJl rl 
pilan teşebbüs henüz müsbt~ 
tice vermemiştir Fakat ıeş 
neticesiz kalmış değildir. j~· 
tere, bu teşebbüsü yapmak~ dP 
yetlerin sulh cephesi ıçill ;1 

rollerinin ehemmiyetini t~ ,IJ 
miş olduğunu anlatmış olU'ıt 

ı ·rak Sovyetler de cepheye ij ı el· 
meği prensip itibarile kabul 

01
. 

miş olmakla menfaatlerı.ııW ·ıf 
mokrat devletlerle iş birtığı !0~ .. 
makta olduğunu gösterın~ ıııl 
yorlar. Fakat iki tarafın ~~ P 

nazarı henüz telif edileıneı•~ 
İngiliz ve Fransız gazetele 
yaıı:dıklarına bakılacak olurıia 
tilil.f şu noktadadır. ~ 

İngiltere, Sovyetlere, P0 '.P 
ile karşılıklı bir mukavele ,,ı 
ladıktan ve Romanya ile 'YU -" 

sı.ır~-

nistana garanti verdikten ııl 
yanaşmıştır. Bu devletlere .. .,ı 
nat verir vermez, İngiliz hU ..;İ 
meti, ayni teır>inata So'~.' 
!eri de Ujtirak ettirmek isteıııı I 
Sovyetler, bir defa, böyle bıt ~ıl 
rivaki karşısında bırakıl1118 1 
hoşlanmamışlardır. AvrcS'a J 
hunun istikrarı için girişıl ı+ 
teşel:Jbüse Ujtirakleri istenQ~01 
karar ,·ermezden evvel, ken ~· 
rine de sorulmasını ve bit 

ed'' tedbir alınmasını iltizam \ 
lardı. Buna karşı İngiltere ~ 
meli, gerek Polonyaya ,.e · 
diğer iki Balkan devletine ~ 
ti verirken, ıstical etmek :::,, 
buriyetinde bulunduğunu il 
ret olarak ileri sürcbıl•r· filh 
Çekoslovakyanm parçalanına'1, 
Arnavutlukun işgal karşısın°'; 
giltere derhal üç devlete g9;

11 
vermemiş olsaydı, otoriter ;,I 
Jetler, emrivaki poWikal& 0111 
devam etmek cesaretini ke!l rl 
rinde görebilirlerdi. İngiliz gs t 
tisi Romaııya ve Polonya. ilZ~ 
deki Alman tazyikini hafifJ\ / 
tir. Sovyetler de bunu takd1 

miş olacaklardır. r r 
Fakat İngiltere ile Sovyetlei 

rasında asıl ihtilaf mcvzull. ~f 
mesele, sulh cephesinin geıııı ~ 
dir. İngiltere bunun ancalc . 

1 

vüzü menedecek kadar geııij. 
sın'· masun ve bu hudud;ı a~ın uf~ 

istiyo.r. Sovyetler ise, koUeJC ı1 
rış sisteminın ihyasına tara!~ 
dırlar. Herhalde üç küçük ıl 
tık devletine de - Estonya, µe ~ 
ya ve Litvanya - garanti ver ~ 

i ·ıatı'' sinde ısrar ediyorlar. htı ..; 
safhada bulunduğu bir sırtl' 
Sovyet Hariciye KJmiseri µıf 
nofun istifası, Sovyet!erle .. ~r · 
demokrasileri arasındaki Dlu ;'I 
sebetler etrafında birçok de0

1 
~ 

dular yapılmasınd sebeb teŞ~ı l 
ıniştir. Hariciye Komiserinı!l ~' 
fası etrafındaki tefsirler şöY1e 
J.8sa edilebilir: ı · 

1- Bir iddiaya göre, bU 1:İ 
görüşmeler üzerinde hi~ır i[PI 
yapmıyacaktır. Esasen Lit" ,1 
istifası, siyasi olmaktan ıı. I 
şahsi sebeblerden ileri gell11~~' 
Litvinof hasta idi; yahut d~ill 
rulmuştu. Binaenalyeh çel< 

1 
f. 

istiyordu. Sovyetlerde harıc ,1 
!itikaya istikamet veren şşlı ıl 
değil, partidir. Binaenale)'ııd,f 
vinofun istifası hiçbir şeyi 
tirmez. .,.ı; 

2- Diğer bir tefsire göre'ı# 
fa siyasi sebeblerden ileri ge11rı-1 
fir. Litvinof garb demoıo·a5ı11ıl iş birliği yapılmasına tara! ~u 
İstifası, Sovyetlerin kcnd1 ıf 
dudları içine çekilerek yıl~F 
siyaseti takib edecekleri nı 
na delalet eder. .0J 

3- Almanya ve İtalya l<3l0/ 
!arından geldiği anlaşılan p.l~ 
bir tefsire göre, Sovyetıer, 
ya ile anlaşacaklardır. ı.f 

4- Sonuncu bir tefsir deııe· 
\'İnofun istifasında So\')'e J~ , , 3rv 
kollektif barış sisteminde 15 ~ı 1 
vazgeçip İngiliz teklifini_k~1 ~ 
meğe temayül etmeleri gı 
mana görmektedir. • Bunların hangisi doğru· 
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Giin'iin Meselesi: -
Fırıncılar Telaş 

Etmiye Başladı 
Belediyeyi Ekmek Fabrikası Yap 
tırmaktan Vazgeçireceklermiş 

Ş
ehrimizde bir •ekmek 
fabrikası> tesis olunma· 
11 hakkwfa Belediye Be-

lııllii tarafmdau verilen son ka
tar; İstaubul fırıncılan ar&;m 
.ı. bir telif ve endlfe uyaud•r
lluftır. 
Fırıncılar bu fabrika kmul

ılııfq takdirde kendi işlerinin 
lltsıyacajı ve fıruılarm mecbu· 
bııreıı kapanacağını düşilneret 
bu hususta Belediyeye müra
caat etmeği tasa~- etmekte
dir! er. 

Belediye Bel.liğinin bu iş 
içi,, yem bütçeye •500• bin Ura 
lı:oYnıası ~ fabrikasının 
İıışasına bu yıl başlauılacağı 
lıakkmdakl endişeyi tahakkuk 
lahasına çıkardığından fırıncı
lar bugün veya yarın Vali ve 
8elediye Reisliğine müracaat 
edeceklerdir. 
Diğer taraftau Belediye Re

lsliii de mildan bir hayli olan 
fırın sahihlerinin ve buralarda 
Çalışan müstahdemlerin vazi
l>et ve lııtikballerini düşünmek· 
ledir, 

~alnız bugün htanbul fırın-

Helalardan 
Para Alınması 
Doğru mudur ? 
t ~ediyenin ban semtlerde yap
lrdığı asri helfilardan para alın
lııakta olması halk arasında mem
ll~iyetsizlikle karşılanmış ve "bu 
:l'OJda bazı şikayetler vukua gel
lııeğe başlamıştır. 
4r Son olarak Taksimden kaldırı-

f 

)arından çoğımun gayrisıhhi ol
du.klan ve istenilen evsafta bu
lunmadıklan da Belediye Ke
isliğin~e tesbit olunmaktadır. 

•Ekmek fabrika ı• kurmak -
tan ınaksad da Belediye for -
milllerine uygun olarak tam 

ııhhi fırınların elonek çıkar- ı 
maktır. 

Binaenaleyh İstanbul fırm • 
cılan bu iki hususu temin ve 
taahhüd ettikleri takdirde Be
lediye Reisliğinin kararından 
vazgeçmesi, yani •ekmek fab
rikası• in~aatını tehir etiııesi 

çok muhtemel görülmektedir. 

Bnnun içinde; Belediye Re
isliği ile fırmcılann yapacak • 
lan tema•ta kendilerinden fı • 
rınJannda sıhhi ve fenni tesisat 
yapacaklanna ve Belediye for
müllerine uygun ekmek çıka
racaklanna dair taahbüd alı

nacaktır. 

İstanbul fırıneılan kısa bir 
zaman içinde fınnlarmı tadil 
ve ıslah etmedikleri takdirde 
Belediye Reisliği karannı tat
bike teşebbü• edecektir. 

Japonyaya 
Gönderilen 
Tuzlarımız 

Japonyayo ihraç olunan tuzlara 
mukabil alm:.tı tak:ıs vesikaları -
nın iptaline karar verilmiştir. 

Buna sebeb Japonyanın bu mu· 
amelede sif esası!lın kabul olun
masını istem;·sidir . .llıJbuki bu e· 
sas kabul edilmekle 1 milyon li
raya yakın bir serlıest dövizin 

Kaç Türlü Yumurta 
Var? 

B 
ir adamcafız kapının önün· 
den geçiyor: 
- Taze yumurta... diyor· 

Tanesine beş kuruş verip alıyo • 
ruz. 

Bir başka ntıuıdaı kapıyı çalı
yoz: 

- Köy yumurtası, eliyor, dört 
kuruş verip alıyoruz. 
Köşedeki büyük bakkal: 

- İçmek için, diyor, yüs para 
verip alıyoruz. 

İstanbulda satılan yumurtalann 
içinde hiç •taze•, •günlük• içmek 
için değil de alelade kullanmak 1· 
çin olaru yok mu?. 

Yumurtanın fiatı da bittabi, sa· 
taııın kullaııdığı 'tabirlere göre 
değişiyor. 

İşte bir mesele de budnr. 

BÜRHAN CEVAT 

Pazarlık 
Yüzünden 

Bir Cinayet 
Birkaç giin evv~ı İstanbula ge

len ve Sirke · le Deınirkapıda Ha· 
san çavuşun kahvesinde yatıp .kal
kan Tekird2ğb İsma;ı Hüsnü a

dında biri evvelki gece saat 2 rad
delerinde Eyübe gitmek istemiş 
ve .Sirkecide müşteri beklemekte 

olan 1627 numaralı taksi otomobi
linin şofqrü Rahw.i ile pazarlığa 

girişmiştir. İs."Dail Hüsnünün tek
lif ettiği p2r<.y1 ız bu?an şoför 

Rahmi pazarlıktan vaz geçerek 
uzaklaşmagta olan İsmail Hüs
nünün arkasmdan sarfettiği alaylı! 
birkaç söz kavganm başlanması -
na sebebiyet vE'Mr.iştir. Kavga bir 

anda büyqnıüş ve Püsnü bıçağını 
çekerek şoför Ral.miyı kolundan 
ve karnından rığır su"Ctte yarala
mıştır. Ümi<lılz bi!- halde bulunan 

ak arka sokağa alınan asri he
lida da para alındığı için bir kı
~ Yolcular halaya girmeyip yan 
ataftakı duvarlara abdest boz -
::ktadırlar. Belediye bu vaziye 

meınleketinı;zden çıkmasına sebe- Rahmi can kurtaran otomobilile 
biyet vereceği anlaşılmıştır. Bu ka- hastaneye kaldınhl'ak t(,davi al _ 
rar üzerinıı bir kısım tuzların sa- tına alınmış, kaçmak ısteyen- Hüs-

önüne geçmek için şımdiye 
~dar yapılan ve yapılacak olan 
\ •lAlardan para alınınama<ı hak
ınd yeni bir karar verıneeı mev

tııu bahoolmakta:dır. 

Göçmenlere 
Ev Kirası da 

Verile Bilecek 
Göçmenler bakk;nda dün Sıhhat 

~e içtimai Muavenet Vekaleti ta
rafından m'.iliim tıir tmir gönde
tilıniştir, 

l lıu emirle henüz iskan muame
~erinin ikmal olunmaması ve bil
hassa mutlak swette kırpılması 
~abeden çift hayvanlarile zirai A-
tıerın verilmemeııi sebeb!le be

ııu~ hayatlarını kıızem1yan bütün 
~öçınenlere sür'ati~ ev temin o-
11nnıası ve ne Alet. ne n- ve ne de 
~ift hayvanı olm:ınıış olanlarıı. 
~rhaı ev kirası vırrilmes\ tebliğ 
01unn:ıuştur. 

ROMAN: 14 

Janet bu sözleri dinledi, dınledl: 
- PekfilA, ckd!.. biıtün bunların 

:Psı güzel, ly: 1 Fok at acaba ben 

u ınertebeye lftvık b\T kadın mı-
l'ıın? . 

- O da 19.f mı? Yerm, sen, Ja
~ı. hiç ummadığı'l bir nimete ko
lluyorsun. Haltı farkmda değilsin. 
Şıtndiden hiç durma! Hangi ma • 

tazayı isterren. or~ya git. Beğen, 
lı: eııen, kendine en güzel şeyleri ya
ltıştır. Fakat öyle yakı~tır ki bir 

ra1 da heğP'lsin 

KRAL 

~0nt Jan Dubarrv herhangi bir 
ır~atı kaçırmamak ıdn Versay 
~llarında kuçi:k bir ev kiraladL 
~ ayadı döŞ"'di. Blı hizm<'tçi ka-
1ll aldı. 

lier aabab arabnsına bıner, bu 

tışı durdurulmuş vr hır kısrnın1n 
da iptal olur.muş•ur 

Japonyaya tuz ıhracatına aid 
inhisarlardat1 başka diğer devlet 
dairelerinde bulın!:nası muhtemel 
olan takas vcsika!~rı da satın a
lınacaktır. 

Pul Yapıştırılacak 
Türkiye haric!nde~.i mtıkamlar

la Türk konsolos•~anna resmi 
daireler tarafından rönderilecek 
olan mektublara ııul yapıştın! -
ması ve ayrıcJ gidtc~ği memleket 
isminin de ilave o•ıınması Dahiliye 
Vekiı.letinMn vilayete bildirilmiş
tir. 

-Jt.--

Ma • baa İşçileri Birliğinin 
Umumi Kongresi 

Matbaa İşçileri Birliğinden: 

Mutad senelik kongremiz U ma
yıs 1939 Pazar günii saat 10 da ak
tcdileceğinden aumızın Eminönü 
Balkevi salonunda hazır bulun -
maları lüzumu tebliğ olunur. 

eve gelirdl Ne olur ne olmaz diye 
Löbel'e de bu evln ı;dresini ver
mişti. Janeti de bu eve getirmişti. 
Orada en müsaid vgktin hulül et· 
tiği haıberini bekliyorlardı. 

Nihayet, bekledikleri gün gelip 
çattı. Herşey Löbel'in tamhln etti
ği gibi, nokt2sı noktasına çık -
mıştı. 

Küçük eve bab"r geldı. Janet 
derhal giyindi. kuşandı, elinde ia

ne kesesi olduğu halde, oraya ge
lenlerin arasında ön safta mevki 
aldı. 

Kral, maiyeti ile ceı aber uzak-
tan göründü. Muhte§em kafile 
Janetin bulunduğ•. yere yaklaştığı 
zaman, Kralın hemen arkasmda 

bulunan Lö':ıel hükümdarın ku -
!ağına bir şeyler fısıldadı. Janetin 
yüzü hicab ve gmurla karışık bir 

hisle kızarmıştı Oıı beşinci Lüi 
genç kadınııı tam hizas;ndan ge
çerken. durdu. 

nü yakalanarak t.;.hk•kata başlan
mıştır. 

Tatil 
Günleri 

Kararlaştı 
Hatay hıikümet. ger.el tatil gün

lerini tesbit etinişıir. Bu hususta 

kabul olunan yenı bi' kanun mu
cibince genci tatil günleri şun -
}ardır: 

Cumhurıyrt ba:-ramı c3 gün ta- ' 
ti! ve büyiik ınerasimk tes'id olu
nacaktır.> 30 ağustı • zafer bayra
mı '.:Ünü co gün ayrıca büyük aıı
keri merasim yap•lac~ktır.• 23 ni· 
san bayramı cl,5 gün-, 1 mayıs 
bahar bayr•ıru. Ştl<er bayr&ml 
c3 gün., kt•rlı3n b~y;aıru c4 gün> 
bugünlerde mektcbler ve tekmil 
daireler kapana~aKtır. Yalnız; 

dükkanlar ve mües~s~ !erin 28 ve 
30 ilkteşrin günlerinde kapanma
ları mecburi değildir. 

Çeviren: 

Kral elli sekiz ya1larında bir 
adamdı. Ke'1ar !arı ciçekli işleme
lerle çevrilmiş ye!ci{inin altından 
muhteşem bir göbek görünüyor
du. Katmerli bir ç"llesi vardı. Boy
nundaki kuavatının üstünde iri 
bir mücevher parlıyordu. Bunun
la beraber, gayet m•isterih bir çeh
resi ve hliH\ gençliğını muhafaza 
eden sözleri vardı. 

J anetin iane kesPsini tutan elleri 
hafifçe titrpdi. Uibel o zaman, 
genç kadının elin<lcki keseyi aldı 
ve kemali hürmet!~ Krala danıştı. 

- Sir, bu ;;eviroli çocuğun yar
dımı hakkındaki fik'.rlerlni öğren
mek muvafık olur zannederim. 

- Evet, çok sevi•nli bir çocuk 1 
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Ve •• Mahkemeler 

Hazinenin 
Satacağı 

Emlak ilk Mekteb 

Kendini 
Kolla 

Arkadaş! 
Çünkü Feyzi Seni Ôl
dürtmeğe Karar Verdi 

U 
mumt hapish3nede, Feyzi is· 
minde bir mahkiimu ara -
larmdaki ge~ıms:zlik yüzün

den, bundan üç ay evvel 21/1/939 
günü mangal nyağ1ndan yapılmış 
bir bıçak ile öldürmek kasdile dört 
yerinden a)\ır surette yaralamak
tan suçlu ve tatili uzn sebebiyet 

vermekten mahki'ı:n Eyüb Yıldı· 
nmın duruşmasın~ diin İstanbul 
Ağırceza mahkem~~;r. de başlan

dı. 

Maznun Eyüb yıldırım, mahke
mede hadiseyi şöyle ~nlattı: 

- Bu vak'adan bi,kaç gün ev
vel, bir gü'1 arkadaşım Namık ile 
konuşuyorduk. Nam:k bir gün 
sonra tahliye cdilrcek ti. 

Arkadaşı:vı bir aralık bana: 
- Eyüb, ded!. F9yzi seni öldürt

meğe karar vermiş. G•'Çen gün bu 
işi yapmaları için. onun bir.kaç ki
şiye parasız 250 er ı:ram eroın ver· 
diğini gördiim. Kendinı kolla! .. 

Üç dört gün snra bir sabah 
dördüncü k~ğuşun önünde duru
yordum. O gün ziyaret günümüz

dü. Misafirlerimin gelmesini bek
ı:yordum. Bu sırada. Feyzi ikinci 

koğuştan çı1'tı. Beni görür, gör
mez birdenbire k•~lar. çatıldı. 

Gözleri kin ve nefret hislerile pa

rıldadı. Omu1Jarmdaki paltoyu 
yere attı ve sert bir ~esle: 

- illan narııusrnz Eyüb, dedi. 

' 

Seni başkasma öldürtrcektim am· 
ma, bundan vaz g .. ~tfm. Kendi lıji

mi kendim göreceğim, seni ben öl
düreceğim! 

Sonra cekf:'tinın ~-eb;nden man
gal ayağından ya;:ıılmı~ olan bı -
çağı çıkardı, üzefrnc yürüdü .. 

Ben: 

- Ne yapıyorsun 1''eyzi, delir
din mi? 

Derken, o bı\'ağ. vurmak için 
kaldırdı. Çılgın ad1mın bıçağı kal· 
bime saplam:ık istediğini görünce, 
sol elimle onu kaıli' ladım ve bun
dan sonra onun kvlunu bükerek, 
bıçağı elinden aldım. Fakat Feyri 
tekrar üzerL'lle bfı~um etti. Beni 
yumruklamağa başla:lı. Elinden al
dığım bıçakla onu birkaç yerin -
den yaralamadan, t·linden kurtu
lamadım. 

O güne kadar Feyzi ile aramız
da kat'iyyen husu"le! yoktu. Onun 
beni neden i;JdürroPk istedığini ha
la öğrencmndim.• 

Hazırlık tahkik~~ında ifadeleri 
bulunan şah.dlerin de ~ağırılarak 
sorguya çekilmeleri ıçin muhake
me on iki haziran pazartesı gü
nüne bırakı:dı. 

Kral, Janete dikkatle ve hatta 
ısrarla bak, yordu . Ht \ta denebilr 
ki, Kral orada kend:F!ni bekliyen
lerden hiç bırini p.örmüyordu. 

Sonra yü,-üdü. Fa.kat arkasını 

biç bırakmıyıın sadık adamının 

kulağına eğildi: 

- Löbel, dedi, bu kadından son
ra bahsedersin'z. Çitnkü beni pek 
alakadar etti. Ne güzel mavi göz
leri var. Ben bu bdar güzel ka
dın nadiren gördüm 

Kral etlk~te c kadar tok rıayet
kar olduğu halde. J2nEti gördük
ten sonra arkasın<l1 her an emre 
müheyya vaziyette bekliyen Lö
bel'e hislerini söylemekten ken • 
di~ini alamamı•tı. lhtta Jrnnuş:ı:na-

Çarşıda 
Görülecek 

• 
işim Var 
Üç Şişe Rakıyı da 
Beraber mi Almış? 
Baylan lokantasında bulaşıkçı 

iken, lokanl$nm pnt~onlan İsmail 
ve Hilmi ile garsonları Dursun 
oğlu Hamdi ve İbrnbime aid bazı 
eşyayı çalmaktan suçlu Kayserili 
Süleymanın muhakemesine dün 
Sultanahmcd biric..ci sulh cezada 
bakıldı. Dıinkü muhakemede da
vacılardan Hilmi Ş'J ifadeyi verdi: 

•- Siileyrr.an iki buçuk aydan
beri lokantamızda ~alış:yordu. Ge
çenlerde, bir gün, bkautada ken· 
disile yalnız buhnduğumuz bir 
sırada bana: 

- Patron, dedL Ben pek ya.kın
da memleke.me gl-:'ecef:im. Bu se· 
beble bugünden so'lrJ artık dük
ka~da çalışamıyPcağı:n, yerim·~ 
başka bir adam bu!uu! .. 

Ve bunu söylld!kcıı ~.,nra: 

- Çarşıda görü!ecek bazı işle
rım var, diy•rek, Jüıck:.ndan çık
tı, gitti. 

O günlerd~ dü1<karımızdan bi
ze ve garsonlara aid bazı eşya ça
lınmıştı. Süleymar.cian ş,;phelen

diğimiz içir o d'ikkal'da yok iken 
bavulunu açtık ve bide!' çalmış 
olduğu iki beyar ct"ket, bi,- dolma 
kalem, bir önlük, b:r tıraş fırçası 
ile üç şişe rakıyı u•ada bulduk. 
Bunun üzerı!le poıi•P keyfiyeti ha-. 
be• verdik ... 

Maznun Süleyırar1 kendısine is
nad edilen suçu ink:\r et tı ve de
di ki: 

•- Ben kat'iyycn lokantadan 
bir şey çalm3dım. Çalınmış oldu
ğu iddia edilen e<>ketlerle, dolma 
kalem ve önlük benimdir, Keza 
üç şişe rakı da baı:a aiddir. Ben bu 
şişeleri miiş•erllerden .kalan rakı
larla doldurmuşkm. 
Duruşma başka bir güne bıra

kıldı. 

KISA POLiS 
HABERLERı 

* Devlet D. cmi:"r::~rı Haydar-ı 
paşa amelesinden APmı d oğlu Ab
dullah temizlık için vagorda kul
landığı maddbyi y~karken hava 
almamasından zı>l•ir ıe:ımiş tedavi 
altına alınmıştır. 

* Kadirgada bu bostan ıruyu -
.ıruııda ilıtiy:ır bir kadına a;d bir 
cesed bulunmuştu-. Ctseôın bir 
kaç gün evvel orhdan kayb<>lan 
Kadirgada lı;.mam sokağınCıa otu
ranMekkonun ka~s Agavniye 
aid olduğu anlaşılm•~tı:r. Agavni -
nin ne suretle kuyuya di:ştuğü he
nüz anlaşılamaını}tır. * Kumkapıda oturan Hasıb ile 
lr.ansı Asiy• ve iki çocuğu bir sey-

Müşteri Çıkmadığı 
Vakit Ne Yapılacak? 

Hazine namına tefviz olunacak 
emlak hakkında dün Maliye Ve
kaletinden defterdarlığa bir emir 
gönderilmiştir 

Bunda deniliyor ki: 
c2004 nucnaralı ksnuna göre sa· 

tılığa çıkan1 an gayrimenkuller; 
haz4tece tefviz olunabihns için 
bu kanunun 129 uncu maddesi mu
cibince muamele yapılacak ve ya
pılan teşvik w tergibler erağmen 
yine müşteri bulunamazsa; bazi -
nece bu mal s:ıtış~ çıkarıldığı va
kit kaç liraya müşteri bulu -
nacak, o miktarı tecavüz et
memek üzere bir lıcdel takdir edi
lecek ve bu bedelir, ··,, 50 si nisbe-

1 
tinde hazine tarafıncta:ı pey sürü
lecektir. 

İzalei şuyu tarfrile ve mahke -
meler tarafmdan fatılığa çıkanlan 
hazinenin h'heda• \ıulur.duğu gay
ri menkuller!n mÜ7a.v;>desinde de 
2490 numaralı 1<'!nıır.un 15 inci 
maddesı hül<ümleri mucibince kıy
met takdir olunac~k ve bu kıy -
met mahkeme tafa(ın:fan takdir 
olunan kıymetin ayni veyahud 
noksanı ise l.'U kıynwı;n % 75 ine 
kadar müzayedeyP işt :rak oluna
caktır 

Ekmek Narhı İbka 
Edildi 

İstanbulda bir ikincı nevi ekmek 
tipi ihdas nlı;nması lıak!<ında Be

lediye istişare komı3:•rnu tarafın

Hocalarının Vaziyeti 

G 
eçen gün hir gazetede, •on 
senelerde ilk tedrisat mu
aliimliğinden ayrılıp baş • 

ka mesleklere giren hocalara da
ir, bir istatistik gözüme ili. ti. Bu 

rakamlara a;öre, son birkaç yıl -
dır, ilk meJıteblerde talebe sayı
ıınm fazlalaşmasına mukabil, ınu· 

allim sayısı azalmaktadır. Bu he· 
sabın nasıl bir netice verebilece
ğini düşilnürken, üzüııtü duyma
mak mümküıı değildir. 

Talebe sayısı artarken, muallim 
sayısının olduğu gibi kalışı dahi 
bir mesele te§kil ederken, aksi 

olunca, insan daha ziy .. de ürpe
riyor. Bundan başka son yıllarda, 
kendine güvenen mühim bir kısım 

kıymetli ilk tedrisat elemanları 
da orta tedrisata g.-çmişler ,.e geç
mekte devam ed<"gclmektedirler. 
Bu da, ilk tedrisat talim heyeti 

kadrosu için keyfiyet bakımından 
ikinci bir zaaf noktası le kil eder. 

Herhalde, şu muhakkak ki, ilk 
mekteb muallimlerini daha ziya
de msleke bağlıyacak tedbirler al
mak llizımdır. Tahsilin temeli ilk 

mekteb olduğuna göre, bu mües
seselerde herhangi bakımdan za
fiyet asla dikkat gi;zündcn kaç -
mamak İcab eder. 

Hahlkat şudur: tık mektrb ho
casının kıdemi, :r.arnmı, terfihi hiç 
de muntazam v~otornatik esasla
ra dayanmaz. Yahud da, dayanır; 
fakat, tatbikatta maale d mÜm· 
küıı değildi•. 

Halh.ıki onlann omuzlarındaki 
yük, zannedildiğinden çok dahs 
ağırdır. dan verilen rapor!ın tEtkikine bu

günlerde başlanılac~iitır. Beledi
)'<'nin yeni iktısad rniicürü de; bil- _ 
hassa bu işle mı>ş·:ul olmağa baş
lamıştır. 

REŞAD FEYZi 

Gece gelen Telgraflar 
Diğer taraftan rnrvcud ekmek 

nerhının baka,1 dJ ttün kararlaş-

tınlmı~ır. 

yar tavukçudan aldıkları peynir
den zehirlenmişlt>r tedavi altına 
alınmışlardır. 

* Divanyolund• 31 numaralı 
Şazimetin tatlıcı rlükkarundan 
yangın çıkmış iı.e rie sirayetine 
meydan verilm<>den ~öndurülmüş
tür 

* Sürücü Mehmul>n idaresin
deki yük arabusı A4arayda Asım 
adında bir"'e çarparak başından 

yaralamıştır. 

* Şoför Mehm€din idıuesindeld 
1879 numaralı oto:-:ıobil Hürriyet 
tepesinde MJhsin km Kamere çar-ı 
parak bacağından yualamıştır. 

* Beşiktaşta Ortabahçe cadde
snde Basri adında b!rir:in yapısın
da çalışan amt>1e 7ek! başına tuğ
la düşerek yarala'1mıştır. 

* Yenıçeşmede oturan Halid 
oğlu Feriderıin bindiği bisiklet Ok
meydanında 8 ya•ında Gürselen 
adında bir ";cıza çarpuak başından 
yaralamıştır. 

* Sama~y•da Hayri adında bi
rinin oturd;ığu evd!I yangın çık
nuş ve ev kı.smen yandığı halde 
söndiirülmi'ıştür. 

gün Janeti hususi sofrasına davet 

edeceğini öğ:endiği zaman, az kal
dı sevincinden düşüp bayılacaktL 

J an et de böyle bh" mazhariyete 
kavuşmak ümidile son derece 
mes'ud görünüyoı du. 

Tatil günlerinde ve gecelerile 

mesai saatleri haricinde gelen tel
grafların da'rlerde kimrn bulun -

maması yüzünden p~jj, telgraf 

ve telefon merl<nkrinde uzun 
müddet bekletildiği görülmüştür 

' Bu münasebetle diin Dahıliyc 

Vekaleti bir emir gihuerere.k bı; 
kabil gecikmelere. rr.rvı'an veril -

memek üz~re bu tcl~rafları teslir: 

alacak bir nıemur sr. pulundurul

ması ve isminin 1 te'clln ( merkez· 

!erine bildirllmes1..1i tebliğ etmi~
tir. 

Birimizin O_ r Ji 
Hepin: iz:n Derdi 

Fakir Talabe ve 
Karne Ücretleri 
Bil' ok1Q'11CllDID.a J'UQOr: 

Baa Uk -kleblerlmhde ol<u

:ran lalebder k&rııelerlııl alabil -

- IPa mdtleb ldattl•ri tarafan
ılaa liaele libl tut.luyorlar. Ger
,ı be alman ilerd :robu! •• fa
kir ıalebe:re bir :ranlllft ol... dl
:re alm17or. Halbuki ba iierel bir 
oıılı m111'&aıı ..., fakir lale~lenl•n 

de almmalttadır. Mekleb ldattlerl 1 
bu libi fa.kir talf'~yi tt-frik f'l"e ..,,.. ......... _,. 

Fakat işler bu şekle girince, Ja
netin düşüncı>lcri de değişti. Eğer 

- Bu kadının as3Jet' var mıdır? 
Kral kendısiri sof!aı.ına davet e-

&na devam ederek sordu: 

- Hayır. cicim, ılrdi, nEdı>n böy

le düşünüyorsun? Bilakıs bundan 
sonra birbirimıri daha sık gör -

mek imkllnbrını b:ılarağız. Eğer 
istediğimiz şey ta.lıaklmk ederse, o 

zaman ben emirlere tab; bir oyun
cak olacak değil, b;lakis emırler 

verecek bir vnziy•,te ıeçeceğiın.. 

Sen de benim yar.ı'!'da yaşamak 

fırsatlannı bulacaksın, hatta ~-
Kontes olciuğun:ı öğrenince, de

rin bir memnuniyet izhar etti. 
Kontes Dubarry'yi ~ günkü vazi
yette resmen saray~ kabul etmek 
teamül hilafına old•ı~ halde, ara
sıra verdiği hurns ak~am ziyafet
lerine kontesi davet etmek pekala 
mümkün ol~bileceğini düşündü. 

Löbel'e d?di ki : 
- Konte~ın kim olduğunu öğ

reniniz ve bur,iinlerde kendisini 
akşam yemPğine d~·1E:t t'decej!inıi 

söyleyiniz. 

SON TAVSlYl!:LER 1 
Kont Jar. Dubarrv, Kralın hır 

derse, artık o güne kadar başka -

lannın elinde bulmıan bütün koz- kisinden bir kat dt.hs fa>'a . 
lan avcuna almak lazımdı. Hatta 

bu kozları Plır:de bulundurmak, 

büsbütün gıırurun;ı arttırıyordu. 

Bütün b•ı h5dıs~leri öğrenen 

kontun oğlu Adolf. ertsl akşam 

Versaydaki kiiçük kö~ke geldi. 

Delikanlı pPY. endlse'ı göriinüyor
du: 

, - Bl'n ıstcr m, scnı mahvede
bilirinı. deri' 

Fakat Janet 'şıkını te•kine ça· 
lımı: 

Kralın, J .. neti lıu"Lı<i sofra .. na 
davet ettiği akşamı!!. Kont genç 

kadını sarayın kapı· ır. a kadar gE
tirdi. AyrılırkPn J;.oı •m elini öp· 
tü ve son dPrcce m 1't>vazıa,e bu 
tavırla . 

- Ben §imdı do:"uyorum, sız! 

kendi evini7c bırakıyorum, dedi. 

- Teşekl:.ür cd~rmı. hlkı de 
hakkımızda hayulı oiur. 

( Dn•am1 t·ar > 
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1 İspanyollar İtalyanlara Sormağa Başladılar 1 / JMeraklı Şeyleri 

'' GARİB REKLAMLA& 

Artık 
Çıkıp 

Nezaman Buradan 
Gideceksiniz? ,, 

~ merikalllar, rektamcıhkta cok 
~ileri rıtmlşlerdlr. Reklam için 

herşeyden istlfade ederler. Batü. öltl· 
!erden bUe. İşte blrk~ nümune: 

Büyük mezarhtın en l'ÖZe çarpacak 
7erlnde, henüz boş bir mezarın taşı 

üzerinde ıtU cümle ya.zllı: .Buraya bir 
&iin, sucuklarmm nefaseti, leneU Uo 
meşhur B. gelip 7atacaktır.• 

Oteldeki Merasim 
Dahi!i Harb Bitince, lspanyollar 

Günleri Saymağa Baş!adılar 

Ay Ortasında Dönecekler mi? 

İspanyadan F asa gönderilen İspanyol kuvvetleri 

1 
ngilizler Cebelüttankta pek 
müşkül bir vazıyete düşüyor
lar c'iye korkulu şayialar dö-

nüyordu. Frank.o hazırlanıyor, Al· 
man donanması İspanya sularına 
geliyor, İtalya şöyle düşünüyor, 
hatta Japonlardan da yardımcı 

kuvvetler gelmek üzere bulunu -
yor sözleri dönerken İngiliz mat
buatının buna verdiği cevab şu
dur: 

Cebelüttarık kolayca zaptedilir 
gibı değildir!. 

Taymis gazetesinin İspanyadaki 
muhabirinin bugün İspanyadaki 
baletı ruhiyeyi anlatırken de -
diklerinden şu hulasa çıkabiliyor: 

Dahili harb bitti diye herkes 
sevmiyor. Dahili harb dolayısile 

üç seneye yakın zamandanberi 
oynanmamış olan bpğa oyunları 

ve saire tekı ar tazlıenecek diye 
halk sab:r,ızlıkla bekliyor. Diğer 
taraftan da Cebelüttarık civarın
da !oaı b !ı;,zırlikları görülmesi bir 
te.t3d teşkil ediyor. Geçen pazar 
giinü s .. vi1de 1-ıoğa göreşi olmuş, 

Frar.ko da bunu seyretmeğe gel
miş ve alkışlanmış. Devrisi gün 
le Sevilde 50,000 kişilik bir geçid 
resnı yapılmıştır Bu vesile ile 
yine Franko alkışlanmıştır. 15 ma
yısda Madridde yapılacak büyük 

geçid resmı de bittikten sonra İs
panyada ordunun terhis edileceği 
söyleniyor. İspanyadaki İtalyan 
askerleri de ondan sonra çıkıp gi
deceklerdir, deniyor. İtalyanların 
bir an evvel çıkıp gittiğini gör • 
mek İspanyolları memnun ede • 
cektir. İspanyada İtalyanlara aid 
olarak sokaklarda dolaşan otomo
billerde C. T. V. harfleri vardır. 
İspanyollar bu harflerden şöyle 

bir tuh:ıflık çıkarmışlardır: Cuan
do Te Vas gibi üç kelimenin ba
şında da yukarıki üç harf yok mu? 
İşte İspanyollar bu üç harfin yu
karıki cümleyi teşkil eden üç ke
limenin ilk harfleri demek oldu
ğunu söylüyorlar. Bu üç kelime
nin teşkil ettiği mana ise İspan -
yolların İtalyanları nasıl gördük
lerini gösteriyor: Ne vakit gide
ceksiniz? 

Taymis muhabirinin anlattığı 

bu fıkra İspanyadaki İtalyanlara 
karşı memleketin sahibleri tara -
fından nasıl bir duygu beslendi • 
ğini gösteriyor. Fakat bugünlerde 
Portekiz hükümeti ile İspanyanın 
İtalyanın münasebatı da şayanı 

dikkat bir safhadadır. Bolşevikli
ğe karşı mücadele ismi verilen 
Alman • İtalyan • Japon misakı
na Franko hükümeti de girmiştL 

İtalyanın İ>panyaya 'ö derdiği t~nklardan bir kısım 

- Arıahım nedir bu benim başıma gelenler. 

O zaman Avrupa gazetelerinde 
verilen malümat ı:österiyordu ki 

İspanyanın bu misaka girmesı 
komşusu Portekiz tarafından iyi 
karşılanmamıştL Portekiz malılm. 
olduğu üzere dahili harbin baş • 
langıcından sonuna kadar hep 
Franko tarafına silah gönderE:t ek 
yardım etti. Fakat İtalyanların, 
Almanların İspanyada nüfuz sa
hibi olmaları üzerine Portekizin 
son zamanlarda endişesi artmak
tadır. 

Diğer taraftan yine unutulmt1-
yor ki Portekiz ile İngiltere bir
birlerinin müttefiki bulunuyor • 
!ar. 

İspanyadaki İtalyan gönüllüle
rinin çıkarılması için İngiltere ta
rafından gerek İtalya ve gerek 
İspanya nezdindeki teşebbüsler 
şimdiye kadar neticelenmemiş, 

nihayet 15 mayıs büyük geçid res· 
minden sonra kat'i olarak İtalyan 
kıtaatının çıkarılacağı temin edil· 
miştir. Diğer taraftan İspanyada
ki Alman askerlerinin de çıkarıl
ması için bu sefer İngiltere elçisi 
tarafından Berlinde teşebbüslere 
geçilmiştir. 

Portekizin vaziyetine gelince; 
İspanyadan İtalyanların hala çık
maml!J •olması Portekizde endişe 
ve asabiyet uyandırdığından ni
hayet Roma hükümetı Lizbon hü
kümeline teminat vermeğe lüzum 
görmüştür. Bu teminata göre İs
panyada bulunan İtalyan kıtaatı 
Portekiz hududuna yakın yerler
de bulunmuyorlarmış. Yalnız Ali
kantede imişler. 

Almanların İspanyadaki vazi • 
yetine gelince; dahili harbin de
vam ettiği zaman zarfında bun
larm Frankoya ettikleri yardım • 
dan çok bahsed:Imiş, buna muka
bil Almanların bir takım mühim 

(De11amı 6 ıncı sahifede) 

D.ifer bir mezar taşının üzerinde ,u 
1'&Z• vardır: cEter buraya vaklt.sla re .. 
llp yatmak istemezsenb, c. •••••• 
kuvvet> furubundan sabah ve a)qam 
küçük bir kadeh içmeyi ihmal etme -
7lnız. Yoksa benim rlbl lopratın altına 
ırömlilllrsünmo Son pişmanlık fa1da 
vermez..» 

MABKtiMtJN SON ARZUSU 

İdam mahkUmlarına, llOD dakikalar· 
-da arzu etttıderi şeyl vermek idetUr. 
Bizde bir ba.rdat ıu tçlrlrler, t:tTlln 

J'Uttururlar Avrupa.da rom, lı:on7&lı: 

(ilıl lçkll•r verirler. Canlarının çekili! 
yeıuefl yedirirler. 

Geçenlerde, Pariste Jdama mahkôm 
blrlni şefak1a beraber u7andır1rıar. 

son arzusu ne oldutunu wrarlar: 
- l\layonezll tsıako:ı!. 

- l\-la7onezll ıstakoz muT. 

- E'·e!.. İstako:ıa bayıhrııo. Fakat. 
ne ıa,nıın yesem. yari.Dl saac sonra 
müth~ bir midt aanfısı başlar. J'Cdi· 
ilme, ylyecrtlmc Ji.net ederim Bu 
sefer, mide sancısına ufram17acafım· 
dan emin olarak lttlha Ue 7i7cceilm 
de ondan ... 

ÇOCUKSUZ, KAHVESiZ 

BİR ŞEHIR 

İn&'Ulerede, Hunllnrdon Kontlufu 
dahilinde Kaldelcol adlı bir küçük kö7 
vardır. Bu lı:öyde çocuk ve kahveba.ne 
yoktur. Geçen &)'& 1'ellncl7e kadar tek 
bir çocuk vanruş. Bir bostan kUJ'USU
n& düşmüş, ötmüş. Belki de yanucalı:, 
oynıyacak bir başka çocuk bulama -
71DC& cansıkıntı.sından lı:endlnl kUUJ'& 

almıştu. 

Bu köy ahaUsl hep ya.şhdır. Yüzle 
rlnln rlildütü &'Örlilmemi,111'. Köyde 
kahvehane de yoktur. 

BİR KARTPOSTALIN 

DEVRİALEM SEYAHATİ 

Üzerinde birçok adres ve pul bulu
nan bir kartpostaJ. beynetmllel posta
ların intizamı sa7eslnde 50,000 kilo .. 
metre katettikten so1\ra tekTar mür • 

seline retmtııllr. 
Bu kartpostal, 4 e:rliU 1937 de Briilt

&el merkez POSlahanes:lne verllmiştL 
Amerika, Avustralya, Koqo ve iranı 

dolaşlıklan sonra 17 sonkinun 1939 ela 
Brüksele seJmtş, mürsellne iade otu.a
muştlll', 

BOKSÖR KRAL 

Dördüncü Danrl, 16 eylfll 1594 de 
- Parlse l'lrdlilnln ertesi &'ÜDÜ • ne· 
dimlerlle bok.s yapmafa başladı ve Jlr· 

mi 7edlslnl nakavt 7aptL 
Hanrlnln cömlekl parça parça ol • 

mQf, üslil başl lo• içinde kalmıttı. 

KALEM UÇLARI NASIL 

YAPILffi? 

KuJJ:ındıinnız kalemlerin ucları çe
liktendir. Bunları imal için millmetre· 
nin yiizde 6 kahnlıtı.nda çelik levha
lar kullanılır. 

İlk evvel bu (:~ilk levhalar, iki uo 
kesilecek ende şrrltıere ayrıhr. Şeri&· 

Jer, muhtelif haddel~rden l'Cçirillr, ln
ceitiUr. 

Bir makine, şeridi, kalem ucu bo7un
da ke:,er. Bir ba~ka rnaklne, ortasına 
küçük bir delik açar. Sonra bir makine 
Ue kıvrılır ve uo ~kil verilir. Da.ha 
sonra kıpkırtnı'Zı olun.:-17a kadar ısıtı

lır. Zeytlnyafı içl'rlslne ahhr. Bu, uç
ları sertleştirir ve elistlkl:retlnl lemin 
eder. 

Niltayet nç 71.kanır, temizlenir, par· 
latılır. Bir makineden daha C"eçer. Ba 
makine ortasından ikiye ayınr. 

S 
edad cumartesi günü öğle
yin işinden çıkınca, bütün 
kış özlediği aç>k havayı ve 

denizi doya doya kucaklamak i
çin, Adaya gitmeyi kafasına koy
du. Köprüye indi, saat 13,30 va
puruna yetiştL Güzel bir bahar 
günü idi. Vapur, geceyi ve pazarı 
Adada geçirmeğe karar veren in· 
sanlarla dolu idL 

Adaya çıktL İskele meydamnın 
daha şimdiden tadı gelmeğe baş· 
lamıştı. Sağ taraftaki gazinonun 
önünde isk~mle at;1·,.1, denizi sey
rederek kahve içen insanlara ım
rendı Hiç birşey düşünmeden l· 
lerledı Bir masaya oturdu. 

- O!ı .• diye bir nefe saldı .. 
Deniz ve bahar ne güzel şe~·dL 

Kahvesini yudum .•udum içerken 
sanki, hayata yeniden doğmuş 

gibiydL 

Düşündü. Deniz kenarındaki 

•Leylak• oteline gıdect'k, orada 
bir oda kiralıyacak, akşam üzeri, 
tarasada, tek ba~.na bir yemek yi
yecek, b;,·az kafasını dinlendire
cektL 

Bir saat kadar sonra, gazinodan 
kalktı .. asfaltta ağır ağır yürüJü .. 
Yazlık, açık renk elbiseler içinde, 
genç kız kafileleri şimdiden gez -
meğe çıkmışlardı. Aklı onlarda 
kalmadı değil. .. Fakat, niyeti boz
mak istemiyordu. Yürüdü. Kendi 
kendine: 

- EYürü Sedad, önüne bak, di
yordu .. 

·Leylak• oteline girerken, ken
disini patron karşıladı. Eski aşina 
idi: 

- Buyurun Sedad Bey ... Hangi 
rüzgar!ar sizi bu tarafa attı?. 

- Şöyle bir başım, dinlend;r -
meğe geldim. Deniz üstüne'? gü
zel bir oda istiyorum .. 

- İs\ediğiniz oda olsun beyim. 
- Kalabalık mı otel!. 
- Epeyce .. Hava güzel ... Haf-

ta tatilini geçirmek üzere gPlen 
birkaç kişi var. 

Sedad, memnundu.. Salona geç· 
ti: 

- Soğuk bir bira içsem, iyi o
lur, dedi .. 

Oturdu .. Tarasanın geniş kapısı 
açıktı. Denizin bütün güzelliği üs
tünde idi. Akşam oluyordu. 

İçtiği küçük salonda caz çalı

yordu. 
Sedad, yudum yudum birasını 

içerken, patron tekrar yanı'1a gel
mişti: 

- Sedad Bey, dedi, bu ..kşam 
şansınız varmış ... 

- Ne münasebet?. 
- Bu akşam eğlencemiz bol... 

Zengin bir dul kadın yeğenır.in i· 
sim gününü kutlul'.ıyor. Yarım 

saat sonra misafirler gelmege baş
lıyacak .. Dans, büfe .. Daha ne is
tersiniz?. 

- Peki, bunlardan bana ne, ben 
davetli değilim ki. .. Hem davetli 
olmak da istemem .. Çür.kü, eğlen
meğe değil, dinlenmeğe geldim .. 
Hatta, verdiğin bu habere canım 
bile sıkıldı. Rahatım kaçacak .. Ben 
ise sessizlik ve yalnızlık istiyo
rum. 

''~-Y-az~a_n_:~REŞ~-AD~-F-E_Y_z_ı~I 
Birden, patronun yüzünün ren

gi değişti: 
- V ıJı vah... de.ii.. . Öyle ise, 

g~e tarasada yalnız kalaınıya -
caksınız. .. Erkenden odanıza çe
kilmek icab edecek.. Üzüldüm 
doğrusu ... 

8ada1, bir müddet düşünmü.ş

tü. Sonra, gülerek patrona döndü: 
- Kalabalık çok fazla mı?. 
- Hayır... Bize 75 kişilik bir 

büfe hazırlattılar. 
- Tabii bunların ekserisi ka -

dındır. 

Patron da demindenberi ilk de
fe gülmüştü: 

- Zannederim.. 
Sonra, teklifsizce Sedadın o • 

muzunu tuttu: 
- Üzülme Sedad Beyciğim .. Eğ

lenmiş olursun bir gece ... Ada • 
mıza kadar geldin .. Tatlı gir ge
ce geçirmeden mi gideceksin?. 

- Doğru .. 

• İsim günü tes'id edilen zengin 
ıiul kadının yeğeni henüz 19 ya
şında genç bir kızdı. Şeytan gibi 
gözleri, artistik tavırları, uzun, 
mütenasib bir boyu, güler yüzü 
vardı. O gece, Sedad, bu kızla bel· 
ki yirmi defa dansetti. Şampanya 
ve viskilerin sarhoşluğu ikisini de 
mahmur yapmıştı. 

DansediyorlardL Sedad bir ara
lık, genç lı;ıza: 

- Sizin kadar güzel bir genç 
kızı sevmek isterdim .. Hayatımın 
bütün bedbahtlığı budur. Dedi. 

Kız, Sedadın gözlerinin ıçıne 

bakmıştı. Cevab vermedi. Önüne 
bakıyordu. 

Dönüyorlardı. 

Sedad, bir an daha ziyade ken
dinden geçm~ti. Kızın kulağına 

fısıldar gihi: 
- B.ı gece, hayatunın en mes

ud hatırası olacak ... dedi. .. İsim 
gününüzün mera.;'minde bulun -
mak saadetini ebediyen unutamı
yacağım.. Şimdi, bilseniz, ne de-

Hayır dtsem karım elden gicliyor, -:vPt desem son 
meteliğim g;decek. Ne yapacağım hen? .. Ocağına 

düştüm. Sen bana acı, sen bana iyiliklerini ver. 
GECE İÇİNDE 

Ayrı ayrı karyo'alarda yatıyorlardı Güney: 
YOS AI· 

Ve .. İçi sızlıyarak söyledi: 

- Mankafı. oldum artık. 

Bir tek şey bile düşünemiyorumı 

Ve böyla düşüne dala uyudu kildı. 

SABAH 

- Ancak dediklerimi yı:ptığıın vakit seninle 
konuşac~ğıın! 

De.!!, tek kelime söylem~den yaltı. Yatarken 
de oırtmı doktorun karyolasıni çevirdı ve hemen 
gözı~rin! yu '.lldu. Doktor da yine: 

- Al.lahım ne olursa senden olur .. 
Diye yatağa girdi, fakat ne bir türlü gozunu 

yunıabiulı, ne d\işünıııeden başını kurtarabildL Ay
taşıııayı keserk<'n: 

- N&sıl olsa ben onu ııabaha kadar yumuşa -
tırıın .. 

Dey:şınl hr.tırlıyor. 

- Nf yapsam acaba? .. 
Diye planlar tasarlıyordu. En son: 
- Yanına gideyim. Biraz yılışnım, belki bir 

puntunu getirir, işi düzenine sokarı:n. 
Dedi. karyolas:nclan indi. Güneyin yanına git· 

ti. Fakat daha yatağa çıkarkEn genç kadın gözle
riıı i açtL 

No. 155 ----• 
- Hemen karyolana dön. Yoks:ı bağırırım. Is· 

kanda! çıkar. 
Ded. Doktol"'> 
- Karıcığ;m_ 

Şeker un! 
Bir taneciğim!_ 
Diyecek oldu. Güney yine sözünd~ ısrar etti: 
- Bağır:yoruı::. 

Haydi bir, ıki, üç. 
Kalk .• 
Beş~ kada~ sayıyorum. Kalkmi>.san çığlığı ba-

sıyorum. 

Doktor: 
- Yapar mı, yapal'I 
Dedi. Güney dörı buçuktayken kendisi: 
- Beş!. 

Diyt', yalaktan fırladı. Kendi kmdisine dü • 
şündü: 

Yazan: ETEM İZZET BENİCR ---··--
- Bir tek kurtuluş yolu kaldı. O da maska 

ral,ık .. 
V c. Bir sabş palyaçosu gibi kar yolanın dibi -

ne c.turdu: 
- Barışdlım artık. 

Di)'e şaklabanlık yapmıya baş:ac<.ı. Fakat, Gü
ney sırttnı çrvirip ne yaptıkların:ıı bir tanesine 
baktı, nP. bir s5zünü dinledi, baktı 1:1, yapılacak bir 
şey yok, 

- Başka çareler aramak gerek .. . 
Diye yatağına döndü. Bu dönüş tam bir iske· 

!et dön:işü idi. İçi boşalmış bir kafa, titreyen ba
cak:ar, çökük omuzlar, sarsık ve sar<;ak bir gövde. 
O da bunun ayırdımındaydı kL karycLısına girer
ken mırıldandı: 

- Kafamın iç! boşaldı, düşünecek te hiçbir 
şeyim yvk galil:a! Boş dağarcıktan ne çıkar ki. ben 
de bu bombo' kafadan çıkarayım? .. 

Güney sabahleyin erkenden kalktı. Hemen 
giyindi Gürültüsüne doktor •:la uyanclı. Zaten u

yandırır.ak için gürültü yapmıştı. Sordu: 

- Güney ne o böyle erken erken? 

Ger.ç kaim dSık suratla bu soruyu karşıladı: 
- Gidiyorum. 

- Nereye?. 

- İstanbula .•. 

- Deniz banyosu almıyacak l'lt~ın: 
- H•.yır .. 

GünPyin hep böyle sert sert konuşması dok
torun y :ıe başına cinlerini t~pluyor. beynine bağlı 
bir dan.arın sanki kopup sı7.ladığff.ı duyuyordu. 
Onı. yu"1uşatır.ai<, gevşetmek, İstanbı•la ne yalnız, 
ne de kendisi ile beraber gitMemes: içm bir şeyler 
yapmak istiyordu. 

<D.-vamı var) 

lesem, belki gülersiniz.. U' 
Genç kız, birden meraklanlJlıŞ 
- Nedir bu? diy• sordu .. 
Genç ~dam cevab verdi: 
- Zannediyorum k:, bu ıner~ 

sim yalıaz sizin için değil, aY 

lice hayallere kapılıyorum. sfıi 
zamanda benim için de yapılı~' 

(Devamı 6 ıfıcı sahif~ 

1 rJ ıtt•J 
Ankara Radyosı.I 

aoocıx 
18,lt Prorr&m. 
18,S& Müzik (Oda mlizlit) l'L 
18 j(onuşma. 
19,15 Türk rulizlit (FUi! heJ'elO• 
Tahsin KArakıış ve arlı.acla,ıar• ;f 
28 Memleket saat ayan, aJaDf 

meteoroloji haberleri. 
%0,15 'l'lirlL müzllf. f ' 
Çalanlar; Vecllte, Rıışea Kam. C< 

det Kozan, Rctat rer. , 
Okuyanlar: Muzaffer ilkar, seJlll 

bal ÖZdenscs. 
1- Andonun HüseJ'DI • ...,.,.ı. ..ıol 
Z- Suphl Zl:r•mn Rll5eyol P'r 

(Feryad ediyor bir C"ÜJ için). fl 
3- Rahmi Beyin Rüse:rnl ptkf: ( 

ceb nizende tuhsun). 
4- Faiz Kapancının prl<ı: (,.,,ı>' 

dağlar can!"' dal;lar). 
5- Kanun taksimJ: Vecihe. 
6- Tabi efend!ııln lliıscynl yiifj) 

ııemalsl: (Ben clbl .. na). 
'1- Andonun llüsey-ııi sas senı::ıl51_,, 
8- Dl.men Şeuln St:ıi.h prlıı;ı: C" 

da lçSln yar elinden). 
9- Segib prk.ı: (Scl"da okunur)· , 
21,15 Esham. tah,•ilit, kıuobi:t'0 

nukut ve ziraat bot-sası (fi.at). 

21.25 Neşeli ııhi..klar - R. ti' 
21,lO Müzik (Radyo orkrstrası ~ Ş . 

Basan Ferit AJnar). 
22,30 lliüzik (Operetler • Pf). 
23,15 • 24 Mıizlk (C•zband • pi)• 

YARIN 
12,35 Türk müziği. j) 

Çalanlar: Zühtü Dardakoflu, ıt•1 
f' Fersan, K('mal Niyazi Seyhun. cı 

det Çatla. 
Okuyan: Nttml Rtza Ahıskan. 
1- Sultani yel'ih p~revt. 
!-- Lem'lntn Sultani 7e1"5h pr"' 

(Andıkça ceı>en (ilıılerll. . 
3- Lem'lnln Ferahfeza ,.r~ıl" 

(Dinlendi başım dün ... ce) 
4- Zühtü Bardakotlu: S~ııtnr ı.ı· 

slmL 
5- Yes:ırl Asnıım Sulbnl Y.pl' 

ıarkı: (Bir Ueybellde her ıece). 
il- Raik türküsü: (Mecnuuam ı,e1' 

limı s-ördüm). 
1- Halk llirküsil: (Şn dajlar• d•

1' 
mell) . 

" 11 1'-Jemleket saat a7an, ajans 
meteoroloji haberleri. ff 

U,15 • 14 Müzik (Riyaseti coıoJ' 
bandosu - Şef: lıısan Klinçor). -- --..... 

1357 Hlcr! , 1355 Rııınl 
Rebiülevvel Nisan 

19 26 -.__ 
1939, Ay 5, Gün 129, Hızır 4 

9 Mayıs SAL[ --- 1 1 
Vakitler Vuıtl Eza•İ 

... da. ••. ti. -
Güneı 4 48 9 ,6 

Öğle 12 10 4 57 

İkindi 16 05 8 52 

Akşam 19 44 12 00 

Yat:u 21 00 1 47 
imsak 2 51 7 36 -

! 

t 



llstanbulun İçinden 1 

ıcak Günlerin En 
Korkunç Manzaraları 

' 
lstanbulun Bol Ve Güzel Havasını Neden Bukadar 
PQhalıya Teneffüs Ettiğimize Akıl Erdiremeyiz 
iti\ ahar geldi.. Havalar ısın - şlr. Çünkü buralarda esnaf eki-
l!:!) mıy\\, ağaçlar yeşillenıni 1 Yazan: M. K. 1 )>ardır. yüz-ie beş y;iz kazanır ve 

4 Ye, toprak hakileşmiye baş ona göre tutalmuşt'.lr. 
~ dı. İ~te birkaç gün sonra mesire ziğl andıran bir s~~e takılıp ayak- 1 30 kuruşluk, hatta kendisine 27 
ı:tleri canlanacak, sayfiyeler do- !arınız siz! snhild2kô gazinolardan kuruşa mal olan bir §İ§I' birayı 90 

p taşacaktır. birine sokarsa o g'iı;kü hava alma kuruşa verir ... 

ta Deniz, kırlar ve gölgelik her yer gezintiniz &i7.e asgnd beş • altı * 
~ na Yakın dilberleri yolda bıra- l liraya malolur Boğaziçi, kendi!.ir.e has birçok 
~•ak '<adar güzelleşince mayıs Şayet biraz da hiı"a filan gibi hususiyetler taşıyan, kararsız 
ntarına gelmiş ve en tatlı yaz şeyler içmek yanlı~tıgına düşer • (bunlar bilhassa nrışındır) kadın· 

Rüııleri içine girmiş olacağız. seniz vaziyetiniz bir hayli güçle- r lar gibi imanı aldı;.tır, ümidler ve-
rir, fakat sonu inkisardır. 
Yalnız, Boğaziçinf misal olarak 

aldım. İstanbulun yazı her tarafta 
birdir. ayni noktadP toplanır: İh· 

tik.fır!.. Bu dert yazı İstanbulluya 
cet-.ennem eder. 

Duyduğumu", havadislerini ver
diğimiz iyi tPşebbii~'.er bize biraz 
feraklık veriyor. Belediye eğlence 
yerlerini ucuzlatac2k, şehir dahi
linde işliyen vesaiti nakliyeyi ken
di işletece:t. Hllk cfa bu haberler! 
duyunca ferlhlar. Fakat tahakkuk 
etse de, etmese de yıne yaz getin· 
tilerinin bıltün eziyetlerine kat -
!anır. Ne yapsın? 1"1kat İstanbulun 
bol ve güzel havasını neden bu ka-

L ~~~~~~~ 
t ~<e o günler yaklaşırken içimi· ı-------------------------

de lıaklı olarak korku giriyor, yaz- H s • • 1- • B • 
,;~ürküyoruz. Gittiği yeri şiir, er eyırcı yı ır 
deııence, neş'e ve nihayet aşk bel-

ı4 1 
Yapan sıcak günler İstanbula M •• t e D .., •ıd• 

g ayni vasıflar ve hüsnüniyetle uş erı egı ır 
~~r amma, İstanbullunun ecelini 
tu de tutan birç?k muhtekir ve 
• tıuıuvusta artıklan öyle bl.ı' 
~ uvvete sahiptirler ki, gilzeliın 
azı cehenneme çeviJ irler. 

b nunctan başka bir de tstanbullu
b Un. kendi derdi, katlanmak mec
~ llrıyeıinde olduğu birçok şeyler 
~dır. Mese!A kısın çamurlu ve 
la anlık yolu geçmek gayretini 
lu l'fecten hemşehlrli yazın toz bu· 
t'i tu ile mücadele etmek mecbu • 

Yetinddir. 

~ 4te yaz... Köprünün Boğaziçi 
~' I<adıköy vapur iskelelerinde 
) 'it-etıer, çantalar, gözlerinde si
~'lı ~Özlük, göğüs bağır açık ..• İş· 
la.~glenmiye giden baldırı çıp • 

ar gurupu ..• 

1)\ naşka başka manzaralar da gör
,.. ~k mumkün! İşte siyah yeldlr
·•ıe . c ~1nin kuşağını açan başı baş
ttu; .. b 

tııı u ir kadın birkaç çocuk, al-
ı._, Yaldızlı kösteği, yukarı bü -
'Uftn.. b tı uş ıyıklan ile nazarı dikka· 

Çeken grupun efendisi, Bayı!. 
le Saatlerce bekledikten sonra ge
l n vapura başlıyan hücum esna
.. 1nda birbırlerini çiğniyenler, fer
''t ed ti!( enler arasında çalışan ça • 
ıl Çılar (yankesıçiler) da eksik 
1&ildır. 

1 Sarıyere gitmek için adam ba
,tııa 15 kuruş !;ilet paras; alan Bo
gq~, . 
ltk Çı transatlantikleri (!) yolcu 

1 
1 ncıya kadar birçok yolcula -

ın .. 
la. guneş çarpmasından kurtu-
!tıactıkları tesbit edilebilir, 

le ~alabalığın gürültüsünü sahil
d t~ aksettirmemek gayesile ih -
) as e1ıldığine iman ettiğim rad -

1 ,~ıu vapurlar müstesna, diğerle -
·nın m h . b' il anzarası azın ır cenaze 
'Y1ndan farksızdır. 

d noğazın nısfını iki saatte kate-
~n b .. r' la. u su at postaları (!) yolcu-
/1nı nereye bırakırlar, bilir ıni
·nız> 

~~abii İstanbullu olup da bu fe-
;te uğramıyan yoktur. 

bir ~Purun, Boğaziçinin brhangi 
ta 1skeıesine bırakacağı yolcula
bu dıkkat edilirse neş'eli görünen 
n; grU!Jlar dönüşte biraz daha si· 
~ ve düşüncelidirler. 

ı,b e•e.la Sarıyer, Büyükdere, Ta
lı~ Ya ıskelelerinden birini! çık -
te~nızı farzediniz, başınıza gele
bij· 

1 ~ri size şimdiden tebşir ede-
ıtım: 

Aldatılacaksınız!. 
~5~~kü; bakkal ııryaz peyniri 80. 
,;;·:,in; 60 kurusa v~ı irse en küçük

1 

l() ~•hvesir-de bi· finran kahveyil 
ku•uşa ;çersenıı kıılağmız mü-' 

Paris Şantöz/erinden Biri Barda 
Hançerle Cıöğsünden Vuruldu 

P 
aıi.sin ecnebiler tarafından 
pek beğenilen klasik barla
rından birinde geçenlerde 

• §Öyle bir hadise olmuştur: 

Meşhıır muharrir Francis Carco 
da arasıra gelir, büyük fıçilara sır
tını dayar, otururmuş. 

Tercümanın medhü senasını din

liyen kırk kadar İnglliz seyynhı 
otobüs~~n iniyorlar, Kırlangıç so

kağındaki bu meyhaneye girıyot'
lar. Sahnede o sırada şantöz Da

niella, •Zavallı zenci• şarkı.<ının 

son nekaratını tekrarlıyordu. 

Seyyahların ge:diğini gören ııar
sonlar şarab §işeleri, kadehlerini 

1 
uzun ·saçları bir ressam olduğu 

hissini veriyordu. 
Daniellaya döndü, ve: 
- Blrşey içmek istemez misiniz 

madam?. 
Dedi. Daniella şı'.lh bir eda ıle 

yürüyerek gelrli, yanına oturdu. 

ŞARKIDAN SONRA FACiA 

Adam birdenbire yerinden fır. 
!adı, kalktı, Danielb;ın gırtla -
ğından yakaladı, göğsüne bir yum
ruk sa vurdu. 
Şantöz acı bir feryad kopardı: 
- Ne oluyorsun? Ne istiyor • 

sun benden?. Yumruğun canımı 
yaktı ..• 

Şantöz Danlella 
getirdiler. Masaların üzerine koy
dular. 

Bu sırada, küçük masalardan 
birinde yalnız oturan bir seyirci 
ayağa kalktı. 

Başında, kenarlan geniş bir 
şapka vardı. Omuzlarına dökü!en 

Yabancı, kendisini itti, yere dü

§Ürdü ve elini tekrar kaldırdı, bir 
hançerin parladığı görüldü• 

- İmdad! Öldürüyorlar benli. 
Müşterilerden birisi, sandalye-

( Devam> 7 inci sayfada) 
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Sahnede pek şaşaalı eördüğilınüz m üzik hol artistlerinlıı çoiu hususi 
hayatlarında fııkir ve bedbahttırlar. 

M üzik hollerde danseden kız- [ 
!ara •Gir!> derler. Halk, bu 
güzel kızları sahnede götür, 

alkışlar. Fakat hususi hayatlar!nı 

nasıl yaşadıklarını bilmez. 

cGiri> olmak için şehrenin gü
zel, vücudün mütenasib, baclk -

!arın mevzun olması şarttır. Son· 

ra klasik dansları, sıçrayıp hop • 
lamayı, sahnede yürümeyi bıl -

mek de lazımdır. cSahnede y(lrü· 

mek. deyip de geçmeyin. Bu ta

savvur olunduğu gibi kolay bir 
şey değildir. Dahası v&r: 

1dea1 
<arı Ve 
Koca 

IA 
nket ve istatistik modası 

aldı, yürüdü. Bu modanın 
Amerikadan çıktığını, dün

yaya yayıldığını söylemeğe lü • 
zum yok. Amerikada bir cefkiırı 

umumiye enstitüsü• bile var. 
Ne diyelim, yaşasın istatistik! l 

Çür,kü onun sayesinde birçok şey-• 
!er öğreniyoruz. Şimdi de, asri çüt
lerın ideallerinin metanet, doğru
luk, samimiyet ve müşterek çalış
mada olduğunu haber alıyoruz. 

cEfkiırı umumiye enstitüsü• 
gençlere şu suali soruyor: 

- İdeal zevcede aradığınız me
ziyetier nedir?. 

A!dı•"ı cevabların hemen hepsi 
şu mealde: cİdeal zevce, kocasına 
hayat ve mesai arkadaşı olan ka
dındır.• İçlerinden birisi de şöyle 
diyor: cBeraber çalışmanın en bü
yük faydası, mesela zevcenin ka
tibelik vazifesini görmesi, her gün 
ayni zevki yaşaması, ayni ümit· 
!erle, ayni endişelerle çırpınması 
sevgiyi arttırır, takviye eder ki 
bun:ı ayrı ayrı hayat yaşıyan çift
ler arasında imkfın yoktur. 

•Bir faydası daha var: Bu tama· 
mile maddidir. Fakat bir erkek i
çin çok ehemmiyetlidir. Karısının 
kAtibe olarak yanında bulunma • 
sından çok istifade eder. En müş· 
kül zamanlarında sadık bir arka
daş bulur. Halbuki aylıklı kati -
beler, vakitleri gelince çekilir, gi
derler.• 

Meb'us Pezet, bir içtimada: 
cBir bir istenograf olan karımın 

yardımı olmasaydı, bu kadar eser 
vücude getiremezdim. Ekser de
falar m') listen çıkıp eve gidince 
H'ıyihalarımı karıma dikte ederim. 
Ertesi günü onları ko!ayca hazır-

Şarkı söylemok, muntazam bir 
hayat geçirmek, sıkı disipline ta
bi olmak ... 

İngilizlere göre, ideal bir cGlrh 

1 metro 75 santim boyunda. Sır
ma rengi saçlı olma!ı. Kirpikleri, 
Greta Garbo'nun kirpiklerine; du
dakları da john Gravfor'un ju -

da.klarına benzemelidir. Ve.. çok 
uslu, akıllı olmalıdır. 

• cGlrh !er, iktısada riayet ıçm 

ikisi, üçü bir odada, hattA bazan 

bir yatakta yatarlar. Kuşlar gibi 
erkenden kalkarlar, sıra ile ban-

yolarım yaparlar. Yemeklerini de 
kendileri pişirirler. 

Sonra, gece oynıyacaklan o -
yunları provaya başlarlar. Ayni 
harek<!tl yüzlerce defa tekrar et
mekten çek:nmez1 ı?r. Yorgunluk 
hissetmezler. 

Perde açılmazdan yarım saat 
evvel localarında bulunmak mec
buriyetindedirler. Zira makyaj, 
çok güçtür. Ka§ları, kirpikler!, du
dakları boyamak zamana muh -
taçtır . 

cGirl• !erin külls arasında dur
malan yasaktır. Localarında bek-

Parisin Bu Sene 
Seçtiği Kraliçe 

Güzellik Kraliçeliği Muvakkattır 
Amma, Onlar da Etikete Tabi .. 

c">ari~ şenlikler! 

komitesi• tarafın - n11..,....~·ı-~ll"'\lll 

da:ı geçenlerde, 
19J~ P&ris güzell 
seçilen matmazel 
So:ı'.a Bessis cid
den güzel, sevimli 
bir kız ... 

Fakaf. şenlik -
leıe iştiıak, ziya • 
fedPre iştırak ve 
bu suret!P kendi -
ni •e~lıt• etmek is
temiyor. 

Hı:.lbukl bütün 
kral:çcler etike -
tin, propaganda -
nın esiridırler. İh· 
timal Sonia Bes • 
sis'dc!l, Kraliçe .. 
nin ünvanı geri a
lır>a~aktır. Fakat 
o, yine herkes için 
güzel, sevmli So· 
nia olarak kala -
caktır. 

P.una rağmen 

Fransayı temsilen 
N~vyorktaki Fran
sı7. pavyonununun 
küpd resmini o 
yaptı. Matmazel Sonya Besat. 

!arım. Makalelerimin çoğunu da, 
sabahleyin sütlü kahvemi içerken 
karıma dikte ettirir, yazdırırım.• 
Demiş ve ilave etmiştir: 
•Kocasının daimi mesai arkadaşı 

olmaktan şikayet edecek bir ka· 
dın tasavvur olunabilir mi?.• 
Efkarı umumiye enstitüsü, genç 

kızlara da şu suali soruyor: 
cİdeal zevcede lradığımız mezi

yetler nedir?.• 
Genç kızların verdikleri cevab 

sadece şu: 
·İdeal kocada aradığımız mezi

yetler: Hulüs, sadakat, doğruluk, 
samimiyet ve aile muhabbetidir.• 

o DD 

!erler. Üçüncü zili işitince dı§aı 
fırlarlar. 

Tablo bitti mi, yine locat1<ır • 
dönerler. Perde aralarında•ı ya. 
ruz seyırciler istifade etnıezleı 

cGir!> !er de, çaylarını içerler, el

biselerini giydiren kadınla çer • 
çalarlar, iıki perde arasında trı 

yapanlar, kitab okuyanlar da v~· 
dır. Temsil bitince, acele bır blo. 
giyerler, omuzlarına ince bir pt· 

novar atarlar, biraz avans alma 1 

için direktörün etrafını sararlRı 

Sonra odalarına dönerler. 

lngilterenin 
Yaptıracağı 
Zırhlılar 

İngiltere, ôki sene evvel başla 
dığı siliıhlan:nlya devam ediyoı 

Geçen gün Liverpol'cla 35.000 trn 
luk cPrence of Wales. zırhlısır 

suya indirdi. 

İngilterenin ;nşasına karar vc•ı 
diği harb g?;niıer; şur.lardır· 

Zırhlı 9 
Tayyare gemisi 6 
Kruvazör 25 
Torpitogeçer 40 

Muhafaza gemisı 2-l 
Torpil döken ~ 

Denizaltı 15 

Buna tezgi\Ma bulunan küçük 

harb gemileri de i!5•·e edilirse biı 
kaç sene sonra tnvilız behriyesini 
950,000 tonilato ar~~cağı anlaşılıı 

Bund2n b~şka ay nihaytinde 21 
cep torpidosu tezgaha konulacak 

tır. Bunlar, harb zamanında tüc· 
car gemilerini mulıafaza için kul 

!anılacaktır. Ccb \Jrpidolarına ai 
malzeme hazırdır. Teknelerinin 
montajı pek az bir zamanda yapı
lacaktır. 

Filoya, her ay 80 tayyare defi 
topu verilmektedir. 

Ticareti bah•iyeye mensub 10 
bin zabit, lüzu:nunda bahriyeyr 
intisab için kurslara devam elrnel 
tedlr. 

Ticaret gemileriııl teslih lıçln 

2,000 top hazırlanmıştır. 

Ticaret ge:nilerinden 1,000 nin 
güvertesinde top yerleştirmeğe 

mahsus yerler hanrlanmıştır. 

1939 senesinin ilk ik ayında İn 
giliz filosuna 20 yeni harb sefine• 
iltihak etmiştir 



• 
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Romada Yugoslavyaya Yeni Bulgarlar 
Ne Yapmak 
istiyorlar ? 

Tek lif lor Yapılacak 
(J i1ıci $ahijeden devam) \ 

müteveccihen hareket ettiler. 
Burada 2ikrolunduğuna göre 

Prens Pol ve refikası Romada 
dört gün kalacaklar ve Kralın mi
safiri olacaklal1dır. 

Bu meyanda İtalya Hariciye 
Nazırı ile Yugoslav Hariciye Na
zırı arasında Venedikte yapılan 
görüşmeler sırasında temas edi -
len bazı meselelerin de görüşü -
Ieceği anlaşılmaktadır. 

YUGUSLAVYAYA YAPILACAK 
TEKLİFLER 

Paris 9 (Hususi)- Yugoslavya 
Kral Naibinin Roınaya davet olun
ması münasebeüle kendisine Al -
maı.ıya ve İtalya namına bazı tek
lifler yapılacağı anlaşılmaktaılır. 

Bu teklifler Alınan ve İtalyan Ha
riciye Nazırlarının son görüşme
leri esnasında tekarrü erttirilmiş
tir. Teklifin mahiyeti hakkında 
kat'i ve müsbet malUıııat mevcut 
olmamakla beraber Yugoslavya
dan Romanya ile yapıldığı gibi bir 
:iktısadi anlaşma yapılmasının is
teneceği, İtalya - ArnaV\)tluk -
Bulgaristanın da dahil olacağı bir 
Balkan paktına iştirakinin muva
fık olacağının beyan edile<!€ği 

kuvvetli tahminler arasındadır. 
Y'ine bazı tahminlere göre de, 

Yugoslavyanın mihver siyasetine 
bağlanması, Hırvatlar meselesi -
nin bir kat't şekle sokulması da 
Roma ve Berlinin arzulan ara -
sındadır. 

Yugoslavyanın vuku bulacak 
teklifler karşısında nasıl bir hat
tı hareket ittihaz edeceği ancak 
Romadaki görüşmelerden sonra 
kat't şekilde belli olacaktır. 

YEN1 BİR BALKAN 
BLOKU MU? 

Loııdra 9 (Husus!)- Kont Cia
no ile Von Rll>bentrop arasın.da 

Ramad:ı yapılan son mülAkat eır

nasında İtalya - Arnavutlıık -
Bulgarlstanm da dahli olacağı ye
ni bir Balkan birliği' şeklinin der
P~ edildiği kuvvetle zannedil -
DM!kte ve Ancak böyle bir müla
hazanın reel bir kıymet ifade et
miyO(:eği beyan olunmaktadır. 

Sof yanın 
Vaziyeti 

Anlaşılamadı 
Paris 9 (Hususi) - Bulgarista

nın vazi~ti ~ ll'ÜS!akbel hattı 

harelııet! henüz tamamlle tavazzuh 
etmemiştir. Bulgarların Roma -
Berliıı mihverinin takib edeceği 
~ etmekte bulımduğu müşterek 
hareketlerin daha zıyade vuzuh 
ve ink!şa! bı.lmasını beklemekte 
oldukları anlaşılmakta.dır. 

POTEMKİN ROMANY ADAK.1 
TEMASLARINT BİTİRDİ 

Bükreş 9 (Hususi> - Bulgaris
tandaki 1ıe mdslıırmJan sonra Ro
manyaya gelmiş bulunan Sovyet 
Rusya hariciye kcmi,;er muavini 

Potemkin buradaki mülakat ve te
maslarını bitirmi~ n bugün Le
histana gitmek üzere buradan ay
nlmıştır 

POTEMKİN DERJV\l. BEK İLE 
GÖRÜŞFO'K 

Varşova 9 (AA.) - Potemkin'in 
bu gece saat 23,30 de buraya gel
mesi beklenınt'ktedir. Mumailey
hin derhal Bek ilP görüşmesi ih -
timali vardır 

Sovyetler Birlığiı.in Varşova 

maslahatgüuırı LJst<-pad, Poteın

kin - Bek gf.rüşmelerini h~la -
mak üzere dün Bek ta:afından ka
bul edilmiştir. 

Sovyet rr.aslahntgüum. Potem
kin 'e Varşo•·aya bdar refakat et

mek üzere Leh - Row~ hududuna 
gitmıştir. -....... 
Emniyet 

Müdür 
İkinci Şube 
Muavinliği 

Dördüncıi sınıf rmnıyet müdür
lüğüne terh ~den <·mn.yet müdür

lüğü birinci şube müdür muavini 
Zeki Akalın ikinci şebe müdür 
muavinliğj!M' tayi'l edilmiştir. 

iTALYANIN TEKLİFLERİ 
MERAKLA BEKLENİYOR 

Londra 9 (Hususi)- İtalyanın 
Yl4J06lavyaya yapacağı teklifler 
merakla beklenmekte ve bu hu
sııısta resmi mehafil henüz bir 
noktai nazar ifadesinden ihtiraz 
etmektedir. 
HIRVATLAR YENİ BiR KARAR 

NEŞRETTİLER 
Zagreb 9 (A.A.)- Milli Hırvat 

mü:ıneS6illeri beyeti tara!ından 
kabul edilen bir karar suretinde: 

1- Avrupanın umuınt vaziye -
tin.in, Hırvat meselesinin müm -
künse iki alakadar millet arasın
da doğrudan doğruya aktedilecek 
bir ltililla sür'atle hallini isti! -
2am ettiği müşahede edilmekte, 

2- Hırvat mümessillerile Bel -
grad hükfımeti mahfelleri arasın
daki görüşmeleri kolay !aştıran 
büyük devletlerin tarzı hareket -
!eri memnuniyPtie selfunlanmakta, 

3-- Sırp mılletinin Hırvatlar la 
anlaşma hususunda gösterdiği ar
zu memnuniyetle kaydedilmekte, 

4- Mevcut hüsnü niyete rağ -
men bir itilafa varılamadığı ve 
Hırvat milletinin hala beynelmi
lel teşriki mesaiden uzak tutul
duğu henüz müşahede edilmek -
tedir. 

Milli Hırvat mümessilleri he -
yeti Maçek tarafından takib edi
len siyaseti tamamile tasv>b etti -
ğini ve mumaıleyhe, Hırvat mil
leünin mevcudiyet ve hürriyet 
prensipinl berşeyden üstün tut -
ması şartile, 18zım gelen kararları 
ittihaz. etmek hususunda tam sa
lahiyet verdiğini beyan etmekte
dir. 

Belgrarl 9 (Hususi)- Dün Zag
rebde vukua gelen ve bir şahsın 
ölümile nteicelencn suikasd tah
kikatına ehemmiyetle devam o-
lımınaktadır. -

Maçek tara!ından davet edil -
miş olan milli Hırvat heyetinin i
ka.met etmekte bulunduğu otelin 
önünde toplanan halk arasındaki 
arbedede rovelverle öldürülen bu 
şahsın Hırvat mı. yoksa nasyona
list mi olduğu bilhassa araştırıl -
makta.dır. 

Japonya Ve 
Roma - Berlin 
Askeri İttifakı 

(1 inci sahiJeden devam) 

(1 inci sahifeden devam) 

müstakil, müreffeh Balkanların 

mecudiyeti içinde memzucdur. E
sasen bu umum! şartın dışında bir 
Bulgaristan tasavvur etmek biraz 
hayal! olur. 

Bunun içindir iti, bizce ve şah
san Bulgariıstanın her nevi top
rak emelini istikbalin ve zamanın 
dostluklarına terkederek bir an 
önce Balkan birliği için.deki yerini 
alması en makul bir hattı hare -
ket düşüncesi halinde görünmek
tedir. 

Bu hareket kom~umuz ve dos
tumuz Bulgaristana yalnız refah, 
tıuzur, her türlü endişeye karşı 
emniyet getirmekle kalmıyacak, 
Balkanlardakıi istikrarı ve sulh 

davasına olan geniş ölçüdeki hiz
meti daha ziyade takviyeye yar -
dım edecek, her türlü menü his 
ve emelleri kökünden kıracaktır. 
ETEJ"1 İZZET BENİCE 

Deniz bank 
Kadrosu 

Ay başından itibaren lağvolu -
narak •devlet deniz yolları umum 
müdürlüğü> ve •devlet limanları 
umum müdül'lcğü• n=ile iki kıs
ma ayrılacak olan Denızbankta bu 
münasebetle yapılan hazırlıklar 

dün tamanıil<> bitmiş v€ kadrolar 
hıızır lanmıştır. 

Kadrolarda yapılacak olan ta
sarruf ve tensikatın zannedildiği 
kıadar geniş bulunrr.ı:yacağı anla -
şılmaktadır. 

Kadroların şahıslandrıılması es
nasında, Denizbanktan gerek Yu
suf Ziya Öniş ve gerek Yusui Ziya 

Erzinin müdürlüğü esnasında kad
ro harici kalan 100 den fazla me
mın kadroya alınr.r.aklardır. 

Bunların arasından hiç bir işe 
yaramadıkla:ı görü!Pıı Jer veya ka
bahati bulunanlar ıstısn~. oluna
caJdardır. 

Diğer taraftan yen: teşkilatla 

devlet Jiman!arı ur.mm müdür mu
avinliğine tayin olunan Hamid 

Saracoğlu dün Ankaradan şehri -
mize_gelmiştlr Yeni teşkilatta fe
nerler müdürlüğü,,~ de bu şube 

şeflerinden Abdullah Ziyanın ta
yini kararlaştırılm,ştı.r. 

lfnde bulunacak ve muahede im- ı--------------·I 
zalanacak tır. 
Japonyanın da askeri ittifaka 

girmesinin !t>m;n l'd:Jd:ği bura si
yasi mehafilinde son dakikada şa
yi olmuştur. Resr.•i nıehafil ise 
hen~ ketu:ııiyeti muhafaza et -
mektedir. 

Letonya Sergisi 
Lettonya ihracn1 malları nü -

mune sergisi yarın Tophanedeki 

Deniz Ban!rn aid ~·oku salonunda 
küşad edilecek ve öğltden sonra 
umuma açılacaktır. 

Sergi 11 mayıs per§embe günü 
akşamına kadar d€vaın edecektir. 

NÜFUZ MINTAKALARI MI? 
Londra 9 (Hususi) - Romadan 

buraya gelen bazı haberlere göre 
Alman ve İtalyan Hariciye Nazır- ı---------------·I 
lan arll6lndaki görüşme sırasında Beyoğlu dördür,~ii sulh hukuk 
iki devlet arasında bazı nüfu2 hakimliğinden : 
mıntakaları da tesbit olunmuştur. Tahtı hacre alınan filotrftin 
Bu mıntakaların Almanya için 6804000 hiss'de 180Cl'tl hisseye sa
şarkı cenubi Avrı.:pasında ve İtal- hib olduğu Kadıköy Caferağa ma
ya için de Akdenlıde olduğu kay- hallesi eski Moda yı·nı Devriye 
dedilmektejir, sokak eski 176 sayılı ve 1 harita 

JAPONI.AR İ'l".!'1FAKA numaralı arsa ile keza 176/1 
GİRECEK Mİ? numara 2 harita numa -

Londra 9 (Hususi) - Japon ralı arsalar <tçık aı ttırma suretile 
Harbiye Nazırı hogok;>ye atfe - 13/6/939 tarihine niisadif salı 
dilen beyanatta Jnponyanın da 

günü saat 10 ela sııtı:acaktır. Satış 
Roma - Berlin aske•l ittifakına gi- bedeli had<ii layıkı!lı bulmadığı 
rece"' kaydrdi:mi•tı'r. Fakat, bu 

.,. • takdi.rde ik'nci arttııması 28/6/939 
hususta henüz hiçb:r resmi kay-

tarihine müs~dif ~=r~amba günü 
naktan malı1mat gelmemiştir. Ja- saat 10 da icra edile<'Pİı tir. Arsa -
pon Harbiye Nazırına atfedilen 

]ardan 176 mnnar~lı ar.anın tamabeyana1 şüphe ile ka::-şılanmakta, 
Japonyanın antikomintern pak dı- mının kıymeti 11'7 lira 5C: kuruş 
şında askeri bir ittifakta ve Avru- olup mesahai satl,iyesi 1490 metre 
pa işlerine müdalıolede menfaati murabbaıdır. 176, 1 r -maralı ar
olmadığı L<ındra mehafilinde kuv- sanın k1ymeti 855 lita olup mesa
vetle söylerımcktedir. hai sathiyesi 1140 metre murab -

Londra 9 (Hı>susil ...!. Polonya _ baıdır. Satış gününe kadar vergi
Almanya arasındaki vaziyet oldu- ler terekeye aid olup tellaliye 
ğu gibi durmakta ve gerginliğini resmi ihale pulu mÜ§leriye aittir. 
henüz muhafaza etmektedir. Al- Arttırmaya girebilmPk için yüzde 
manyanın, İtalya - Almanya as- yedi buçuk nisbetinde pey akçesi 
keri paktı imzala'1ı'1cıya ve bazı yatırmak lazımdır. İsteklilerin 
mü~terek tedbirle;ın ve mıizake- yukarıda gösteriler, ~tir. ve asatte 
relerin sonu alınıntıya kı;dar Po- beyoğlu dördüncü ~ulh hukuk ha-
lonyaya yeni bir teklılte bulun - kimliğine g~Jmeleıı ilan olunur. 
ınıyacağı zannedilmektedir. (928-954) 

Sovyetler 
Ve Londranın 

Teklifi 
(l inci 3ahijeden devam) 

rını pazartesi ııfuıüne kadar 
verecektir. 
lNGiLtZLERİN TEKLiFLERİ 

NELER? 
Loncha 9 (Hususi)- İııgil

terenin Sovyet Rusyaya yap
tığı teklif bugünkü matbuatı 
hararetle meşgul etmekte ve 
Moskovada müsaid tesir ya -
pacağı zannı neşriyata hikiın 
bulunmaktadır. İııgiliz tek -
lifinin esası şudur: 

A- Sovyet Rusya kendi 
prk hududlanndaki devlet -
leri tek başına garanti ede -
cektir. 

B- Bu garanti neticesinde 
Sovyet Rusya ile harbe giriş
mek mecburiyetinde kalırsa 
İngiltere Sovyetlere yardım 
edecektir. 
Moskovanın bazı ihtirazi 

kayıdlarla bu teklifi kabul et
mesi ve Sovyet - İngiltere -
Frama anlaşmasının husulü 
kuvvetle zannolunmaktadır. 

İstanbul Beşinci İcra Memurlu
ğıından: 

Ahmet oğlu Hüsnü Alkinin İs
kender oğlu Mustafa Kılkıştan 

almış olduğu paraya mukabil ipo
tek göstermi,!j o!.cluğu Eyüpte Va
lide Çeşmesi mahallesinde Kü -
çükköy sakağında bilfuıumaralı 

tarlanın tamamına vukuf ehil ta
rafından 400 lira kıymet takdir 
olunmuştur. Bunun yarısı açık 

arttırma ile satılacağından evsafı 
aşağıya yazılıdır. Şöyle ki: 
Tarlanın vaziyeti hazırası: İçin

de borçlunun müsaadesi ile ker
piçten iki baraka mevcut olup 
bunlardan birisi Ömer İnceoğlu 
tarabndan yapılmıştır. Üzeri kıs
men alaturka kiremit ve kısmen 
eski saç ile kapandığı gibi diğeri 
iki oda ve bir ufak ahır yerini ha
vidir. Bunun üstü kli.milen alatur
ka kiremitle örtülüdür. Tarlanın 
bir kısmı harap bağ mahalli olup 
ufak bir kısmı da iki şağil tarabn
dan işlenmiştir 

Hududu: Şarkan Hüseyin, gar
ben dere, şimalen emlaki milliye 
ar82lisi, cenuben Valide Çeşmesi 
ve patiıkaıdır. 
Sahası: 36747 metro murabbaı

dır. 

Yukanda evsaf ve hudud ve sa
hası yazilı tarlanın nısıf hissesi 
açık arttırmaya vazedilmiştir. Art
tırma peşindir. Arttırmaya iştirak 

edecek müşterilerin kıymeti mu
haınmenenin % 7,5 nisbetinde pey 
akçesi veya milll bir bankanın te
minat mektubunu hamil olmaları 
icab eder. Müterakim verg~ tan
zifat, tenviriye ve vakıf borçlar1 
borçluya aittir. Arttırma şartna
mesi 15/5/939 tarihie müsadif pa-
281'tesi günü dairede mahalli mah
su.suna talik edilecektir. Birinci 
arttırması 15/6/939 tarihine mü -
saıdif Perşembe günü dairemizde 
saat 14 den 16 ya kadar icra edi
lecek birinci arttırmada bedel, 
kıymeti muhammenenin % 75 ini 
bulduğu takdirde üste bırakılır. 
Aksi takdirde son arttırmanın ta
ahhüdü baki kalmak üzere art -
tırma on beş gün daha temdit e
dilerek 30/6/939 tarihine müsadif 
Cuma günü saat 14 ten 16 ya ka
dar dairede yaptlacak ikinci art
tırma neticesinde en çok arttıra -
nın fuıtün<le bırakılacaktır. 2004 
numaralı icra ve iflas kanununun 
126 ıncı maddesine tevfikan hak
ları tapu sicillerile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklrla diğer aliikada
ranın ve irtfak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve 
masarife dair olan iddialarını lan 
tarihinden itibaren 20 gün zar -
fında evrakı müsbitelerile bir -
likte dairemize bildirmeleri ıa -
zıı:ndır. Aksi takdirde hakları ta
pu sicillerile sabit olmıyanlar sa
trş bedelinin paylaşmasından ha
riç kalırlar. Müterakim vergi, ten
viriye ve tanzifiyeden ibaret olan 
Belediye rüsumu ve vakıf icaresi 
bedeli müzayededen tenzil olunur 
ve 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
aittir. Daha fazla malumat almak 
istiyenlerin 938/3285 numaralı dos
yada mevcud evrak ve mahallen 
haciz ve takdirı kıymet raporunu 
görüp anlıyacakları ilan olunur. 

938/3285 

Makineye 

Verirken -------
Polonya Danzig" den 
Vazgeçeceğe 

Benzemiyor l 
Varşova 9 (A.A.)- Ga:ıeteler, geceki tabılarında Danzig mesele

sinin iktısadi saf'hasından uzun uzadıya bahsetmekte ve beliğ istatis
tik rakamlarile Daıızigi:n hikmeti vücudünün ve refahının saıniın! su
rette Polonya ile sılkı bir birlik halinde bulunmasile meşrut olduğunu 
ve Polonyanın cenub mıntakalarının Danzig limanının gerek ilıraeat, 
gerek ithalat itibarile hı:ınen hemen bütün ticaretini temin etmekte 
bulunduğunu iıtıata çalışmaktadırlar. 

Gazeteler. Dan.zig limooınm kuvvetli bir Polonya hinterlandına sa
hih olmasından dolayı 1919 senesinden.beri mazhar olmuş olduğu mu
azzam terakkileri de gene istatistik raka.mlarile red ve <!€rhi kabil ol
mıyacak şekilde isbat etmektedirler. 

* * • • 
Sabık lngiltere imparatoru 

Amerikaya Bir Hitabe Neşretti 
Verdun 9 (A.A.)- Verdun muharebe meydanını gezdikten sonra 

Dük dö Vındsor Arnerikaya hitaben radyoda irad ettiği bir hitabede 
bilhassa demiştir ki 

•Cebri nefsederek ihtiyar etm~ o!.cluğum sükfıtu bugün ihlal ede
rek büyük harbin eski bir muhaı1bi sıfatile, insanlığın bir daha bu 
kadar zalimane bir tahriıb cinnetine müptela oln;ıamasını hararetle 
temenni ettiğimi beyan ediyorum. Ahali$ ha~b istiycn bir tek mem
leket mevcud olmadığına kat'iyyen kaniian. Beynelmilel mütekabil 
anlaşma daima kendilği.nden husule gelmez. Bazan onu aramak, onun 
lgin müzakereye girişmek lazımdır.> 

1 
Deniz Levazam satınal· ı · 
ma Komisyonu ilAnları ; -

l - Tahm'n edi1er bedeli 67200 
lira olan 2t-O!l-O metre elbiselik şa.
yak kumaş, 9 mayıs !ı39 tarihine 
raslıyan salı giinü ~aat 14 de ka
palı zarfla a!ınmak iiıH€ eksilt -
meye konulrr,uştur 

2 - İlk teminatı 4610 lira olup 
şartnamesi her gün komisyondan 
336 kuruş b<'dcl mukabilinde alı

nabilir. 

3 - İstekElerin 24~0 sayılı ka -
nunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklı! mektubla
nm en geç belli gün ve saatten 
bir saat evnline kadar Kasım -
paşada bulunan komisyon baş -
karılığına vermeleri. (2679) 

İstanbul Asliye 3 üncü hukuk 
mahkemesinden: 

İzmir ithalat günırüğii muha -
sebe servisi şefi Enver Öngiir ta
rafından Taksim Alman sefaret
hanesi karşısında İstanbul Palas 

-' No. da sakin Hatice Rana namı 

diğer Hicran aleyhine 937/1337 
Nu. ile açtığı boşanma davasın -
dan dolayı gıyaben icra kılınan 

muhakeme JI.eticesinde: Dinlenen 
şahitlerin ifadesine nazaran müd

deialeyha Hatice Rananın haysi -
yetsiz hayat sürmesi yüzünden baş 
gösteren şiddetli geçimsizlik aile 
birliğinin devamına imkan bırak

madığına ve kusur ve kabahatin 
mezburede olduğuna kanaati mah
keme hasıl olmuş olduğun<lan ka

'l!UDU medeninin 131, 134, 138 ve 
Ticaret Vekaleti iç ticaret umum -142 inci maddeleri mucibince ta

müdürJüufi nden: .,- Tafların boşanmalarına ve müd -
30 ikinciteşrin 1330 tarihli deialeyha Haticenin bir sene müd-

Ecnebi Anorıim VP sermayesi es
ıdetle evlenmemesine ve keyfiye

hama münka~im şirketler kanunu 
tin tesciline dair 20/6/938 tarihinhükümlerine tevfilrnn Türkiyede 
de verilen hükmü bavi 938/1099 

çalışmasına ;zin vl'Tilmış olan Ec-
sayılı ilam müddeialeyha Hatice 

nebi Şirketlcrinden .Etablisman 
Orozdi _ Bak., bu defa müracaat- Rana namı diğer Hicranın mez
la, şirketin meı·kezince verilen ka- klır ikametgahını terk ve yenisi
rar üzerine İst3nb~l şubesi vekilli- nin de m~ul bulunmasına meb-

ni hukuk usulü mahkemeleri ka
ğine, Fransız tebaa\:'310.an Gabriei 

nununun 141 inci maddesine tevLacroix'nin tayin edildiğini bil -
dirmiş ve lazrmgelen vesaiki ver- fikan ilanen tebliği tensib kılın

~ ve bir sureti de mahkeme el.imiştir. 

Şirketin merkezonce verilen sa- vanhanesin.e talik edilmiş oldu -
lfilıiyetleı', mJman.,yh Gabriel Lac- ğun.dan tarihi ilMden itibaren 15 
roix, eski müdür l'aul Sperco, gün zarfında müddeialeyha Hati
müdür muavini Arthıır Mruer, baş ce Rana namı diğer Hicranın tem
muhasebecl \'P vekii Paul Koler yizi dava edebileceği tebliğ ma -

Sabık Arnavu~ 
Kralı Abideye 
Çelenk Koydu 

ıo~ Sabık Arnavutluk Kralı 
bu sabah saat 10 da Perapala5 ~ 

'faJ!' telinden çıkarak otomobille 
abi' sime gitmiş ve Cumhuriyet 

desine muhteşem br çelen1'; 
muştur. Bu esnada Kralın ya 
da Kraliçe de bulunmuştur:_/ 

"Artık Ne ZanıaJI 
Buradan Çıkıp 
Gideceksiniz?,, 

( 4 üncü sayfadan devaf11~e~' 
menfaatler elde ettikleri, ed.- j 
!eri söylenmişti. Yoksa gerelı ' 
talyanın ve gerekse AJman.J'~: 
Frank.oya yardım etmeleri 
ortada başka sebeb yoktu. jtalY' 

ııııl 
ile Almanya kendilerinin rnu ııııl' 
oldukları iptidai maddelerin eı# 
hinı bir kısmını İspanyadan t 
etmeği düşünm~lerdir. p,; 

Bu mevzuu tazeliyen yen> 
hadise Franko hükiimeti ile "' 
martlar arasında bir ticaret ıııııl' 
hedesi aktedilmesidir. Avrupa f 

l·r ' zeteler .ıı Berlindekı' mubab 
.oıı 

leri tarabndan bildirildiğine • 
bu muahede pek ehemmiye~i ~ 
1 İ 011# 
acaktır. Almanlarla spanY , 
arasında bir şirket teskil edilIJ1~ 

' if~ı 
Dahili baro esnasında bu Ş ~ 
çalışarak İspanya ve AlmanY jJI' 

ticaret işlerini eline geçirrn4· 
hisarı altına alm>ştı. Bundaıt .~ 
ra bu şirket dağılacakmış. "~er 
Alman ve İspanyol ticaret m 

eı~ seseleri kendi münasebeti 
kendileri tanzim edeceklerdir· 

sı:~ 
Fakat Almanyada çıkan ·' 

Ost Eko adlı iktısadi mecrnu80;, 

verdiği bir haber vardır ki aı ~r 
nalı değildir. Bu mecmuanın 
diğine göre Almanya ile İspaoi' 

ıflr 
arasında yeni aktedilecek rnıt ~·· 
de, geçenlerde Romanya ile 

oııı 
manya arasında imzalanmış 
muahede derecesinde ehemıı1' 

'{ef· 
yetli ve şümullü olacaktır. !>. 
muahede ile Almanlar artı1' sri 
panyanın yeraltındaki maden 
vetlerini işletmek istiyecek]erıl~ 

]19( 
Cumhuriyet İsp2.,nyasmın 

•ıf'e ciye nazın Del Vaya şimdi ,, 1 
rikadadır. Dahili harbin Fr3~~ 
lehine ve cumhuriyetçiler aJe~,. 
hine netirelenmiş olduğunu .~~
]erken sabık hariciye nazırı "'ti! 
ycırk gazetecilerine şöyle demiş 

lvr 
İspanya cumhuriyetinin nıai! cıf 

olmasile demokratlar ve sultı 
ırıı 1 hesi ilk büyük harbi kaybe I 

oldu. Çekoslovakya İspan'/~1 
kaybolmuştur. Bugün AvruP -;r 
harbin önüne geçmek için telc 
sıta şudur: 

Sulh cephesini teşkil ede~11 

~' yalnız taarruza karşı çelik ~fi 
duvar vücude getirmiş olm"' ril' 
kalmamalı, taarru~ ctmenıele ı 
temin etmeli. Aks' takdirde JlDı 
ile Bertin taarruza karşı kurul'. 
cak cephenin ciddi olduğuna i~ı~ 
mıyacaklardır. ~ 

tarafından D>ilçterr.i~n yani gerek kamına kaim olmak üzere ilan H I K A~ y E : 
Sperco ve Mai.er ve gerek Sperco _0_1un_ur_. ____ s_37_1_1337----ıoteldekı"Mera~ı·..ı1 
ve Koler, gPrek Spereo ve Lae - ., JI' 
roix, gerek Ma;er V<' Koler, gerek ~ Çocuk Hekimi .-
Maier ve LaCToix gı>rek Koler ve r. Ahmed Akkoyunlu (4 üncü sayfadan devaf11!il' 
Lacroı·x olınak u-z~re •'-ı"""r n .. ;~ alim Ve utladığı-nız sitln is'm giiO ·' 

,,.. r ~· aksim • T hane Palas No. 4 ·,sıv 
istimal edilecektir. Pazardan maada her gi.ln nüz değil, sizin ve nebim ııı, 

Bundan evvel şi-l<et merkezince _.., aaat 15 ten sonra ...... mızdır. 
Genç kız, birc!en; ıci 

GÖZHEKİMl 
İstanbul şubesi içln verilmiş olan 
bilfımum vekaletler fesih ~ iptal 
edilmiştir. 

Keyfiyet tetkik edJlerek kanuni 
hükümlere uygun görülmüş ol -
makla ilan ıılunur. 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa aprl. 
1'el: 41553 

Vakıf Menba Suları 
• 
işletme Müdürlüğünden: 

Menbaında yapılan asri ve fenni tesisat sayesinde çok sıhhi ve 
temiz olarak otomatik maki.ne!ıerle el deymeden hu.sus! şişe, galon ve 
dama<:ınalarımıza doldurulan Taşdelen ve Defneli suları İstanbulda 
İş Bankası ittisalindeki sebiile tl'sküdar Balabandaki ve Galatada Meh
med Ali Paşe hanındaki depolarım:ızda aşağıdaki fiatlar dahilin.de top
tan ve perakende olarak satılmakta olduğu ilan olunur. 

Topdan 
Perakende 

Tapdan 
Perakende 

Camacana Galon 0,5J şl4e 0,30 şişe 
Kuruş Kuruş Kurıış Kuruş 

35 9 2,2~ 2 
50 12,5() 4 3,50 

40 10 
55 l4 

1 
Taşde

len 

1 Defneli 

- A. .. diye başını geri 3 t~~ 
Genç adama dikkatle baloY~~i 
Sanki, onu ilk defa görüyo 'f 
gibi dikkatle baktı, baktı .. · ~(>' 
lerinln içinde, zevkli bir sii ~ıf· 
2in itiraf edilmesinden çeki01 

tatlı ürpermesi vardı. 
Sedad mırıldanır gibi. 
- Sizi çok seviyoru.;n, dedi" ~ 
Genç kız, san, bal rengin°~ı 

saçlarını, genç adamın yüziil1e ~~ 
ha çok yaklaştırmi!ıtı. Titre1' 
sesle: 

- Ben de, dedi... 
Tango devam ediyordu. 

il< .ı 

Pazartesi sa"ı:"ahı Sedad, ~;, 
vapurla İstanbula inerken, 11~~ ' 
!ısı Belmayı da beraber götO 
yordu. 9ıı' 

Zengin dul kadın, o gece 'f r 
sından sonra, kendisine teıı:ı.J iJ't 
dilen bu ani nişan merasi~~il 
çok sevdiği yeğeninin hatırı 
derhal kabul etmıştı. 

s 

:, 

l 

\ 
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Dünya Harbine Ösmanlı Cebhe
sinde Bir Taarruzla Son Vermek! 
kimse Cemal Paşanın Bu Temennisine İştirak 
Etmiyordu. Fakat, Bir Şey de Söyliyemiyorlardı 
._ Bunıarı da söz diye mi söylü
~6Un! Tabii, yıllardır harbeden ı 

- B~şüstüne Paşam! 

Önde Ordu kumandanı, arka • 
sındaki Kolordu kumandanı ile 

- J<,'vetl 
- Düşman, bu zayıf kısımlar -

dan yapacağı erken taarruzla bizi 
imha t<iebilir ... 

1 Doktorun Köşesi 

Kadın 
Hastalıkları 

Ve Tedbirleri 
Bilhassa Rahim 

İltihabı 
Çok Mühimdir 

ahim iltihaıbı, kadınların en 
büyük derdidir. Bu, yalnız 
seylanı eby:ızı, wnumi bir 

zafı, yorgunluğu de •1, rengin de
ğişmesini ve hazar. ıfa ~idd~tl i ağ
rıları mll(!ib olur. 

1 - ~ b N TEL G a AF - 9 MAYIS ll3t 

J Kocalara Nasihat 1 

Karınızı 

İhmal 
Etmeyiniz 

Evlendikten Sonra da 
Sevişirken Olduğu 

Gibi Nazik Davranınız; 

B 
irçok erkekler, evlendık • 
ten sonra eşlerine ka.şı ne
zaket göı.Lermeyi abes sa-

nırlar. 

t'alar yorgun bulunurlar .. Am
ııı. devamlı hıı:rblcr onları geliş
tırrn.iş, pişirmiş, böyle hareketleri 
f:ırgamaı bir hale getirmiştir. 

n esas itibarile projeye bir dl
~l!ceğinız var mı diye sordum. 

0ksa tatbik hususundaki tefer • 
rııata doir itirae:lar yapm deme -

beraber koridoru geçtiler, Cemal 
Paşanın odasına geldiler, Cemal 
Paşa masasının başına geçti, Ko· 
lordu kumandanına da bir iskem
le gösterdi: 

- Canım, buralarını bıisbütün 

boş bırakmıyoruz ya... Oradaki 
zayıl kuvvetler, taarruzun inkişa
fına kadar oyalama muharebesi 
yaparak düşman kuvvetlerini a
vutacaklar ... 

!arın, veya düşürenlerin rahim il- Eğer çamaşır ütülerken, ütünüz çamaşırınızı kirletirse. ekmek içi 
otihablan tehlllrelidi:. o"'l.ımz, iizerine un dökiinü.z ve lekelenen yeri hızlı hızlı uğunuz. Leke 

Metrite - rahim iltihabı, ekıse
riyetle çocuk doğurduktan sonra 
başlar. Vakitsiz çc.cuk doğuran -

Sayın baylar, bu büyük bir ha
toıdır. Eşlerinize, nişanlı iken ve 
evlenmezden evvel nasıl dikkatli 
ve nazik davranıyor id;seniz yine 
öyle davranınız. Bu, onları mem
nun bırakır ve sevildiklerine i
nandırır. Beraber bir yere girdi-

iiııı . ... 
t E:rkanıharb kaymakamı sustu. 
'4anın bu haşlamaya benzer ce
•bından müteessir oldu, iskemle
ne oturdu. 

1 
l<umandanlar hfil aralarındaki 

ISıldaşmaları sürdürüyorlar, fa -
<at alerl itirazlıı:rda bulunmuyor
ardı. 

~mal Paşa içtim•a nihayet ver
'lıek zamanı geldi[:ine hilkmettı, 
ilatine baktı, sonra kumandan • 
ara dondü. 
- Oetada anlaşumıy~n bırşey 

·almadı o.eğil mi? 
n eli, ilave ettı. 
- Tekrar ediyorum: Beşerıyeti 

·ı1tan lıu dünya harbıne Osmanlı 
ephes nde yapılacak cür'atkara -
e hır taarruzla nihayet vermek 
lnyaya, insanlığa hizmet de -

lernektir. Osmanlı ordularını mu
:affenyete götürecek bu hareket-

1 
~ IW!pinizin bütün emirleri nok
aıısız ve za:manında tatbik ederek 
'1Uşterek hareketi yekpare bir ta 

1 

rrUz sistemile düşmanın can 
1~ktasına tevcih etmekte birbı -

-Oturun! 
Karşılıklı oturdular, Cemal Pa

şa ilave etti: 
- Sizi dinliyorum! 
Kolo;du kumandanı evvell sö

ze nereden başlıyacağını kestire
memiş bir adam tereddüdile iza
hata girı.ştı: 

- Biraz evvel esaslarını şerh 

ve izah buy\Jrduğunuz taarruz 
proıesının meydana getireceği 

neticeler çok acıklı tezahürlere 
sebeb olabilir! 

- Ne gibi? 
- Evvela: Elimizdeki kıt'alarla 

böyle muazzam b!r hareketi ba· 
şs.rmağa maddi imkan yoktur. Bu
nu bir tarafa bırakalım ... Kuv -
vetleri Gazze civarında teksif et
mek, dii!er düşman kuvvetlerinin 
karşısındaki kıt'alanmızı zayıf bı

rakmak, kapıyı açık bırakarak uy
kuya yatmakla müsavidir. 

Cemal Paşa sertçe mukabele 
etti: 

- Anlamadım ... 
- Ben arzedememişımdir Pa -

şam ... Müsaadenizle tekrarlıya -
y•m: Şimdi kuvvetlerimizi bir 
noktaya teksif ederken düşman 

kuvvetlerile zarzor tevazün mey
dana getiren hareket nuntakala -
rındaki kıt'alarımızt zayıflatıyo

ruz. 

- Düşman istihbaratı çok kuv
vetlidir Paşam ... Ben şuna kaniim 
ki daha ilk taburlar bulundukları 
siperleri terkederken düşman mu
kabil bir taarruzla bizi çok müş
kül bir vaziyete sokacaktır .. 
Cem~! Paşa yaptığını bilen ve 

muvaffakiyetine emin bulunan 
ınsanların mağrur tebessümile 
Kolordo kumandanının sözünü 
kesti: 

- Bunların hepsi ayrı ayrı dü
şünülmüş, icabları mtizakere ve 
münakaşa edilmiş, her türlü ted
birler alınmış, hazırlıklar tamam
lanmı~tır .Sen bu cihetlerden müs
terih ol Paşa ... Ba~ka bir diyece
ğiniz var mı? 

- Var Paşam! 
- Söyle! 
- Bu planın tatbikinden sarfı 

nazar etmeniz ricasındayım. 
Cemal Paşanın dudaklarındaki 

tebessüm bir anda silindi, bunun 
yerine şiddete delalet eden bir 
asıklık kaim oldu. Cemal Paşa sa
kallarını titreten bir asabiyetle 
hay kırılı: 

- Bu nasıl söz!. 
Kolordu kumandanı itidalle 

devam etti: 
( Deııamı var) 

Rahim iltihabı, hazan genç kız- l<aybolur. 

!arda da görülür. Fakat 
vermez, çabuk geçer 

çok ağrı 

Binaenaleyh kadm olsun, genç 
kız olsun rahim s:ıııcısı hissedince 
vakit geçirın~n bir doktora mü
racaat etmelidir. Genç kızlar, ko
caya varmadan bunu tedavi ettir
melidirler. Zira rahim iltihabı kı
sırlığı muc>b olur. Arnbiyeli art-
tırır. 

Şu halde ihmal ctm,·yinız, der
hal tedavi ~ttiriniz 7...ra. rahim il
tihabının kanseri mucib oldugu da 
vakidir. Tamamile hr.yızdan ke -
silmiş kadınlar gayri tabii iıraza 

çok dilokat etmelid'rl<'r. Ra.hi:ınde
ki kanser pek çabı;k t~<faYi olu -
nur. Fakat bidayette tedavi ettir· 
mek şortile ... 

Rahim ilti.lınbı, bazan mühim ih
tilatata sebeb olur. Salpingite gibi 
ki ameliyata ihtiy&ç gflsterir. 

• 
Yatarken Yüzünüzü 

Yıkayınız •• 
Ekseri bayanlar, gcc-c tm·aletinin 

sabah tuvaleti kadı.: ~hcmmiyetli 
olduğunu bilmezler Hı.lbukı yağlı 
cildler. §İvikeli. ve botonlu çehre
ler geceleri yapılacak ufak bir 
dikkatle izale olunur. 

• • • • • 
Şapkaları Muhafaza 
Bir Hünerdir 

F 
ö'.r şapkalarınızı çıkardık -
tan sonra tahta bir kalrba 
geçioiı(.;eni-.z, biçimleri bo-

zulmaz. Şapkaları, başa giyerken 

değil, çıkarırken ve gkedcn fur -

calamamalıdır Bu suretle tozla -
rın yerleşip kalmasının önüne ge

çilir. Ç·)k sert bir fırça kullan -
mayınız. Yumuşak bir fırça veya 
bir ipek parçası kullanınız. 

Forması bozuk fötr şo.pkaları 

düzeltmek için içerisine kağıd 

parçası doldurunuz. Kordelasını 

çıkanııız. Sonra, bir lıtre suya bir 
kaşık amonyak karıştırınız. Yu -

muşak bir fırça ile yavaş yavaş 

F~.YD L 
HALILARIN 'ÜZERİDEKİ 1 

UKELER 

Halıların üzerindeki lekeler çok 1 

çirkin görünür. Bunları çıkarmak 
çok kolaydır. Aşağıdaki tertib ile 
oğuşturmak kıiiidir: 

siliniz. Ve saf su ile de temizleyi
nız, kurutunuz. 
Şapkaların üzerindeki çamur le

keleri sıı ile veya benzin ile çıka
rılır. İçlerindeki meşinler ekse -
riyetie terden kirlenir. Bunları, 

bol benzin ile silmeli. Açık renk
li fötr şapkalar, bir btz parçası ve 
unla uğuşturularak temizlenir. 
Sonra fırçalanır 

Hasır şapkalar asld Okzalik, li
mon tum veya limo suyu ile te -
mizlenir. Yumurta akı ve limon 
suyu sürülerek de silinir. Bunu, 
şapkanın üzcrnie stirmeli, hava -
dar bir yerde kurutmalı. Sonra 
su ile yıkamalı, kurutmalı . 

BiLGiLER 1 
DERİ KOLTUKLAR NASU. 

TE:.\lİZLENİR? 

İkı yumurta akını dökünüz. Bir 
fanile parçasile koltukların derisi 

üzerine surunuz, oğuşturunuz. 

Sonra iyice siliniz. 

• IU:ıle yanşacağınızı umarım .• 
!{imse ordu kumandanının bu 

'!tııennisine iştirak etmiyordu ... 
akat itrazda da bulunmuyorlar

; ı. Cemal Paş& ıçtimaın nihayet 
.ıluduğunu da söyledikten sonra 

'alandan çıkmağa hazırlandı. Ku-
11:tndan!ar hep 'birden ayağa kalk

.ar, Paşayı selamladılar, Cemal 
·aşa kapıdan çıkarken Kolordu 
·tnandanlarıııdan bir paşa (1) 
a arkdsından yürüdü, koridorda 

Her Seyirci İyi Bir 
Müşteri Değildir 

Yatmazdan evv·~l, cildinizi iyi
ce yıkayımz, g;.indi.ız !<onan toz -
lan temizlyini7. S;ınra dudakla -
rınızdaki rujbrı, kirpiklerinizdeki 
sürmeleri çıkarınız. 

Bunun içiı'. bilh~%a cildleri yağ
lı olanlara iyi bir sabunla ılık su 
tavsiye ederiz Fı1 ra \le fırçalıya
rak temizlemeli. S.ınra iki el ile 
ve sabunun köpükler;Je yüzü u
ğuşturup yıkama!: Bu sırada de
ri hafifçe gprilirse çok kuru ol
duğu anlaşılır. Yumuşatıcı bir 
krem sürm~E \•e bütiırı gece bırak
malı. Eğer, ·ild bu kremi çabukça 
içerse merak etmeyiniz. Bu cildi
nizin tamaTilL' b.--~i1i ı..lmadığına 

delildir. Şu halde h•ftada iki kere, 
yüzünüze bolca k:em sürdükten 
sonra yumurta sansı ile maske 
yapmanız l!zımdır. 

125 gram Marsilya sabunu, 90 
gram amonyak, 30 gram eter, 30 
gram ispirto, 30 gram gliserin. 
Evvela sabonu bir çeyrek litre su 
da hallediniz. Sonra diğer şeyleri 
ve bir çeyrek litre su daha ilave 
ediniz. Sonra da yumuşak bir fır
ça ile lekeli yerleri oğuşturunuz. 
Ve kuru bir bezle iyice siliniz. 

* Elleri beyazlatın&k için iki 
tertib: 

l - Toz sabun 25 gram, tatlı 
badem yağı _100 gram, Bunları ka

rıştırdıktan sonra 7~ gram da ko
lonya suyu ilave ediniz. 

İkınci tertib: Bir yumurta akı
nın içerisine 5 gram ŞAP tozu •tı

nız. Karıştırınız, hallediniz. Son
ra da150 gram kolonyA suyu ilave 
ediniz. 

'.<lı.aUı Nazıra sokuldu, Cemal Pa
l<, arkasından gekn ~vak sesleri
:~ durdu, döndü, bakt;, Paşayı gö-
.ııı.ce sordu: 
- Ne var paşa!. 
l<olordu kumandanı esas vazı. 

l ete durdu, izah etti: 
t,.- Zatı devletinize maruzatta 

1 
:ı.luımı,.k istiyorum paşa hazret-
'I't! 

- Neye dair! 

1 
._ Şu, biraz e\'Vel izah buyuru

an taarruz projesine dair paşam! 
Cemal Paşa başmı salladı: 
~k iyi. .. Beni takib edin! 

!._ (1) Bu kumandan halen hayat
dır. İsminin neşrini arzu etıni-

~or. R. Y. 

(5 inci sayfadan deL'4m) 

!erden birini yakaladı, mütecavi
zin kafasına indirdi. Diğer bır;si 

de elindeki hançeri aldı. 
Daniellanın göğsünden kanlar 

akıyordu. 

Vak'a mahalline gelen kom[s<,r, 
şantöziı derhal hastahaneye gör. -
derdi ve mütecavizi sorguya çekti: 

- İsmim Lüi Viktor Kateluaıı
dır. 68 ;aşııııdayım. Porte Branı<i
yon caddesinde 4 numarada c.tu
ruyol'um, evliyim ... 

- Bu kadını niçin vurdur.-L? 
- Ben. irddesine biıkim olmı -

yan ne yaptığını bilmeden ya,•an 
bir adamım .•. 

Zabıta, yapt:ğı tahkikatta mü -

rzoRBALAR 1 

SALTANATI 
No. 155 

b - Paşam müsaad~ bı..yurursanız 

~"-<>eniz de fikrimi b~yan ede -
~irıı. 

._ Sövle ağem! 
\ı ._ Mahzeni bo:ı ve müdafaasız 
ırak p hep birden dışarı fırla -

ltıaınızı muvafık 1.ulmuyorum. 
r· ._ E .. Başka türlü ne yapabili
ız?. \fahzene d~·r'lliiş olsak da 
hııe ınahvnlucak deı;il miyiz! .. 

- Öyle ammu; , ~ olsa burası 
t 11lad noktamızdır Uaha olmaz-
~ elımizdeki kılıçlarl.ı düşman 
•tırnızla çaı·pışır Je daha ziyade 
~aıt·t k 1 oı~ l azan:ı.ıJ ot;.ıruz... htıyatlı 
"'lak zaman kazanmak b-Or mu-

\'111.an: M. :samı KAKn.J(lil. 

harib yiğit için ilk düşünülecek 

iştir. Sonral\fahzer.e bdam bırak
mıya da lüzum yoktur. 

- Peki amrr,a, Iaflımn birbirini 
tutmuyor. 

- Paşam müsaad,. buyurunuz .. 
Takımımızı ıki kol 1 ayıralım ... On 
iki bir takım olsun ve hu takım si
zin başbuğlı:ğunuz altında ilk o
larak hurucu yap"n? ikinci takı
mı bendeniz alayım ... Siz yarmayı 
yapabilırseniz kulu:ıuz da bu mu
vaffakiyeti ı;örür g0rmcz peşcniz
den gelirim.. Eğer, mu\·affakiyet 
gösterebseniz takı"'' o1duğu yer
de tutar ve tekrar mahzene gire-

tecavizın bir miı.ddet akıl hllbta -
nesfnde tedavi altına alındıgını 

teshil etmiştir. Ceblerinde kü~ük 
bir muhtıra defterinde şu gMib 
cümlelerin yazılı olduğu görül -
müştür: •Hitler, Göring sokağı 41 
numara ... Kırmızı çorab, Bra.b'on 
rovelver sokağı ... • 

Viktor, yakalandığı zaman ha
fifce sarhoş idL Ertesi sabah ttv
kifhaneye gönderilmiştir. 

Daniella, Parisin meşhur ı;an

tözlerinden bıridir. Kora Lape:sö
ri ile beraber İsviçreye, Belçıh
ya, Afrika ve Amerikaya gitmiş, 
çok ~Ianm~tır. 
· Son zamanlarda Monmartr bar
larında şarkı söylüyordu. Yansı 
pek ağır değildir. 

rim. Bu suretle si7in hattı ric'ati
nizi kapamı§ olurar:ı, dedi. 
Çavuş baş:nın nıanevıası mü • 

kemmeldi VP buşk> t;irlü hareket 
etmek hata ~lı..rdıı Hem mahzene 
adam bağlamıyordu ve hem de 
ilk huruç hareket'rıi yapacak ko
lun hattı ric"alini t<'m.n etmiş bu
lunuyordu. 

Kurnaz Çayuş çete muharebe -
!erinde çarp:şa ça•r sa bu yolları 
ameli olarak öğrenm'.ştl. 

Eğer bililkis satunla yıkadıktan 
sonra yüzünüz yurt'.uşıık ve yağlı 
ise iyi bir s<trizent!P ve muntazam 
bir surette bir pamuk parçasile 
tampon ediniz. 

pıları açılır r.çılmnz on iki kişi • I 
sile birdenbire yayından fırlıyan 
ok gibi dl.şarı atılc!t 

Peşindan ça\·uşt~sı ahırkapısı 

önüne çıkıp saf bağladı. 

Yeniçeriler -;ok k!.lrııaz davran

mışlardı. Her ihtimale karşı Sal
kıınsöğüd tardını /\!ay kôşkü önü

nü binlerce kişi : ı~ muhafazaya 
almışlardı. Alemdar Mustafa Pa

şanın ne yapıp yapı9 bu taraftan 

* Cilası kaybolmu~ gümüş bi
lezik ve buna benzer tezyinat eş
yanız varsa bir iki s.:tniye amon -
yak içerisinde bırakınız. Sonra sa
bunlu su ile yıkayırıız. sonra da 
bir göderi parçasile siliniz, parla

tınız. 

6 kısım terebentin ruhu, bir kı
sım sandarus karıştırınız ve hal 

ediniz * Deriden yapılmış kaııapeleri, 
koltukları daima parlak tutmak 
için ayni miktarda ketenyağı ile 
terebentin ruhunu karıştırmalı ve 
derilerin üzerine sürmeli. Kuru
duktan sonra yumuşak bir bezle 
silerek parlatmalı. 

hücum o d~rece rruntazam· ve ani 
oldu ki; paşa ve ma:yeti yarma 
hareketini y.ıpamam;~lardı. Ade
ta bir sed öı,ünde kalmışlardı. 

Çarpışma, boğa1laşma feci oldu. 
Ölenler ve yaralan&nlör çoktu. 

Çavuşbaşı bu hali görünce ol -
duğu mevk 'den ayrılmadı Cenah

larından mahzene doğru hücum 
etmek istıyPn Yenirerilere saldı -
rarak mevkiini ml'h&fazaya ça -
lıştı. 

Alemdar Mıı•ta'" Paşa; çavuşun b" h h k t• k ır uruç Are e ı Y•rara saraya Yeniçeriler, Alemdar Mustafa 
fikrini beğe•di ve hemen şu emri d · k b'l ,.. · d .. ·· .. ogru aça ı ecesını uşunmuş - Paşa müfrez€sine o derece sıddetli 
verdi: • 

_ Doğru.. Yapılacak hareket 
1 

terdi. saldırış yap'Tlışlardı k;; az kalsın 
Alemdar Muslal~ P:,~anın bir- paşayı esir olarak P!e gedı ecek - ı 

budur. Haydi takımlar ayrılsın?. 1 
denbire yalır.kılıç hurueunu gö - !erdi. 

Takımlar ayrıln-.ıştı. Huruç ha-
reketinin birinci kolu olan on iki ren ve müteyakkn ı>ulunan Yeni- PaŞa; hst!.• mııh&sarnyı yarıp 
kişinin önünd<:> Al~mdar ahzi mev- çeri serdeng~çtilerı dPrhal muka- çıkamıyacağını anladı. Ve alay 
ki eyliyecekti beleye kıyam ettePr. köşkü önlerine kada• sürdüğü k~v-' 

İkinci kolu da çanısbaşı idare e- Binlerce kişi oldı..kları yerden vetlerine b•rden şu kumandayı 
decekti. kılıçlarına sanlarak All'mdar Mus-i verdi; 

* Alemdar Musta!'ı p, a; ahır ka-
tafa paşaya ve maiyeti olan on iki l 
zorba üzerine ntıldılar. Bu mukabil1 

- Hey\')'? .. Geri• .. 
Müfreze, pa~anm bu ı;mrı üze-

* Liıvanta şişelerinın kokula -
rını izale için içerisine biraz har
dal tozu atmalı ve bol su ile çal
kalamalı. 

* Parlal<lığıııı knybtc.en kürk
ler, terebentin r Jhuna batırılmış 

ince bir sün ~!' ile tay~erinin ya
tımına göre silin:r, tçık havada 

kurutulurs~ yeni gib. parlar. Fa
kat, kuruduktan sonra üzerine 
Talk tozu serpmeli. Biraz bırak

malı ve vurarak bu tozları gider
melidir. 

rine munt uam bi" surette harb 
ederek geriye çekilmeğe başadı. 

Bereket versin Paşanın hattı l 
ric'ati tahtı emniyette idi. Çavuş
başı açıkgöz davra!ıarak tamaınile 

ahır kapısı ve etrafını müdafaaya 
almıştı. Cenahlarındar hücum e- 1 
den Yenıç~rilere de aman vermi-

yordu. 1 
Çavuşbaşı, Alel"'dar paşanın zo

ra uğradığını gör'T"Ü~tü. Bereket 

varsin paşa tehlik•yi anlamış faz • 
la zorlamağ.ı lüzum görmeden 
kuvvetlerini geriyP çPkmişti. 

Yeniçeriler, Alemdar Mustafa 1 
Paşanın ric"at kurr.andasını ;şitir 

işitmez hücumla-.nı d.ıha ziyade 
teksif ettiler. 

Fakat çok muha~ih olan pa~a ve 
ma<yeti derme çatma Yeniçeri 1 
kuvvetlerin kolaylıkla püskürtüp! 
ahırın kapısına kadar gelebil<l;ler. I 

(Devamı ı·ar) 

ğmiz veya bir yerden çıktığınız 

zaman kapının yanına gelince şöy
le yan tarafa çekiliveriniz, bira -
kınız evvela eşiniz girsin. veya 
çıksın. Sokakta ayrılırken şapka
nızı çıkarmayı ihmal etmeyiniz. 
Tramvaydan. otomobilden iner -
ken evvel siz iniz, elinızi uzatarak 
inmesine yardım ediniz. Manto -
sunu giyer ve çıka•ırkrn de yar -
dımda bulununuz. Blhııssa, ya -
hancılar ve misafirler huzurunda 
izzeti nefsini rencide edecek trn
kidlerde, serzenişlerde bulunma
yınız. Kadın, herşeye tahammül e
cler, fakat buna asla ... 

Hıddetli ve canınız sıkıldığı za-
oan yazdığınız mektubları he -
nıen posayta verip göndermeyi -
niz. Zarfını kapatmadan masanı -
zın üzerine bırakınız. Sabahleyin 
kalkınca bir daha okuyunuz, can 
sıkıntısı ve hiddetle yazdığınız şe
yi ertesi gün muvafık bulmıya -
cağınız muhakkaktır. Bir dostlu
ğu veya muhabbeti ani bir hidde
te mağhib olarak bozmakta ma
na yoktur. 

Telefon, hiç şüphe yok ki son 
asrın en faydalı ve eğlenceli bir 
aletidir. Fakat bunu klıllanma • 
nın da usulu vardır. 
Bazı kimseler, dostlarına srpriz 

yapmak için vakitli vakitsiz tele
fon ederler, ve: ·Biliniz baka~·ım 
telefon eden kim~ .• derler. Bu -
nun kadar can sıkıcı birşey yok
tur .. 

1 

• Farzediniz ki bir mektub yazı
yurwnuz, ya da bir işle m•şgul

sunuz. Telefon çalınca bunu bı

ral<ıp koşuyorsunuz, böyle bir a
laya maruz kalınca canınız sıkıl
maz mı?. 

Biri ·e telefon ettiniz mi n~ söy
Iiyecek iseniz kısaca ve çabukca 
söyleyiniz. Beyhude vakit kay • 
betmeyiniz. et:irmeyinı.z. 



SAÇ EKSIRI 

Komojen 
Saçları besler, köklerini 
kuvvetlendirir, dökül
mesini önler, kepekleri-

ni giderir. 

İngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu- lstanbul 

- 9 lı1A~- 1939 

TÜRK TİCARETBANKASIA.Ş. 

HER NEVIBA K MUAMELELERi 

Merkezi: A N K A R A 

iri TAYYARE PiYANGOSU ....-:;ı 

KISM T GiŞ· ı 
Kazandırır. 

Adrese Diki.ot: Gnlatn KarnköyZiraatBankası köşe.~ 
..... Malfıl Subay HiLMi EGEMEN ~ / 

Neden 
'Aspirin f 

Kastamonu Daimi Encümeninden:! 

Adapazan 
Bartın 

Bolu 

Bursa 
Eskişehir 

Is tan bul 

İzmit 

Safranbolu 
Tekirdağ 

Çlinkü ASPiRiN senefer•ı 
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğurııl 
isbat etmiştir. 

A S P 1 R İ N in tesirindeı• 
Kalörifer tesisah yaphnlacaktır. 
1- Kastamonu Vilayeti merkezinde ~a edilen kırk yataklı hasta

han~ sıcak sulu kalörifer tesisatı için Nafıa Veklletince tanzim edilen 

umum! n fennl ıartnamesine göre yapılan •16296· lira 35 kuruşluk ~

rakı ke§fiyesine göre yapılması bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

2- İatekrner bu işe aid evrakı kegfiye ve umumi ve fenni gartııame

sini ve mukavele suretile alrsiltme §SrtDamesinin Ankara, İatanbul ve 
Kastamonu Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adtesi : 

Umum Müdürlü1' ı TÜRKBANK Şubeler: TiCARET 

emin olmak için lütfen ~ mark8 ' 

sına dikkat ediniz. 

1- İhalai 22 Mayıs 93!1 pazartesi günli ~aat ondA Kaııtaınonu Daimi. 
encllıneni taıafmdan yapılaeaktır. 

B•nlcelll'ntm letenbul 1111beelnd• t •i• ed11en 
4- Eksiltmeye girebilmek için yüzde yedi buçuk teminatı olan 

• 1222• Ura •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 

derilmesi ve bu işi yapabileceğine dair ihale gününden bir hafta evvel 

bulunduklan vi!Ayete müracaat ederek alacakları ehliyet vesikasile 939 
senesi ılcilli ticarette \:ayıtlı olduğuna dair vesikanın ihale saatinden 

lAakal bir saat evvel Kastamonu Daimi encümenine gönderilmesi şarttır. 
5- Posta ile gönderilecek teklif mektublarile vesikalar iadeli taah

hütlü olması ve ihale saatine kadar komisyona gelmi;ı bulunması şarttır. 
Postaların gecikmesinden dolayı zamanında gelmiyen teklif mektubları 
nazan itibara alınmaz. Bu hususa dair fazla lefsil~t lstlyenler bir mek

tupla Kastamonıı Daimt encümeninden sorabilecekleri ilan olunur. 

·1622· ·3057. 

Türk Hava Kurumu 
27 inci Tertio 

an u 
1 inci Keşide 11Mayıs939 dadır 

Büyük ikram iye 40.000 lirajır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000) ve 10.000 Liralık 
iki adet Mükafat vardır .. 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak 
etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyangu
nun mes'ud ve bahtiyarları arasına girmiş 
olursunuz ... 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
1- Boğazıçinde Sütlüce mevkiinde mevcut hazineye ait kır kah

vesı önümüzdeki yaz mevsimi için 6 ay müddetle ve açık arttırma su· 

retile kiraya verilecektir. 

2- Bu müddet için tahmin l!dilen kira bedeli 100 lıradır. 

3- Arttırma 24/5/939 Çarşamba günü saat 11 de Beykoz malır.ü
dürlüğünde müteşekkil komisyonca yapılacaktır. 

4- Taliplerin arttırmaya iştirak edebilmeleri için muvakkat temi
nat bedeli olan 7,5 lirayı mezkftr saatten evvel Malsandığına yatırmış 

olması !ıizımdır. 

:'.'>-- Bu yere ait hususi şartname Beykoz Malmüdürlügünden be· 

dava olarak temin edilebilir. (3093) 

, Vakıf Menba Suları İşletme Müdürlüğünden: 
Alemdağında Taşdelen mevkı.ndeki gazino Sular İdaresı tar:üın

dan işlclilectktir. Birl.kte iş!ctmiye iştırak etmeğı arzu edenlerin 17 /5/ 
939 Çaışamba günü akşamına kadar Kadıköy Vakıflar Mlctürliiğtinde 
V.ıkı! Menba Sular, İşletme Müdürlüğu e müracaatları. (316[ı1 

ı ECE KASASI '' Çok miUalt prtlarıa sayın müşterilerimizin emrine amade bnlundıırulmaktaılır. 
İ7.ahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

intan bul inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Hükmü mayıs 939 sonunda bitecek olan müskirat satıcılarının ruh

sat t.ezkerelerinin yenileme muaınelesine 'J:J./5/9'J9 tarihinde başlanarak 
5/6/939 Pazartesi akşamına kadar devam edilecektir. 

Ruhsat tezkerelerini yenilemek iııtiyenlerin tayin olunan günlerde 
eski tezkere ve konturatlari.J,e birer fotoğraflarını alarak Kabatqtaki 

İnhisarlar Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri ve 5 haziran 939 tari

hinden spnrn tezkerelerini y.eııileıniyerek içki satanlar hakkında ka· 
nuni takibat yapılacağı ilan olunur. (3114) 

Samsun Belediye Reisliğinden: 
1- Eksiltmeye konulacak iş: Samııunda Çarşamba ŞOSe6i güzergahında 

Merd ırmağı ile koşu yeri arasında yapılaca.k mezbaıha inşaatı. 

Eczacı Aranıyor 
Diyarbakırda ç:ılışnıak üzere 

diplomalı bir eczacıya ihtiyaç var
dır. 

Mfuacaat: Z:ım:ın ecza deposu. 

Doktor - Operatör .._ , 

Orhan Toros · 
Kulak, Boğaz, Burun 

mütehassısı 

Taksim - Abdülhak Ham't 
Caddesi, Geyik Apartımanı -

Muhammen keşif bedeli 84562 lira 99 kuruş olup kapalı zarf usu- Bakırköy sulh h•ıkuk hakimli -

t 
lile eksiltmeye konulmuştur. ğinden 

Bakırköylın~ 10 dakika mesa -
2- İş vahidı fiat üzerİllden verilecektir. fede meşhur bir çif~lik kelepir o-
3- Bu işe aid şartname ve evrakı saire aşağıda yazılıdır: !arak satılacaktır. 

A - Yapı eksiltme şartnamesi, İncirli çı1tliği namile maruf ve 
B - Mukavele projesi, 625 dekar 266 parı;: yani takriben 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesı, 1500 dönüm mün~Jit arazi ve ahır 

D - Nafıa yapı işleri umumi ve fenni şartnamesi, ve ebniye ve faır bilcümle müşte-
milatı haiz ve yo&rurthane, zira -

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Sabnalma Komisyonundan 

1- Nümune ve evsafına göre satın alınacak 9000 kilo toz şe~er 
12/5/939 Cuma günü saat 15 de pazarlığı yapılacaktır. 

Z- Tahmin.! tutarı 2367 lira ve ilk teminatı da 178 liradır. 
3- Nümune ~e evsafı komisyondadır görülebilir. 

4.-- İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve 1<aP~~ 
vesikalarile Galata e"ki ithalat gümrük binasındaki komisyona g 
meleri. (3187) , 

Her güzel kadının yegane 
düsünceso 

REM PERTE 'diı. 
O: S<'Pt>lerdroben cın>i liıtife 

verdiği vadi tuttu ve tutmak -
tarlır. Ne mubalağ:ı ve ne de 

inkis:ırı hayaldir. 

K R E M P E R T E V' in 
Cilde yapacağı tesir herhangi 
bir kremin işi değildir. Binbir 
isimle türlü mübalağa ile size 
teklif edilen kremleri ihtiyatla 

karşılayınız. 

l l 8 ~m• ~!.~.! ~.~L_ 1 

[Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları J 
E - Fenni şartname, 

ate ve hayvon yetiştirmeğe elve - Muhammen 
F - Ke§if ve silsilei fiat cetveli, b d ı 

Muvakkat Semti Mahalleıi Sokağ'ı No. 
rişli mühim bir ~ift' 'k pek ucuz e e teminat 

G - Proje ve sair evrak. fiatla satılıktır. Aı ttırma Bakırköy L. K. L. K. ı 
C ve D fıkrasındaki evraktan başka diğer evraklar talihlerine 423 sulh hukuk m3hkPr.ı•,s'.nde ı ınci 902 55 67 70 Boğaziçi Çengelköy Yenimahalle 40 fııl'1 ' 

bost~ kuruş mukabilinde Belediye heyet, fenniyesi.nce tetkik edilebilir. art'ırma 15/5/939 s.•t 14 den 16 ır 
4.-- Muvakkat teminat mik:arı 5478 lira 15 kuruştur. ya kadar ve 2 inci arttırması 30/ Yukarıda mevkii ile cinsi yazılı bomanın mülk.iye\, satılacaJLI~~ 

5/939 t 14 d ıı; k d İhalesi 11/5/939 Perşembe günü saat 15 dedir. İsteklilerın Kadı~ 
ı 5- Ekı;iltme 12/6/939 tarihıne müsadif p:ızartesi günii saat 15 te Sam- saa en yc. a ar O· 

ı kt (23) Vakıflar Mudürlüğiine gelmeleri. (2895) ~ 
sun Belt-diyesınde müteşekkil Belediye Encümeni tarafından yapı-

1 
__ ac_a_ı_r_. ----------ı -------------

lacaktır. Bürhaniye as!iyP hukuk mah - •••••••••••••••••••••••• ... , 
6- Eksiltmeye ~tirak edebilmek için Samsun Nafıa Müdürlüğünde kemesinden: 

müteşekkil komisyonu mahsusundıın bu işi yapabileceğine dair ve- BürhaniyCJıin Göme~ köyün • 
sika >br;;z etmesi, ve inşaatın devamı müddetince diplomalı bir den Süleyman karısı Emine ve 
mühendis veya mimar ve yahut fen memuru istihdamı ve Ticaret kızı Ayşe tarilflarmdan gerek mu

ris' ~rt Süleymanl!l ve gerek ken-
Odosından kayı<lh olduğuna dair senei hnliye vesika ibraz ve yapı 

dilerinin bila niza ••e fasılasız su- iç Hatlar GUverte Kahve Ocakları 
e.ksiltm~ şartnamesinin 4 üncü maddesindl'ki vasıfları haiz olınaııı l't!lte 40 senedenberi bil& tapu ta· 

tt 1 Haziı"an 9311 dan itibaren sene sonuns kadsr açık arttınns 
ıar ır. sarruflarında bulunduklarından 
T ki f k bl ka ıl ile kireya ve\·i!ecektir. Arttırma 15 Mayıs 939 sut l4 te Dcnıı" 

7- e i me tu arı yu rıda yaz ı gün ve saatten bir saat evvel bahisle namlaı·ına tepuca tescilini 
bank Kamara servisinde yapılacaktır. 

Belediye Encümeni Riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. istedikleri Gömec;n Boztepe mev- İ İ o 
Karadeniz battı için 400, Mersin 150, zmir 100, zmit 5 • 

8- Kapalı zarfların ihzarında teklif mektublarının yazılışında ve bu kiinde şarkan Molla İsmail garben ve Bartın Ayvalık, fmroz, Karabiga, BandıI'ma . Mudanya hat-
zarfların tevdiinde ve posta ile gönderi!ınesinde talihlerin 2490 Havranlı İ8J11al! f!Dlalen Madra!ı !arının hı'heri !çın (75) liralık teminat JAzımdır. Şa•tları öğren· 
sayılı kanunun 32, 33, 34 üncü maddelerine ve bu husustaki ııart- Osman cenuben Emin zadelera mek üzere her gün mezkür servise müracut edilebilir. 

::~:::r.hükümlerine harfiyyen r(i;~1;t) eylemderi lüzumu llAn ~a~ı;:~!;!~~:~ :a'::~~!ia6~:ı:- I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?i!J'' 
1--------------·--- ---,- !erin mahkeme gün;; olan 27/5/ stanbul Defterdarlığından: 

Elektrik Mühendisi Aranıyor 939 cumartesi saat 10 da Bürha- Sü!eymaniyede Üniversitıe }anında Cumhuriyet Halk Fart.si ıaıeb: 
Dı•vlet Demiryolları Umum Müdiirlüğü' nden : niye asliye hukuk mahkemesinde yurdu binasının hela, mutfak ve yağmur suları mecra yollarının ı=l:ı 

vesaikleri!I! birlikte hazır bulun • ve tanzimile esas kanalizasyona raptı ameliyl.'si keşif bedclı oJan 9 
Devlet Demiryolları cer servisinin elektrik şubelerini müstakille:ı maları ilan olunur. (3200) ıt· 

idare edecek mühendise ihtiyaç vardır. Taliplerin askerlik vazifele::ni lira 22 ku~ üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin şa ~ 
bitirmı< olmaları şarttır. İhtisas ve kabiliyeti imtihan neticesinde l.e- l-==S=ah=i=b=i=u=e=n=e=ın=.=11=a=tı=ldıı=r=ır=ed=en=::al name ve keşif varakasını görmek için her gün ve ·eksiltmeye iştır:. 
ğenile:ılere 208 !ıraya kadar aylık verıleceklir. Taliplerin hüsnühal ve Bq muharriri edeceklerin de 15/Mayıs/939 Pazartesi günü saat 14 4e 5: 7,5 nisbet: P 

diploma kiı~ıtlarile ~n geç 8/6/939 tarlh:ne kadar Ankarada cer daire· ETEM İZZET BENİCE de teminat ı>kçesile Defterdarlık Milli Emlak l\Iüdürlıiğünde top1all' 
sine tahr:ri müracaat etmeleri ıJiin olunur. (3184) Son Te)&raf JKatbauı komisyona gelmelerı. (2947) 
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