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2 SOll'ffLGRAI' 13 ...... , ... 

=t= I' Yeni Hata yedi a Havalardaki odJ.·, Büdçe 
r ef er emıye inin mer ame 1 L I k y a p ı ~ m a ı gün biraz daha artan hararetle ha- as 

1 0ı:::ı< , f· l ıuı ira 0 ara i vaların düzelmeğe başladığı, hatta Yazan: 5UAD 1yor,,y lg, 
E O EN G EÇTI 'r. .. k birçok kimselerin fazla sıcaklar yü- Yeni bir gazete ç:if rıı""..· th, 

Yazan: s R Tesbit edildi Herşeye rağmen seçimde .ı ur zünden yazlık kıyafetlerini aldık - bizi memnun eder. ~aıe~ ~ 
Size şaşıp ta kalınacak bir haber anedelim. Buyurunuz, haber şu: Büyük Millet Meclisine verilmiş k • f k !arı görülmekte idi. kette ne kadalrkÇ~~ yaŞI) ~ ~tb 
(:.\Iilletlcr Cemiyeti, bah•elcrindeki ölen dişi tavusların yerine, erkek l 938 b""t . b··t .. . - unsuru e serıge Q zanı yor Evvelki gün, bol güneşle birlikte karsa o meme e faıJa . , o an u çesı u çe encumenın f k-"d . k dil . . d rece 

d ""!mel ini ··nı k · · 10 diş" tavuskuşu satın • ev ""' e artan hararet derecesı en erını o e 'a'u'ların da keder en o er 11 eme ıçın • 
1 

de de müzakere olunarak heyeti u- Delege Garonun Beyrut seyaha _ terdikleri, sükCın, vakar ve soğuk- 28 e kadar çıkmış, bu had temmuz deni, fazla hür sııy.arlaf·ııı3ıt/ 
alnıaı:a karar verimştir.) mumiyeye sevkolunmuştur. d b lı k nlılıkt h nlıkla bahsetmek t nde 

Benim baylarun, bu habere ne buyuruluyor?. Milletler Cemiyeti 10 . .. . tinden/ dönüşün en sonra aş yan a . an ay'.a . - sıcaklarında görülen dereceden bir Türk memleke 1 co~ 
rkck tavusun kederinden iı1melerine dayanamıyor, hemen tedbir alıyor!. Yenı butçe. g~çen . senekinden 

1 
seçim işlerinde Reyhaniye mınta - te, bırço~ .cebır, tazyı~ ve .. buna nüınune teşkil etmı~tir. Dün öğle - hürdür şüphesiz. l:fe!ll,0rııı f. " 

e .. Beri tarafta milyonlarca insan tavusu İspanyada Çinde çatır çatır lmili·~n 5~6 bın ~7~ Jır~~azla~249) kasından gayri taraflarda nisbi bir benze~ hadi.s~ler. dolayısıle g~s~er- ye kadar fazla hararetini muhafaza dür. Ne istersek yazZı~ i 
•• 

1 
' • u çenın um.um ye .unu intizam göze çarpmaktadır. Gerçi, dıklerı şahsı ınzıbatlarından ° ayı eden hava, ikindiye doğru serinliğe zılmıyan şey .yazıla. ifl° 

olup durmakdayken... milyon (954) bın (20) liradır. dalı d"" ·· b" kil dah kuv- Türklerin tebrike !ayık bulunduk- b 1 .. . . , '"ld. . 1 1 bilı.Jlrıı 
Allah Allah mılletler başka, insanlar başka galiba! .. Baksanıza, fU Bü ük Millet Meclisi 3 968 070 a uzgun ır şe ve a - . . . aş anuş, dun gec<>den ıtıbaren ade-ldegı ır. o sa o sa . / 

milletlerin merhameti ne garip: R" Y t" Cuınh '
406

'
280 

vetli bir inzibat altında yapılacagı !arını. bildır~ektedır. . . . ta sc::bahar havaı,ı hı.tini almıştır. ya yalan olan seydlf· ,3tıı 'I 
ı D'.yasc 1M h ubrt 

601
•
830 

umulan seçim ~lerıniıı gene bazı .Tescilde Turkl~r ckserıyetı teşkil. Bu sabah daha z:yade aıtım «>_i'uk j Dı.inyanın buglinkUtb"''U .• 
Hiç insanların m<'rhamctine benzemiyor!... ıvanı u ase a , d b .k 

1 
edıyorlar h h "t ... d tJl3 ..,..J1,. * * Başvekalet l,298 6201 

mıntakalar a ce ır ve tazyı a - . . . , şe ır alkına sandığa koydukları şeraı • ı ıçın e la :ı-' 

ıl .oBE -·•~,..OLMAK İÇİN... Ş"'- . De 
1 252

',3
70 

tında yapıldığı anlaşılmaktadır. Şundı.ye ~~dar ~:pıfa~ bır h~ft~- paltolarını tekrar çıkn•ttırmış; so- memleketit:r parrııak,"~ 
,._.. »UUo1 ı u.ıayı v et .

1 
Jık tesçıl muddetı ıçerısınde bu tun k k . d r "'" ..,... ____________ "'." • 

1 
İs d İstat· tik U M"· d"" 

1 
. ğü 243 640 

Bilhassa Reyhaniyede seçim i~lerı . . . 
1 

d k a lar bır kış ın•nzarası meyd«na cak derecede az ı ·d oi r;,J 
Halbuki, son ajans haberlerini okudnnuz mu? Yagmıu ar panya a M tıs l . ." İ lu ·uruu M 646, 140 şimdilik durmuş bulunmaktadır. \hadiselere ve ıçerısın~n bu un u - getiren paltolu, kaşkollu insanlarla '[dar mevkilerini ıne e aıııı'.v 

harbe mani oluyormuş!.. .e eoro ?JI ~ erı. . : . . , . . . . !arı aykırı şartlara ragmen .:urk - dolmuştur. tam ve müneV ver V -lel'I" 
İşe bakın! Desenize ki Milletler Cemi.yeti yerine bir yağmıular ce- Dıyanet lijlerı Reısligı 608,100 Surıy~en gelen tahrıkçılerın se.. lerin aldikları rey miktarı diger ce- , ,. . . lind bul nduraıı rııeıı~ ıııı' 

miyeti yapllllllı imiş!L Maliye Vekiileti 21,418,600 çim işlerine fesad karı.stırnıağa ve l ırıaatlerin topluca aldıkları rey ye- Havaların b~ anı.degışmesı ilk - e. e u '. rıJilf. ıııı J 
* * Düyunu Umumiye 50,738,390 Türkleri tesçilden alıkoyrnağa te - kCınundan fazla tutmakta, ve tes - b.ah:ırın so_n gunlerını geçıren şeh- rı.n mat7u:t~/1udı>n birı~dt ~ 

YAPILACAK İŞ ANLAŞILDI!. Tapu ve Kadastro U M. 1,471,490 şebbüsleri üzerine Reyhaniyedeki çilin henüz ilk anları olmak müna- ' rımızde soguk algınlıklarına ve nez- ~~ meme ~ er h·~eti.111 . 

. . . . . anlı aca u belalı (halis) ler ailesinden Gümrük ve İnhisarlar Ve. 5,666,370 ITilrk mümessilleri tesçil bürosunu sebetile Türk ı.alkile dolu olan lelere sebebiyet vermekte, halk bu arı. ur::::ı:a~ bUsfıf 
~u ıyı su, y~ b= .. y ğunn ....!nc1ır alışıldı. 'I' kilit a ıl- Dahiliye Vekileti 5,073,190! tıerketmişler, vaziyet komisyona mıntakaların henü~ tesçile gelme _ yüzden korunma tedbirleri almak etmış d d • muZU sa~ 

(hal!• .su) mcselesmi halliçm bnnca k ol ç Uf 
1 

"'lk uı! P Matbuat U. M. 188,000 aksetmiş, delege Garo ile komisyon dikleri anlaşıldığından tesçil işin- mecburiyetinde bulunmaktadır. gurur uy ugu 1., 
dı, tıı.lımatnaıneler ya~~dı, ~emurlar ardıon du, m ettiş er on tL ..... Emniyet İşleri U. M. 7 000 180 9.2asından birkaç kişi Reyhaniyeye de neticenin büyük bir farkla Ti.ırk- ! Şimdiye kadar bu mevsimde böy-1 yızB. . 1 l etlerde ~ 

Dün gazetelerde şoyle hır haber v : ' ' "d k b . 1 ul 1 1 d 1 ı _ u nevı mem c c " btr 
D al daki ul bil ı..a~•tını ma t . "çin m" hı"sar Jandarma Genel Komu. 10,613,470 gı ere u ış e meşg o muş ar ır. \ Ier lehine bir tezahür göstereceği le soguklara raslanmadığı, bilhassa\ te . h h kka bu·· vii" cıı 

amacan ar s ara e ~.. ma __ .,nı cmın ı . . a . . Tü k b k 1 C .. . . . cı, er a ·' 0~rov 
memurlarından birisi husus! tertibab haiz bir musluk icat etmiş. Bele- Harıcıye Ve~aleti 3,535,810 Bu h ~ıseyı r aş. onso osu. ev- kuvvetle tahmin edılnıektedir. gun ıtıbarıle mevsım değişikliği gös katle saygı gösteren: ~ 

. b lulı: •'-'L edil ,_ -•·•- .... 1 :ı. Sıhhiye Vekaleti 7,901,780ldet alaka ve ehemrnıyetle takıb et- teren bu havaların gayri tabii bir hl"k" l • daiın<l ıtıO 
dQ>eee u mus te......... ere .. muv ....... goru m,.... . ·ı . 9 600 340 kt d" Halk bu ·ş t bb.. e z 1 1 t k d . .. a a ı o maga ..+ır " 

Ani ld . De ek nih t b l • üf ttiş ta in etmeli!!. Adlıye Veka etı , , \ me e. ır. , ı e eşe us - e ze e mın a asın a vazıyet gostermek~e olduğu söylen- k ftiz b"r vat.andıı~~· 11, .. aşı ı. m aye u mus ugu m e y Maarif Vekaleti 14,670,130 denlerın mes'ul tutularak bertaraf mektedir. ço ı ıd k ydetrııt;;ıı: 

GARİP BİR MİZAH!.. * * N~fıa Vek.lleti. 8,892,040 ~meleri yo~una gidileceğini ü - Yapılan tetkikat J Bu hususta Kandıllı rasatanesin- veB~~~;:rı~e~~iy:t ıııer~~ 
Zıraat Veka.letı 7,143,700)mıd etmektedır. iden aldığımız malumatla gayri ta_ · d ki ı k arı.-.ııd~.,ı/, 

Yeni Sabah refikimiz diln kendilerine en kuvvetli miuhçılarınm- Milli Müdafaa v. (kara) 61,361,030 Bir cesed hulnndu Kırşehir zelzela mıntakasında biiliğin esbabı h . t b"t ed"I _ mız e. mes e abl9~' 
dan muhterem dostumuz Yusuf Zi7a Orlaç'm iltihak ettiğini ve ilk ya- • > • (hava) 8,050 140 Sarıeskide başsız bir ceeed bu - tetkikler yapan ve Ankaraya dön. medig· i evveık· ~uzk .. es28 

1
d 

1 
elik :ın daıma haklı vde··ıri.ist ~.ı 

' · d d .. • ·· ·· h b d" - · · ı t ' ı gun u erece ga çalıştıklarını 1 •. ıeP'" zısını yazdığını ilan ediyor. • > • {deniz) 6,583,880 lunmuş, v(ıcud an ayrılan baş ce- ugunu a er ver ıgımız ıeye , hararete mukabil hu ün 11 d · ettİJV 
D<ıstumuzun yazısını merakla okuyoruz. Diyorlar ki: Askeri Fabrikalar u. M. 5,755,330 sedin biraz ilerisine atılmış, hüvi-

1 
raporunu hazırlamağa başla~ştır. hararetle so·uı . gh h"~~'.:" ver kalmakı;a ısr~r (, 

- •Hergüıı okuyoruz: Karadenls gençler birliği .•. Ertesi gün işitl- Harita u. M. 775,310 yeti hakkında yapılan araştırmalar Heyet azasından profesör Hamid . .. • .. .. g ' oır av~ . u um bul ~tmek lazım ır.i Ç~ı 't/ 
yoruz: Doğu gençler birliği. .. Ve sonra her mektep adına bir cemiyet: Umumi yekfuı 249 954 020 müsbet bir netice vermemiştir. Nafiz Pamir dün bu hususta Anka- stirdug~, rutubet derec~~ın hava- Bınaenaleyh Y~~<JııfJJll:et 
Vefalılar Mercanhlar, İstanbul liseliler!.. ' ' Bu cinayetin adi bir zabıta vak'a- ra Halkevinde bir konferans ver _ nın yagmurlu olması ı;ııunasebetile tede çalışan arka .. ıÜ bir 

. .İçti~ hakları bile reddeden bir inkı!Abm çocuklarını böyle vilayet sı yüzünden mi yoksa seçim işlerile miştir. tam ya~i yüzde yiız olduğu bildiri!- ~da da başk~ tur edcf· 

vili\yct, şehir şehir, köy köy ve mektep mektep zümrelere mi böleceğiz?. San 'af mekt ebı· alilkadar bir cinayet olarak mı İŞ- Diğer taraftan Kırşehir felaket- mektedır. mız olmaması !Cb1! veni~ 
Hayır! Memlekette tek gençlik istiyoruz! .. • lendiği etrafında tahkikat yapıl - zedelerine yapılmaklı lodn para B~rom.etrede bu sabah 762,8 olan Bunun~ .be~ ' j; esi'~ Ilı 
Hayret değil mi: Bu birlikler ve cemiyetlerin içtimai sınıflarla ne maktadır. yardımlarından gayri, eşya vermek tazyık gıtgıde artmakta, bu tezahür de'. m7slegımızın çoedilO:Cfı ~ 

alakası <Car? Bunlar her millette zarurt olan ve bilakis teşviki lbım r:e- Muaıı·ımler·ı Komisyonun umumi katibi Şiın- suretile de muavenet olunması dü- havanın ~aha soğuyacağına delalet kaıd~sıne dik~~aan b!r. ' 
len meşkur cemi.ret hayab icaplan, ayol!.. diye kadar Hatay TürkJerinin gös- şünülmektedir. etmektedır. oldugunu ve uıU JllçiP ~ 

Çok garip: Acaba, böyle anlayışla cençliie çılnpn•kta mı mizah Salahiyettar bu· membadan aldı- teessur ,duydu.$lnı P: ' 
taralı?!.. H kk d b" m"ır MAKINEY E ğunız malfunata gore memleketimi- lıyalım. teYİ ç ~ ~ 

soKAK LAMBALARI DE.:. ;OK!.. a 1 n a 1 r e VERJ R K EN ::::::.ta:u ~::~ :!':::li~~r;~! ~~~~ıJ~~s~~~~~ ~.~q 
Maarü Vekaieti maarif müdür • biyet verdiği tazyik devam ettiği sutununun cGuna, ını! .11 ·it• 

Okudunuz mu: Karanlıkta göderi görmi7en insanlarm bu hasıla- lüklerine yeni bir tamim yapmak 9 3 8 m Q l l / b •• d • . ' şıdığıru bilmiyorlar . el"'/ ~ 
!arını arttırmak için alıııacıık en tesirli tedbir bu gibi kimselere A vita- üzere yeni bir karar hazırlamış bu- gı U çe Sl cdıhhetle bozuk_ havranın bir müddet Bilmemeleri de bılb~r ;il_.1 ~. -

. ._._,_ A •t • • • fula '--'·'- ,.._da bul Ank 13 T l f ) a a uzıyacagı, akat, mevsimin k di tel rinde 1 ı" ... l ~ 
mıni _verme~ vı amını ue en ~z•5~ anuyormuş. .. lunmaktadır. ara \ e e onla - 938 mali yılı bütçesi tabolunmuştur. hususiyetlerinden olan mütebeddil ben d gazetakmale nı }ııı1' ıd~ 

Ala'. Butamime göre san'at mektepleri Matbu bütçe b~tiin meb'uslara dağıtılmıştır. 20 mayıstan itibaren h belki . . . . u a ı an• 
1 

ri 
O halde latanbul ııok.aldannm başlarına geceleri birer şişe balıkyağı muallimlerinden bir kısmının ecne- Büyük Millet Meclisinde müzakeresine başlanaraktır. aıkvanhın d~e bıkrdenk bb~~ 1~ ve remez. Zira bilmeıne ~aıe., h 
1 aç avaya onme a. ilıyetinde . li. bilm 1 . ise " d~''' 

asm• ı!! ··· bi ve ekalliyet mekteplerinde de bi- • e e e e olduğu anlaşılmaktadır. sız ge:. . e er~ ol -~ r 
- rer muallimlik almakta oldukları, M 1. - b .. k"" . t" d D"' .. meslegının .çok l trıı'' 

At t .. k.. "'k k f ti . k ve bu yüzden esas vazifeleri olan ec ısın ugun u iÇ ~maın a ıger taraftan dun gece yarısın- asil an'aneye riay.et elif· ~ a Ur Un Yu Se eraga eri Coş Un san'at mekteplerindeki derslerine Ankara 13 {Telefonla)- Büyük Millet Meclisi bugün öğleden sonra d:'." _başlıyan şıdd_ı?tlıce ~ır poyraz memelerine atredileb109~ ~ 
t k d"I · akfedil saat 14 de ictima edecektir. ruzgarı Karadenızde bır fırtına Arkadaşlarımız bU lcrv·. h 

• amamen en ı erını v me - . . meydana getirm · b 1 kta k aıetC ı ' h n t • ı 1 d dikleri görüldüğünden bundan son- Meclıs ruznamesmde bulunan maddeler arasında hudut ve sahiller . . ış u unma , ço vam etmezlerse, ı:!•. dııı1 e Z a U r a a V e S 1 e O U ra san'at mektebi muallimlerinin umum müdürlüğünün bütçesi de vardır. şıddetlı olmıyan iırtın.anın mutat laha doğru ciddi bır 11 ~,ı 
posta seferlerıne tcsırı bulunma - olacaldardır. 1v 

hiç bir suretle ecnebi ve ekalliyet • e e maktadır. .,ııd• 
1 

Ankara 
13 

('l'elefonla)- Şehri. Bnndan sonra nukat Hayri Do- :::~l:r:~~~n::u1;;~~';; ~~ iş daı·res"ın"ın bı"r yıllık faaıı·yet"ın·ı Elektr"lk şı"rketı" n! d~~u~e~::~;:jııi''" mizıl<'ki emlak, otel ve dükk.anl~- ğan ile diğer bazı hatipler de hara- kabil öğretmenler yalnız sı:n•at başlanmıştır. 
8111

11 

~~~:;eb:d~:ıı~:~;rb~.:!:r= :~ :~~ ~:y~:!er h;s~e:'U: :ı:~:~:~eki derslerile meşgul t et k ,. k ı· ç ., n b ., r top 1ant1 ıar* ~:!:!~~~~eııa~ô:.ı~ 
bu yuksck (eraı:atlerı; dun akşam Atatürk'e arz ve iblağı alkışlar ara- Satın alınac'lk !eri müzakere oıunnıuŞ;~c ı 1 
toplanan Ankara Şehir Meclisinde smda kararlaştırılmıştır. * Yıkılmasına başlanan Valide . . . ll yanda tayyare inşası ı< ,,,IJ: 
co~kun ve heyecanlı tezahürlere se-ı hanının tamamile temizlenm i . . Ankara 13 ,reıefonla).:- İş kanununun son yıllık latbıkat ve bilan- Elyevm Ankarada bulunmakta hemmiyet verilınes• .,,o ' 
bebiyet vermi•tir. * Şehrimiz kütüphanelerinde haziran sonunda bı"tecektır" . Oesndanışı çosu hakkınd. a görüşmek uzere iş dairesi bölge amirleri öbür gün için •• • olan Elektrik şirketi mümessillerile rülm~tür. , tiJl 1' 

Bu münasebetle vali ve belediye mevcut ve muhtelif dilde yazılmış sonra diğer dükkanların istimlakine Ankarada bır toplantıya davet olunmuşlardır. Nafıa Vekaleti arasında devam e - İngiliz halkı hukı•1'1' clı 
reisi Nevzad Tandoğan hir nutuk bütün tarih kitapları bir heyet ta- geçilecektir. • • • den mü~kereler, şayanı dikkat !erine verdiği bu jazla ~!~ 
söylcmit ve Aokııranm Atatürk'Un rafından tasnif edilmektedir. Bu * Geçenlerde Samsun açikların- Yeniden yaptırılacak bı·nalar safhaya girmiştir. Bu meyanda dün- ten endişeye diışmüşlıır· 
yüksek ınazlıariyetiue nail olduğu- eserlerin yekıinu 20 bini geçmekte- ~ .~azaya uğrıyan •SE'liimet. mo - . . kü konuşmalarda elektrik şirketi _ tere devam e<lilmekted~~~- ,J 
na işaret ederek gerek kendi na- dir. töru tayfalarını kut taran 10 kah- Ankara 13 (Telefonla) - Kırşehir zelzele sahasında yeru yapıla - nın satın alınmaı;ı ışı, mevzuu bah- Elyevm İngilterede , 111~: mına ve gerek tehir adına teşekkür- * Üniversitede inkılip dersleri raınan denizcimize hükfunet; birer cak olan evlerin tipi ve yerleri hak kındaki tetkil }ter çok ilerlemiştir.! solmuştur. Bu bahis etrafında şir- de çalışan 90 bın ~ele ,scJI" 
!erini ınu Öndere an ve ibliğ etti- imtihanlarına ayın 16 sında başla- takdirname ile yiiu>r lira mükafat Yeniden kurulmasına çalışıl~n köy !erin tesisi hazırlıklarile bizzat ket murahhasları çok müsaid şekiL lunmaktadır ve )cr.ıdeıı 
ğini söyl~lir. · nacaktır. vermeği kararlaştırmıştır. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya meşgul olmaktadır. 1 de noktai nazarlarlllı anlatmışlardır. yare daha yapılacclctır. 

e!!!!:!. - - 81aP''~ ~ - Evet h~ var .. Ne yapıp ya- - Yok.. Yok .. Bu onun pek işine verdiği zamanları, ondan gördüğü Onu kıskıvrak yak . ~ !" 
pıp sözü oraya getlriyordu. gelmez... Biz de onun sırrını bili- en değersiz bakışları, en olağıı.n şa- uzanan kolları boş ge:'ııı)"c I \~, 

- Ah Meryem bu işi Naciye Ha- yoruz demektir. Kocasından haber- kaları benimsiyerek ümidlere düş. gözlerinden yaşlar bOŞ 1,,ııl1 
nuna hiç açmamalıydın. siz oğlanı odasına alıyor_ Gördün ı z L Afili\ tüğü dakikaları d~ünüyordu. O - kaynar yaşların bu a~9 diil·,~ 

- Ne yapayım a kardeşim denize mü? Herifin sesini duyunca çocuk- t-( nun başka kadınlarla yakınlığını söndürmesi ne mwnk00 ceıe~ 
d~en yılana sanlır .. ~lki bir ko. ta betbeniz kalmadı, kendisini ka- E D E B l ~ O /ı1 A N : 8 gördükçe nasıl çıldırdığını nihayet la geçirdiği en yakı~ ~fl• b. ı.: 
!ayını bulur diye açtım; açmaz olay- pıdan dışarı attı. bir gün, bir yakınlığın, bir tatlı ba- sinden bile biraz sulf d~· ,f, .~ 
dun. Peyman derin derin düşünüyor. Yazan : Nezihe Muhiddin ateşine de:rananuyarak onun kolla- bira.2 teeslli bulanı;'t0rg;bi 'it 

- Sen de pişman oldun ya? du. Ne yapacaktı? İyi yürekli ar - . .. .. .. . . . . . . . .. .. . kışın, bir e.l ~oku~~un.un yakıcı . Ah. ~ğe~ o, iste~ll'. ]<>dır ı.~ 
- Oldum amma iş işten ı;eçti. kadaşı Meryeıpin candan. düşünce- demırden orulmuş dar bır yerde rnemı)lece~ı.. Meryeme kalırsa, raz ·serinlik vermek ıçın yııregının rı arasına duşup erıdıgını v~ onu da şundı ıçını yakan kill'. ,e<lf t "~ 
- Şimdi bu kadın hepsim ona teri katılaşmış yaralarını yumtı,"11. hapsedilmiş bir insanın çekilmez Yusufla evlenmek, bir devletti, öç en gizli yerlerine bakmağa, oradan eritip kendi varlığına karıştırmak kamçılayıcı sonsuz bil"disi~' I ~ 

söyliyecektir. taınıyordtL İçinde tutuşan bir vol- sıkıntısı vardı içinde .. Birçok şey- almaktı, elfilemi çatlatmaktı.. Ne o hiç kimsenin göremiyeceği yer - için nasıl alev kesildiğini şimdi ge- cak ve bu sevgi ke!l bir ~· 
Meryem düşünüyordu. Yaptığı kan vardı. Kızgın külleri benliğineıler yap~k istiyor, fakat ~özleri bu Ne .za~allı bir öç alın.ak o~urdu yaıden 5'.:s ~h':'ağa çalışıyordu. O s".5 ne içinde o sönmiye~ at~!.pa'.lıya- en sakin, en duyıJUIU 

kusuru nasıl düzeltecekti? Birden ğılı 
0 

kı ıl d"" .. 
1 

. . çamurlu ızbe mahalleden otesıne a-lbu dogrusu!. Meryemın elfilem de. ona busbuti.ın: _Sen haklısın - di- raktırlıyordu. Onu, ıstedıgı gıbı a- !arak yaşatacaktı ... 
· k yı Y r, z umanı goz erını ya. d Al b k di •. · k" d • 1 d · 1 k d" k · 1 l d" · "te · 1 k P 1 ·•'/ sevınere : ka yaka karartı ordu. şanuyor u. ın yazısı, u aran - gının ım ol ugunu an ıyor u. yemıyordu. Be ki apaçı ıyece ti. ev en ırıp erı memış o ma , onu - eyman... b~ıv· 

- Daha söylemek için vakit bil- y .. .. . lık mahallenin kırik, kambur bir Pe umurunda olurdu onun.. Fakat Peyman bu doğru sese gene karşısında bir mum gibi büküp e- Peyman titriyerek 
18 

b~I 
lamamıştır - dedi - biz d{ öyle dav. . Meryem o~un ~u duşuncelı ha - çatısına sığınarak bahçivan Maz - Bahçivan Mazlum ağanın oğlile kendi sesini karıştırıyordu. O gizli ğilteme~k. ona ateşinin yarısını dı. Gözleri kızıl yaşla! ,1 
ranırız ki ağzını tıkamış oluruz. line açmak istedi lum Ağanın oğlile evlenip Ömrünün evlendiğini nereden haber alacak- yerde, sanki hiç bozulup silinme _ olsun verememek, içindeki ebedi Göremiyordu. . ~·~~·1pr 
Murad Efendi şimdi öğle yemeğine - İçli i~li düşünüp d.urma .. Bun- sonuna kadar kapanıp kalmak mı tı? Alsa bile bunun ona ne tesiri o- den bir fotograf kalleksiyonu var - yangını daha artımlı tutuşturmuş - Peyman!. Kendın~ s1:1 
gelecek .. Onu razı etmeğe çalışı - ların .. he~sı g:çer haydı yukarı ~ık idi? Gönüllü eğer bu acıyı tatma - lurdu? Böyle bir iş olsa da Sermed dı; yaprak yaprak gözlerinin önün- ve hala tutuşturuyordu. Bu yakan Nedir bu halin? .:ıır~ill· • 
run, Ayşe Hanım gelince iı;i bitiri- da yun ormege başla. Ben de Bı - mış olsaydı, içindeki o narin, ince bunu öğrense belki kahkahalarla de çevrilip ağır ağır açılıyordu: Pey- acılarla kudurdukça alev saçan bir radayun .. Beni gorJll 1. 
riz. Zaten eşyaları nedir. Hemen raz sonra çıkarım. yer kırılmamış olsaydı, belki böy- gülerdi, !ağını bulmuş derdi. Belki man elindeki işi büsbütün dizlerine canavar gibi saldırarak, onu, için- kadar sıkılırsa ölüf·· ·ırı~~·1 1' 
bugünden tezi yok taşınırlar. Bir Peyman köşe sedirinde oturmuş le bir hayatın tatlı tarafı olurdu. de kahkahalarla gülecek, lilyığını bırakmış, çevresini görmiyecek ka. deki yangının ateşlerinde ezip erit- Vaziyeti ink.ar~ 1 e~ti'rıt1 
kere buraya taşınınca Naciye YusU- elindeki ş~leri işletemiyordu. Kar- Sevdiği, canını, canından daha üs.. buldu diyecek kadar bile aldırış kad kendinden geçerek bunlara dal. mek, eğilmemiş başını ayaklarının Meryeme ne sby~Y . .,ı: ust~J~ 
fu nerede bulup da konuşacak[ ... ma karışık bir yumak gibi düğtim- tün daha sıcak her ~eyini verdiği 1 etmiyeoekti... Peymanın gene içi mıştı: İlk zamanlar, günler ağarın- altında parça parça etmek, her zer. mıştı arl\k .. sedıflJI 11~9 
Avucunu yalasın.. !enen düşüncelere dalıp gidiyor, insan hakaret etmişti.. Bu acıyı 1 doğranmağa başlamıştı. Ağrıların, cıya kadar yatağında çırpına çır - resini dişlerile didim didim didik. narak yastıkla ~ğzıil~şll· "' 

- Hepimizi birden tefe koyup gördüğümleri bir türlü çözemiyor- unutamıyacaktı, onu bu çamurlu, 1 acıların en unmazına uğramıştı. Hiç pına uyuyamadığı geceleri, ondan !emek için doymak bilmez bir aç- rıklarını boğmaga ç ıfJ!' 
çalar o kadın. du. Duvarları kayadan, penceres.i karanlık mahallenin çukuruna gö - aman vermiyordu. Yanan içine bi- I gelecek en küçük bir sese, kulak iıkla kıvranıyordu. 
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Selı ir meseleleri ;.,~lrltJ&-P Esnaf Yeni zenginler arasın~ll~ 
::~s·:~n yeni çalışmaları =~r=a .: "''" ka<- Hast~hane~i 40 bin lira kazanan İŞÇİ ve şir- Bilm!':!:!.~,?ı:~e!i?"' 
'

' <1.koy-Bebek caddesi ve sa'"~ şısı~d~ Şimal_! A~erika hükı'.ı - 1 Hazıranda ket ka" ~ı'bı" paralarını ne yapacak zetelerin zabıta ~kuatı sütunl~-'9e , ~. 1 metının vazıyetı malı1m olan A / 1 • rında bazı fotograflara tesaduf 

~h· ış/eri nasıl lıallolunacak . ı:~~~m~ıd:üd~~;:ka si~::!~~~ Çl ıgor 1 1n1 an 1at1yor1 ar ~cı;ı~~i~u~~~be::~~l:r~ı-~;ni 
' ltciJik .. • • onun için hiçb_ir tarafa silah sa· f Esn;!:miyet_l':,"i birliğin~ esna- a r 1 11 atelyede yapılır, ayni gazetenin 
~be . rnutahassısı. Barbar0s Hayreddının tamaz, dendi. Isp:ınya hükume - ama . revırı .,~yataklı hır~~- ayni sahifelerinde yer alırlar ve 

sı etraf , • • • v tine silfilı satıldığı takdirde bu W>e haline koymag~ karar verdıgı- •• • •• • isimleri büyük puntularla yazı-
1'1,... ının açılması ışıle bızzat ugraşıyor harp malzemesinin yolda uğrı- n.1• buraya hır de ron~gen dair~~i. i~ fstanbul-Bakırkoy-Yeşılkoy arasında 3 saatlık larak meşhurlar serisine dahil 
lı;,.~ l!ıil yacağı bir hal karşısmda Ame - lave etmek uzere !aalıyete geçtıgını •• • • k J d olurlar. 
~~ geldiJtı~hassısı Prost'ün kelesine inen dar yol kısmı da 15 rika hükfunetinin işe karışmıya- evvelce yazınış!11<. İnşaatına baş • mutaaddıd 0t0m0bıl - tren uva amasın an Kimi bir sustalı çakı ile arka-
. de bir len. sonra ~vvelki metre genişliğe konulacaktır. Bu cağı ilan edildi. lanan hastanenın esaslı ve mühim s0nra talihli İşçi nasıl bulu na bildi ?... daşını yedi yeriııden yaralamış, 

)llııııış b tltik gezmesi y:ıp- yol kısmı ve türbenin önündeki Bu cihetler maltım. Fakat son kısımları t~ameıı ikmal edilmiş kimi bilmem hangi kaçakçılık _ 
~lhikatın llrada_ imar proje _ meydan tamamen asfalt olaıak ya. zamanlarda Amerikalılar arasın- bulunmakta, teferruata dair bazı , tan zannaltına alınmış veya 
~~l faaıi"eatl geçilmek üzere pılacak, yolun boğaz k!smına isabet da başlıyan cer,.vanın kuvvet _ kısımların tamamlanmasına çalışıl- meşhut bir cürüm ile ,·akayı ele 

~d ' erlo ltık d ... ktad , e buıu •• a a ar bazı eden sol tarafında da taksi otomo- lendiği görülüyor: lspanya hü _ ma ır. vermiş bir dolandırıcı, hir hır -
~ l>r· ndugunu bildir • billerinin beklemesi_n~ mah~us bir kfunetine silah yollamağa mani . Diğ~r tar.~ft'.111 b_ütün ihtiyaçların . sız, bir katil velhasıl bir seyyie 
~ ~st e\'1/cJk· .. .. . durak meydana getırılccektır. olan kaydın. kaldırılması isten _ ıkmalıne buyük hır gayret sarfe • kahr~manı. Gazete fotoğrafçıla-
~i ~il!ıaSSa ıı::.' gu~ gezın - Türbe meydana çıkarılclıktnn son- mektedir. Ispan:vadaki dahili dilmekte ve bu ay nihayetine ka - rı tarafından enstantane olarak 
~ ıetinde t :;koy - Bebek ra önündeki meydamn ağaçlan - harp karşısında •bitaraf. kalmak dar noksanların tamamlanmasına ~ekilmiş fotoğraf!aı ına bakıldı-

ııı!)> ci~ilrıııda :tr kler y:pmış, dırılması yapılacak'. b~_radaki_ sahil vaziyeti fiiliyat sahasınd~ daha çalışılmaktadır. !\'. zan:an .. on.Jarın he:psinde i0 1e -
"lıı hda~a çı'lta ıl alının açıla · kısmı 15 metre genışlıgınde bır rıh- uzun zaman devam cdecege ben- Hastane bir haziı anda merasimle dıklen_ curumlerın ızlerı oku -

l!a11l'iik 'l'urkr d~~sı~a. karar tımla teçhiz edilecektir. zemiyor. Çünkü bir taraftan bu- açılacak, hasta esnafın muayene ve nan .gozlerle_ karşılaşılır. Sanki 

11~ddinin t" .nız~ı~ı ~ar - Rıhtımın ü?erine bir deniz mü _ nun ortadaki kayıtlara rağmen tedavileri burada yapılacaktır. v~ktıle kendılerıııe y0lda veya 
~.Pt~~ltııştır. urbesının ımar zesi kurulacak, burada eski deniz f~len _devaı:ı _ed~m~diği, yani si- b~ yerde tesadüf eJip te gözleri-
~'<Jeriıı OS!un bu h • tarihile-alakadar ve Barharosa aid lah tıcaretının onu alı.~amıya - V • nı korkunç _manalarla dolu ola-
~ ~de .~nu.nda ~~:~ .. yaptıgı eserlerin teşhirine başlanacaktır. 'cağı anlaşılmaktadır. Obür ci - L enl Ve modern rak _b~l~ug:--ınuz adamla.rdır. 
~' 1.~nın her 

1 
oy • Be- Türbenin önüne tesadüf edecek hetten de Amerikanın böyle bi- Hepsı sızın aşınanızmış gıbı ge-

~·"'f ıge ,_ arafd:ı 30 met. 't f k ı h · • h d l.I J ""l lirler -.;:- ~ '<Onıtıa . .• . . cadde kısmının genişliği de en az ara a ması arıcı Sa a a ser· n Q Q Q,. . .' . 
~'lliJ e.ı de Yolu sı ıcab ettıgını 25 metre olacaktır. best bir siyaset 1 ::ıkip etmesine Dun yıne gazetelerin ilk sahi-

'iı><tııı eıı lleşiltta~ en dar kısmını Bütün bu işlerin yapılması ve is· çok defa mani olduğu ileri SÜ - y apıiacak .. - felerinde zehirli maddeler satar-
tıı ln genişıerfolıs_ karako • timliık bedelleri için 150 bin liralık rülmektedir. ken yakalanmış bir kaç ~işinin 

~~h,. ltatarla•t 1 mesıne baş - b' tah. t 1.. · . ... kt d' Fakat bundan sonra Amerika- , 40 oın l'relık ikramiye kazanan Beıy Bekir grup halinde resimleri vardı. 
"fih·- " ırmıştır ır sısa a uzum goruıme e ır. . B 1 edı e . b' o 1 b kt A . .. l l.""l~' """ll de . · . . . . . dan Ispanya hükumetine silah e. Y yenı ır peraıarını alırken... _nara a ım. ynı goz er, ay-

~~ "'tbes· nız kenarında bu • Belediye ımar ışlcrıne sarfedıle- t 1 ak Am ik .1 .1 • h , nı mana ayni istidat ayni cür 
ı....-e ııı: Polis karakolunun yı- cek olan paradan bu kısmı ayırarak saI. ı ar 1 h'ller_. ankgdemı erı .e pr0Je azırııy0r - 28551 numara ... 40 bin lira ... reket etmiş!... me yakı~an korkun,.. bakışlar. -
,·"l!ı~ Ydana spanyo sa ı eııne a ar getı- ş h . , • . . k d 1 B' d... · 3507 , al t ks. ' a, . çıkacak simdi- derhal faaliyete germek üzere tet. il b ühi' • t r· e rın umumı hala ıhtıyacının azan ı... ın ıgımız - . numar ı a 1

- Bilmem siz de öyle misiniz? 

~ 
-adde . • • • r se u m mma ın spanya . • K k 'd ı d d · · r .. a N · . 1 · sınden vapur is- kiklere başlamış bulunmaktadır. hük' • t' . li . k noksan oluşu ve hır kısım haliiların oca eşı e sa onun a erın a· nın genç şo oru ay l">arın. Ben yolda bazan böyle gözlere 

:ı' ume ının e ne geçmesı o- . . edilm' k. 1 h n1ı h k ti Tr d ı · · y ilk· "l" J l te . dil b .
1 

k . d' " yersız ınşa ış bulunuşu dola - ıs er ve eyec:ı are e er ya- - en en ~vve sızı eş oye raslarım ve içimden bu adamın 

~ 
c e erde \K .. .. d vayc_al mını·e e ı e~e mı ır_. yısile belediye bunlardan bir kısmı- ratan bu gür sesten sonra hemen yetiştiririm ... Istasyonda onu kar- da bir gün bir suçlu sıfatile za -

l 
Opru en en en ma umata gore Amerı- b" .. b ·ı ı · d f 1 d ıl D' b' ·k tm · .. 1 !I " k l' 1· . run kaldırılmasııı:ı ve ihtiyaç olan ulun ayı er, yer erın en ıra ı- ş arız... ıye ızı ı az e esı uze- bıta haberleri . rasında resmi! 

q l a par amentosu spanyaya sı - . b ·b· 1 . b . . . . ... e, 

~ sen b G l l.h 11 • k " . mahallerde yenı V' modern hal5lar !ar ... Arka arka;a ve 11 ır erını rıne gene arabamıza ınıyor 'e ay. ısmıle karşıma f"Jkacafiını düoü e aşı eçen er ve a yo amaga açı tan açıga ~ım • ~ 1 dd " . d . 1 k 1 .. .. ' ,., ~ • !la\• d' k d • . 1 k d yapmaga karar verro•< bu hususta kovalarcasına ca ey. 'e ora an nı yo a oyu uyoruz... nurum. Sanıyorum ki islenmis 
q l ıye a ar manı o ma ta evam . ""' ld'kl . b • '· ·ı k . Asf ıt 1 • .. k k b' · d .. .. . ' • "et• V d J d l k bir de proıc hazırl.ımıo bulunmak - da rasge ı erı oş L""'sı ere oş - a yo un yu se ır yerın e curümlerın haberlerini verirke 

1 l J apur U e ege en ayıtları kaldırmak • ' ul B k k" . d k ·• 'd n ~h' man arı teklifi karşısında bulunmakta • tadır. Hazırlanan projede yapılacak t ~... . . . . . ve a ır oy c~~ru:ın a ço ı.erı. e bize sunulan bu resimlere karşı 
ı.. lsa.t\ --- . dır H tta C h .• · d b ha!U adedi ile bunların yerleri fen Bız de cNımet. gışe.sı sahıbı Ba· olan takıb ettıgımız trcnın sımsı • aşinalığımız da buradan geliyor 
·~~tıı ıtrda 400 me- y . ı t' "Ik t .. f'kir. d d~ F um ucrreısı e .. u heyetince tamamen tesbit edilmiş yan Nimetin e~i Bay Imailiıı bera. yah dümanlarını göriiyoruz.. İnsanı en az aldatan şey gözleri~ 
h. 11 y • enı a e ın 1 ecru- ı e ır. akat umhurreısı - . .. 'lbe bulundug·umuz bir boş taksi ile İki yanımız yemveşil... Kırmızı l 

~"· erı de"'• k . · · did .. d ·ı ve derhal ınşaata başlanmak uzere r J mana arıdır. 
-"'lllt gışece belen yapıldı nınk, şıı:n . en sonrda g?n er~ ~1 - t f t n k an1 .km tin Emnönüne iniyoruz. Gişede üstüs- gelincikler, beyaz papatyalarla kap. HALK FİLOZOFU 

d b Yakıa ca muhimmatın enız tarıkı e e errua o s arının ı a e • d Iı 1 1 d ·ı b' k '""".:=::======;;;;~~~;;:;,;~~ 
<eıııeıı b" .. Şması münase - Köprüden geçen halkımızın vapur sevkedilirken General Franko - çalışılmağa başlanmıştır. te kocaman ~ir yıgın ~uta~ _eft~r • . t:'r a ar araı;ın a yag ı ." _ayış,. Y • 

~ tilıı. U.tı.ın dairelerde ol - dumanlarından korunması i in •Şir d f d . . . . !er ve on bınlercc muştcn ısını a- gıbı uzanan asfalt yolun hır vıra • enı 
0~ l!\Jıisarıı: . . .. . . . . ç - nun onanması tara ın an yaka- Beledıye sular ıdaresı yem yapı- rasında nihayet 28'i5l numara hi • jına yaklaşırken ileriden sarı bir 

~ ~ r ıdaresınde bu- ketıhayrıye• İdaresının Almanya - lana cağı endişesinde olduJ::ru lacak halalara &u vereceğinden su- . . b.. .. · • · · .. ·· H k t 
ılı ı .. ııı'l'a.:et Vardır. dan getirttiği yeııi cihazın 68 numa- söylenmektedir Bununla berı- 1 'd . "d" l" ... d b zasında şu ~-smı .~ulduk: oto usun geldıgını goruyoruz. are e 

"l!..>: ~ al d 'lk .. . · ar 1 aresı mu ur ugunce e u - Bakır koy Fılız sokak 6 numa. Ben: 
lı.ıı,,"(!er icra lt:ıdrolar üzerinde ~1/ vapur a 1 tecrubesı yapılmış- b.e~ J\rnerika Haric~ye Nezare - proje hazırlarunağ:. başlamıştır. rada Bay Bekir... _ Şoför dikkat! .. Otobüs geliyor M 1 

ı aJ•. olunmaktadır. .. . tinin Ispanya vekayıı karşısında- Yeni yapılacak halaların büyük Birkaç dakika sonra yeni ve lüks diyorum... emUrı 3TlmJz 
Ilı ..,ıı.. Bu tecrubeden nısLeten muvaf- ki hattı hareketi son !riinl rde · • -lııiid··""lll2ıı göre inhisarlar fak' tr b' t' al t n e kısmı tamamen yer altında olacak, bir taksi Bakırköy y.:ılunr. doğru Fakat son kelimem agzımda ka • • 1 
'il k.·llrlüğü hazirandan iti - ~ye_\ ır .. nbe/cct kınmışlır. k tekrar ~ah edi!memiş ?.e~ildir: ve modern tesisatla mücehhez bu. bütün h'uile Nimet abla ile beni lıyor .. Müthiş ve tutmıyan bir fren, Dıphıma arı merasi.T.le 
~-11~o!ar ynı ecru e er e rar o unaca · Buna gore va~ıngton hükumeti ak . • k 1. iki · f ı .. .. .. .. • d" ~ •.. ""Coı.. lllda bazı de·· ildik· tır. Yeni cihazın faydası t b't dil- . d' k d ~In .

1 
F lunac tır. koşturuyor ... Bayan Nımet alela - ızan ast erın as a tta surtunuşu veni l 

,~ ""tır gış es ı e şım ıye a ar gı tere ve ran- . d • l'hl' k b b .. ilk d h ti' · · ~Llıı!e •• ' diği takdirde hemen her vapur için İ . l . d tak' t'- Bu arada ilk olarak kaldırılacak cele bır gazeteye sar ıgı ta ı ı oca ara ayı uy ve e şe ı oır D 1 t D . JJ• 1 ~rı •- "'O e b' . . . sanın. spanya ış erın e ıp e • 'I k · C h · müşterisinin ikramiyesini rahat sadme ile bir hendeğe yuvarlıvor... ' ev e emııyo orı yo memur-
ıı.. ,..k; .... Yakın memurun da ırer tane Almanyaya sıparış edı- tiklerı ademi mi.id::ıhale esasına halfilar arasında a sım um urı- . . . . . . .. . .. .. • !arı kursu• e:vvelki gün yeni mezun-
·og~1 ı .. "''ll'Uecekt· lecektir b' 

1
. 'k aki . t d d . . 1 h !" il kadife koltukların arasınn ılıştırır. Bayan Nımetın ıızerıne butün hı - 1 : . .. .. 

~ . '"laflan ır. . · . .. .. .. • .. uygun ır po ıti a t bıne de - ye mey anın aJ<ı. umu_m .a a e ken bariz bir he ecanla: zımla düşünüyorum ... 0 da kana- arını vermıştır. Kursun 24 uncu 
)ı liy~ ınutad faaliyetin Denız tıcaret mudurlugu ve bele- vam eyliyeceğidir Hamalbaşı eaddesındekı halalar bu- Y,, k' d b 1 1 . alt 1 B' devresinden çıkan bu talebelere 

ıı,., e arttı di · !iğ' d b ı il a · d R f ak -'·- - Acaba Bay oe m ev e u a- pe erın ına yuvar anıyor. ır sa. 
~~e~ . ğı bir yer de mali- ye reıs ı e esa~_en u mese e e "'hme au lunm tawı. bilecek mi iz? .. divor.. niye için kendimizı kaybediyoruz .. diplomal~ı da H~ydarpaşa garın -
\~ dır. uzun zamandanbeıı meşgul olduk- Y . •. . .. .. .. • • da rnerasımle tevz; olunmuştur. 

h. ltılJ.iye •ub . ları_v~ _dum'.111 ~~~ kat'i_ su_rette Arş"ıdu"k Albreht'le genç mua l fı"me- k? Bakalım talıl'>ımız ne gostere- ~~~~ ~!~ra~:ti :~~a;~:gıdevv~ Yeni hareket meınıırlarımız mu~-h""aplar • elerınde 937 hallını ıstediklen ıçın netıceyı on- ce ... il k .. 1 • telif istasyonlarda staj görecekler 
ı... it Cab lllın tasfiyesine hum· !ar da beklemektedirler. Fakat bahtiyar müşteriye yar o. rt me uzeDre o an arabaytiı dog_rul • ve ondan sonradır ki •hareket me-

\ ~t ,~~!:u~:ş~lmhakta~. r:ı~ş:!r':~a ist:;;;a ol~~:;.~~ n ı" n f 1 rtı na esnası nda baş! ıy an ;: ~~~: B~:::;!li~a;:~i~:i·B~~ ;~~~- k~zaakı~,ı:;~z:~m~zd:~:~~ muru• olabileceklerdir. . 

t en ~- rın esap arı Hal. l . · d Alın Bekiri evde bulam&yınca anlıyo - sır erıne yoruz: Onu da otomobilin1•ze alıyor ve ar. 
h ~rlanırnotır. • ~ç· ~apur iları ıkçını· e anya- Bayan Nimetin bir parmağından 
ıcrf ----..:.:......, ya sıparış ver ece ır. d 

1 
• d" 1 t" 1 d" ruz... k akı B . k 1 d tık müsterih İstanbula doğru iler-

V~ _:nda sebze Doçentler SBV 8 arı iZ IV8Ç a ne ICB en 1 ta~ı:::~a:'.~~!!~~a~1~:1:':d~ı~:~ k1:ır:ılmişı.ş.y~v .. e;ımç~anmımucram1lu·ok~:eazzı~ıem:ı.şir .• -.i. ~~~:~·o::::~~:~~~lihli ile otomo. 
h.; •tt fesler sürülüyor ... Mütrcessis na • - Evliyim... Çocukların1 var .. 
il ı eyva Hakkında yen; Yeni Arşidüşes; eski Transilvanya zarlar; büyük müjdeyi getiren B:ı. Kanapenin üzerindeki_ paralar a . Mes'udum ... Evveke çok para gör-() ı a yan Nimetin hangi kapıda duraca- yakla'.ımızın altına c!agılnıı~... düm .. Eh şimdi de zorda değili1 . 

~- ctşıyor Bı"r karar Krallarının torunlarından imis... ğını merak ve heyecanla seyre - Şofor Ba~ .'.'obar: . • . Bakırköyünde almak istediğ'ın 1 
~~~l. . . • diyor.. - Ç~k ~kur ucu•z kurtuldu!. dı - ev vardı .. Artık onı,; alırım. 3 ay c 

~ h~ Akşam oluyor, etrafa karanlık mıslı arttır~dıgını habe:. ~.dı'. Şa • 6 numaralı ev, ahşab, iki katlı bir yor .. Lastikle.r kızd. ondan oldu_ bu vel bir arkadaşını:t da 30 bın lira 
~ SQ Salatalık da imtihan meselesi İÇİn çöküyordu. Sabahtanbe_r'.'. bir ba • şırdL_Bu,.hıç be~emedıgı, umıd eL yer ... Daha biz çalmadan kapı a- kaza ... Ve -~ille tam yuvarl_an~ıgı - vurdu. Ben aldım. Diyor ve ilave 

s_~İıtıi kuru '" . . taklık kenarında yabanı ordek bek- medıgı bır şeydi. Az sonra, genç çıhyor.. mız he_nd:~ ~anıbaşı~dakı hır tel- ediyor: 
~ ~' şu ~ kat ı karar verıldı !iyen avcılardan birisi bağırdı: muallime Budapeşteye davet o • Bay Bekirin zevcesi ve çocukları graf diregını ışaret eaerek: - Ben parayı bugün almıyaca -
~~ a 'l>e :~z günlerde tur· Üniversit~ _doçentleri _ha~~da - Fırtına çı~yor!.. • J~n~~: ~aarif _Nezaretine tayin e- büyük .b~ neş'e v~ s_evinç içinde: .. - Ya maazallah buraya çarpsa ğım .. Lüzuı_nu yok! .. Dursun sizde!. 

~~\iıııı, ağa başla eler peyder • son ve yem hır ~_arar ve~ilını~tır'. Hakikaten'. şımş~kler çak'.11aga dıldıgı. soy_lendı. . .. - _B_ızım 3 biletımız _var .. Acaba ıdik? .. : . • Bay Bekır~ dükkanda lüks siga. 
~Q dalıa !! ll'lıştır. . Bu karara gore Ünıversıtenın başlamıştı. Sıyah bır bulut kumesı Ertesı gun avcı delıkanlıyı gor· hangısıne ısabet ettı? dıye rnruyor- Hepımız bu sıcak havada soguk ra ikram edıyorlar ... Mütevazı ve 

'tıı ~il ~ra~:n hafta yeşıl muhtelif fakülte. v~ e~stitüler~~e Üzerlerine doğru geliyordu. dü: . .. .. lar.. . terl~r d~kü.yo~uz ... Ya birkaç san. liıkayd paket.ini çıkarıyor ve: 
~~eıı lıı erikJ . de ancak 40 çalışan doçentlerın ımtıhanları ıçın - Burada duramayız. Kaçalım!... - Arşıdük Albert do Habsburg Onlarla bıraz konu~tuktan sonra timlık bır inhıraf olsaydı! ... O va- - Ben 3 uncü den vazgeçmem ... 

*ıı.; b1ı hat~rı 2?·25 _kuruşa I son olarak teşrinievvele kadar bir Karşıda kuleli otele gidelim... Macar tahtının varisi... Bay Bekirin Marpuççularda, E _ kit m~jde_ götürelim derkeıı ölüm Vazgeçmiyeceğim diyor .. 
~ tle 1tııış \'e he Yeşıl e_rık hem mühlet verilmiştir. Avcılar koşmıya başladılar. Fa • Genç muallime Kral hafidesi az miroğlu hanında bir inşaat malze- haberımızın kara yası duyulacak- Nimet gişesinin önü m:ıbşer gibi.. 
' !q ~~ ltlı.tıı.şa ~ de k~os~ p_e· Bu müddetin bitmesine kadar kat, yağmur, bardaktan boşıınır gi. sonra bütün Budaıı:şı: ahalisi ma. mesi dükkanında müstahdem oldu. tı!... Bütün halk toplanmış günün en ta-
:-ı. C"1eıı' de ayıı· adar ~ış'._ır. imtihan vermiycn ve yahut imli • bi yağıyordu. Sırsıklam oldular: cerayı dı,ıydu. Arşıdulr 9 mayısta ğunu ve hiılen işinin başında bu • Bu kazaya rağmen Yeşilköye lihli adamını seyredi)'orlar ... 
\; ~bitlt hatta 

50
1 :ıata duşmuş- hana girip te zümre profesörleri ta- - Kapıyı açınız!... muallime Matmazel. Katerin dö lunduğunu öğrer.iyoruz. 1 trenden evvel geliyoruz... Bir yanda Bay Cemal, bir yanda 

1 
t:;; İ<t ltuosu. 20.2uruşa satılan rafından muva!Iak olduğu kabul - ~msiniz, siz?.. ~o~_kay'la evlendi. Bırdenbire Ar- 1 Bir saniyede şenlenen evi sevinç Çıkan yolculara merakla bakıyo. da Bayan Nimet iinlerindeki deste 
~ 'liti g~ftıı alının~ kuruşa ka·jolunmıyan doçentlerin Üniversite - Ordek avcıları.. Bakınız yağ- şı_duşes ve mı~yon_er olan genç kız içinde bırakarak otomobilimize dJ. ruz. Ba?yolu kimse gene yok? ... deste banknotları halkın önünde ta-

~~ ~e il~ıı lliyasay: ~~ır.' . \ile olan alakaları kat'i surette ke - ~urdan ıslandık, müsaade ediniz, cıdden asıl hır aileyt? mensub~ur. nüyor.~e Marpuççulara ge~i~oru.z ... ,Şimendıfer ,memur~anndan -~iri Jihli müşterilerinin önüne s~riyor 
~~ geı deı.a olarak ühım mı~ısilecektir Esasen imtihan vermiyen bıraz... .. Son Transılvanya Kralının tom!I • ~SJ!ık burada da kendını gos - ?an_yo n":1'1_eden 3 kışı Bakırkoyde ve say~y~rlar ... Bay Cema_ı. diın de 

lfai;d ltııştır. He .. ~e .. sala pek az doçent kalmıştır. Bu imli • Genç kız çok guzel, fakat çok su- larındandır. terdı: ındıler dıyınce gene otomobile ve Erenkoyunde fırın amelesı Ahme _ 

1~t•~e: laz~ saı ntuız kuçuk 0 • hanlarda muvaffak olan doçentlere ratlı idi. Ses ve S mu"" sah k Bay Bekir; yarım saat evvel Ye- oradan da Bakırköye gene Bay de 10 bin lira vermiş ... 
'l~t ·•de 1 a a ıkların ta- · · az a a S ilk" d b' b · t 1 B k' . . 'd' !ık B N. · " '< . o aı·ak 50 asli maaş olarak 70 lir:ı verilecek • - Ben, dedi. Muallımeyım. Bu. ş oy e ır eve azı ınşaa ma - e ırın evıne gı ıyoruz. Bu ara ' ayan ımetın yeı .. 
;;,.ı,, do kuruşa sa- tir. rası da mektebdir, otel değil!... yarın akşam Ya pılıy0r zemesi ve banyo takımı götüren iş- Sanki kovaladığımız adam biz · talihlisi 10 biı:ı lirayı k&zanan Bay 

t ~ilol'rıates <le b ··-· • -~ Avcılardan biri boylu boslu, ya- Beyoğlu Halkevi tarafından yep· çilere nezaret etmek üzere onlarla den kaçar gibi burada da onunla geliyor .. Onun da parasını sayıyor-
~~ OJd

11
1
,lt el'aı1 60 

ollaşmaktadır. * Frankist tayyareleri Barselon kışıklı bir delikanlı idi. Gülümsedi. yeni bir tarzda yapılacak olan ses beraber Yeşilköye gitmiş!... karşılaşıyoruz: !ar ... Halkın nazarları hep talihli _ 
~I~~ •~ <lallu.n~an nı::o kuruş ara- şehrini 2 defa daha bombardıman Genç muallime bu gülüşe kayidsiz ve saz müsabakasının bütün hazır- Milessesenin nazik sahibi: - Dükkana gitti!. eliyorlar. !erde... Kalabalıklar arasında bir 

', 1~5 Çog~ln-:ak~d~zdır. Taze etmişlerdir. 46 kişi. ölü vaı:_dır: Ayni kal~adı. Yağmur geçineiy~ ka.?ar lıkl:"ı bitirilmiş, s_eçilen jüri he • - Belki. Sirkeci i~_tasyonundadır. En nihayet otomobilimiz Kazlı - çocuk gülere~ bağırıyor: 
"'•it ,..;urıı~ arasın· Taze fa. tayyareler tarafın~an Valansıya da oca_gı_n kenarında oturma.larına, ust_- yetı huzur~da musabakanın yarın Tren beklıyordur! aıyor... çe_şm~ye ~aklaşırk~n yan:rıda~ geç- - Para dagıtıyorlar .. : ~ar~ ... Ya· 
b ~ktadır. da turfan- bombar?ı'.11.'.'11a. u~ramıştır. Burada lerını kurutmalarına musaade ettı, akşam Beyoglu Partı kurağı salo -\ 3 dakika sonra Sirkeci ?arında - ti~ız b~ ~akı:koy • Sırkecı. oto: rım saattır sayıyorlar ha!a bıtmcdı 1 • 

1 
~I İ ~ da 22 kışı olmuitur. bu kısa müddet içinde delikanlı nunda yapılması kararlaştırılmış •. yız. Fakat ?e ben ne de Nı~et abla busundekı .. ~'.1' .. sıma Bayan Nımetı Ballık Cemal 

t~d~ti~a Oft 1 Ü m 1 * Amerikan Reısicumhuru Rooz- ile genç kız adeta dost olmuşlardı. tır. .. .. .. . Bay Bekırı tanımıy~~~-z kı... meraka duşuruyor. ve~ 
Jıo:"'I lt

0 
tııııızın velt Helyom gazinin Almanyaya sa- Tatlı tatlı konuşuyorlar, ara sıra Seçme musabakalarına buyük bır - Banyo takımı goturen adam • - Bu olacak galıba:.. * Yeni Belçika kabinesi mebu • 

\..'ı ~~~trıadı. O~~~uğundan tılmasına mani olan Amerikan Da- hafif hafif gülüyorlardı. , aıı:_atör kütlesi iştirak ede~~~tir. !arı arıyalım .. Onların başı~dadır!.. D~yerek o'.?~üsü durdurtu~or... san meclisinden itimat reyi alması
tır dil~riz. Y cuları - ı hil\ye Nazırını bu fıknnden vazge- Birkaç gün sonra • ay nihayetin.

1 
Mu~abaka~a kazarılara mükiıfatlar Dıyorum.. Fakat k~a ısta~yon Şuphel~ndi~. ad3Ill hakıkaten na rağmen dün Krala istifanamesi-

~------- çirememiştir. de - gene muallime maaşının bir 1 verılecektır. bomboş ... Tren 20 dakıka evvel ha- Bay Bekır degıl mi?... ni vermiştir. 



lstanbu lun hazineleri Roma -Berlin mihverinin 
Ç i N 1 LI KÖŞK 

Yazan : FUAD SAMiH 

hududları anlaşdd1 

,,...,-_n_g_ı-. l-iz_l_e_r_le_F_r_a_n_s-ız_l_a_r--a-r-ası_n_d_a_k_ı_· _a_n_l_a_ş-ma-n-ın Görüşmelerin bugüne kadar Jtler J 

1 

derecesi ne kadarsa Roma ile Beriin arasın· hul kalan iç yüzü nedir? 
da k i bağlı l ı k da 0 k ada r m ı ş . . .

1
1 Ve .. yine anlaşmaların mahiyeti Birkaç gün evvel neşrettiğimiz Çinli Koşk hakkındaki tetkik 

yazısının ikinci ve son kısmına devam ediyoruz: 

"Z illu hak Hazreti Osman Hanın 
SU&IU kır ati ki anılmıştır 
Emri eyzed 11• mevt lrlt•cek 
811 makam içre o gömUlmUttUr,, 

Salibin sağ kolunu teşkil eden ı ni parçaları. (Alt sırada) mermer 
1 : Kapıdan girilince sağdaki ' mozaik minber parçalarL Samara

camekanda: Türk ve İran ınamu - dan gelme. 9 uncu yüz yıl 
,\'ltler, ferman mahfazaları, el Kapının karşısına tesadüf eden 

-ları, kalemtıraşlar, altın kak - iki camekanda: (925) Seyfed-d~l 
malı makaslar... lukender namını taşıyan mineli as-

Pcncerenin önüne tesadüf eden ma kandil. Memlükler devri. H ün
• kü<;ük camekanda, deve derisinden cü yüz yıla aid Mısır san'ati eserle. 
yapılmış Karagözler. rinden. 

Ortadaki büyük camekand~: (93) . Kalaydan mamül kandil. 
Türk işi gayet musanna yazı çek - Türk eseri. li inci yüz yıl İstanbul. 
mcceleri. (220). Mineli bir kandil parçası. 

3897 numaralı çekmece, 1721 de Mısır Mem!Cıkleri devri. 14 iıncü 

(Eyüplü Derviş Çelebi) tarafından yüz yıl. 
yapılmıştır. 208 numaralı çekme • (80 - 81). Altın yaldızlı camdan 
ce de Edlrne mamulatındandır. iki kandil. 18 inci yüz yıl. Türk ma-
1957 senesine aiddir. Her ikisi de mulatı. 
Yıldız saraymdan getirilmiştir. SOLDAKİ İKİNCİ SALONDA 
Bunlardan başka ikinci Mehmudun Sağdaki duvar dolabında: Sela -
turalarım taşıyan çekmeceler de don denilen Çin porslenleri. 9. 12 in.. 
pek nefis Türk eserleridir. ci yüz yıl ı 
Kapının solundaki yaldızlı kon.. Kapının karşısındaki camekanda: 

sol 18 inci yüz yıla aiddir. çok kıymetli İznik çinileri. Süley- ı 
Bunun karşısında camekanda maniye camünden gelme iki asma 

:E!ski Türk mamülatı kemer toka - kanidl. dünyada eşi bulunmıyan 
!arı, hıraklar, ilah ... vardır. san'at eserlerindendir. 15 - 17 inci 

B..; camekanın yanında: Konya yüz yıl Türk eserleri. 
camilerinin birinden gelme İran Sağ taraftaki camekanda: (Üst 
çinisi güzel bir milırab vardır. 15 in- katta) 15 - 17 inci yüz yıl Türk ese. 

1 

ci yüz yıla aiddir. ri İznik çini parçaları. (Alt katta) 

• I hrabın karşısındaki duvarda: 
İkı namaz scccad~si. Ayasofya kü
tübhanesisinden gelme, Arab tar _ 
zında iki kur'an mahfazası. İki ka. 
ukluk ... 

Ortadaki camekanda: Kitab kap
ları. Bunların ekserisi deve der i -
sinden yapılmıştır. Bazıları lake -
dir. Üzerlerinde hayvan ve av re.. 
simleri var. Türk ve İiran eserleri. 

AGDAKİ İKİNCİ SALON: 

neler doğuracaktır?... ~ 

Dünya sulha gidiyor? HiKAYE 
Fakat bazı görülecek hesabların K OCA iNTiKA "11 

tedkiki • var • • • 



1 
... s AN Av ' MARIAN 

er "/ • DOLAN 1 .. Dö - F rans ormanında - -
kanla yıkanan eller .. 

1 
Yaramı sar. yoksa gebertirim seni 

· ~ · -, YARAMI SAR! YOKSA 
GEBERTİRİM SENİ!.. 

Ormanın kenarında koyunlarım 

otlatan 60 yaşlarında bir çoban, ko
lu yaralı bir adamın bitkin bir hal
de geldiğini gördü. Yabancı bağır
dı: 

- Yaramı sar! Yoksa ge)ıertirim 
seni!.. 

Çoban ceva b verdi: 
- Hayır! Saramam ... Sana tavsi. 

ye ederim, hemen teslim ol. Çünkü 
150 den fazladırlar. Nasıl olsa ele 
geçeceksin! .. 

Haydud, tabancasını çıkardı, ih. 
tiyarın burnuna dayadı. .(\.z kalsın 
ateş edecek idi : 

- İmdad! Yetişirıiz ... Buradadır. 
Pek yakında bulunan jandarma-

~'- , lar birdenbire meydana çıktılar. 
lı."losi!ıJ Fakat, haydudun tehdidi karşısın-

i'.'<ltına e~ıe kırlarda dolaşan iki Bu azılı ve çok kuvvetli adam azıda ellerini havaya kaldırmağa mec
. '."li~' ır_ motosikletli adamın sonra jandarmaların elinden kur - bur oldular. Haydud gerileye geri. 

1tle &it 1:I_unatnamesi hi!Mına tuldu. Kaçmağa başladı. Arkasın - leye sık çalılar arasına girdi, kay _ 
~ve k.~glili. görünce şüphelen. dan atılan kurşunlardan yalnız bi. boldu. 
~ llııtı .. Ddisıne yetişerek: risi koluna tesadüf etti. Ve kırdı. SON KURŞUN 

ııı~l~r Haydud motosikleti bıraktı. Or _ Birkaç dakika sonra bir silfilı sesi 
~ l\iıııtİ Vabancı durmuş. mana d:.ıdı, kaçmağa ba"şladı. işitildi. Kum~ndan, ihtiyatla çalıl_a-

ah. Q arını göster a as d H d d d ""llcı· ... J d 1 tel f 1 . k rın r ına gır ı. ay u yer e ın-
~ . an arma ar, e ona cıvar a-

' elrj ak il h b d'l H ta af liyordu. Sağ şakağından kanlar akı-·Ji ..• r o ara a er ver ı er. er r - d y kal ... 1 1 hıelt t r . d k ti . .. yor u. a anacagıru an ayınca 
~'1!ııııı~ ~!ini ceketinin iç cebine dan.: ıs, ıan arma· uvve erı gon. son kurşunu kendine nkn11ştı. He. 
~~ 'h!andarınalar yere inince eAzrı b' .. b k men hasta)laneye kaldırıldı. Ameli. 
.,.. <r sonra, ır yuz aşının uman. ıldı 

'€e b rovelver çıkarml'J ateş . d akib k yat yap · 
\ aşla~... • dasında 150 ıan arma t. e çı tı. AZILI BİR HIRSIZ 

uda mı o a? 
Karılarını döven erkekler 

tarihe karıştı, fakat? .. 
artıl 

Kocalarını döven erkeklerin 
hergün sayısı artıyor 

Yazan: M .S a m i KARA YEL 
Anlıyorum; dudak büküp: 
- Gene ne yazmış bu adam? 
Diyeceksiniz? ... Bırakınız şu bu 

yazılarımı amma; doğrusunu söy
lemek llzırngelirse kaynana kıs • 
kançlığı yazımdan ben bile kork • 
tum. 
Şaka değil; eli bayraklı birisi kal

kar da; kim imiş bu diye matbaaya 
düşerse ne yapabilirdim? 

Bugünkü yazımdan da korkuyo
rum!. Karı koca arasına girmenin 
ne demek olduğunu bilirim? ve hiç 
şüphesiz okuyucularım da bilir! 

Fakat ne yaparsınız? Okutulacak 
mevzu lazım! .. Yoksa; patron kolay 
kolay para verir mi muharrire? .. 

Biz muharrirler kaza, beli san -
dığıyız. Hem gazetenin patron ve 
tahrir müdürünü ve hem de oku • 
yucularımızı meşgul edecek mev -
zular bulmak zaruretindeyiz. 

Görlyorsunuz ya? .. Kaç kişinin 

kuluyuz!.. Okuyucu, patron, tahrir 
müdürü ve.. Bayan .. 

" . 

Bu, saydıklarımdan başka kuv • Der ... ve zavallı adamı; emektar Bu derece karışık ve birbirine gir. 
vetler de vardır ... Mesela: ve sevdiği bir kediyi paraladığın - miş bir mevzu içinde mangal bulun 

Gazeteyi tevzi eden· bayi de bir dan dolayı da alaşağı ederek verir san yırtmamazlık etme kediyi! .. 
kuvvettir ... Bakarsınız bir gün paL dayağı.. ' Bu devirde en çok dayak yiyen 
rona gelir şunları söyler: Anlaşılıyor ki karısına ilk gece muhakkak kocalardır.. . Hem de: 

- Filan muharririn yazılarını o- gözüken erkek, kazanıyor .. Ve so- terlik ökçesile! .. Sebebi de kadını 
kuyucular tutmuyor... padan kurtuluyor... bugünkü filemde o kadar ihtiyacı V< 1!1ın . Haydud, ormanı ge~tıkten sonra Ü . . 

n .. ~.·ı 'l•ndarmalardan Gı'get•ın· M t 'd' .. t·ı.. t' •1 1 zerınde Almarıca yazılı bırç ( ; 
"'l " det· an e va ısı ıs ı,.,nme ıne yo a -

bır 1P geçınemis ve kulagı" _ t A akk 1 d ld b _ mektublar bulundu. Fakat adresle-
Par . mış ı. y ap arını a yo a ı . kt H" . t' . t b. k 

il Çasını ahp götürmüştür. ak tı B' b . . J dı- rı yo u. uvıye ını es ıt etme 

Bazen da biz muharrirler ara • Fakat, bu devirde bu nasıl olur? ki: Bunlara erkekler yeHşemiyor. 
-~, , mızda dedikodu yaparız ve söyle - Eskiden, kadınlar erkeklerini ilk Aciz kalıyorlar. Nihayet, dayağı ha ' 

. ıand r mış . ır çem er ıçıne a ın .. mk" 1 dı 
arına .. d' mu un oma . 

~tduct ' mutema ıyen ateş ğını hissetmişti. Saat 10 a doğru ta. Bununla beraber, civarda kırk -
~ .. :l.ıkiı. un üzerine atıldılar. kib hareketinin idaresinı kumandan f 1 
·''t ı. •a altaıta .. t" te d" .. 

1 

tan aza ev soyan ve birtürlü ele 
4 ' 1•tan • us us uşup Juber ele aldı. Yolda tesadüf edi - geçirileıniyen hırsızın bu olduğu 

·~vaır:nra hakkından gelme- len otomobillerden haydudun izini zannediliyor. 
oldular. 1 buldular. A b ? ca a o mu ... 

Roveı~·er 
1 Kaynanamındır !.. 

ST EFANI 
J AN 

\. -.J*" • -

i t te Hollvudun ik i 
genç yıldı z ı 

, 

niriz: güvey girdikleri gece görürlerdi. ediyorlar ... 
- Filan arkaadşın yazısı iyi de. Şimdi böyle mi ya?.. Karı ve kocadan hangi taraf Aci 

ğil ... Böyle muharrirlik olmaz... Hopluyorlar, sıçrıyorlar... Plaj, mevkide kalırsa; o taraf diğer tarı 
Şişiri~or doğrusu... . . kafeşantan, sinema... Dağ, bayır, fın tahakkümüne uğrıyor. 

Dedim ya ... Mul>arrırlik çok na- tedansan filan filandan sonra ev. Meseia kadın güzel, erkek zügür, 
zik ve güçtür vesselam... leniyorlar şimfilı.. (Devamı 6 ıncı sahifemi:ıdı) 

• o 
Ne ise, gelelim karıkoca döğüşü._ 

ne bakalım kim kimi altediyor? 
Hepimizin bildiği bir hikaye var. 

dır, şöyle: 

Herifin birisi, evlenmiş... İlk 
güvey girdiği gece gelin odasına 

girer girmez, mangal, kenarında pi
nekleyen bir kedinin üzerine hid
detli, hiddetli yürüyerek. ayakla -
rından tııtmuş, bir çekişte zavallı 

hayvanı ikiye ayırarak pencereden 
aşağı atmış ... 

Bu hal karşısında; gelin hanımın 
dili damağı tutulmuş ... Ve bu vak' -

SöN~MA 
Yıldızların 

ifşa 

DANYEL 

sırrını 

ediyoruz! 
DARY 

adan sonra da kadıncağızın koca - litre suya konulup üç saat kaynatı-
sından ödü koparmış... lacak. Sonra lüzumu kadar toz ila-

Aylar geçmiş, seneler ge!miş ka. ve olunacak. Şişmanlamak istiyen-
) 'dının bu korku yüreğinden silin - lere müzde!. .. 

[
memış... Lülı Rener: •Visoges d'Orenh 
Kocası daha köşebaşından gözü - filminde çehresinin Jatafetine hay-

' kür gözükmez, aşağı koşar, kapıyı ran kaldığımız, haset ettiğimiz gü-
1 vurmadan açarmış.. zel san'atkarın en büyük eğlencesi 

Bu vaziyet herifin arkadaşların - başı açık, saçları perişan kırlarda 
dan birinin nazarı dikkatini cel - dolaşnııya, bir çocuk gıbi koşup eğ-
betmiş ... Bu adamcağız ise yorgun lenmiye bayılır. Fakat bunun ceza. 
argın evine döndüğü zaman elind~ sını çekiyor. Niçin mi? Rüzgar, gü-
çıkınlar dakikalarca kapıda bekler, neş cildini bozmuş. Şimdi, simasına 
üste de içeri girdikten sonra; şu ek. eski taraveti vermek için geceleri 
sikti, bu eksikti diye dayak yermiş.. yatmazdan evvel yüzüne sütle ka-

Bir gün adamcağız arkadaşına rıştırılmış ayva suyu sürmektedir. 
sormuş: ! Don Grevfor· Bilhassa ağzının 

- Kuzum; sen karını nasıl kor- güzelliği i' et bulmuştur. Ba _ 
kutu yorsun? Bana da öğret şunu!.. kınız buı uı çın ne yapıyor: Evve-

Arkadaşı cevab vermiş: la dudaklarının kenarlarını ufak Barbara Pepper 
- Hiçbir suretle ben karıma kor. bir fırça ile boyuyor. Sonra içlerini 

ku veren adam değilim... Hürmet Sinema yıld olmayı, lıiç olmaz- kırmızı kalemle dolrluruyor, daha 
ederim.. . Yalnız; güvey girdiğim sa onlara benzemeyi istemyien bir sonra da parmaklarilc düzeltiyor. 
gece mangal başında yatan güzel 

1 

kadın var mı?.. Pricilla Lavson: Bai<ışlarına si -
bir van kedisini, hiddetle. e~me -~- Birçok k~dınla~. ~a, yıl~ı~lurın l.irli bir güzellik vermesi için kir • 
!arak ayaklarından ayırıp ıkıye bol- bu kadar guzel !Z,OTt.mmek ıçın ne piklerinin uzun ve Jrıvırcık olması
düm. Ve pencereden kaldırıp attım. yaptıklarını merak ederler, öğren- nı ister. Geceleri yatarken ince bir 
İşte; o gün bu gündür, kanın ben· mek isterler. . fırça ile kirpiklerine hintyağı sürer. 
den korkar. lşte, bu . meraklarını gidermek 1 Bu, hem kirpikleri uzatır ve hem de 

zavallı adam; ar!oodaşından aldı· için yıldızlardan bazılarının güzel - parlaklıklarını artırmış. 
ğı bu cevab üzerine; o akşam evi. Zik formüllerini kısaca yazıyoruz: Jan Briyan: Makyajını kendısi 
ne döner dönmez, soyunduğu oda- J anet Makdonala: Zayıflamaktan yapmaz. Mütehassıs birine yaptırır. 
da hiddetli hiddetli birkaç defa do. çok korkar. Bunun için her gün ye- Fakat onu taklit etmek hiç te güç 
!aşır .. Mangal yanında duran kedL di büyük bardak su içer. Fakat bu bir şey değildir. Arzu ederseniz siz 
yi eline alır ve iki ayaklarmdan a- su, bildiğimiz adi su değildir . Hu - de yapabilirsiniz. 
yırarak kaldırıp sokağa atar.. susi surette hazırlanır ve çok mu - Bu mütehassıs, g;izel artistin yü· 
Kocasının bu halini seyreden ka- gaddidir. züne masaj yaptıktan sonra hafif 

rısı; uzunca bir kahkaha salıverdik- Sayın okuyuculan merakta bı - bir pomatla, pomad?nın üstüne de 
tan sonra: rakmamak için bu suyun formüJJ- ı pudra sürüyor. 

- Şaşarım senin aklına!.. Geçti nü yazıyoruz: Dudaklarını, gözkapaklarını bo· 
borun pazarı, sür eşeğini Niğdeye!. Arpa, buğday, mısır, mcrcim 'k, lyuyor. . 
O, güvey girdiğin gece olurdu bel bezelye ve fasulye. Bunların ktru- Barbara Keper; Iri mavi gözlerini herif! !arından büyük bir çorba kaşığ• üç (Devamı 6 m~ı •ahifode) 
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Yazan : Rahmi Yağız lstanbul Birinci icra Memurluğundan: / Devlet Demiryolları ve Limanları ı 

Yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına 27560 lira kıymet takdir işletme u. İdaresi İlanları 
edilen 301 adan persel numaralı aşağıda evsafı yazılı ve dosyamızda -------------------·-------
planları mevcut ve bir tapuya merbut gayri menkullerin 24/9 hissesi Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları ~ağıda yazılı 4 gurup 
bir şartname ile açık arttırmıya konmuştur. m.~eme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek şartil<! 18/5i938 çarşanb:ı 

gunu s;ıat J0,30 on buçukta Haydarpaşada gar binası içindelti satınal
HUDUDU: 12, 3, 4, 16, 17, 18, 6, 7, 8, 9 h":"ita numaralı mahaller ve ma komlı.")'onu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

eski Aziziye yeni Ankara caddesile mahdut Istanbulda Hubyar mahal- ı 
Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizala-

lesi eski Aziziye veni Ankara caddesinde yeni 15, 17, 19, 21, 21/l, 23, d zılı 

1 
" · · rın a ya muvakkat terninatlarile birlikte eksiltme günü sa1tiru! er,,,,,.. ik . !"' t t l E k' O I d rk"a 25, 27, 29 31 numaralı 8 dükkan iki evdir. Bunlardan 17, 19, 21, 21/1, 

1 Lı """•e 'V • kt•b Ves a, resım, ma uma ve no veren er: s ı sınan ı onanması c - ' . .. • , . kadar komisyana müracaatları lazımdır. 
l11kkı t el l as omdan miralay Remzi, Şükrü, komodor başkatibi İhsan, batan gemi 25, 27, 29, 31 numaralııar dukkan 15, 23, 25 numaralı olan.ar da evdır. 1 

trı hf d Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada satına!ma komisyonu tara-

Q a UZ ur: kaptanları, eski armatörler. Ve bugüne kadar gizli kalan vesikalar ... 15 NUMARALI EV fınd l ak d • tılmktdır 

1 

an parasız o ar agı • 

ah . ZEMİN KAT: Caddedeki bir odanın zemini çimento ve önü istor . . 

r t 
• d •• 1- 15,000 kılo Dekıstrın muhamen bedeli 3300 lira muvakkat te-

l ye nezare in e O aun kepenkli olarak dükkan haline kalbedilmiş olup boştur. Metanın sa- . . . 

b 
. d" 

1
. b' mınatı 247 lira 50 kuruştur. 

ııı ğında 17 numaralı dükkan vardır. Zemini renkli kar3sıman oşe ı ır l 

1 r d 
. . . 2 - 100 adet demir karyola 10 adet komodin muhammen bedeli 

ehşet havası es·ıyordu. ta~lık 19 numaralı dükkana geçilen bır kapı ve ortadakı bır ka~ıda.n 1560 lira muvakkat teminatı 117 liradır. 
• ikinci bir taşlığa girilir. Bahçeye bir methali vardır. 19 num~ralı dukka-ı 3- 17000 adet kaol (veya emsali) şişede muhammen bedeli 1275 

e na diğer bir kapı mevcuttur. Solda bir oda bu odadan h1rıcen musak-

k • . . lira muvakkat teminatı 95 lira 63 kuruştur. 
S l J f b / h {ı • b . kaf zeminı malta taslı ve alaturka ocaklı bir mutfak Vl' zemını kısmen\ S Qn U mU a lZl genz ahı.•zge nazlrl . 4 - 50 Adet moletsiz bilet kompostörü muhammen bedeli 13~0 '1t ı • · ı kırmızı çini böşeli mnzayık tekneli ocağı olan çamaşırlık bu kısmı~ lira muvakkat teminatı 101 lira 25 kuruştur. (2467) 

eşhur sakallı Cemal paşa o sabah bir altı bodrumdur. Taşlıkta mütenazır merdivenle birinci kata çıkılır. İkı ••• 
merdiven altı vardır. Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı iki grup 

gazap f lr tınaSl ke Silmiş fi... BİRİNCI KAT: Camekanlı bir sofa üzerinde bir salon birbirine ge- malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 23/5/1938 Pazartesi 
dı S.ndıatııı çilen beş oda sofada sabit bir dolap ve hala bu katın bir odasında 19 nu- günü saat lo,3o on buçukta Haydarpaşa gar binast içindeki satınıtlma 
L. flraı anın kapta k" .. .. Ba · d ı G · · .. j 1 b • 1 1 ,, 1· k' b d k' . komısyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır 
'<pk ı g0Zd n oprusun- _- na ınanma ın. ;mıcı go- ar ogu muş ar,ı... ı am ar a ı maralı gazinonun ü~tüne geçilır. Zemini asfalt kısmen camekan ve kıs- . . . . . . .•. ·. . '"'il, Yanı en geçiren Osman zu yanılır mı beybaba, gavur hıle- neferlerden 18 kişi meydanda yok- . .. .. .. .. Bu ışe gırmek ıstıyenlerın kanunun tayın ettıgı vesaik ve ht7.ala-
~n 8oıı ndaki tayfayı azarla - sine kurban olduk! tu ... Bir de, eşya ile askeri Çanak- men saç ıle ortüludur. rında yazılı muvakkat tcminatlarile birlikte eksiltme günü saatine 
~~ ... ta geıni yoluna devam e- Osm~. kaptan, yarı baygın bir kaleye ~ötürüp teslil'l} etmeğe ıne.. İKİNCİ KAT: Bir sofa üzerinde dört oda zemin! çimento çini bir kadar komisyore müracaatları lilzımdır. 
~ laoııı, a • halde, gozlerile Hamzaya yalvar - mur olan süvari yüzbaşısı Emin ile alafranga hala vardır. Bu işe ait şartnameler Hay~arpaşada Gar binası içindeki komis-

ıu,:::alt rn:~::;.~lan~ı karşısın.. mıştı: _ b~likte boğulanların saY,ısı tam 21 EVSAFI UMUMİYE: Binanın beden duvarları kargir dahili aksam yon tarafından parasız olarak dağıltılmaktdır. 
Qp ~, Vllfdıyası h yetındc kal~ - Sus ... Hamza, haklısın. evi~ _ kışıye çıkıyordu.. . . ahşap ve yağlı boyaJıdır. Elektrik tesisatı vardır. Bıriııri kattan itıbaren 1 - 5000 şişe lelgrf mürekkebi muhammen be<leli 2500 lira mu-
~ h'. kaybetti" anıza uzakta go- dım! .. Ne yapalım oldu bır ış? üs.. Bandırma torpıdoyu yıyıp de bat- . vakkat teminatı 187 lira 50 kuruştur. 
"it v~ lalı.telb~i~o~tan;n muhak= teleme :"'ık! DemişU... rı_ıağa. başladığı sırada Şirketihay - ortada bır çıkma vardır. .. - 2 - 4300 adet muhtelif cins lamba makinesi muhammen bedeli 
~,~atııışıtı. dugu kanaa (Yarhisar) bu facıanın vukuile rıyenın .. 61 nu"."aılalı ~apuru tıp~ı 19 NUMARALI DUKKAN 3U40 lira muvakkat teminatı 228 liradır. (2578) 
",,_~t ne Yapab·ı· . beraber facia yerine gelmiş, denize yılan goren bır kurbaga şaşkınlıgı ZEMİN KAT· Bu dükkan köşe başında gazino olup heden duvar- *** 

.. ,.~ ı ırdı • ·ı · ı · · tın - k ku · 
..\Jıırdltapıan gemide taht lba dökülen mürettebat ile askerleri ~ ~.salga so a, sedı:ırd .. kegel, ~r k ve !arı mermer kolonlu ve araları ahşap çerçeve ve camekanlıdır. Zemini Muhammen bedeli 5130 lira 12 kuruş olan 3100 adet 1250X2050 

" ısllıt b' e - toplamağa başlamıştı e aş a acı acı u u ça maga 0 - eb'adında ht n k 1 1 klard k t !ilk 30/5/1938 t · ·· l.l nı ta ile yasak etmişti. . . . . . · . . yulmuştu... Denizdekiler toplan _ mermer·döşeli duvarı istampalı dır. Aikada bir kahve ocağı bir hala var- .. ve mu e ı a ın ı a. on ~u~ . pazar ~sı gu-
·~ Yfa kalb' . . . Si!ivrı sahil\•rınıjj! torpılın pat- . . . . nu saat 15,30 da Haydarpaşada gar bınası ıçındeki satın alma komısyonu 

)ı. vııı,Uun '. ınde bır hıssı la b' k dak·ı.. d B d dıktan ve bu hadiseye aid raporlar clır. Tavanı petrel Li taras olup buraya 17 numaralı evın bırıncı katın- t i d k 1 f lil t lın ak 
·~ ti.rpe . . . yışı, ır aç ı.,.a a an ırma - . ara ın an apa ı zar usu e sa ın a ac tır. 

ı:ı.... lesine d rtısını duya du.. nın suya gömülüşü görülmüş yar- yapılıp ımzalandıktan sonra Yar- dan geçilmektedir. Elektrik ve terkos tesisatı vardır. B . . k . 1. 1 . k ta . t .•. ik R • G 
lıl. 7'lan ita evaın etmişti... . . •.. .. hisarın himayesinde 61 numara ka- . _ u ışe gırme ıs ıyen erın anunun yın e tıgı vesa esnu a-
~ • Plan ge k" .. .. dıma koşan sandallar denızın ustu-

1 
f 

1 
. .. . 17 NUMARALI DÜKKAN zetenin 1/7/1937 T. 3645 No. lı nüshasında intişar eden talimatname da. 

,""l,ı 'Uru • ne opru us - .. k 1 an ne er erı muretteb yerlerıne . . 
llab;/0r; çatık kaşlarının al- nu ap amışb... doğru gptürmekte devam etti... ZEMTN KAT: 1 numaralı evin altında önü vitrin ve istor kepenklı iresinde alınmış ehliyet vesikası ve 384 lira 76 kurıışluk muvakkat tc-

lıij g"ıler· bır bakışla denize diki- Yarım saat süren (denizden a - ••• zemini çimentolu olup üstündeki odaya seyyar merdivenle çıkılır. Elek- minatlarını muhtevi teklif zarflarını eksiltme günü saat on dört buçuğa 
~0'dıı. ınde bır ;ç sıkıntısı oku _ dam devşirme) iş~ bittikt~n sonra Kasımnaşadaki Bahriye Nezareti trik tesisatı vardır. kadar komisyon reisliğine vermeleri Lizımdır. 

ı.'4n•. kazakedeler Yarhısarın guverte - b' d .. b' d h t 1 Bu ış· e ait şartnameler Haydarpaşada satınalma komisyonu tarafın-
"11 "'"ıtı ınasın a o gun ır e şe rnvası 21 NUMARALI DÜKKAN 
~" v• a, ke d . sine alınmışlar mevcudlar sayılmış· . . İs d ı k d • t ı kl d (2638) "ll onu 8 n ısıle beraber ge- ' ' esıyordu ... Eskı tanbul muhafızı, Önu" en parasız o ara agı ı ma a ır. 
1 ~ gom· ve şu noksanlar bulunmuştu. . h . ZEMİN KAT: Bu dukkan 19 numaralı gazinonun altındadır. /;:===========================::::;: 'i "ıı Ş ıne mesafe ile ta.. yenı Ba rıye Nazırı meşhur Cemal 1 1 
~!\il ~ap~ket vapurunun öncü_ Bandırma mürette~atından iki Paşa bu sabah bir asabiyet.. .... , .. camekanlıdır. İnhisarlar U. MüdiirJiig" Ünden: 
~ 'nde y~r, kendisinin 1,5 mil tayfa kaybolınuştu ... Şuphesız bun- (Devamı var) 21/1 NUMARALI DÜKKAN 

~~~ın lıkz:ken (Y~h~r) des- ZEMİN KAT: Bu dükkan 23 numaralı evin altında olup önü came-1'------------------------------' 
"'• < ('-' rotd uzerınde sey ZAYİ - İstiklaJ lısesinin 930-931 _ . . . . . . . I - İdaremizin Paşabah~e fabrikasında şartname ve proı'esi mu-
."'' ""'l\eJ - kan ve denıır kepenklı ve zemını bozuk çımentoludur. Elektrık tesısatı ' 
~ °'du. . bahir) aradığı gö- t senesine aid Şah3detııamem kayıp_ cibince yaptırılacak kargir ve betonarme istinad du varlariyle filitre 

"'ı:"lt tır Yenisini alacağım Eskisinin vardır . . , ~ horda! • . .' .. · . . . . . . . dairesi inşaatı 9/V ı 938 tarilunde ih ale edileceğinden yeniden kapalı 
~ ilan; anmış, Boğaza doğ- BUGÜNKÜ PBOr.RAM hükmu yoktur. 360 Vecihi 23, 25 numaralı ev bır çatı altında ikı methalı ve ikıye ayrılmış bır- zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

'~~ ~~a~ bi~ hızla yol Akşam neşriyatı: İstanbul Asliye Birinci Ticaret birine her kattan geçılen evdir. II - Keşif bedeli 16,730 lira 37 kurıış ve muvakkat teminatı 
~ ~~ e döiiÜşen a ~aU.n ıçın can 18,30 Spor ve gençlik bayramı: mahkemesinden: ZEMİN KAT: Şokaktan 12 basamakla çekılcn hir sahanlıkta iki 1254,78 liradır. 
, 1ıı .,_leailtteri ceTürk aslatnlal - Konferans Reşat Tanberk, Tıp fa-/ Fatihte Malta arkasında Nimet methal vaidır. Soldaki methalden girildikte zemini mermer döşeli bir III -· Eksiltme 30/V /938 tarihine rastlıyan pazartesi günü ıı;aat 
'°'d -·•et pane ve op ar kültes' d 18 45 B ·ı Halk · •il. l'etiştirilmeg· e çalı•ılı _ .. '.11 en. • eyog u e~ı apartımarunda 5 numarada Enver taşlık arkadaki hahçeye bir methal bir merdiven altı bir hala bir oda 15 de Kaba taşla 1eva7.ım ve mübay aat şubesindeki alım komi~vonun.. 

<ir ' gosterıt kolu tarafından bır temsil. Akgül H d' D ·ıı t f d . . · ~ d~nb· . • . .. ve am ı ag ara ın an sabıh dolap ve ocaklı hır mutfak vardır. da yapılacaktır. 
ıı,~ '''lte b 19,15 Konferans: Alı Kamı Akyuz Ahmed Edirneye rehnedilen 14)21 . · · · · 

'ıj.~ııı.ı 6 ' andırmanın ıskele ( k terb' esi) 19 55 Borsa habe- k'I .. .. .. ASMA KAT: Bir sofa öniı. camekanlıdır Solda iı<i oda bir dolap IV - Şartname ve proıel~r 84 kuruş bedel mukabılınde lnhısar-
•· ~ ~, g0 ,,.,_ çocu ıy · · • ı o tutunun satılması hakkındaki · . . izm· .. .. .. 
"1ı ~l~nd ... ,,.e mesafede, de - rleri. 20 Muzaffer İlkar ve arkadaş- taleb b 1 1 '!' bl'" . sağda 25 numaralı eve geçilen bir methal vardır. !ar levazım ve mulıayaat şubesıyle Ankara ve ır Baırnudurluklc-
'ııı n )ilk e bir k ld . .. . . . orç u ara • anen te ıg edıl- . d al bT 
!!...~;;.,. Selen b' a~naşma 0 u, !arı tarafından Turk musikisı ve diği halde itirazda bulıınınadıkların- BİRİNCİ KAT: Bır sofa uzerinde üç oda bir hala ve 25 numaraya rın en ına 1 ır . 
• ~:""ne ç ır dırck Hamza - halk şarkılarL 20,45 Hava raporu. dan merhun t\l"tünlerin sat 1 a .1 b' 1 V - Eksıltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesai-
'lı ı a arpar Ö . be ı m sına geçı en ır ;apı. . 

~azı Çık _ çarpmaz, gene 20,48 mer Rıza tarafından ara a karar verilmiştir. İşbu karara borç- . . . .. . . . . . .. . .. .. kini inhisarlar in,aat şubesine ibraz ederek ayrıca vesikıı almaları Li-
tıgı kadar haykır. söylev 21 Nihal ve arkadaşları ta- lul b' _ . . • iKİNCİ KAT: Bır sofa uzerınde bırbırıne geçılen ııu oda onu ze- zımdır 

~ . arın ır guna ıtırazları oldugu . . . .. . . · 
~u ~ b rafından Türk musıkisi ve halk şar- takdird .1• . d . . mını çımento ahşap korkuluklu uzerı ahşap çatılı bır balkon ve sofada vı _ Mühiırlti tekli( mektubunu kanuni vesaik ile inşaat ~ube.. 

il.. "it Y abaı Ş 0 k e ı anın nesrın en ıtıbaren 

1 

. 
• '<it?~ ~ilene ~d~~ ura.ya ~ak'. kıları (Saat a;:rı).Jl 45 r e:tra.: üç gün zarfında aİacaklıyı huzuru zemini fayans döşeli duvar ve kurnası mermer bir ı,amam olup elektrik sinden alınacak ehliyet vesikası ve % 7,5 muvakkat güvenme parası 
~. b· . <lan ç k ın sozlerı bıt - 1- Çaykov y: as nuvaze su- mahkemeye davet surctile itiraz eL hava gazi terkos tesisatları vardır. Birinci kata kadar ahşap aksam veya mektubunu ihtiva edecek ol an kapalı zarfların eksiltme gun-il 
~ 1~ıııı· ı an bu direği üstu- vit. diki · · -

!l.. tırt 1nde b' k . me erı takdırde satış hakkında- yaglı !:ıoyadır. en geç saat 14 e kadar yukarıda adl geçen alım komisyonu Başkanlı -
·-,,, ı bir ır asara onu da 2- Grıeg: O pı en tan. k' 
~ ~etkes· tekne takib etti... 3- Petras: Marıywel. ı kararın kat'il~~eği ve ınalhrın 25 NUMARALI EV ğına makbuz mukabilinde verilmiş olması lazımdır. .2714, 
Ilı, nı l!İtji ın korktuğu denizaltı 22 15 Ajans haberleri. 22,30 Plak- kıymetının takdirı ıçın tayın kılı - Bu ev 23 numaralı evin ayni teşkilat ve tertibatı ve tesisatı havidir. ----------------------------
~'~! lahtclbahirlerden B 7 la ..;!olar, opera ve operet parçala- nan 20/5/ 935 cunta günü saat l5 te Yalnız birinci ltatında bir odanın zemini fayans döselidir ve zemini İstanbul l inci icra tı1'murlu - kadar icra edilecek, birinci urttır. 

'1., an.. 22 50 So h b 1 . t . - ve satış ıçın de 27/5/938 cuma günü · • d d bed 1 k t' h 
1.""l~,'"lllı teıaşı rı:. ' n a er eı ve er esı gu- saat 15 ten 17 ye kada G 1 t d kurnası mermer bir hamam vardır. gun an: ma a e' ıyme ı mu ammene " 
'n ~·· Um a haykırmaları a- nun programı. 23 Son. r a a a a , Ehlivukuf tarafından 850 lira nin yüzde yetmiş beşini buldu~ıı 
,, ~tııan U~un dıbindeki bu ya- Kemeraltında 76/80 numaralı Trak- 27 ve 29 NUMARALI DÜKKAN kıymet takdir olunan İnebolu !ima- takdirde üste bırakılır. Aksi takdir-
'lı;~~lt:itt.ı~e goren Osman kaptan ya tütü~_depo~unda hazır .?ulunm.a- ZEMİN KAT: Bu dükkanlar 25 numaralı evin altında zeminlerı çi- nına kayidli olup İstanbulda Ay _ de son arttırmanın taı»ıhüdü baJ..1 
~· Rllcik karşılaştığını anla _ !arı teblıg yerme geçmek uzere ılan menlo önleri camekan ve demir kepenkli olup elel..1:rık te.<isatı vardır. vansarayda kalafat yerinde kala - kalmak üzere arttırma 15 gün daha 

1s' ıı.ı ~İıtıı:ernişti. . S ehzadebaşı olunur. 23 ve 25 numaralı evin birinci katından itibaren cephesinin tamamında fatçı Hafızın kalafat yerinde 5e - temdid edlierek 29/6/38 t~rih:ne 
'1ı· çıkınasile tekrar su.. • (7685) h 1 .. d .. kili 33 mesaha numaralı (9) rusum müsadif çarşamba gu"nü saat 14 ten tı..' lı ır ı bir çıkma ve mermer sa an ığı önun e uç mermer kolon vardır . 

• 'lir Unllıı 0 ınu~tu Fakat... TURAN Ezine Asliye Hukuk mahkeme _ Ü _ tonluk Özdemir ismindeki çektir- 16 ya kadar dairede yapılacak iki:n-
,,:ı-ğa va~bebi ' kafasında a- TiYATROSU sinden: 31. N~ARALI D ~ . . . me dairemizde açık artırma ile sa- ci artırma neticesinde en çok arttı-'i ltah,,_ t ve zaman bula _ n t E . . Ul . h 11 . d ZEMİN KAT: Bu dukkan 25 numaralı evın altında zemını çımento tılacaktır Avantaeyası· 2 fener 1 ranın üstünde bırakılacaktır •nn• 
))ı..."tl t-"q(\ • • 1 u gece saa zınenın ucamı ma a estn en · · . ~ 
~ıı'ıı 'ıı)lı_n '- ır~ ve madeni bir 2o,3J dl Hasan kızı Feriha Raziyenin kocası önü camekan "e ıstor kepenkli arkada kahve ocağı ili.tünde zemini kır- pusula, 1 el k?se~esi isumancası. 2 numaralı icra ve ınas kanununun 

ıq •. lıl?i.le Ustunde sıçrıyarak H lk , tk" N 'd k d 1 İstanbul Üsküdar Kısırlı Bag-lar- mızı döşeli oda ve önünde zemini asfalt demir parmaklık korkuluklu çapa 2 parça zıncır 1 tulumba 1 ıs. 126 ncı maldesine tevfikan hakları 
"()hı.... gemisine d ... 1 a san a arı aşL ve ar a aş arı ' , • k 1 kal 1 1 lik direk ren . . . . 

liıı rıı "''Uş, Bandı ogru ge - Mnçe Pençef varyetesi başı caddesinde talcunyacı Mehıned üstü birinci kat tavanı olan teras vardır. Elektrik ve terkos tesisatı e e as ye pe .. en se . tapu sıcillerıle sabıt olmıyan ipo -
l ~ ~ tı~ır nnanın bodos.. _ çaemuk muşamba gobder ve demır- tekil alacakhlarla dig" er alilkadara 
•ı . o~u . ara1ı: geçe (Çifte yumurcaklar) komedi 3 perde oglu Ferhad aleyhine açtığı dava vardır. . Ge . kal f ta uh- . . . . . -
~. ır; . Yti .. .. n ve .. en - .. . E . si. . lerı mevcuttur. mı a a m nın ve ırtifak hakkı sahıblerının bu 
'l!ıı.._ claııtin l'iiyu§Üne devam eden Dans, solo, doet . uzerın~ zıne A. ıye Hukuk mah~ EVSAFI lJMUMİYE: 23, 25 numaralı ev ve 1tltındaki dükkanları tacdır. Mezkıir çektirmenin tama- hakkını ve hususile faiz e masari-
~ "'" lorpid 1 - Localar 100 her yer 20 paradı 10 kemesınde usulen gıyabında carı .. . - . . azedilmi t' v 

!... ~hı · o o dugunu an- • ••• ' • . beden duvarları ve kısmen kat doşemelerı kargır ve diğer aksam ah- mı açık artırmaya v Ş ır. fe dahil olan iddialarını ilan tari -
"'I •!teyi duruşma SQnunda K. medenının a tır Aittırma peşindir. Aittırmıya işti- . . . .• 
lııııı°"ııı.~ sav~tıırduğunu zanne- 138 ve 132 maddeleri gereğince bo.. ş p . . . . rak edecek müşterilerin kıymeti hinden '.~~n .20 ll'.'n. zarfı~da 
" ~~ · . kaptan y . , SAHiR şanmalarına 11/6/!)38 tarih 76/82 HUDUDU: Tapu kaydı gıbıdır. . üzd 7 5 . be _evrakı musbıtelerıle bırlıkte daırc-
L h'Q lı;ın ,_ arhısar a haber muharnmenenın Y e ' nıs · bildir ı · ı • d Ak · •q' lı'lah. ""hlike düd" - .. al _ sayılı ilam sadir cılmuş ve koca Fer- MESAHASI: Umum sahası 754 metre murabbaı olup bundan 146 tinde pey akçesi veya milli bir ban- ınıze me erı azım ır. sı 

t. '"tk ugu ç ma j h d · t kdird hak! !' · ;u ·ı 
ty"dlar en kıç ambardan bo- OPERET a ın yerı meçhul bulunmuş olmak. metre murabbaı 15 numaralı üç katlı ev 110 metre murabbaı 19 numa- kanın teminat mektubunu hlmil ol- a e ar~ ıman şıc. Prı e 

~Y~aJı Ylikseidi: la tebliğ makamıı>da keyfiyet ilan ralı iki katlı gazino 196 metre murabbaı 23 25 numaralı 4 buçuk katlı malan icab eder. Müterakim vergi sabilaşt olmıyanl: ~"j!alır~elinin 
~.. l"r; •· Battık• olunur. (2789) . b . ' ve sair rücumlar borçluya aiddir. pay masından arıc ar. Da-
'tı ·ı ar.. . Cemal Sahir operetinden: ev olup "erı k~lanı ahçedır. h fazla l" at al ak . ti nı ... ınd İ " • -ttır t . il" ta ihin' d a ma um r;n ıs yen -~b ete a bi.ıtiı. M A 1 d b · 1 1 kl ·ı - stanbul asliye mahkemesi 6 ıncı . nı ma şar namesı an r en 

-·'bir . n, gök\ n arma - yar an erı ıazır ı arı ı e ug- h k k d . . d . Aittırma pe~indır. Arttırmayıı iştirak edecek müşterilerin kıymeti itibaren dairede mahalli mahsusu- !erin 38/930 numaralı dosyada mev-
,... ıııı· • er yıkılıyormuş r 1 u u aıresın en. . .. . . . . • . . . . 

1YaQ lı ıla1t d aşı an . 'EÇİDl. Abdullah tar f d S h muham::ıenenuı yıızde 7,5 nısbetınde pey akçesı veya mılli bır bankanın na talik edilecektir. Birinci artbr- cud ve mahallen hacız ve takdırı 
'\.. · ir d uyuldu· ortalığı AŞK RESMJ(, • a ın an araç ane- • . . .. . . . . .. . salı kı t .. .. anl ak 

'"'ita~ ita Uınan kapl~dı ... ve: Paramunt operetinin oynanacağı başı İtfaiye caddesi Refah sokak teminat mektubunu hamil olmalarını ıcap eder. Muterakım vergı t~- "'..as~. 14/6/38. tarihine musadif ıl:~a.nr:irunu gorup ayac -
~'r; 1\, ı1ıt Plan kend' ld··· tiyatro tesbit edi!mistir. No. 15 te iken halen ikametgiihı zifat ve tenviriye ve vakıf borçları borçluya ve 20 senelık evkaf tavız gunu dairemızde saat 14 den 16 ya unur. 
b n • der ıne ge ıgı ' · ·· · · · • - · il" t ih d 't'b - ----'ı ~ <iaııı a lahtelb h . h b t t AME meçhul bulunan Nedime aleyhine bedelı muşterıye aıttır. nıttırma şartnamesı anın ar ın en ı ı aren 
lııı ,alaga ~ın kolları a ~as:da S hh ZtAY İRt':1H~.ı\MTN et Ve- ikame olunan boşanma davasında dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 13/6/938 lan tapu sicilleri ile sabit olınıyan ipotekli alacaklarla diğer alakada-

"•t Utuıı • 1 a ve ç ımaı uaven · ifak hakkı ah' 1 inin bu haklarını ve hususile faiz ve 
1\1~ lıatde b:ıu<, sularla boğu- kaletinin 1/32 numara ve 13/8/930 müdde~aley~in ikametgahının ıı:ıe~- tarihine müsadıf Pazartesi günü dairemizde saat 14 den 16 ya kadar icra raııın .ve ır~ . . s ıp e~ • . . . . .. 
,, 4ıı .. lunuyordu. tarihli ruhsatnamesini haiz olan ve hulıyetıne bınaen dava arzuhalının edilecek birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin yüzde 75 ni masarife daır olan ıddialarını ilan tarihinden ıtıbaren 20 gun zarfında 

·anııı: lloııerini açar açmaz Mustafa Nevzad liibcratuvarında i- 10 gün zarfında cevab vermek üze- bulduğu' takdirde üsle bırakılır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lhımdır. Aksi tak-

~~~~ 
0 

mal olunan İnsulinc N - V. müstah- re 15 gün müddetle ilanen tebli - balti kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit edilerek 28/6/938 dirde haklan tapu sieillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylilşma-
~ ~1~e ~ar:n ~yb~ba! zarının r.~satnamesi. z~yi oldu~ ğ.in.e karar verile~ck arzuh'.11 sure-ltarihine müsadif Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak sından hariç kalırlar. Daha fazla malılmat almak istiyenlerin .937 /5045 

'ııı Pıııırıakll§ını~. bır tamftan dan yenısı alınmak ıçın Vekalete tının mahkeme dıvanhanesıne ta -t. . . t' . d k ttır üst' .. d b akıl aktır numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdırı kıymet 
ttıı.,_ 1 en 1 f . . . . . . . .. 

1
. 1 d - bl'" . k ,ikıncı arttırmıt ne ıcesın e en ço ar anın un e ır ac . 

·~ti· ay a s6zlerine müracaat edilmıştır Eskısınııı huk- ık o un ugu te ıg yerme geçme \ . . _ . . runu g"rüp anlıyacaltları illn olunur. (937 /5045) 
· mü olmadığı ilan olunur. üzere ilan olunur. 2004 numaralı ıcra ve ıflas kanununun 126 ıncı maddesıne tevfikıın hak- rapo o 
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Nevrozin 
bulunan eve baş 

ve diş ağrısı 
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gırmez 

Onun gibi yapmayın, başınız 
di§in1z ajnmaja başladı mı 

hemen bir kate 

Nevrozin 
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TEK KOLLU CEMAL 
Bu keşide de Büyük ikramiyelerden koleksiyon yaptı. 

Bir günde 4 Büyük ikramiyeyi verdi : 
ı - Galata'da Aheıı-Münih Hanın da Türk Mnadin Şirketinde Bay Adnan 28551 No. lu biletle ••• 

40.000 Lira 
2 - Divrik'de Tüccar Bay Tahir 2929 numaralı biletle, 

12.000 L l R A . 
8 - Arnavutköy'ünde Kilise sokağında 18 No. Ju fırında amele Bay Ahmet 34531 No. lu biletle 

10.000 L 1 R A 
t - Marpuççular caddesinde 36 No. da Bay Beııhaym %5070 .No. lu biletle 

10.000 L f R A 
Kazandılar. Darısı sizlerin başına! 

Birinci liqldeCte, gjşemclen denmlı bileti alam.ıyanlara ikinci" keşideden itibaren - fark almadan - devamlı bilet verilir, 
• 10.000 lirayı kazanan amele BaY, 

Ahmed, Tekkollu Cemal'den 
paralannı alıyor 

sahibi Cemal Güven 
Daima teveccühlerini gürdüğüm sayın müşterilerimin önünde hürmet ve tazimle eğilir. 

Alınız bir şeyiniz 
kalmaz. 

·lstanbul . Belediyesi · İlanları Yln•ALTJN GİŞEvineALTJN GİŞ 
fc~.wda günde 3 kaşe alına
billr. lsmine dikkat. Taklidle-

rinden sakınımz. 

J'lory.aC!a 9 N. aükkAn 

• > 

Mevsimlik 
Muham-

11\en kira11 

Uk 
Temi• 
natı 

9 !' 
j 8 

1 25 inci tertibin birinci _keşidesinde 
Şans kaynağı AL TIN GiŞE den al<fığı 

28551 No. biletle Beyoğlu birinci sulh hukuk hl .. .. 
timliğinden: 

Hazine muhakemat müdiriyetinin · • 
10 > 

16 > 

- 120 
\ 80 
r 80 :a 

• 120 9 40.000 L i R A 
emekli binbaşı Beyoğlu Feruzağa - • 17 .> Kazanan F eriköyünde B0zkurt 
cfa Defterdar yokuşunda 80 numa.. Yukarıda_mevsimliK muhamın en kiralan yazılı Flurya çarşısında-
rada mukim Mehmet Hulfısi aley- ki dükkanlar kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konul - caddesincle arabacı Musa 
hine açtığı aJacak davasının cari muş ise de belli ihale gününde giren bulunma4Jğından arttırma 18/5/ Parasını tamamen Gltemizden almıttar 
auruşması sırasında mnddei vekm 938 çarşamba gününe uzatılmıştır. şartnameıen ıevazun müdürlüğün. Siz de daima büyük ikramiyeler kazanmak ister-
tettış raporu ve kayid sureti ver- de gtirülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz seniz biletinizi mutlaka 
miş ve müddeaal\yhin ikametga - veya mektubile beraber yukanda Y.azılı günde saat 14 de Daimi Encü- Beyazıt'ta AL Tlll GiŞE dan ahnız. 

4Ô.-ooo lirayı kazanan B•Y 
Tekkollu Ceınal'de0·' 
paralarını alıyor 

Bir kadınıl1 

hının meçhuliyetine mebni on beş mende bulunmalıdırlar. (B. - 2804) Aksini l•bat edene tOOO lira verilir. 

gün müddetli ilanen gıyab kararı ---------------------------------------------------!~ ........................................................................ .., 
tebliğine karar verilmiş olduğun - Yüksek lktisad ve Ticaret 
dan muhakeme günü olan 2/6/38 

Okulunun Çayı saat 10 da bizzat veya bilvekfile 
mahkemeye gelmeniz muameleli Yüksek İktısad ve Ticaret mektebi son sınıf tal,, besinin !2/5/1938 
gıyab karan makamına kalın ol - perşembe günü TokaUıyan salonunda vereceği veda çayı 17/5/1938 
mak üzere ilıln olunur 938/543 salı gününe tehir edilmiştir. (2711) 

• • •. • ~ •• , • -·---·'--,.·~ r ~·- '.". •. •. ~- ''f.' ·-·~ •· 
· . •· " ... .... ,· · · · · . ·, ~ · f ' -· :: · ~ • · •" ,, ".."t'lt "· .. • .. +.:.. 'r. 'i';: : ...... 

_Bağdan Kadehe 

SOFRA 
ŞARACLARI 

:140 el 
200 • 

1Q " 

ıoo,kr 

•"" " 36 • 

iMHiSAR SARAPLARI , . 

MEYVA TUZU 
En boş taıe meyvaların "~relerinden istihsal ediimiş 

tabif tfr meyva tozudar. 

Emsalsiz bir fen harikası ol

duğundan tamamen.: taklid e -

dilcbilmesi mümkün değildir, 

Hazımsızlığı mide yanmaları -

nı, ekşiliklerini ve muannid 

fnkıbazları giderir. Ağız kokı.\

sunu izale eder Umumi haya

tın intizamsızlıklarını en emin 

surette ıslah ve insana hayat 

ve canlılık bahşeder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

İstanbul - Beyoğlu 

Beyoğlu Tapu sicil muhafızhğından: 
Beyoğlu eski Çeşmi Hüseyin yani Sormagir mahallesinin Sor -

magir caddesinde eski 21 ve mükerrer 21, 21 yeni 13, l!l, 17 No'lu 

mÜhtcrik ev ve dükkan arsasının Çeşmi Hüseyin vakfı namına te.scili 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğünden bildirilmiş ise de tapuda kaydı ol

madığından bu yerin tasarrufu hak kında mahallen tahkikat yapılmo.k 

üzere 21/5/938 tarihinde saat 12 de mahalline gidileceğinden işbu gay_ 

rimenkule tasarruf tddınsında bulunanların ilan tarihinden itibaren 

on gün zarfında v«:.:>aiki tasarrufiy elerile birlikte Beyoğlu Tapu Sicil 

Muhafızlığına yahut 1Ceşif günü mahallinde bulunacak memura müra-

caatları ilan olunur. c2782> 

' ' 


