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_ÇARŞAMBA 
Sayı: 395 En son T elgraflan ve Haberleri : ren akşam gazetesi 

Balkan k~nseyi 
• 

Encümenler son toplan· 
f ı I a r· ı .n . ı ya p t ı I a r 

., 

ı . Is oyada 

Kabine sabaha kadar süren mü .. 
him bir toplantı yaptı 

~lmüşdü ••• 
Hamid gaşar.ken ölü idi. Şimd~ 

bi,.. yaşındı ve içimizdedir. 
Bugün yurdun her köşesi 

şairi anıyor. 
büyük 

HergUn yeni gartb ve 
gUIUnç vak'alar lcad 

edlllyor 

Bus&bah 2 ev yıkıldı 
Hataydaki tahrikler '1e Türk kar

deşlerimize karşı yapılan zulümler 
günden güne artmakta olup artık 

4 KiŞi ANKAZ ALTINDA KALDI, 
BUNLARDAN iKiSi AGIR Y ARALi 

tahammül olunmaz bir hal alınış- Balatta bu sabah yağmurların 
tır tesiriyle feci bir kaza oldu. • 

· tl b" Hızır çavuş mahallesinde Kalpak-
Arzu ve maksa arı her an ır çı çeşmesi sokağında ilci mütevazi 

kargaşalık çıkarmak olan ve bu - ail · b dı • ik" h b b . . . .. .. .. • enın arın gı ı :ı şa ev u 
nun ıçın geceli gunduzlu ugraşan f . ·d· ahn 1 acıanın geçı ıne s e o an yuva-
fesadçılar grupu, her gün yeni ve 1 d 
garib şeyler icad etmekteclirler. Ni- arB.ırb.. . b"tJ "- 1 b" . . .. 1 . ır ırıne ı ş= o an ve ırı şe-
tekım dun de, ( ttıhadı vatan) par- t b ıı·· • .. .. k" b" d f . . . ,. . . ame sem o ugunu san ı ır e a 
tısının Cem ıye mahallesındekı mer- dah t b ·· ıt· k · ·b· .. . . a e aruz e ırece ·mış gı ı uze-
kez binası balkonuna çok garıb bır . d 13 kk ··b·· ·· d 11 
b k kilm

. t" rın e ra amıru, o uru e 
ayra çe ış ır. b ı 

D 6 sah"f • d ) numarayı taşıyan u ev er bakkal ( evamı mcı ı emız e . 
!============= Mustafa ile bayan Zebranın malı-
~---••••••••" dırlar. Evler, arka cephelerinden bir 

bahçe duvarına istinad etmektedir-
Ben seni:ı 

Baban 
Üç gün sürecek olan 

hikaye 
Yazan: 

USRET 
SAFA 

COŞKUN 

ler. Yağmurlar bu duvarı iyice çü-
1 rütmüş olmalı ki, bugün saat on -
birde bu duvar birdenbire )11kılmış 
ve her iki evi de yıkmıştır. 

:inhidam birdenbire olmuş ve ev
ler sanki didik didik edilmiş gibi · 
bütün· parçalarna kadar çökmüş -
tür. Hadiseyi haber alan zabıta der 
hal felaket yerine koşmuş, enkaz a
rasından ild çocuğu ölü ve iki kişi
yi de ağır yaralı olarak çıkarmıştır. 

Bu sabah. şiddetli yağmur yağ arken İ§e v' mektebe gidenler 

Kara kıŞ geri ge_ldi 
Maamafih rasadhane havan ın bugünlerde 

.. düzelec~i~i müjdeliyor 
Gene muharririn Türk edebi 
yatına h~iye ettiği yepyeni 

bir stil 

Çocuklar <! yaşındaki Muhittin i
le 8 yaşınd~ Bahaddindir. Ağır 
yaralılar da bay Enverle bayan Mu- Şehrimi~eki hava vaziyetı henüz rın dağlardan inclirdiği ~er Ka < 
ammerdir. Kendileri Balatta muse- kara kış günlerini hatırlatmaktadır .. raman, Konya vp Akşehirde nıev ı 

Resimleyen: 

ELiF NACI ---------Üç gün devam edecek olan bu 
hikayede Elif Nacinin üç res 

bulunacakhr, 
Hikayeye, YARINKİ nüs

hamızda başlıyoruz .. 

vi hastanesindedirler. Şiddetli poyraz Karadenizde de fır. zi! su baskınları meydana getir ~ 
• • -- • tına çıkarmıştır. Büyük vapurlar miştir. Bilhassa Karaman da e.>ıem• 

Bınadan ~uşen bır fırtınaya rağmen seferlerine devam miyetli h~at vardır. ~za hy • 
amele agır -yarah etmişlerse de küçük deniz vasıtaları mak:ım1arı ve ;Konya v.alısı bızza1, 
Dün Galatada yapılmakta olan Büyükdere önlerinde havanın yatış- seylab mıntakasında mustacel ted· 

yolcu salonunda çalışan amele Ali masını beklemişlerclir. birler almaktadır· 
can isminde biri yapının en üst ka- Anadolunun muhtelif mınt~.kala _ Dün gecedenberi şehrimizde dt 
tından düşerek yaralanmıştır. Yara- d d "dd ili - 1 • k şiddetli yagm· urlar yağıruya başla • • 1 Ali if d b. rın a a şı e yagmur ar yagm? 
1

1arı kçob~ agır. 
0 antt d ğil ... -'~-e vere ı- tadır. Konya'da devamlı yağmurla- (Devamı 6 mcı sahilemizde) 

ece ır vazıye e e ......... 
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1 Su oRUYORUZ: ı BugDnOn 200000 
Her semtte Bir ampul istiyoruz. lirallk: adamı Bayram ~ı .. ~ 

Evet soruyoruz. Gazetelerde ~ "~ 
Ayni ~igatla halkın isteklerine, ihtiy .. çlarm• Par.asını go··-ıecek mı·ş ? , _________ .... 

I' m&kes olan bu sütunlar, belediye gere 11. ı• 
Satılacak tarafından ne zaman okunacak, ------- Balkanlı IY'Ün vvet 
Şehrimizin muhtelif semtlerinde- ve DO zaman bu Meklerio, dilek- Şirketi Hayriye ve Akay memurları İmparatorluğun sarayıııda, ;rııP'; 

ki mahalle sakalarnın ekseriya ev- !erin nazarı dikkate alındığım gö en talihli memurları mıdır? ralorluğ'uu inlıilalindcn ınıl!i bı 
lere su vermek meselesı yüzünden receğiz? Evet ne zaman belediye haı duymuş olaıı Balkııııtıl"'ıı 

-- ---

ls'aroul imar planının esrarı ! 
Yazan: SERDENGEÇ°Q_ 

b' b' 1 . 1 1 bu sütwılardan se•lenen halkın Tayyare piyangosunun en bü - sevinç ve saadctın heyecanı üze - dünkü toplantıları bic tarilıiıı do 
Sayın muharrir Falih Rıfkı Atayın garib bir yazısını okuduk. Sa- ır ır erıy e kavga ettıkleri ve bir rı·casına kulak ven.-.:ek v" derdi yuk ikr•miyesı çıktığı dun: sa- rınde ansızın zengın olmanın ıhtı· .. k 1 .. 1 1 . 11~11 

h d d
. 

1 
ki mıntaka farkı tanımudu..Jnrı görül- ııum oo tasını 'uyu< ur \'Ul 

yın mu arrır tıu yazısın a ıyor ar : .. .. ni dinliyerek? Ne zaman? &o • · bahlan cigleye kadar Arnavutkoy !açları, tııreyı~leri başladı... bir daha göze koymuştur. 

f 1 muştur. t~p<>l,•ri t.ızu seyran oldu ... Saat on Ben hemen soruyorum: · tııJ 
"Beş buçuk ay fasılasız Ankarada oturmuştum. Bu se er stan - Bu münasebetle cSucular ccmive- ruyoruz. Balkanlıların birbirine knr<ı 0 

· ih · ·d k F' "' buçuktan on ikıye k,,a:ır y~il sıt- - Bayram evli mısin? ... Hayır di · d fı bula ayak bas•ığımda, gerçekten geri dönmek istedim. Haraplık, çıı - ti• mahallelerdeki su işlt>rını ve sa- c· angırc gı er en ıruza,,• çabuk ısınma kahiliycli~i ilk ' 
b '" 1 k d b h ı· · · · le ·· d' e bir cami v· ı·d r Onun Jarında, dağınık sokaklarında bah · yor bekarım.... 1 k d 11 ~ı mur ve ataro.;. .1 n ara an sonra onun u. a ını gonınce, garp mcm - kaların vaziyetini ıslS.h etmeğe ka- camıı ıy a 1 · o ara ün görn1ü~ değiliz:iir-

ket!erinden _gelenlerin hayal sukutların nekadar iyi anlıyorum. rar er · t. önünden yepyeni bir cndde g çe\•an h.•y Bayıanu arıyoruz. - Pekı bu parayı ne yapactıksın'! la gene hu Beylerbeyi sara." i(iı· 
v nuş ır: Bay ;ı9yram bu" ,nku keşidPnin - Ben evelce çok para gôrdiım fıl 

d . l B · H b' N çer. Bu cadde baska volfarımıza " d b' k d r ı d" ı ·· 11<· insana yaınız §ehre acımai'<: değil, daha fazla - maziye e aıt o sn· unun ıçın, ar ıye, tş:ı.nta~ı. - • en bahı , ... ,r talihlısi .. 2on lıın 11 • e ır ço c u ur or mu 
nazaran tertemzidir. Fakat mut- •' fakat hıç b'..r vakıt bu kadar l..ıır Balkan milletinin .münevHrkrı• 

kendimiu kızmak hissi geliyor. Fa kat, eğer İstanbul imarı bir planın Valde çeşmesi, Ay~sağa, Kuleaibi, ra kazan .h mes'ud h;r bilet sahibi çok paraya uzerıme almadım ala - k .
11 

.. f 
1 1

. ,Jt 1 
h lel ı d Ş' •"•h s· ı Etf ı F • laka her mükemmeliyetin bir a- 1 1 11 ve bu plancının dissıplini altında muayyen ve muntazam am ere e- '<"='"• 'ış ı, a ' ıruzaga mev- fakat·, Lız r.nun isnıın; bıliyor bir marn. Nımet abla : b~ b'.11.' e muncvver sını ı '~ b' 

l kil d b . k b l - k ratla bulunması sanki do(,"l'U de- ı k 
ğil de, her sö·ü. geçenin, mifuz14 altındaki ~!eri ayrı ayrı wr aması erın e ırer .a a aşı '!:1• uru- türlü C"'l1;n ibulannvoru~... - Peki öyle ise bankaya yatırırız ır ırıne amaınen aynaşı•m ' ,1 
'şeklini alacak olursa, •ehir, yıllar yılı bu kargaşalıktan kurtulamaz.• lacaktır ğilmiş gibi buranın şayanı hay- . . . . . halde gördüğ'ümüıii ve bu 111•' 

0 

• ı t b' oksaoı korku c b' k Netek 'T'. onun adr" ;ın: ve ısınım dıyor. 1 .. ,ı . . d İ t b Beyoğlu semtindeki bütiın saka - re ır 0 " ır c · . . _.,. . .. manzara karşısında Balı.. an" 
Sayın mul arrlrın bu yazısıru alan sayın M. Zekerıyya a san u-

1 
( k b 

1 
. I ... d ki bu nok . 1 .. de bulmdı< tıraz mu,ku. olmı,; •• ur. - Yok oraya davermem ... ve sc.n- ~I 

. ..tal al .. "t k· I ar sa a aşlık ara) tabı olacaklar- sıgı var ır sanıy c gos E b" .. . ık k . . eli mev'ud parlak istikbali talıa)'ı· 
lun imar! mesclesı üzerinde gayetle bedbın mu e ar yuru ere . d Yak d b t k'l 't İ t bul terilebilecek bir başka yol bulu· n uyuk ikramıye ç tı ·tan son ra ilave e yor: .•. . . 

b k d ka J b " ·· ı ır. ırı a u eş 1 a s an 1 1 ra hemen Eminbnünde •Nimet• gi- - Ben bu paraların büyük bir ettıgımızı hatırlarız. .ot 
- Para, plan ve saire ha= olduğu halde u .. a 8:. P um .. a~a.!'1- cihetine de teşmil olunataktır. üc- namaz. . h"b' . , . 

1 1 
Bununla beraber itiraf etrıı• 

.... il g·u <'k t tanbulun iman ış· i asırlarca surebilir Bu yuruyuşle B d tek bir lamb b·ı- k şesı sa ı ı Bayan Nımet ın otomJ - kısmını nah şuraya.- elıy e tar ayı • . .. .. d•~ 
ruyuş e ı e" ' s . ret mukabilinde su taşınması da te-. ura a . . a ı ., yo biliyle dükkanına geldikten sonra gösteriyor - oraya gcimeceğım ... üst lazımdır ki duoku toplantı bun .. 
İstaiı.'bul ii:ıar edilemez! min eclilecektir. Bu sa.vede h"en tur. Bu yolda· bır tik mekttıh . . evvelkilere na•a•an ılıklık sıııııı 

"' . . . . . defterlerın arasında isınıleri ara - tarafaiyle de yeni bir bahçe ve ev ~ · • 
Hükm. u"nu" veriyorlar bır' mahallede 2 te k b 15 vardır ki her ılk mekteb gıbı • . • • m· et bakım d dohl · ne e aşına - . . , mıya başlamıştık. Yok yok birbiri satın ıtlacagım. Onun bu saflıgına ıy ve mana ın an 
Sa 1 k 1 b h - umı k ın· s•n hakika 20 kuruş clig·er mahall d 5 10 k:u çınde fazilet okunur Holbukı so- il · b. ifad ı·kı· Bun•'' yın mes e taş arımızın u uc arını 0 uyunca ~ - • e e - - • · . . ardına üç dört kalın defter çev:iri- gülüyoruz. Nimet abla çantasından en ır eye ma 1 1• . 

teıı İstanbul imar edilmiyor zanneder. Halbuki anlaşılan bu sayın mes- ruş gibi mütehavvil ücret alınma- kağm ~1$. ~zahatı tahrı yoruz ... ve nihayet 20 dakikalık bir deste deste paraları çıkararak ona böyle olması tabiidir. Zira, dıiJ> 
lektaşları istanbulun imar planının tatbikı için de bir plan olduğunu, sının önüne geçilecek ve halkın 1 eden hır tur yerıdır. Ve .. muhak- aramadan 27.761 numaranın karşı _ veriyor ve sev:incinden zıp zıplıyan evvelki güne nisbetle, elbet de dl' 

azlık !sel k menfaati hukuk k 1 kak ki karanlık, her rezalete fır . . . L- ilen· bı'r merhale ı ı1-.P olması icab ettiğini anlamam tan ge er gere : • u orunmU§ 0 a - · sında şu ısmı okuyoruz: Arnavut - Bayram'ı yanımıza alarak owmobil .,. • . . ye u aş - .ı 
• h-'-- caktır sat veren limillerdeo biridir. Bu- tesb t t ı B d ıır"" Asri mezarlıklar açılmadı mı? Taksim meydanına reklam lev .._ı · köy Köyiçi Dereboyu 38 numarada de bu paralan bir bankada yatır - 1 e mış ır. un an .. so dl' 
1 iki. / raya konacak bir küçücük am· Balkanl to 1 tılar d d asılmadı mı? Gene Taksimden Harbiyeye kadar ağaclıklı yo un tara-

2000 
bahçevan Bay Bayram. masına ilen ediyoruz. ı P an ının un en 

pulü herhalde belediyenin esir- h · • b. h ı """' 1<1' tına nefis çalılar ekilmedi mi?.. ••• Eminönü gelince cliğer gişelere de a umımı ır avası o aca,.~ 
giyeceğini hiç zannetmiyoruz. b bul etmek la'zımdır B lkanl ı·• i' 

Bunlar inkar olunabilir mi? Galıba bunların hikmeti anlaşılaını- Yolun bir dönemeç yerinde kar - uğrıyorum ... •Zengin• gişesi u - · a 1 -

yor. Bir ıkisinı olsun anlatalım... Abone ı ı· k Halkın ucuz, masrafsız denece şımıza çıkan bir kulübeden su isti- gün yine bir çok tlihlileri •zengin• deal edindikleri hedere doğru 
. . . . . • . kadar !u küç~c~k arzusunu yeri yoruz. Henüz uykudan uyandığı bel etmiş ... Tavşancılda bağcı Bay Rem ıılmadan ilerlemektedirler. , 

İstanbulun ıma.rı ıçın _ilk ış o~arak 8:5rı "'.ezar~ar açılmasının h_ik· B • t 1 ne eetırmek ıçm harekete geç li olan 45 - 50 yaşlarında bir adam zi Ergeneye tam 200 bin lira ver- Balkan münevverlerinin birbir 
met~, istanbu.ıu,~ dunyası ıınar edilemedi, barı ahıretı mamur olsun diye! 1 r s n ra mem~~ .. ancak ~ik".'ızlık .olu~._ 1 ı bize su veriyor. Ona da Bayram'ı so miş. Parayı derhal hususi bir oto- !erile gittikçe sıklaşan .temasl,rt 
değil de nedır. " il ~u duşunceyledır kı buraya bır ruyoruz. mobille yola çıkaran bayi Bay Rem- Balkan paktı milletlerinin müne• 

Ya o Taksım - Harbiye bulvarına dıkilen dilıişub çalıların hikmeti ş ŞI :da bU Ş ·ç· Y . l linıba koomıyacak mı diye; - Hangi Bayram diyor bahçe - zi Ergene'rıin daha evvel bilet alır- ver ~ir sınıfını hususi bir ı.nrıP 
nedir, buyurulacak?.. . j 1 ı 'l anıl Soruyoruz ' van Bayram benim. Nimet abla ona ken eğer en büyük ikramiyeyi ka- terbıye etmektedır ııl 

İşte bunlar meselenin hakikaten bamtelleridır: Efendim, bütün b'ır bı'na yaOflf y1 • soruyor: - Senin biletin varını? zanırsa Tavşancılda modern bir bağ Balkanlılar bu ideoloji ve teJiık 
· ,._ · · l !izım d g-·ı ., r - Evet var işleteceğini ve ayrıca bakkaliy<' üze- ayrıLılr.Jarı asrında birbiri rine l;Jlf 

B dd 1 d k 
. . edileli .. 

1 
b'J . , Son zamanlarda Beyo.;:Ju semtinde ~ - \ "'i -Numarası kaç? ... - rine ış yapacagını bildırdıgını soy- naşmakla dunyaya ve bılhassa l 

ıınar p1AUı ıçın ya nız para e ı mı.. . . ~ ö~ · . . . . . .. . .. . .. . ~ 
u ca e er en eşe geçmesınm men g•n ı mıyor musunuz. . . . . k akar k .. < 

Ned k 
. edildi d . di İstanbul dan har 1 ha yenıden telefon almak istiyenlerın - 27761. lüyor ... Zengin gişesi sahıbmı ka· arm ışı Avrupaya çok ~· 

en eşe geçmesı men e şun un cıvarın ı - mile k • t_ . • - . . b. d 
nl ko etirili or?.. tarı ?°. &rt_?".ıştır. Fa><at Beyog· •• • "'lte o vakıt aradıg~nı .. buldu~a labalk talihl~erıyl~ başbaşa ~ıra ~ ır crs vermektedirler. . " 

yun g Y lu cıhetının ~utun telefon hatları Komunıst • Faşist kavuşan çocukların buyuk neş'e&ıy- kıyorum. Dıger bır klşede ş~rketı . Balkan paktı mılletlerioin bırb11 Zıra: dolu ve tek bır boş hat bıle kalma- Elinde Leninin ha atını a l le : Hayriye memurlarından Bay Nured rıne her sahada paralel yapmakta 
f Bu koyunlar geçtikçe bu imar çalılarına yünleri takılacak. Bu yün- dığından bu talebler, es'af olunama- bir kıtab qördum. y 

71 
atan - Bravo eliyoruz biz de 7.aten se- din Akay'dan Bay İhsan da 200 bin lan çalışmaları medeni muasır diW ı 

ler toplanacak, biriktirilecek, satılacak, alınacak altınlarla da imar plıi· j maktadır. Hararetli hararetli Kn!eninden ni arıyorduk. Ve sonra Nimet abla lirayı kazanarak lstanbul'un en ta- yanın dikkatle eözönünc alması ıı· 
nı tatbik olunacak! .. Arzedebildik mi?• Ancak,'_ eski b~ abone telef~nu.nu bahsediyordu! ilave ediyor. Bayram sen zengin ol- lihli memurlrınd.~n oirnuşla:Wr. zım gelen bir esas olmuş buluıı~ ' 

Nsıl, altınların şakırtısıru işittiniz de İstanbul caddelerinin yeni a ... terk eUıgı takdirde bu, yenılerıne Sovyetlerin ltindistana inebile • dun. . Ve kişeler boylece bahtıyar .ta· yor'.. 
faltleri gibi sırıtıyorsunuz!! verilebilmektedir. cekleri bir gün gelebileceğini de -: Kaç lira vurdu? diye Bayram lihlil~rle dolup taşarken ben yı~e . Dort Ba~ devleti münevveri.~ * * Posta ve telgraf, telefon bıışmü - düf1lnüyor! bagırıyor. . hiç bır şey k.azanamamış olma."'.~ ın rı "."asıodakı temasların imkan ııil 

dürlüğü bu vaziyete mani olmak Ü· Çinin zat~·ni m•thed' 1 - Kendıne gel Bayram çok bir kisan hayalıyle matbaaya donuyo- betınde sıklaştırılmasını temenni •1 

İstanbul sokaklarında gmnme usuın .. ~· lid lnş kar • • ıyor, apon- • . 2 b. lir il" . . . " 
zere .;>lŞ e asnı arlaştırdığı lnnn mahvolacağına inanıyor! şey değil ın a ve sonra ave rum ... ve. . mek Balkan paktı mılletlerine 111Uf 

Falih Rıikı (İstanbulun bu halini görünce garb memleketlerlnaen (yeni "" büyük santral) in bir an Madrid hükumetinin ıonuna ka _ ediyor: - Bu keşide de geçti ... Bir llmıt terek bir ideoloji kazanmak d~rrı,. 
gelenlerın hayal sukutunu nekadar iyi anbdığını) söylüyor. Halbuki, , e"..''el .. yapılınasının z~ruri olduğunu dar çnrpl§acağına emin... -Metanetini muhafaza et 200 bin daah söndü diyorum ... Bakalım ye· olacaktır. 
bilaki , bırçok garblılar var ki, hayal sukutuna asla uğramıyacaklar. ı;ormuş ve hemen ~aata başlan- Bu cümleleri sayar, misal .. diye lira kazandın. dinci keşideye.... SUAD DE.RvJŞ 
Mesela bakınız İngilterede Bayan H:ırt isminde, hem de 73 yaşında bir mıştır. söyler ve ilave eder: Bayram'ın gözlerinde en hüyıik bir Haluk Cemal 

kadın bugünkü spor sistemlerinin yanlışlı'\ını, kendi sisteminin doğru· Bu yeni ~tral (20CO) •.bone:~ - Vay komünist vay!... •• t 
luğunu pratik olarak ispat için 16 kilometre yol yürüıneğe karar ver- olac·a~ırl ~~ ıca:ı.nda ela bır mısli Yir:e: Bo' g'"' az •. ç •. ,. m !!> r e d ... , ,. yor L: 
miş. Fakat bu bayan bu 16 kilometreyi yürürken ayni zamanda \'als, ge~ı~ etı e .;ce ~ •

1 
- Hitler bir milyon askeri11i hu- l;l 

fokstrot, tango. rumba danslarıru yaparak yürüyecekmiş! d ıger tarı talanlı • ·y.ohg u ydakdasın - dudlarda bekletiyormU§. . M ese ı esı· 
an son.a s n u cı etın e e te- • " •• b 

G - dfin" .. • n k b 1 il' b t t b ı k ki d hi Çeko.<lovakyanın da ilhak edil,,. ş h• Or og" azın or uz mu. eme u ?g lZ ayanı.sarı u. so a,, arın a ç lefona rağbet r •'· ~ t•ıi;ından boş e ır p anına g e 
hayal stikutuna uğramadan. Pekala bır ,:ezınti yapabilecek.... hatlar pek az kalmıştır Bu r.ıüna- ceği günler yoklaflyın'! .. 

· Fransa, lideta muhasara çemberı ı- ı " k• 1 e o' 3 ~ak ? Her m •ı al ede bir 
k:}ntrel ·s a yenu 

kuru aca 

* * sebetle lstanbuı ııttıhınde de yeni ~tne alınmış gibi. a aca gı şe ı n • 
ve büyük bir santral yapı!n,ası ka- ltah,a sekiz diridnot ya~ıayı dü- · Tevekkeli dc•il! -----

~n ne hakkımız var: Belediyeciliğin ilerilemesi için belediye 
memurlarımızın mütehassıs memurlar olması, bunun için de mürerreh 
olmaları lazım. Halbuki bizdeki bütün belediyelerdeki memurlarımız 

belediye işler·nde ancak boğaz tokluğuna çalışan adamlardır. Onu da be
lediyenin kendisi tayin edemiyor! 

Gazetc!erh dün yazdıklarına göre polis, müddeiumumiliğe 4 dilen-

dl k suçluyu vermiş. Bunlardan birisi 50 yaşlarında temiz giyinmiş bi
risi miş. Mahkemede: 

- Ben dilenci değilıın! Benim kılığıma kıyafetime bakın bir kere .. 
Benim cebim para doludur. Neye dileneyim? .. 

Dediğı halde mahkeme şalıidleri dinledikten sonra bir hafta boğaz 

tokluğuna belediye işlerinde çalışmağa malıkiim etmiş. 

Baksanıza: Demek imar plıinı mevzuu bahsolalı belediyeye kendile-

rin ı boğazı tokluğuna maletmenin ·usulünü de 
başlamış! 

icad erlenler çıkmıya 

Almanya, İngiltere, Fransa ve Rusya hizmetinde bu
lunan dört c:asusuıı., asri cas luk hakkındaki ifşaatı 

YAZAN : PİYER PİKAR ÇEVİREN : F. S. İSTANBUL 

ALMAN 
7 
CASUSU 

J t ılmı t ~ ,,.. İstanbulun imar proı'esıne tnal -ı hillerini imar içın tetkikat yap • rar aş ~ ş ır. .. .;;nÜ!"lrmm! 
A n a ar g b d .- -. IUk eden işlerden biri d.e hiç ş''.ı •ıe makta ve b. u tetki. kat.in. sonun. da bu· 

Y >< r a ore, un an sonra Cümlelerini davasının isbatı h<.ık-
sırasiyle diğer semtlerde yeni san- .. d il . .. so"zlerı·n b' yok ki Boğazın iki sahibınde de ıcap ralarırıın ımar ışlerını tanzım el - Aldığımız malQııı ta göre, sütçO' 

mun e enye surer, e ır 1 d lb t kt d ı · İ ·' trallar inşa olunacak ••e bu suretle h f lo .1 kler· eden imar teşebbüs erin en arr • me e ır. er cemıyetf, stanbuluıı sıhhi Sil" 
. umma ış rışı ı e e . f B ı b · il J ı · ı b' ·' Istanbulun bıitün telefon santralları _Muhakkak faşıst, faşist olmasa tir. Diğer tara tan ey er eyı e s• mese esın ır an evvel esasınd"" 
yenilştirilcektir. .. Belediye bu meyanda aldığı ted· küdar arasında bir geçit teşkil eden ha!Jetmeğe karar vermistir 

nakel bunlart'. ~0Y1 !er, ne yazar, ne de birler arasında bugünkü boğaz &a· kemerin yollarını asfalta çevirnıek Zaten beledi,v~ reı liğ;nın de U' 

Fenlandiyan n kur
tu ' uş yı dönümü 

20 yıl evvel Finlancliyanın Alınan
ların Baltık ordusu tarafından kur-
tarılması ve b.nnetice, bu devletin 
istiklaline sahib olmasını yıldönii -
mü münasebetiyle dün bazı Alman 
ricaliniı de iştirakiyle Helsinski de 
büyük tezahürat yapılmq, nutuklar 

ına ge ırır ,._ .. 1 b 1 k ı 'lk · . dıJ' 
H buki k .. . tt' "t hafiflı'kle karşılamak bazıları- suretı) e aş ayaca o an ı ımar zun zamandanberi arwsu bu ol a' ne o omunıs ır, ne o e- rece . . . . . O • 

kJ faşist. İtham zırvadr, fakat hu ÇE mız için yine 0 derece haiiflik ifa· ış.lerıne gırışecek bunu takıben S· gundan sütçüler cemıyeli şimdi, )ıf 
. h' d .. .. odas d . im".tur kudar semtınde başlıyacak olan Is - zırladığı bir raporla bu arzuyu yf 

şıt teş ıs ve amga gunun m ı- esı o ...,. · . . . 
dır. Ferdin sosyal ve milli v:icdanına tiınlak ışlerinl tamamlamaya girı· kın bır zamanda tahakkuk ettire ' 

Eğer beş parmaktaki karayı beş karşı biraz daha ağır başlı. da,;rran- şecekt~r. .. cektir. 
alına birden ve beş saniye içinde mayı ve hükümlerde basıtlige ve Üsküdarla Kadı.koy arasındaki Cemiyetin bu makıı dla haztl• ' 
sürüvermek bu kadar kolaylaşma _ bayağılığa düşmemeyi istemek hiç bugünkü tramvay yolu asfalta çev• dığı mühim bır rapor dün belto>f 
mış bulunsaydı bu satırlar da zırv& şüphe yok ki yine milli vicdanın rilecek; Anadolu yakasınn ilk imar reısLğine verilmiştir. 
olurdu. Amma ne yazık ki, bu bir modaya ve şakaya gelmiyen bir di- adımı yolların düzeltilmesiyle baş- Bu raporda, şehirde ı;atılau ,,ll~ 
ı..-l<'k~Wr vr milli vkdonları bu ıı... ıe;;i olur. ftı;,ı. • .., Cevad lamış olacaktır· !erin, ve sütçillerin kontrolü ıÇ1 

----- --------- . . .. -.-:-- tehrimizln her oemtlnde .;Iı:orıır' 
!aşılması kolay işler verilir. Bunla- Merkezi ~eya mahalli teşkilatın pek güçtür. Zira, daima uzak durur, lizımdır. İhanetın önımu almak, ra· istasyonlaru açılma.ı teklif 01uıı 
rı başarabilirse daha mühim işler şefleri, ilci casusu birbiriyle ne ta- çekinir, saklanır. Senelerce yan ya hat yaşamalarını temin etmek içüı maktadır. 
havale olunur. nıştırırlar ne de aralarında bir rabı· 1a yaşanıldığı halde farkına vanl· casuslara bol para verilir. Kontrol ısta ı d bj , . . .. edl syon arın a 
Eğer muvaffak olamazlarsa der - ta veya mü'lasebet tesıslne meydan maz.. Hakiki casuslar böyl r... Fakat, para mukabil!llde casualıı_k dokto> ile bir baytar bulıınacaktır· 

hal münasebat kesilir. Bu da gaye! ·erirler. .. CASUS . DÜŞMANLARI edenlerden, ~ilhasaa yaban~ı bır Sütçüler cemiyeti, bu yeni J.8tP 
kolaydır. Çünkü ajan, ne ismini söy- Yardımcı cası•slar ekseriyetle u • Hükfunetıerın. yabancı casuslara memleket lehıne vatanı aleyhine ça· yonların b"tü rıl' 
· · d dr · · bildir · t' ' teş'"'"I k genı-.tir Bu •~ · · . u n sermaye ve nıa9 .emış, ne e a •sını mış ır. ,un bir müddet için angaje olunur. ><arşı ILlld ı pe • · -r lışanlardan daima ibtıraz etmelidir. !arının cemiyet tarafından ı ;J~ 
Sokakta fı·ıa· n go-ru" nce tanıın maz . . k" 0tın m~ 1urları çok kurnaz, ve B !bil mnı·\ t iz d "ildir ve . Bazı aıanlar "~ muvakkat yardın.cı· "" ~· u g ere e ye ca e., . aini de kabul ett'.. . h 1 . .,.ır 
lıktan gelir. çok becerikli lüzumunda her '8}'1 . . . ıgını ı dirınJ.?' 

. . . . ları tercih ederler. Bu; bir bakıın • _ . ' ili ette kimseler Casusların en zıyade dikkat et - Istan..yonlarda muntazıtman bıı)ll' 
Muktedir bır aıan, şeflerı taraun- :lan iyi bir balrıından da mahzurlu- goze alabilece·k· kab Y meleri lıizımgelen şeylerden biri bu- nacak olan doktor ve ba ta Jar ti 

dan daima hima~e ve yardım gö:Ur. lur. Kendisine yol verilen bir ca- arasından seçilir. tinde dur: •Kadınlardan sakınmak ... •. sabah sütçülerin sütlerini rsıl< ııl' 
Bununla, şeflerın, maıyetındeki a- h".._,_ h Ik h b Bunların çoğu zabıta hlzıne Zira kadınlar casusları pek mü~ swette muayene k 1 -~~ janların işlerine müdahale ett'.kle - sus, UAwncte ''eya a a a er ve- bulunan memurlardan ılvil polis ha· .. . ' . .. .. ve ontro "" f1 

•NJsıl casus oldum?. yahud cNa- Bu nj.ınlar istedikleri gı'bi serbest . . .. 1 k . ,_ . H . rir. Bunun önünü almak için ajan- fi 
1 

. d dir kul vazıyetlere düşururler. !er ve ancak ondan sonra bu soıJt 
rını soy eme ıs..,mıyorum. ayır. . ye erın en . satılmasına il d . 'ıJ" ~ 

sıl <;alıştım? ... • Böyle bir eser he· hareket ederler ve şeflerine niıdi- Ajanlar hareketlerindt> tamamiyle lar, daıml veya muvakkat iş arka - V if 
1 

., b casusların kim İNGİLİZ CASUSLARI clir m saa e verebılece L 
zıl d h b · 1 daşlari 1 h ı b · büroda az e erı. ya ancı . "'§ nüz yazılmamıştır ve ya amaz a ... ren esa verır er. seıbestirler. TeşkilAtçe meçhul ka· Ye ısus ır • veya 1 ld ,..,~ .. _ k kendileri- Cihan harbi başladığı zaman bir S" .. . . ~ırf 

S T "' lr ·TININ İDARESİ K b ildi' d bul b' k h ha e<l b J .... " er 0 u.,~u ogrenme ' İn • utçuler cemıyetu nin bu rar- ,ı CASU E!, , urnaz ve ecer a am a- la k ark daşlar seçer bunlara is· ır a ve n e u uşur, goruşur. . k b' ta d ltınd bulun giliz bulunduğu hitaraf memle • . . ,r- ıı. 
. . . h b' . ahalli . nl ., . . ca a , k b • b dr nı sı ı ır rassu a a - • . ve şayanı dıkkat teklifi beledJY , 

Casuslar, d qıma, ar ıye nezaretı, mıyan m aıa ar, ı.ş erıne du- t cligı·· . i havale eder istedig·i kadar Me tu !arını da hll'rusı lr a ese d ak fır t d" .. .. ••dın cı- ket erkAnı hıırblyesı taratından ka- k .. 'd ,,1( \,, 

k . h b d . . b ğlıdır k . . d. . nl l be e ış ' .. d . H k"·' dr .. kiı . urm ve sa ıışurup Y~ ı ço musaı karşılarunı•tll' </9• ' 
er anı ar 'Y" · ıre.;ın~ a . zen verme ıçın ıger aıa ara - . K d ' . de l ~ab 80_ gon erır. a .... , a esını '1senın lari 1 be be .ı. Ü ind ka bul olunmak arzusunu izhar etmisti d t b' ., · 1 ,ır . . para verır. en ısın n ı.. y e ra r ...., zer e ya - · a at ikata geçilmesi ok mı.1 
Şcflcrı de ya bır yuzb~, y~ bır kay raber çalı!jırlar. . . • ran, ıtiçin buna, bu kadar para ver- bilmemesi !Azımdır. Casusların ku- lamaktır. Erkanı harbiye reisinin yarun:.ı ,~ı- meldir. ç 
makam veyı: hut da bır ınıralaydır- Bir yabancı, casusluk servısırıne din eli en ol.maz- !ağı delik, gözleri açık ve dilleri ke- . . - kınca kartını ve kral beşınci Jorııın [" ~ 

d k h . ı d ç• ı.<mak arzusunu izhar etti mı 0 • Y . Bu memurların vazifesı pek guç - -· 
Şef; hu uda y ın şe ır er e ca- ...,,, . . . .' Tehlikeye mıuuz kalan casuslar sık olmak gerektır. Casus, mulıte- •·hlik l'd' Çok dikkat ve te _ imzasını taşıyan bir mektubu ,e,dı 

1 

s T J f 
. ı.-k 1 · t · J E b' nunla ya bızzat aıan veya kAtibı te- ' ve "' e ı ır. Q ~ e gra sııs şe•.1t· e erı e~ıs e er. _ ene. 1 

. . . . kendi kendilerini müdafaa etmek, riz, ve ihtiy~tlı hareket eder. Dima- yakkuz ister. Ufak bir tedbirsizlik- Reis, mektubu getirenin bir İn~ııu '1 • 
memleketlere aıanlar gondtrır. masa gelir. Mevkıı, iküdarırun dere- • b' f t f d • · ·b· ·· d" lft; • • .. S '"I 

.• • . . . . . . • . . kurtarmak mecburiyetindedirler. gı, ır o ogra a e,esı gı 1 gor U5u !eri, hataları bazan hayatlarına mal casusu oldugunu ve uzun mudde~ - ı · •• ık ·rvi j 
Mevzıı teşkılat bır cumuını a,ara cesı, elınden ış gelıp gelmiyecegı ı- . . . . h. d d • 1 T f • 1 A • 

. . .d 1 y d . t tkik 1 Ü t Şeflerın· e müracaat ve yardım tale- şeyle. ri derhal bellı etmeden zaptet- olur. tenberı aynı şe ır e otur u~un ı .. n. ~ sı at bek eyı'~'f, 
marıfetıyle ı are o unur. ar ııncı yıce e o unur. ere veya ay- . _ .. . . . . 1 . ' • 

1 d · • kk t ha lık ı · .... "!" h il d·ı· b'nde bulunmanın bir faydası ~oı<- me ı ve Jı:•umunda gostermelıdır Bu sebeble casusların .,.f!erıne !ayınca hayretten kendını a amaaı. - -casus ar aımı veya mu va a - mese esı goı uşu ur, a e 1 tr. ı ,J • , -s-
oerciler ~utmak vazifosi onundur... Bu g,bilere ılk evvel, hafif ve an- tur. 1 Bir cıı..usla müı.ascbata girişmek, ve iş arkada~larına emin olmaları (Devamı var) 1 
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Şehir stadı ne 

.... YAZAN 
vSRET SAFA COŞKUN 

~~ E D E 8 1 R O M A N : 97 
~ at ıı..n, Afrika . 
bı:. otııı.nıarınd nın ~alta gırme- kınlık içinde oynamam gereken r<>-
ltı~ılt bir an ya_alanıp, en lü başannama imkan yoktu. 
~ bir vaıış~:- or_tasuıa bıra - Kendimi, kendisinden uzak tut-
1ı.;~ Yegiine •--kgı _'Ydimb . Aramız - tuğum yaşayışın kollarına, gay-
""lllt .,.,., ....- yıne u en kala - ·· d' k 1 ~ellıaa ~ur içinden . nıra ı anun arına ve.. .nihayet 
~~Yerinden, bir':;:cişehrı:., s~ hadisatın akışma bıraktım. 

t· 

J 

llu. p çı Bir saman çöpü gibi sürükleni-
~er u;1~'.şta, sersem eden şaşırtan yordum. Bir yere takılıp kalıncı

' lıııııı. adıseleri karşund~ bulmuş- ya kadar, kimbilir nerelerden ge-
~ . . çiçek, hangi vadilerden aşacak 
~~ hiç büyÜk rollere çık • nekadar çe§idli manzaralar göre-
lliıı~ - alde bir te düf" ·· · cek ve dı>Dı •• ft iltliml" · .. "" büy.. . sa un netice - -.,,.....,.. erm havası 
l>İlltıenıne ük bır piyeste baş rolü içinde yaşıyacaktım. 
<ltt<; k zorunda k•'-·- B' . ,,_ ·~•---re b ~ acemi ır ıra_,., ........,.= bir beyin 
Siirıukun ~ti yordum. Hayat, reji- ihtilalinin eşiğinde iwın. 
!arı .;;.., u Yapıyor, hadiseler vak'a- Nataşanm mektubunu -.....,e edi 

Yordu anıma, bu sa:ı -
neden 

sonra okumağı akıl ettim. Hiç <>-

kumamak niyetindeydim evvela- . sevgi ile ve kalbinde yalnız .sen 
lan.. olarak bulacaksın!·. 

Bu da beni üzecek yeni bir se
beb olacaktı. 

LaJı:in bir merak, merakı öne sü
rüp arkasına saklanan içi tez bir 
tecessüs okumağa zorluyordu. 

Zarfı yırttım. 

Mektub pek kısa idi. 
Acele yazılmışa benziyordu .. 
Kimbilir, belki de Nataşa, bu 

mektubu yazmağa ani olarak ka
rar verdi. Ve gene belki de pasta
cıda ayak üzeri yazdı. 

Aynen aklımda .. 
cBana inanmadığın, yııhud, be -

.ni çok adi bulduğun için ... Bana. 

. yakl<l§mayışının. sebebini . ancak. 
• bu ikmle izah edebiliyorum. 
• İnan ki, Suad .. Seni .dünyanm 
en temiz sevginle seviyorum. Ve. 

. gene inıın ki, inandığım, beğen -
diğim ilk e.-kek unsin.. 

. Y aşıyoraz. Belki bir !7iin kıU' -
f'la§ınz. Beni yine o zamall aıtni 

. Sana biitün sevgilerimle güle. 
güle diyorum Suad! ... 

Başımı sallamış: 

- Pek geç kızını! 
Demiştim. Bordasmdan ilci derin 

yara alan gururunu kalafata çek
mek için uğraşırken ,kendi ken -
dine telkin ederek yoksa bu sa
vaşa sevgi adını mı verdin! 

Çabuk unutursun? .. 
Ve lazım da unutman!_ 
Benim de .. 

Dramın üçüncü perdesi: 
Belgrad .. Birkaç Yugoslav şeh

rini ziyaret ve nihayet Roma .. İş
te üç perdelik dram ismini ver -
diğim hayatımın, son hadiselerin 
üçüncü perdesi bu dekor içinde 
başlıyor. 

Öğleden evvel müzeleri, h~r 
tarafı tarih olan, asırların kırın -
tılannı bırakbğı, şehri geziyor -
dum. Öğleden ı;onra geç vakte ka-

dar muhtelif temaslar yapıyor, 

gerek Habeşistandan gelen ha -
berleri, gerekse resmi tebliğleri, 

Romanın içinde yaşadığı atmos· 
feri mektublaştınp gazeteye yol -
luyordum. 

Son zamanlarda, şehirde sıkıl -
mağa başladım. Kiliseler, saray 
enkazları arasında dolaşmak ru
humu sıkıyordu. 

Şehir dışında hakikaten emsal
siz, seyrine doyum olmıyan bir 
güzellik ve temiz hava varken, 
küf, rutubet kokan mukassi, taş 
yığınları arasında dolaşmakta ne 
mana vardı? 

Asfalt bir yol her sabah beni 
günün ber saatinde kuş cıvıltıla
rı eksik olm>yan tenha bir orma
nın kucağına bırakıyordu. 

Burada her türlü gürültüden 
uzak, kendimle başbaşa dolaşı -
yor, ciğerlerimi temiz hava ile 
dolduruyordum. 

Romaya gelişimin ikinci ayı ., 

a __ ao.• 'te L ClRAI' - .1a Nl.aan 1.9Jı& 

idi. Gene bir giln mutad sabah 
gezintimi yamak için çıkmştım. 
Dolaştıktan sonra ellerim cebim
de dalgın dalgın dönüyordum. 
Düşünceliydim. 

Hergünkü gibi içim sıkılıyor -
du. 

Biraz da kırıklığım vardı o gün. 
Kestirme olsun diye, her za -

manki yolu bırakarak, kestirme -
den asfalte çıkayım dedim. 

Yolun kenarındaki hendekten 
atlar atlamaz, şiddetli bir çarpma 
ile kendimi kaybettim. 

Gözlerimi açtığım vakit ... 
Çakıllar üzerinde ayak sesleri.. 
Daldığım hulyadan uyandun. 
Cina!. .. 
Gülüyor! 

- Uyuyor muydunuz?. 
- Hayır, gözlerim kapalı şu bir 

kaç ay içinde başımdan geçenle -
re bir resmigeçid yaptırıyordum. 

Dikkat ettim: 



EV 
ideal 
Kadının 
Vasıfları 
Nedir? 

~ Halbuki, n ... zllifn de, durgunlu -
iwı da 1ebebi meydanck delil ml? ••• ömer •.• ~hız 
herif. Be Allah korkusu bWyor, ne de beteri ha1'ıt 
hangi bir mini! fırsat bulsam bu zebwtlref, Ar ve hi
cab nedir? Bilmiyen maskaranın muhakkak sessiz. 
ce boğazını sıkar, katil olurum. Gözüme bu tadan· 
m aldırdım, fakat, imklnsız Bize gelendenberi iten• 
disinden nekadar kaçtım, uzak kalmak, yalnızca yüz. 
yüze gelmemeğe uğrqtımsa yine olmadı; tesadüf düiı 
gece de beni onunla yalnız eTde kalmaia mahldim 
etti. Evin içinde bir o, bir ben, bir de hizmetçi, ilçü· 
müz kalınca derhal maskesini yüzünden çıkardı, yine 

... 100 

bana sataşmıya başladı. - Vicdan, kız değildir. Vicdan, kendisini ateşte 
- ömer, çok dikkatli ol. Beni mahvetmeje az- yakan bir müntehirenin k:ızıdır. Vicdan Darüllceze

mettin. İcab eder ise buna katlaruu=ağun. Fakat, ae- den yetişmiştir. Hizmetçilikle büyümüştür. Vicdan, 
ni de o çukura beraber sürükliyeceğim... ırzının bahasına mektebe konmuştur. 

Dedim. Ne dersin buna hiç aldınf etmedi, gül- Diyecek değil mi? Bunlara daha ne ilave edebi-
dO: lir? .. 

- Kızım bunlar kuru llf .• sen bana hiç bir feY - Vicdan, bir fahişedir. Birkaç erkeğe metres 
japamazsın. olmuıtur. Düzenbaz, hilekar, olduğu gibi görünmi· 

Cevabını verdi, elimi tutmak için yine elini U• yen, Vecdeti iğfal eden ve kendisini ona temiz, el 
,..attı . Zaten, beni çıldırtan, kararsız yapan bu vazi- dokunulmamış bir bikire gibi tantmıya muvaffak 
yet ya!..Herif, Vaziyetini gayet P.min gösteriyor, hiç olan bir zlniyedir, ahliksızdır, seciyesizdir, cemiyet 
bfr şey tınmıyor. Neye ve neyine güveniyor? O, Ü· için yüz kiridir ... Bütün söylediklerimi isbata mukte
şaatı ile beni mahvetmeğe yürürse, kendisi de hem dirim .. 
bu akıbetin amili, hem de genç bir kıza geceleyin Diyemez ya?. Eğer, Ömer, yeryüzünde denlet 
tesallılt etmenin, büyük bir rezalet çıkarmanın faili ve iftiranın en son hududu tanınan hatların da ileri
olduğu için yakasını pek te kolay kolay kurtarabilir sine geçip bunları yaparsa ve söylerse o zaman akan 
mi? NlhayeL hu sefil bana yapar yapar da ne yapar? sular durur ve ınsanlk ya bu en deni bap parçalar, 

t 
yahu. en deni menzileye döşer! Orasını bilmem ... 
Fakat, sadece benim Darül'acezede büyüdüğüm. hiz
metçilikten yetiştiğim, bakire olmadığım, bir mün· 
tehirenin kızı olduğum, babamı tanımadığım yüzü· 
me vurulacak, Vecdetin kulağına varacaksa bunla
rn içıncle en nihayet bakire olmamaktan başka si· 
nirJeıi bozacak, yüz kızartacak ne var? ... lnkAr et· 
miyorum: Ben ıstrab çocuğuyum... Allah herkese 
nasib verirken bana da ıstırabı kısmet etti, talihimi 
ters çevirdi. Bunda benim ne mes'uliyetlın, ne de 
kabahatim yok. Kusuru bilikte aramak lhım. İste
seydi, benim de çamurumu yoğurur, adımı verir, 
annemin karnına koyar ve nihayet yer yüzüne çıka· 

nrken büsbütün başka türlü hareket eder; ihtimal, 
§imdi ben de ya bir yedi tuğlu vezirin, ya bir milyo

nerin, ya bir dMıinin, ya her gün alkış ve şöhret top-

ne söylemişdi 1 
Yazan : Hüseyin Cihat 

lıyan büyük bir san'atklnn çocuju olur ..• onun adı
nı alır, onun şöhretine ko~, oowı paruuıa aahil>r 
olur, dünyaya bir, ~ çeketıin değil, çok bilenin 
göziyle bakardım! Fakat, öyle yapftWDJf da. böyle 
yapm.aş! Bunu ben ne bileyim? ... Hem, fakır, birdi
lim ekmek bulabilmekten ümidini kestiği Z8maJ\ 
kendini öldüren bir annenin çocuiu olmak; Daıill-
acezede büyümek, hizmetçilik etmek ve nihayet ve
rildiği mektebde bütün sınıftın blrincililr1e geçmiş, 
yüzünün aldyle hayata çıkmış, kendine bir muhit 
yapmış olmak zül müdür, şerefsizlik midir? ... O hal
de sayiyle, zeklsiyle, kendi azim ve iradesiyle yük
selen ve beşeriyete kıyamete kadar izini muhafaza 
edebilecek büyük eserler bırakan, inkillblar doğu
ran, hidiseler yaratan; fakat dünyaya fakir sulbün· 
den gelen, çocukluk devirlerine hizmetçilik bile ka
rışan büyük başlar da hiçe saymah, hor görmeli. Ben, 
bu noktayı çok muhakeme ettim, çok düşündüm, her 
fırsatta söyledim. Tekrar edebiliriın, yer yüzünde 
mukaddes olaıi tek bir kudret var: Alın teri ... 

Şimdi kala kala bir: nim bakirelik kalyor değil 
mi? ... Bunda da benim ne günahım var? ... Günahı-
mın mes'uliyeti de i§liyene aid olmaz mı? .. , Mücrim 
Ömerden başka birisi mi?... Ben, kaza ve kaderin 
eteklerime dolaştığı o musibet gününden sonra hiç 
bir yabancı elin elime bile dokunmasına müsaade 
ettim mi?... isteseydim, f(lphesiz ederdim. Bekaret .. 



• 

~ 

ıng·ltereveA-merikada cinayetler1 HıGintlli . · 
azetecı ve 

ş yüz se e hapse !ürkig:"=~~;:: 
ah Um olmuş!.. lff 

lngilferede kendisinden 
kadaşını öldüren genç 

küçük ar· 
bir deli

a n laşı l dı. kanlının deliliği 

lngiliz paytahtında 
Merak ve endişe ile 

bekleyen y~bancılar ... 
İspanya Generalinin hayat arka

Bugün lngilterede bulunu,11or. daşı 

manlar tarafından 
çıkarılan ~tndian 

_, 

Oliviy a Havilland 

Çok güzel değil mi? ... 
Resimlerinin üçünde de başka 

başka güzellik arzediyor ... 
Evvela güzel bir çocuk. 
Sonra güzel bir kız. 
Daha sonra, güzel bir kadın ... 
Bu fotograflar, üçü de ayni senede 

alınIIllllhr. Aralarındaki farkı temin 
eden makiy-aj ve saçların taranış 
şeklidir. 

Körpe baş, taze baş, olgun baş. 
Birincisinde: Saf ve masum bir 

sima, saçlar genç bir kızn saçları gi- servet ... Daha ne lstiyodııil, 
bi taranmış. Uzıın etekli geceliğinin 
altında güzel bir vücud. Masum bir 
gülüş. 

İkincisi; Beşuş bir sima, bakışlar
da daha başka bir güzellik. Omuz
ları açık genç bir kız ... 

Üçüncüsü: Saçlar, perişanlığım 
kaybetmiş. Çehre daha ciddileşmiş. 
Kaşlar biraz çatık. Düşünceli bir si
ma. Oliviya artık kadın oldu. Ne
den endişe ediyor? Şan, şeref ve 

• • • • • 
Ditrih sinemayı 

Terk mi ediyor ? 
Amerikanın en büyük radyo kum-

panyalarından biriyle 26 haftalık bir 
mukavele imzalıyan meşhur yıldız 
Marlen Ditriç sinemayı büsbütün 
terk edecek mi? ... 

• 



• 
8 - S O N T E l. G R A P - 13 Nla•n 19Sll 

lsta bul kşa m Kız p a r i s L o n d r a Balkan . 1 r EMNiYET SANDIGI iLANL'ARI J 
S , , t Mekteb·ı (Birinci sahifeden dev~) kılmak hususundaki kararında ısrar ~?a~!~!!.1~'!:.!yi bu sa-! Mücevher Satışı an a mesuliyeti müstelzim vazifeler de- etmesini hayretle karşılamaktadır. bab 9,30 da Yıldız sarayında top- .. . . 

ruhte edememelerine karar vermiş- POL BONKUR NE YAPACAK~ lanarak çalışmalarına devam etmiş-' Muessesernıze rehınli olup borcunu ödemiyenlere ait olması itiba• 
(t tlncll sahifenıizden devam) ıyarmı paket mak~, Tar~zon ya- tir. Bu kararın esbabı mucibesi Pi- Paris : 13, (A.A.) - Cumhuriyet- tir. Bugiin 15,30 da delegelerden Ko- riyle satılacak mücevherlerin Sandık holünde teşhirine başlanmıştır• 

ri, fotoğrafçı arkadaşla beraber kok ğı, beş on yumurta hır kaç kilo pata- ver'in milli birlik aleyhine fırkanın çi sosyalist birliği reisi Pol Bonkur' kinis bir kon!~rans verecek, 16,30 İlk satış 20/4/938 tarihine düşen Çarşamba giinü Beledi M t dai· 
lamaktan kendimizi alamadık.Birin- tes, ... pasta kalıplan ... hazırlanmış diğer federasyonlarına müracaat et- un tekrar sosyalist fırkasına girme- da tahrir komıtesi toplanarak bir resinde saat 2 d 'tib 

1 
ktır S dal bed ye . eza .. 

5
• 

· · b. el ikin. afd el ka oz1 sı- . • • . . . . en ı aren yapı a ca · an esteıımde mue cısınde burnuma batan ır t , hamur ... r a reç van arı rnış olmasıdır. ge çalışmakta oldugu zanedilmekte- haftadan ben yapılan ıçtımalarda . . 
cıisinde taftanın sert teması; aklımı rahrnmış ALMANLAR VE YENİ KABİNE dir· üzerinde ittüak edilen mes'eleleri sesemıze aıd satışlar yalnız Çarşamba günleri yapılır.· 
başıma getirdi. Hatırladım ılıi, iş- Bayanlardan biri manikürlü par- Berlin : 13, (AA.) - Daladiye'nin KABİNE İTİMAD REYİ ALDI tanzim ve tahrire başlıyacaktır. DiKKAT: Satılacak rehinlere. aid ilan Sandık holünde asılıdır. 
bu çiçekler yapmadır. Fakat ne maklariyle bu hamuru yuğurmakla dün mebusan meclisinde kabine be- Paris 13 _ Yeni hüklımet dün Matbuat Konseyi delegeleri bu (1805) 
kadar ustaca... meşguldü. Kimi yağı kızdırıyor, ki- yaıınamesinin okunmasından sonra parlamentoda beyannamesini oku - sabah saat 10 dan Topkapı müzesi-1-----------------------...;._---:. 

Ben değil ya, ne kadar dikkatli mi patates soyuyor. Ve biraz sonra elde etmiş olduğu büyük ekseriyete muş ve beş muhalife karşı 576 reyle ni ziyaret etmişlerdir. 15,30 da en • 
bir insan olursa olsun imk8nı yok, sanki ziyafet verilecekmiş gibi deh· ilk sayfasında .Fransız mebusan ekseriyet temin etmiştir. Beyanna • cümenler sarayda son toplantıla -
bunların yalancı olduğunu farkede- şetli bir ba=lık ... meclisi, bir birlik tezahürü göste- mede; bilhassa; harici siyasette bir rını yapacaktır. 
.mez, bu, benim d.ikkabıizliğimden Resim alıyoruz. Bir feryad kop- riyor .• başlığı ile işaret eden lokal değişiklik yapılrnıyacağı, mernleke· Gerek iktısad ve gerek basın kon· 
çok, lı:ızlarmuzm ~çekde ı:österdik- tu : Yanıyor ... şaşırdık. Meğerse ta- Ançayker diyor ki: tin müdafaası için her sahada se - seyi delegeleri şerefine bı.ı _akş~m 
iad muvaffalı:::ıyettir. v.a yanıyormuş. Kapldan çıkarken «Politika mımlrııs, bili Fransız- ferberlik yapılacağı zikredilmekte - sadah saat 10 da Topkapı muzesı • 

.. sevimli yemek hocası bir tabalı: için lan derin bir tebeyyüce sevk ediyor. dir. yafet verilecek ve bu ziyafeti bir 

, istanbul·s~:Belediyesi ... İlanları , . . ~: . . ' . " 

Valde hanı ankazı: 
Bayan Hayriye diyor lı:i:. de hazırlanmış kurabiyelerd.eıı _bize .Ayni gazete, bundan sonra kabine Sosyalistler de; kendi partilerini sııare takib edecektir. Hepsine 5000 lira J:ıedel tahmin edilen Eminönü Ahıçelebi mahal· 
- Kız ~·at mekteblernıe karş. ikram etmek nezaketini gösteriyor. beyannemisinin sebebsiz yere teh • daha fena mevkiye düşürmemek i - Vı • • lesinin Eminönü meydanında iki kattan ibaret altında dükkan ve üs-

cılaıı alili gıttikçe artıyor. Yalnız Ne yalan .ııöyliyeyinı hali tadı da- didkir bir üslub ile hükfunetin Jıer çin hükfuııete itimad reyi vermiş - alı geldl 
00 tal beıniz 1 tünde od. aları havi kargir Valde Hanı enkazı satılmak üzere kap:ılı 

bizim 13 küsur e · var··· mağmıda... şeyi milli müdafaa zaruretine tabi !erdir. 
Burada sayın direktörün aözünü Moda kısmında 1nz1arımızm övü _ Pazartesi akşamı Ankaraya giden zarfla artırrnıya konulmuştur. Artırma 28/4/938 perşembe giinü soat 

kaııerek, daima kafa +asımın ta or - nülecek bir muvaffalı:yetle yaptık - MAK NEYE Vali ve belediye reisi Muhiddin Üs- 15 de Daiıni Encümende yapılacaktır. Şartnamesi Levazım ınüdiirlü • 
tasma bir istifham çizen şu §ÜP - 1arı çantaları, kemerleri, eşarp ER R K EN tündağ, orada bir giin kalmış, Da· ğünde görülebilir. İstekliler 375 liralık ilk teminat makbuz \'eya mck· 

·söyledim... görüyoruz. Bilhassa modeli müze - V biliye Vekaletiyle. temasını bitir.- tubiyle teklü mektuplarım havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı •ıün· 
- Ne dersiniz bayan! ..• Bu; bir den 16 ıncı asra aid bir kemerden F F ,. ft • • f d rnış, ~~.bu _sa~ki ekspresle şehrı- de saat 14 e kadar Daimi Enciime- ne vermelidirler. Bu saatten sonra 

moda mı, geçici bir salgın mı aca - alınarak yapılmış bir kııdın şapkası on riç umumı a an ıstı a e rnıze oruııuştur. verilecek zarflar kah~ olunmaz. (B) 12030) 
ba!... • gördük ki ha.rilrulide... diki§ .ı.ıs - ••• 
Muhatabım, bu şüpheye kat'Iyyen rnında talebeyi öğrenmek ıçın e d e c e k Amerikada Keşif bedeli 2442 lira 33 kııruş olan Çubuklu gaz depobrında yap-

"p!r vermemek lfi.zımgeldiğini ihsas kendilerine aid muhtelli eşya -
_._bir b salla · 1 Berlin 13 (A.A.) _Havas Aı'ansı muhabirinden: (Birinci sahiieden devam) tırılacak rıhtım inşası açı.ıı: eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakiyle ,.._. aş yısıy e: yı dikerken bulduk. Arruannda göz • . . 
_Hayır dedi. .. ve ilave etti: Mek Jüğiinü burnuna iliştirmiş, kasnak İyi mallımat almakta olan mehafil, eski umumi erkfuuharbıy: :,eıs! olan Avrupa milletleri, cenubi A - şartnamesi Levazım müdürlüğüncle görülebilir. İstekliler 2490 No. Jı 

tebin ~ gayesi; esaslı o1arak işl:iyen biraz yaşlı bayanlar bile var. General von Friç'in Hitlerin doğumunun kırk dokuzıın.cu yıldonumu merikayı istila etmişler ve bizim pi- kanunda yazılı vesikadan başka fe nişleri müdürlüğünden alacakl.,rı 
ev kadınlığına aid bütün bilgileri Resim dersinde talebe kopye ettik- münasebetile bütün Alrnanyada ilfuı edilecek _'.>lan ge~ affı um~i y~salanınızı ellerine geçirmişler - fen ehliyet vesikasiyle 183 lira 18 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

~- Ev kadınlığına aid !eri modelleri boyuyordu. Genç öğ- münasebetıle 20 nisanda tekrar orduya alınacagını tabının etmektedir. dire. b. Am ik d h1ik li mektubiyle beraber 21/4/933 perşembe giinü saat 14 de Daimt Encü· 

M . k"f İ b } d eııu ı er a ate e ve 
. erin hiç ~ir 7.8Dl8ll, zamanla ve retın~er ba~arında ... kadınl~r yal acarıstanna tev ı a aş a 1 karışık bir propaganda sistemi tat - mende bulunmaldırlar. (B) (1872 

WWd ile alakası yoktur. Bu de • mz yuz ve goz boyamasını bilmez- ••• 
-ırtJr '"' modaya tabi olması mı· - lcr ya• ...• He'e yapma cı'çekler renk Budapeşte 13 (A.A.) - Mutedil mehafilin endişelerini teskin et - bik edilmektedir ve diktatörlük re -""' " • ·· · sahih lan Beher metre murabbaına bir buçuk lira bedel tahmin edilen Fatih 
·llr••ı:rdır.Eve lı:adınhğı· her zaman verişe bayıldmı doğrusu mek için zabıta, na:ı:ilere karşı son günlerde ittihaz edilmiş olan zabıta ıımıne · 0 milletlerin ticari . • . . .. . 
'" ....Wn için aynıdr. Modası yok- Mektebin her tarafınd;·insana if- tedbirleri hakkında bir tebliğ neşretmiştir. Bu tedbirler şunlardır: f~aliyetieri altında siyas.l gayeler yangın yerıııde Altıp~gça '.:'1~allesının Türbe s~kağında yirmi yedincı 

• Çünkü ev kadınlığı, kadınlığa tihar veren ciddi bir çalışına var. Fesadcuyane risaleler tahrir ve neşretmekle itham ~ilmiş olan ku- gizli ~unmaktadır. ı adada 1 metro ~8 santim yuzlu, 14 metre 50 seııtırnetre murabbaı sahall 
ald bilgilere sahı"b olmak bir fan - Genç kızlarımızın sergi için hazır- mandan Zalassi'nin ve nazi fırkasın dan 4 azanın tevkifı, risaleler neş- v_ İYET VAHİM İMİŞ. arsa satılmak uzere açık arttırmıya konulmuştur . 
..__, "''""''dir +~-L" b" ed b" k kim el hakkında takib t . Vaşıııgton : 13 (A.A.) - Morgen- Ş . ...... - .. ~ • .ııneıw ır kadın bu - ladıkları muhtelif eşyayı gördük - r en ırço s er a ıcrası. tecil be b 

1 
artnamesı Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler bir lira 

_ _._ h · ö,..,. bilir" D' .. '• ı -•-•-· d b · · al te ·· d d 1 ~"'"''en fazla adam ta gaze ere yanatta u tına • .,...... er şeyı .,.ene . ........, şap ten sonra çalışmanın yalnız öğren- soı=mı an erı rıs e vzıın en ° ayı "~ ak iktisadi . tin h t k 63 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 27/4/938 çar· 
... -"--'- · • · . te kü dilmi" t' r vazıye ve ame es-

çaınaşır, .....,...,,. çamaşırı, ev ida- me şeklınde degil, aynı zamanda v e ş ır. betmi oldugu· ··ıaı d b 1 şamba giinü saat 14 te Daimi Encümende bulunmalıdırlar (B) (2033) 
reıdne aid -'· b" - J kah• • • •f k .. ş mu easın a u un- . 

. . """""' utün mal.~atı, r:ndıınan olarak ortaya koyduğu bü apon ınesı ıstı a etme uzere duğunu söylemiştir. 1 . ... 
J91Dek pışırmeslni elde edebilir. yük eserlere hayranlık duyduk. M ail h d · tir ki · Am ile J h• J LJ M •• d •• ı ·· "' •• d 1 
YaııımmJa bayan direktör ve Bunları ilk defa görmek bize .... Tokyo 13 (A.A.) - Nakahat halinde bulunan Prens Koııoye, sami- h"k'.1111 ti,e~uıı:.::, .. .. . er ~ n JSar ar • U Ur UgUn en: 

· old İn -"-L d M k K · ., · "ttih t t kt ld • u ume onuııe geçme pdirelı:tör olduğu halde mektebi nasıp u. şa-..wuı elimiz uğur • mi dostların an ar i oışı yı, ı azını asavvur e me e o ugu . . b" sarü k b ıl , . . . . ., . .. • ıçın ır ma programı a t ve I 
wezmlye başladık. Her şeyden ev • ludur ... sergide en ıyı notu bunlar bazı kararlar hakkında Prens Saıo ncı nın rnııtaleasını alrnaga memur tatbil< etmelidir. - Şemsipaşa tütün depoları arasında şartname ve projesi muci-
N gerdüğümüz intizamı söylemek alır.- dönüşte talebenin, yine arka- etmiştir. Aııkaradaıı gelen haberlere göre, hince yaptırılacak beton yol inşaatı pazarlık usuliyle eksiltmeye kon· 
ld im Her yer tertemiz. Her şey daşları eliyle bize gönderdikleri Japon gazeteleri, bu ziyaretin pek mühim siyasi hadiselere musa- Hükumet mühim bir kanun projesi muştur. . . . . . . 
)'!lil ~de ... Talebeler derin bir Hindistan cevizli, kaymaklı şeker- dif olacağını haber vermektedir. hazırlamıştır. Bu proje ile bütün d il - Keşif bedeli 3043 lira 76 kuruş ve muvakkat temınatı 229 lı· 
ııliktnet içinde çalı•ıyorlar. Ne te _ leme ile ağzımızı tatiıladtktaıı sonra Bütün gazeteler, Prens Konoye'nin istilaya mec;bur olacağını ha- Tü k' 1 d k d ra ır. • r ıye pazar arın a pera en e a- . 
ad. .. eskiden kadınlar birliği .za _ gözümüz, gönlümüz, ağzımız tatlı, ber vermektedirler. Böyle bir hal, mumaileyhin siypsi mizacına muva- lışver' te maktu fiat üzerine satış HI - Eksiltme, 15/IV /1938 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de 
-ıımıda burası bir ilk mektebe~ gördüğümüz hüsnü kabule intiza • fık olan reforrnist bir fırka ihdas edecek halefini bulmak hususunda mecb~iyeti konulmaktadır. Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alını Komisyonunda yapı· 
ll!l'dl. O ne gürültü idl, o ne §alllata ma, ciddiyete, çalışmıya müteşekkir vahim ihtilaflara sebebiyet verecektir. lacaktır. 
fıdi AU•hım .• Allaha ısmarladık dedik. Bu mües • Hoşi Şimbun gazetesi, Prens Koııoye için hem bükfımeti hem de MALI PROJE IV - Şartnameler 16 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Le ·3zım 

Evvell ev idaresi dersine girdik. seseyi ve başındakileri övmek bir orduyu memnun etmek suretile Çi ıı • Japon ihtil3.{ına devam etmenin Par is, 13 (A.A.) - 70 mebus mali ve mübayaat şubesinden alınabilir. 
iBunıd.a lı:ızlarımız, örgüler çıkart- borçtur bize... çok müşkül olacağını kaydetmektedir. proje hakkında rey vermekten is- V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vcsaikini 
malar ppka ve dilci§ lrutuları yapı- İdeal kadınlığın birinci şartı, ev tinkaf etmiştir. Halbuki 514 me • inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lfız·m· 
Jmiardı. Hocalarının verdlği izaha kadını olmaktır. Ha tayda V k bustan mürekkeb büyük bir ekseri- dır. 
cöre ev kadınlığına aid bütün bil • Biz kızlarmıızı, sinemada, çay- n Q ra lŞ yet • 8 reye karşı • proje lehinde Vl - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve santt- •, 7 .• g<ı • 
ciler bu kısımda öğreniliyor. da, dedikoduda değil, evde, mutlıak (Birinci sahifeden devam) Gerl4 geldı• rey vermiştir. Bu ekseriyet içinde venme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmclcd i· 

İkinci girdiğimiz odada bütün ta ve işde görmeyi istiyoruz. Yarsı siyah, yansı beya:z olan bu bütün sosyalistler ve komünistler lan olunur. (1706) 

.genç bayanların üzerlerindde beyaz Çalışan ve okuyan genç kızdan da. ba~akta; cİttihadül vatani• cüm • (Birinci sahil.eden devam) vardır. 
- ek, başlanııda beyaz birer bo- Çünkü ... pantolonumun ütüden sa lesı .. yazılıdır'. • mıştır. Yarın havanın düzeleceği ü- Evvelce maliye encümeni, sos-

- gördük. Masanm üzerinde neler raran dizleri bunun lüzumuna beni . Türk evlerıne Hatay bayragının mid edilmektedir. Şimdiye kadar ya yalistler tarafından yapılan ve tam 
yolrtu ki ... Kasabdan yeni gelmiş ikna ediyor. bile takılması yasak olunmuşken ğan yağmurun rnikdarı metre mu • salahiyetlerin hazinenin ve bütçe-
lcymaJılı: et . . henüz parçalanmamış Nusret Safa COŞKUN buna müsa~~ 01=,ası .ıra tay~ rabbaına 8,5 kilogramı ihtiva etmek- nin ihtiyaçlarına hasredilmesine da-

kardeşlerınıızı çok muteessır etmiş tedir. ir olan talebi 14 reye karşı 15 rey 
ve ancak Türk k~tlesi~~~n bir ~up, Rasathaneden aldığımı~ maluma- il<' ~tmiş idi. 
bu bayrak ındırilmedigı takdırde ta göre «•hrimizde hava bugu"n de ""ü· · =-2-.-.-ul-h_b_uk_uk __ a_h_k--·I 

b • k kl . . bil • r . .. ~ ar ıncı s m e 
Hatay ayragını çe ece erını - yagı· şlı geçecek rüzgar şimali şar _ · d . 

. ~"- d k. b . b • mesın en . 

7000 adet bobin 20,5 m/m 
2000 • • 20,5 > 

2500 • • 20,5 • 
271000 • • 26,5 • 
295000 • • 23 • 

5500 • • 29 • 
6500 • • 31 > 

400 • • 31 • 

sigara kağıdı Beyaz 
• > Penbc 
• • Leylaki 
• • Beyaz 
• • Beyaz 
• • Beyaz 
• > Beyaz 
• • Beyaz lüks 

• •• 

Sadeffin Gürenin cenaze
si merasimle kaldırıld1. 

dir"""teıı sonra ır ı u acayıp ay kiden saniyede 3 - 5 metre hızla es- u·· k"dard Gülfeınh. tu hal • 
ak ind. il · . D'" t aft .,, s u a a n ına I - Yukarıda cins ve miktarları yazılı 589900 adet cbobin sigara 

r ır mıştir. ıger ar anus- mekte devam edecektir. ı · d U ul k • da 36 N 
beciler kongresinde de çok garip ve esın e ne ar so agın o. kağıdı• şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

··1.. b" k "-'·t' DEVREDİLECEK İHTIRA. lu han. edem_ ukim iken 939. senesin. - Il - Pazarlık 14-IV-938 tarihine rastlıyan perşembe gu"nı·ı sa,·ıt 14 .Evvel.ki gece vefat eden İstanbul ehliyetinden dolayı iki defa ta1t - gu unç ır ara.' veruuu§ ır: 
Asliye Birinci ceza mahkemesi .Baş dirname ile taltif edilm.ış,' ceza B.u _karara gore ü_ sbecıler _koıı•g· • BERATI de bilıi. varıs vefat etmesı hasebile de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 

_ al S • gayrımenkul metrukatının hazine- yapılacaktır. 
kanı Sadettin Güre cenazesi bugiin ve ceza usulü muhakemeleri kanun- resı az arı, sancagın, urıye nın •Dokuma tezgahlarının atkı ma- ye intikali lazım geldiği İstanbul 
saat il de Şehzadebaşında, Vemeci- ları hakkında tetkikatta bulunul - bir ~arçası olduğunu (!) ilan etmiş- suralarının otomatik olarak tepti- Defderdarlığı tarafından barnüzek- .III - Şartnameler parasız olar ak her gün sözü geçen şubeden alı· 
!er de, Büyük Rqitpaşa caddesinde rnak üzere Ankarada toplanan ko - ler®.'... .. • line mahsus tertibat• hakkındaki kere bildirilen müteveffa Abdur • nabilir. . . 
21 numaralı eviDden kaldmlıb Fa • misyona aza olarak iştirô.k etmiş, Türk duşmanlıgıyle maru.f (Ha- ihtira için alınmış olan 19 Nisan 934 rahman oğlu Çerkes Yufustan _ IV - İstek~erın. pa~lık için tayin edilen gün ve saatte ~~ 7,5 
tih carniinde Cenaze namazı kılına. 30 Temmuz 933 tarihinde terfian san <;eb.bare_> •. de, .. bu. partının, u • tarih ve 1799 numaralı ihtira be • alacak ve borç iddia edenle • ~~':'.nme paralarıyle bırlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmele• 
rak, Edirnel~apı haricindeki makbe- temyiz mahkemesi raportörlüğUııe mumı k~tıblıgııı~ uzer~-~lı:;tır tlt ratının ihtiva ettiği hukuk bu kere rin bir ay ve veraset iddia rı ilan olunur. (1301) 
ri mah=a defnedilmiştir. . ve 23 Haziran 935 tarihinde İstan- Gayesı, Hatay dabbu .• rışl - başkasına devir veyahut mevkü fil- edenlerin de üç ay içinde 

Ce d Mı..~· . dl" k. bul ·-ı· B" . . "sli"' ta lık çıkarmak olan u partı aza arı 1 k ak. . . ril •. ı·stanbul Nafıa Mu""du··rıu·•gv u""nden. ııaze e ..,..., l.lillle a ıye r anı = ıye ırıncı ceza reı gıne - . . t tik e oıım ıçın ıcara ve ecegı tek- vesaik ve sen edatı kaııuniyelerile • 
ve merhumu sevenlerden müteşek - yin edilmiş ve bu vazifede iken ve- boyuna. her tarafta ve _sıs ~"..'a 1ü edilmekte olmakla bu hususta birlikde Üsküdar İkinci Sulh Hu _ 15/4/938 Cuma giinü saat 15 te İstanbulda Nafıa müdürlüğünde 
kil büyük bir kalabalık vardı. Arka- fat etmiştir. ~ır şekilde fitne kvedt.ezvl ır sıyase • fazla malıimat çdinmek isteyenlerin kuk hilimliğine müracaat eyleme- (6292 04) lira keşif bedelli İdanbul Jandarma konag"ında yeniden va· 
daşlar adli tarafından b · tıııe devam etme te 1r er. , . , , 
~ve ıınJee. . . ır çok H A • d . u· . . S lh Hukuk Ha . Galata da Aslan Han 5 ncı kat !eri ve aksi takdirde gayrımenkul pılacak temizleme evi inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

ç erg ı:ilrniştir. a m 1 Beyoglu ırıncı u l - 3 numaralara müracaat eyleme- terekenin hazineye devir edileceği . . . • 
Sadettin Güre Abdin'in oğludur. kimliğinden : . !eri ilan olunur. ilfuı olunur. (9381135) M~avele:. eksıl.tme, ~ay~ndırlı k ışle':. genel'. h~_susı ve fenni şart-

1305 yılında Veliç -de doğmuş. fa • (Birinci sahifeden devam) Mehmet Zıyanın Kasımpaşada ııamelerı, proıe, keşıf hulasasıyle buna muteferrı diger evrak dairesin· 
nastır idadisiylc Hukuk fakültesinde Hamidin hatırasını anmak için top- Zincirli kuyuda kadı Mehmet e Q K de görülecektir. 
okumuş, 1327 yılında Hukuk fak;l!te- !anacak, Fuad Köprülünün açış fendi maballes~de ~aksız yoku· r man oru ma Genel Muvakkat teminat (472) liradır. 
sinden aliyyülülü derece ile mezıın söylevinden sonra doçent Ali Ni • şunda bohçacı Dil~_erın 29 N. lu ~a-
olrnuştur .Bir müddet Selfuu.k ' 11. had Tarlan, edebiyat hocalarından nesinde Fatma munevver ~leyhıııe Komutanlık satınalma İsteklilerin en az (5000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ida· 
mumiliği kaleminde ve 1326 yılın • muharrir İsmail Habib Iilmidi an _ açtığı alacak davasının carı ~uruş- renlerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafıa müdürlü 

dan 1327 yılımı kadar Beyoğlu Hu- latan, edebi şahsiyetini tebarüz et- masınd.a: m~dd~i senet ~e~ş ve Komisyonundan: ğündeıı eksiltme tarihinden bir hafta evvel alınmış ehliyet ve 938 yılı· 
lruk mahkemesinde ve ilamatı şeri- tiren birer konferans vereceltlerdir. müdde.ı~eyhın ~a~ı. inkarı h"= na aid Ticaret Odası vesikalariyle gelmeleri. (1680) 
ye daıre· sı·nd• m-""zı·me~ 1 tık Bundan sonra muhtelif fakültelere linde ıstiktap ıstediğını ve gel 1 - Orman koruma genel komutanlık kıtalar ihtiyacı için 349091---------------------------

~ ....... ...,nçaıs • · · ikt d k Ad 1 K M 1 ""d"" ı••Y•• d tan sonra 5 T. Evvel 327 tarihlnde mensub geneler tarafından şairin mediği ~dirde ıst ap an a- ila 52345 metre yazlık elbise kumaşı kapalı urf usuliyle ihalesi 28/4/ , a ar az&SI 8 mu Uf UgUn en: 
Hô.ıdınlik sınıfına dahil o1muş ve seçilmiş şiirleri cılı:unacaktır. çıı_-arak ~ . kabul et - 938 Perşembe günü saat 10 da Ankarada Yeııişehirde komutanlık bina- Büyükadada esiri Ayanikola yeni Yılrnaztürk caddesinde 33/7 No. 
27 Temmuz 933 tarihine kadar sı- Hallı:evlerinde: • mış -~-~~a daırahkgıyap kardan sındaki satın alına komisyonunda yapılacaktır. lı arsanın sahibi Arif oğlu Vasıfın emlik satış bedelinden borcu olan 

· "' · 'ted pıl ak b t teblıgını istemiş ve m emece a-
rasıyle Komçe, Elbistan ve Yalvaç unıversı e ya ac u op - h. .. dd . 1 hin ikametgahının 2 _ Muhamm bedeli 28789 1. 75 k kk . 199 lira 94 kuruşun 38 lira 76 kuruş emlak bedeliyle 65 lira 92 kuruŞ 
M. U. liklerinde ve Gönen ve ~·r- lantıyı müteakıb Halkevleıi de ken ı mu. e':" ey ebni kar en ıra uruş ve muva at temıııat f . . . en ve defateıı ve mütebaki 161 lira 18 kuruşun 938 si 
d k . . . • . . d. 1 1 d ih~'aı _,_,__ meçhuliyetıne m gıyap arı- 2159 lira 25 kuruştur. aızın peşın sene 

e reısliklerınde ve Niğde ıtmaf ı sa on arın a ....... yapac<UL&<U· • beş .. "dd ti t ı. . d 'tibar }l 23 lir S3 k ilm k . . • nın ilanen on gun mu e e eu- . . . Haziran ayın an ı en er sene a uruş ver e ve Hazıran 
mahkemesı azalığındlı. ve Karaman dır. ···-·····---·-·. ..• ... .•. . . old • dan 3 - Şartnameler 1lira45 kuruş mukabilinde satın alma komisvo- .•. . . . . 
ve Ka..,...,.; cina...,,. M u lik'- · d B h t Beşiktaş B ·ı .,. liğine karar verilmış ugun d alın bilir' • aylarında veremedigı takdirde %9 faıze tabı tutulmak şartıyle yukarı-,_. , ~ . . ..,rın e u usııs a , eyog ıı, ı:r uhak .. ü olan 2151938 saat nuıı an a . .. .. .. 
ve Kayseri Adliye ceza reisliğinde minönü, Şehremini Halkevleri de m ~e gıın . • . . . . da yazılı arsamn tamamının 21 gun muddetie muzayedeye çıkarı!dL 
Yozgad ve Konya M U liklerin birer program tesbit etmişlerdir 14 de bızzat ve~a bilve~le. mah • 4 - İsteklilerın şartııamesınde yazılı vesikalarla beraber teklif Teklif olunacak bedel muvafık gür üldüğü takdirde 2/5/938 pazartesi 

de bulunmuş ve bu C. M. U. liklerin Bugün yurdun her köşesınde Ha ~ ~emeye ~=- :~:;m:ı!ıcgı~8! melı:t~p~ını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona \'er-lgüııü saat 14 te ihalesi yapılacağından istiyenlerin kaza idare heyetine 
de iken gösterdiği daimi ikdam ve mld sevgi ve saygı ile ıınılacaktır. r:X~~ olunur. (68Zl) melerı ilan olunur, C2006ı müracaatleri. (2014) 



U N UTMA Y 1 1 Z K I: 
ZENGiN GiŞE 

BU AY DA BiRiNCiLiGi KAZAN Dl 
Her keşidede - olduğu gibi bu son keşid"nin 

En büyük ikramiyesi clln 

200.000 LiRA YI 
Tavşancıl'da Bay Remzi Ergenç'e kazandırdı ve s t.vindirdi. 

Z E N G I N G 1 Ş E S A H (B i 
Kendisine müjdelemek VFt parayı vermek üzere 

dünkü 3,15 trenile Tavşancıl'a gitti. 
Yine bu sen keşidenin ikinci büyük ikramiyesi elan 

40.000 LiRA YI 

Blr tek tUp sizin bu 
Neticeyi almanıza 

klfl gellr 

Bugün :ık iş olarak 

RADYOLiN 
alınız ve bitinciye kadar günde 
üç defa kullanınız. Bu müdd 

tin sonunda dişlerinizin evvel 
kinden çok daha parlak, çok da-

ha beyaz ve çok daha temiz ol 
duğunu göreceksiniz. 

RADYOLiN Bayan Ani lnzel kazandı ve parasını gl,emizden aldı 
ADRES: Eminönü, Valde hanı altında mahallebici yanında Ni>.2 ile muhakkak sabah, ve akşam, 

7 - •o " T 1! L G " A " - ts Nisan 19:'te 

TEK KOLLU CEMAL 
YiNE RE ORLAR 

REKORU U KiRDi 
Bu son keşidenin en büyük ikramiyesi 

.ooo LiRA 
Kazanan Bursa'da, Fidan Han1nda 110 

•••• 
o an 

o .. da 
Bay İbrahim'e bizzat vermek üzere dün ö vleyln 

Yalova tarikile Bursaya hareket etti. 

TEK KOLLU CEMAL 
ŞUBESi : BEYOGLO İSTİKLAL CADDESi FRANSIZ :;:;:~:;::~nsonradişlerini- 1 Bu suretle Bayiler arasında 

TiYAlROSU YANINDA No 138 

.-------ljharıci !\skeri ~ı.aa_ul Birincjliği yine kazandı 
Orman Koruma Genel \\:hınız Leva~ım s~tınaı·ı ilanları 

Komuta nhgu 1 satınalma ıra ~ omlsyonu ıran.ar Her bir metre:;ine tahmin edı-' 
M. i'1-:-Vckileti Deniz me•- len fiatı 315 kuruş olan 700001 

Komı.syon ın dan. d metre boz kaputluk kumaş kapa-• k ı satıııalma komisyonun an: . 
ed li lı zarf usuliyle mJnakasaya ko-

' 1- Ormın koruma genel kom 1.ttanlık kt'aları ihtiyacı içın 9600 çift 1 - Tahmin edilen b e nulmuştur. Ihales: 27 /4/938 Çar 
•oı;_ k: ı 2132 60 lir olan 5,000 ton ma- · 
r...'«I apalı. za. rf usuliyle ihalesi. 29/4./938.cuma günü saat 11 de Ar.ka- !zot~,1 ~ap:ılı zarfla münakasası ~anha günü saat 11 dedir. Ilk te-
·-...a. Y h d k nı k b daki alın k da mınatı 12275 liradır. Evsaf ve ,,.. enışe ır e omuta ı ınasın satın a onuJyonun 27 Nisan 9:3!! tarihin mlli;aıiif 
'"l>ılac.ırtır d V artnamesi 11 li"ra 4 kuruş muka-

. çarşamba gunu saat 1t e e- bilinde Ankarat!a M. M. Veka-
2 -Muhammen bedell 45120 lira ve muvakkat teminatı 3384 liradır. ka:et binasında_ müteşekkil ~o- 'eti Satınalma Komisyonundan 
3 misyoı,umuzda ıcra edılecektir. ı Ek ·ıt · ki · - Şartnameler 2 lira zş k.ıru ş mukabilinde satın alma komisyo- . il a ınır. sı meye gırece erın 

~lıııdan . . 2 - 13 !ıra 14 kuruş ),'del . e 2490 sayılı kanu!hın 2 ve 3 ncü · 
alınabilir. şartnamesini almak isliyeıılerın maddelerinde gösterilen vesaik-

lıı 4 - İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber tek1if mek her gün komisyonumuza müra- e teminat ve tek':if mektuplariy 
01arını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona verm~le- 'caatları ve münak'.lsaya g'.rmek e ihale saatinden bir saat evvel 

l'I Uan olunur. (2oo:ı) istiyeıılerin de 14380 liralık te- Ankarada M. M. Vekaleti Satı -

,. ... ••••••••••••••••••mı•••ıııı.lminat mektubu ile teklif mek- nalına Komisyunuh:i vermeleri. 

ADRESE o·KKAT: 
Eminönü, Köşede No. 57 

TEK KOLLU CE AL 
Sahibi: CEMAL GUVEı~ 

HJÇ BiR YERDE ŞUBESi YOKTUR. 
tupları ve kamıni belgelerini ha- "780• (1725• 

1 
vi zarflarını kanuna uygun şe- ••• 1 j A ıı 

vrnıa or ma Gene 

Si 

kilde kapatılmış olarak en geç He.r bir metresir.e. tahmin edi- ıst. Lev".zım Amirliği I 
·· ak sa saatinden bir saat ev- en fıatı 275 kuruş blan 100,000 1 s , 1 1' 0 " , ,,, ., ı "'' ':!..... 

1
, :~~e a kadar komisyonumuza metre kışlık elbiseli.k kumaş ka- . 1 . ı· ul Levazım a-

. · palı aırf usulıyle munakasaya ko _Id~e erı _stanb. . . 
verılmesı. (1939) 1 ·t ı·h· 1 • 2• 141938 P· mırlıgıne baglı muessesat ıçın a-

••• '.lU .nu~ ur. a esı o u 22 b" kil b k 
·artesi günü saı<~ ıı dedir. İlk lınacak _olan ın_ o taze ~ 

Komutan) ğı sat·n ima 
Komisyonundan: 

1-Tahmin edilen bedeii (16500) emı·natı 14750 .:ı-, adır. Evsaf \·e la 35 bın. adet engınar_ 2.0 bın 
6000 ) t k b 

1 - Orman koruma genel komutanlık kıt'alan ihtiyacı içiu 8736 -
lira olan ( . me re~ a - arlnamesi 13 iıı-a 75 kuru mu- kilo semızotu, 12 bın kılo e -
putluk kumaş 19/nısaıı/ l9.,8 ta- ._ b"li d · A k _ d M MŞV zelye, 7500 demet dereotu, 10 l3l04 metre kaputluk kumaş kapalı zarf usu.l.ıJ"le ihalesi 29 ,·41933 cu-KOMOJEN 

Saç Eksir.i 
Saçlara elzem olan 

bir gıdadır. 

"h ı " ı ·· ·· t "a 1 n e n a; a :ı · · e - · ı 10 b. d t ma gun·· u·· saat 10 Ank ad Y · h. d k t nlık b d ki rı ıne rast ayan ..:ıa ı gunu sa::\ 
1 

f S t 1 K . bın adet maru , ın eme ar a enışe ır e omu a ınasın a · salın 
11 5 d kapalı aırf us;.ıliyle alın K 1 e ı a ına rr.a omısyonun - d 11 b · ad t eşil sa alma komisyonunda yapılacaktır. 

1 ak
' .. a .. k k ul fan alınır. Eksiltmeye girecekle- may anobz? d ınt taze Y _ -

m uzere muna asaya on - . lata 11 ın eme e sogaııın 
t 

an 2490 sayılı han unun 2 ve k aı' 1 k ·ıt . 14 N" 2 - Muhammen bedeli beher metresi :ı lira 10 kuruş ve muvakkat 
muş ur. 3 .. dd . d .. .1 ap ı zarı a e sı mesı ısan 

ı 2 - Muvakkat temina ı (1237) nc·~-lmate eıf'rlın e t ?01~fterı ekn Perşembe günü saat 15,30 da teminatı 3o46 lira 68 kuruştur. 
, 1. (

50 
ku 1 t ·;esah e mına \ e eK ı me • 

ıra ) ruş v ı.ıp, şar names; la · 1 b" l"kl ·h l t• Tophanede Levazım amirliği sa 3 - Şartnameler 2 lira mukabilinde satın alma komı·syonuııdan alı-. .. .up rıy e ır ı e ı a e saa ın -
Saçlarını ko .. klerini kuvvetı.•ndi- komısyondan htor gun parasız o- :l b. t 1 K . tınalma komisyonunda yapıla - nabilir. . . en en az ır saa evve oırus- · 

larak a!ınab~ır.. ·:ona verme'erl. •784• •1728• caktır. Hepsinin tahmin bedeli 4 - İsteklilerin şartnamesind e yazılı vesikalarla beraber teklif rir. Dökülmesi"i keser Kepekleri 3 - Isteklilerın 2490 s:ıyılı ka 5450 lira ilk teminatı 408 lira 75 
nunun tarifatı clalıilınde tanzirr ur. h. OT ho ront- kuru~tur. Sartnamesi komisyon- mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona ver-

liyetini artırarak saçlara yeniden 

hayat verir. Kokusu latif, kulla -

edecekleri kapalı teklif mektup- da görülebilır. İsteklilerin kanu- melen ilan ol.ıınıır. (2007) 

l larını en geç belli gün ve saatten I (Naklet•;. • . ikalarile beraber teklif 
b . t ı· k d Ka S 1 nı ves G · N ır saa evve ın·~ a _ar sını- ir :eci tramvay cadd~sindr mektublarını ihale saatinden bir azıantep afıa Direktörıü ... nden • 

1 paşada bulunan Komısyon Baş · Viyana oteli yanında hastaları- t vel komisyona vennele - _K...;f_bedeli_ - • nışı kulay bir saç eksiridir. 

INGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU • ISTANBUl. 

kanlığına makbuz mukabilinde nı her gün kabul eder. :-a •4e6~ •• 1707• -.- Mahalli 
vermeleri (1722). Telefon: 24i31 · Lira Kul"Uf 

••• f!sküdar mı.Dtakası tapu sicil mu- 19446.75 Tahta köprü 
1 _ Tahınin edilen bedeli (24, Üsküdar mıntakası tapu sicil mu - hafızlıgından : . . .. Melikin!ı 

300) lira olan (9000) metre elbi- hafızhğından : Beykoz paşa bahçe - Incır koy.de ı5796.20 
selik kumas 19/Nısan/1938 tari - Bey kozda paşa bahçe - incir köy- eski 15 yeni 29 kapı sayılı ve Su - 15795.!0 Alagöz Banısi 
hine rastlayan Salı günü saat 14 de eski 28/2 yeni 2 kapu sayılı ve leym:" veresel~ri arazisi ve Rı:<'ep Bedeli keşifleriyle mahalleri 7ııkarıda yaulı Gümrük Jı:ar&kolları-....,. ... _____ İ•••••••••••••••••• te kapalı zarf usuliyle alınmak \. tanfları Süleymanın evi ve bahçesi ve muşte:eklerı ev v~ v~lerı ve nın inşaatı kapalı zarf usuliyle eksi ltmiye çıkarılm . d t l"b h 

1 v zere münakasaya konulmuştur. ve Nurettın ve Mahrin bahçesi, F~ tuğla fabrikası yolu il çevrili bah- ·-· ' ı~ ıse .e. • 
1 

zu ur 
atan bu• Defterdarhgından : 2 -Muvakkat teminat ( 1822, min çavuşun evi ve bahçesı, ve Su!- çeli evin tamamının, arasasını otuz etmedigınden 2490 sayılı kanunun kırkıncı maddesı mucıbınce ve ev-

Lira S. lira (50) kuruştur. Şartnamesi, taniye tuğla fabrikası sokağı ile sene evvel (sabık Şeyhülislam sa - velki şartlar dahilinde bir ay müddetle pazarl.ı,ğa konmuştur. İhalesi 
Sı\ı. • ._. parasız olarak komisyondan h~r çevrili bahçeli evin tama'mı, Rrsası bib Molla) nın arazisinden ifrazen 25/4.1938 tarihine müsadif Pazartesi. saat 16 da Gazianteb Nafia Müdür-

""'\• u\DA.: Raci Hüseyin mahallesinin Ayaynrgi sokağın- ( kk h"b · d ) gün alınabilir. ~tuz sene evvel (sabık şeyhiilislim ve haricen Ha ıya 1 esın en ve lüğünde müteşekkil komisyon tara tından yapllacaktır. 
,., da eski ve yeni 1 ı sayılı evin 00 da 4 hissesi 26 67 3 t teklil · 2490 1 k S hib M 11 ) · · Hakkının da üç.,;;, yır· mi de üzeri-
"~'t - .s . erın . . sayı ı a- a o a nın arazısınden lira - . , _ . Daha fazla malfımat almak istiyecler Gazianteb Nafıa mudürlü-

O<'>Lti!:DA: Yenişehir mahallesinin Demirhane ve Keklik nunun tarifatı dahilinde tanzim zen ve haricen satış suretile iktisab- ne evı kurduktan sonra bahçeli ev •.. .. . .• 
edecek! · ita lı t klif ktu , d Ö . - 11 Ra . olarak 324 tarihlerinde yine bari _ gune murcaatlerı ilan olunur. (2011) 

solcaiında eski ve yeni 16 sayılı ev mahallinin erı pa e me p- ,arın an merın ogu arı sım ve !--------------------------
.. ., 5(24 ve arsa mahallinin 5/12 payı. 75 oo larını en geç belli ~n ve saat - Emin, ölü Raifin varisleri Ayşe ve cen satışından, ömer oğlu Rasim Er 
"«'t ten bir saat evvc>lıne kadar Ka - İhsan ve Sclahattin ve Hafize ta _ gine tarafından senetsinien yeni -

OCLUNOA~ Kazancı mahılle sinin Tatıırag· ast aokagın" da d k .. t·· • ·· · il k ta sımpaşada bulwıan Komisyon ı·aflarınd;ın, senet !sizden adlarına en tapu u ugune geçır ere -
eski 12, Y'!fll l()..14-18 ve 20 sayılı ve 216 met- Başkanlığına r'.ıakbuz mukabilin yeniden tapu kütüğüne geçirilerek pusunun verilmesi istenilmişdir. ~u 1936118 

re ve 77 desimetre murabbaı münhedim apar- de vermeleri (1723). tapu senedinin verilmesi istenilmiş- talep 1515 No. lu kanunun ~tbik Em1ik ve Eytam Bankası tarafndaa Beyoğlu İstiklal caddesinde 
kan arsasının tamamı 975 ('() DEVREDİLECEK İHTİRA 1 ir. Bu talep 1515 No. lu kanunun şeklini gösteren nizamnaınenın şu- 331 No. ıh mukim Sava Paskalidis ale,tıine açılan alacak davasınd&n 

t tbik kl. · ·· t · mulu dahilinde görülmüşdür 27 / 
Kalçacı Hasan mahallesinde Makasçılar ;;oka- BERATI a şe ını gos eren nızamname - · dolayı müddeaaleyh namına çıkarılan davetiye varakası ikametg<1hı 
ğında eskı 1, 3, 7, yeni 1, 5 sayılı ev ve dük- •Haşaratı itlaf vasıtası hakkın - nin şumulu dahilinde g~r~müştür. Nisan/938 ç~şamba günü saat 14 meçhul bulunduğundan tebliğ edil emiyerek iade kılınmış ve r..ıahke-

daki ihtira için alınmış olan 9 Ni _ 27 /Nısan/938 çarşanba gunu saat 14 de yerınde mceleme yapılacakdır. . • . . k il . 
lttr kanın 1/120 payı 42 00 san 1936 tarih ve 2189 numaralı ih- de yerinde in<·eleme :ı apılacaktır.Bu Bu bahçeli ev üzerinde herhangi bir mece ilanen tebligat ıcrasına arar ver erek mutiakcme 19/9/1938 

ZGUNCUKTA eski Bağacı, yeni bahçe sokağında eski 19-21 üra beratındaki hukukun bu kere bahçeli ev üzerinde her hangi bir sebeb ve suretle müllı:iyet veya sair Perşembe günü ı;aat l4 e bırakılmıştır. Müddeaal~yh Sava Paskafü:lis 
tıman ve dükk!n arsasının tamamı 975 00 başkasına devir veyahut mevkii fil. sebeb ve suretle milllı:iyet vya sair alılkaları bulıınd1.tğunu iddia ede - yultanda yazılı giin ve saatte ya bizzat veya bir vekıl göndermek şar-

Yu" .. .. le konmak için icara verileceği tek- alaka iddia decekler varsa evrakı cekler varsa evrakı müsbitelerile üyle mahkemede hazır bulunması ve dava barit usule L bt olduğundan 
~. "anda yazılı mallar 15/4/938 Cuma gunu saat 14 de satılacaktır. . · b"tel il b. likd ., .. · · tahkika ·· ·· kadar 938/ "llış be . . . , . . . . . lif edilmekle bu hususda fazla ma- rnus ı er e ır e tahkikat gu- bırlikde t gunune ibru ve irae edecei,>iniz delilli mür afaa esnasında de·k iraesi mecbu-
Glıınu dei".1c ıstikrıızı dahili ve '!'o 5 faızli hazıne tahvillen de kabul lCıınat edinmek isteyenlerin Galata' nime kadar 938/264 dosya No. sile 265 dosya No. sile muhafızlığunıza ri bulunduğu ve gelmediğiniz takdirde gtY11b kararı :; edılmeksizi.ıı 
t'r r. 'l'alıp!Prin %7,~ pey akçelerini muayyen vaktinden evvel yatı- da,Aslan han 5 nci kat 1 _ 3 numa- muhafızlığımıza veyahut tahkikat veya tahkikat günü yerinde iş gören k il •. t bl"- k ' 1. l.ıın alt l) f • .. .. . d . .. b al ,,._ 1 gıyabınızda arar ver ecegı e ıg yerıne geçme u,,,, ı an. o ur. 
ııu_ · e te.'darlık Milli Emlak m üdürlügünde müteşekkil satış ko - ralara müracaat eylemeled ilan gunu yerın. ~ ış goren memura baş memura aş vurm arı ......... o u -
~T1>tı: ırıuracaatleri· (F) (1741) olunur. vurmalan ilin olunur. nur. (

2017
) 

fstanbul Birinci Tıcaret Mahı<:en sinden: 
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Bu son keşid~.nin . en 
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• 27761 No. biletle 
Arnavufkög, Köyiçi, Bostancı çıkmazı 3 No. da 

BAHÇIVAN BAYRAM KAZAN Dl 
Parayı derhal N t M E T G t Ş E S İ N D E N aldı. 

. ' . 

6 keşidede\ ~ müşterilerine tam 

' 
net para dağıtmıştır. Gişemiz, bu hakikati isbat için 
kazananların fotoğraflarını bir araya getirmiş ve bu 
suretle büyük bir "BAHTiY ARLAR SERGiSi ,, 
hazırlamıştır. 

Bütün İstanbul halkı bu sergiyi görmiye davetlidir. 

N -iMET G-i,SESi · 

Müşterilerine bila istisna her keşidede büyük 
ikramiyeleri kazandırmaktadır. Bu sebebdendir ki 

müşteriler, NiMET GiŞESiNE paralarını bankaya 
yatırır gibi emniyetle veriyorlar. Ve gene bu 
sebebdendir ki NiMET GiŞESiNiN sattığı biletler 
hergün para gibi kapışılıyor. 

1 

, ____ ı __ .-:ıı __ -.oı __________ ,, 

Siz de beklediğiniz mujdeye bir an evvel kavuşmak 
istiyorsanız şu adresi belleyiniz. 

lstanbul, Eminönü, lJo 16, Telefon : 22082 

• •' 

~· . 
• ... 

-
' .. 

' 

Bu resimde: 

HACI NiMET ABLAYI 
ve Qlteslnln zengin ettlAI vatandatların resim• 

lerlle dolu albUmUnU görUyorsunuz. 

Dünkü keşidede kazananlar: 

200,000 L i R AY• 
Arnavutköy, Köyiçi Bostancı çıkmazı 3 No da BAHÇIVAN 
BAYRAM kazandı ve parayı derhal NiMET GiŞESiNDEN aldı. - -----

40,000 . L i RAY• 

14.178 No. bilet sahibi 
Demirköyde tanınmış Ziraatçi Bay N A C 1 
kazanmıt ve parası Gişemden verllmi,tir. -
25,ooo L i RA 

8709 No. bilet sahibi 
Beşiktaşda~ Fırın sokağında 7 No da 

Bay N A Z M i kazanmış ve parasını almıştır. -
20,000 LiRA YI 

31795 No bilet sahibi 
Beşiktaşda kasap Şükrü kazanmıştlr ve parasını almu;tır 

ı, ... __________ mıı:;ı:ııım;a--·---·----.... ------..------
D i K K A T : Ye n i biletlprimiz gelmiıtir. 

1 LiRADAN SATILIYOR. 
• $iparişler seri ve muntazam gönderilir. I 

. .. • 
• • 

Yalnıı son altı ay zarfında hiç bir piyango gişesine nasib olmıyan nimet, 
NiMET .ABLAYA nasib olmuş tam 24 büyük ikramiye çıkmıştı~r. 

< 

-s. 


