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Sayı: 424 En son Telgrafları ve Haberleri veren Akşam gazetesi 
Telefon No. 20827 
lst. Nuruosmani ye cadJesi. 

r SAGLIK KUPONU "°' 
Bu kuponun yirn.i tanesini topfoyıp 

idaremize getiren o.;,. ... ,ı,1t('Uirı.~ nnız SOl'i 

TELGRAF•ın birinci sın./ miitcha:;sıs
lan tarafından mecca1'c'l tedavi edil•· 
ceklerdir. Kuponlar. her giin idarciıane
mizde deği§tirilmektedir. --

-- - - - -~ "'!"" __ ........... ~~~ ..................... ---........ !!!!!!!!!!!!,,........~""""""'""""""'""""""'"""""'""""'!!!!!!!!!!!!"""""""""""""""""""""""'~ 

ey'etimiz s 23 el raddan ayrıla-
;a~, Cumarte · s ba ı __ şehrimize dönecektir. 
llı;gün Belgradda: Londra, Roma, Sina ya, Atina müzakerelerile diğer beynel. 
!~.lınes'eleler bir defa daha görüşüldü ve her biri üzerinde Türk-Yugoslav 

g0tuşlerile Balkan Birliğinin veçhei hareketi memnuniyete şayan görüldü. 

C..1&ı Bayar, Stoyaillnovl9 ve Tevfik Rüşdü Ara~ diinkli müzakerelerden sonra Haridyo Nezaretinden çıkarlarken ... (Fotoğraflar, Başmuharririmiz tarafından tayyare postasile bugün 12 de Be\grad'dan gönderilmiştir.) 

Qfayda tazyık, zulüm, tecavüz sürüp gidiyor, vatandaşla 
~~ bir türlü intihab serbe tisine kavuşamıyorlar ... 

ra muza~erelerı'!e de bu~uk hır düzeltilmesi bekleniyor 
s ehemmıyet verılmektedır. 
~l4/f jf.ETiAR .BiR ZAT 
'.~~ ... _DIYORK.I: 
~te fa. t ng<i:sla v dostluğundaki yüksek ka-

nı• • q~ n·t ..1 her vesile ile tecelli ediy0r. Bal· 
1\f ltıı ~. • 
1 ıf~k g'ının ve Türk - Yugoslav d0stluk ve 

ae· ~. ı. 101n s lh ı h. · b"' "'kt.. M .. :eıt k u a o an ızmetı uyu ur. uş-

~; ~ıt h;ıt ~~iliyetlerimize, kuvvetimize mütesa

h' 

e11;etierimize inanıy0r ve görüyoruz. J 
~~ - -ıJ~· . grad 12 
<ıt1.'rıJ;Ybr) (R••muharririmizden, makineye verirken telefonla 
ı · "• 4r. - Ba~vckj( Celal Bayar' la Stoyadino.-iç ve Hariciye Na-

td·· ·•tııd k. l ltn q l\ı,nr a 1 ıesmi konferans bugün saat 12 de başladı. Bir saat 
~· ile 1'i ~tan. ·n d~ıt.ım~<nııdan ıcnra pek hc<u~ ,.~ mütebcs.•inı 

1 
.•lind •ıarctten çıkan Başvekil ile Vekiller saat 1330 da Türk 

d~~ (ihtıı~-~~rilen hususi öğle yemeğine ı:ittil~r. 
ı,~.a ııı.,.,,tın~ t::öre, Stoyadinoviç ile Başvekilimiz arasında büt!in 
>j~I •I.• CÖıd tlerı b_ugünkü konferansta bir kere daha birer birer ve 
!.~il •rıte n.ı~" ı:eçırilmiş, ve . h~r biri üzerinde Türk - Yugoslav &ö

de lttkik an. Bi.rliğinin vechei hareketi şayanı memnuniyet bir 
•dılıniştir. (Devamı 6 ıncı sı.lıifede) 

Etiler Atatürke başvurdular, mü
messil Garo Ankara kararlarını 

tatbike hazırlanıyor 

Ulu 
Şefe 
Bin minnet ve 

! Şükran 
Partiye ve Ankara Be· 
lediyeslne yeni teber

rülerde bulundular 
Ulu Önder Cumhur Reisi Ata • 

/ Halayda seçim sıralarında yeni - Garo"nun, Beyrnt'tan dönmesini 
den tazyiklerin başladığını evvelce müteakip bilfiil haşlıyan seçim iş • 
yazmış, bu tazyiklerin günden güne !erinin ilk merhaleleri alınırken ye
arttırılmakta oldugunu haber ver - niden birçok kanlı hadiseler olmuş, 
ıniştik. (Devamı 6 mcı sahifemizde) 



Şeker hastalanm düşünelim ! 

Yeni bir 
Spor klübü 
Kuruldu 

45 dereceden 
Fazla rakı 
Olmıyacak 

Fransız güzellik kraliçe
leri memleketimize 

geliyorlar 
Yazan • S ER D EN G E Ç T 1 Halk Partisi kamun ocağının hl-

• mayesinde birleşen cYeşilköyıt DUn Mecll•de lnhl•ar1ar 1938 Pari ve Fransa .. l 
Bir gazete7e bir okuyucu müracaat ederek töylece dert yanıyor: gençleri, bir spor klübü teşkil et - bUdcesl mUzakere ve S guze • 
- ~endim, diyor, doktor ban~ halis çavdar ekmeği y~me~ li~- mişlerdir. Bu sureUe bu mmtaka - kabul edlllrken bunada /ik kıra/i1-e/eri hakkında şayanı 

dır dedı ... Her fırını dolandım. Halıs çavdar bulauu.zsın dedılcr .. Benım d k" B t .. .. h t karar ve iJdJ y 
"b" b"" ~ ......... h 1 • • a ı aru gucu sa asının en anın- r d•kk f b • k b / d gı ı unca 9-.& asta arı var. Hepsı aynı sıkıntıvı çekiyorlar!. Çavdar .. .. . .. .. .. f Q ır me tu a ın l 

buğda~tlan daha •ıcuz iken ekmeii nin pahalı oİmasmdan vazgeçdik, mış oyuncuları ile muhit gençleri- ~utçe mu~~erelerıne dun Buyuk 
hi ol halis d bulab"1--L r nin spor ihtiyacını tatmin edecek Millet Meclısınde başlanmıştır. İlk 

ç mazsa çav ar • ._... 1 k · h' 1 ··d·· 1..... 1938 · b. k da g f ·ım· f o ara ın ısar ar umum mu ur ugu c Paris güzellik kraliçesi.. ile sa 1938, Izrnir enternasyonal fuarı-
Hu hic:are lıastn okuyucunun hakkı var değil mi? 7,avalh hasta, ır urum mey na e ırı ış ır. .. . .. .. . . 

d k h 1
. .. . . . •• • . Kl .. b.. B k 1 • D l=-t H butçesı muzakere olunmuştur. cl938 Fransa guzellcr krahçesı•; nın açılışında bulunmakla çok bah-

eme , ( a ıs sut) gıbı hahs de çavdar ekmegı ıslıyor.. u un aş an ıgına ev c: a.. ın· h" 1 '"d"' }"'ğil b""t A. to ta t · d ı k ı 
ısar ar umum mu uru u - gus s zmır e açı aca o an . 1 1 · b"ld" ki 

Çok doğru!. Bu kabil dertli vat anclatların dertlerini dütünmeliyiz. va.yo.lları Mü~ür~ Ab~ull.ah seçil - çesi umumi bütçenin varidat kısım- beynelmilel fuar vesilesile memle. tı=a~ o ~cak ırını, saze ı ı~~e e 
Meselede hastalık da mevzuu bahsoJ41uğu için geciktirıniye gelmez. mıştır. Bu yem klub; şımdıdcn rnun_ ları içinde en yüksek rakkamı teş- ketimize gelmeyi kararlaştırmıslar. buyük hır zev~ ~uyarız. Bu ~yı .ba-

Efcndim. ~apılncak şey şudur: Çavdar ekmeklerine de (halis çav- tazam bir program altında mesai- kil etmektedir. dır. " yan, bu ayın ıbtıdasında s~çılmış -
dar) diye dddi birer yazı yazılsın!!.. sine başlamıştır. İlk sözi.ı İzmir raylavı Hüsmi Ki- Marsilyadan bir vapurla doğruca ler. Bayan Paris 1938, Paris şehrinin 

* * 19 Mayıs gençlik ve spor bayramı- tabcı almış ve bunu bir falihayır İzmire gelecek olan bu iki genç ve cSefiresi» ve Bayan Fransa 1938 
SOKMADAN OLMASIN! na iştirak edecek olan klüb şimdi- addettiğini söylemiştır. güzel Fransız dilberinin; oradan biitün Fransa genç kızlarının mü-

Biz ihtisasa hürmeti biJmeyis delil mi! Bizde kime ne sorsan mü- den hazırlıklara başlamıştır. Bay _ l!ü.~nü . ~ıtabcı; . bundan sonra şehrimize de µğramalnrı ve burada messili sıfatile Nevyork cnternas-
barek o işin biilhiilüdür. Onun için belediyemizi ihtisasa hürmette bu ··ı k" .,1 .... cTutün lımıted şmceti" hakkında birkaç dans ve şan müsameresi ver- 1 · · ·· d ·ı kl d" 

ramı mu ea ıp ~ mayıs pazar gunu .. • . yona sergısıne gon erı ece er ır. 
kadar ciddi davrandığı için takdir etmemek kabil değil Gazeteler ya- butçede fazla .afsılat olmadığından meleri çok muhtemeldir. Ve bu hu- 1· · d k "'d"l · · k b 1 t k 

· Yesilköyde gündüz bütün federe d la :ı_:. t . zmır e Pu ı ermı a u e mc 
zıyorlar: Yeni yapdacak asfalt yollara ait projenin de bir defa teJtir ıı: o yı ŞUUiyet e mıştir. susta bazı tiyatro ve sinemacıları- . . . .w. . . . • 

-t L---- 1 f ... __ -rül· • L-- --.:ı • olmıyan klüblerin ış· tirakile bir res- tnhısar· lar Vekilı" Alı' Ran Tar mı . d"d + ...... bb- . ısteyıp ıstemedıgmızı bıze lutfen mu e._. ara ınuau co mesme .ııuırar vcrunuş... a - z; şım ı en ""~ use geçmış - .... 
Ne iyi. defil mi? .. Pekili, medemki bö7Jedir, m.ahtereım mfiteı ... ..,. migeçid yapılacak, ayni gece Yeşil- han bu şikayete cevap vererek ctü- lerd;r. bildınnız . 

.. ht•Wtbıki umumı. hWua da .bir çare lnda!_ köy palas oteli salonlarında klüb tün limited şirketi• nin büyük bir Diğer taraftan iki kraliçenin bu Madınazel :aris _ ve .Madmazel 
* * tarafından bir de (Gen lik balosu) inkişafa mazhar olduğunu söyle - seyahatlerile, bizzat, cFransa pro _ Fransa, fevkalade guzeldırler. Ayni 

fANB MİT.. verilecektir. ç miş ve tütünlerimize hariç piyasa- paganda ve turizm kol'J}itesi,. meş. zamanda mükemmel şan ve dans 

Dillkti guetelerdea biri, saki lmmhua ....... tabi)aunllf gibi, larda ve bilhassa Londrada yeni gul olmaktadır. Mezkur komite ta- artistleridir. Ve fuann muhtelif 
bir haberi .,c;,.1e yazıyor: l l.ı•llı"' ~üşterile~ b.ulunmasına çalışıldığını 

1 

rabn~ evvelki gün İzmir Beledi- l müsamerelerinden başka, şehrin ti-
- Bir ÇOCtlk daha lmJ1171l •lttW.. l.rl. ı ilive etmıştır. ye Reısı doktor Bay Behçet Salih yatro sahnelerinde veyahut fuarın 
M-•filı pzetenin belki tle hakla •ar, kimMllr. Bundan sonra Çknakkale saylavı Uz'a şu müracaat mektubu· gönde- tiyatrosunda, halkın zevkim tatmin 
BeYd "· .. ~·de, • tasanur edilen çoeak laahçeleri için iane B a gram Ziya Gevher Etili söz alarak so de- rilmiş ve yapılan teklif, İzmir Be- etmek üzere, şan ve dans etmeyi 

toplaaıJW!I. n;_ce yüks~ldiğindeki rakılard~ ~i- lediye Reisince kabul olunmuştur: 

1 

reddetmiyecekler.. 1 * * Gecelerinde kiyet etmış ve bunun çok buyuk Bay; İlk posta ile cevabınızı beklerken 1 

KOllKU NEDi&T zararları olduğunu, rakının bizden Bayan Paris 1938 ve Bayan Fran- derin saygılarımızı sunarız.• 

Diğer bir pzetede korka hakkında uzun bir makale yazarak kor
kuyu (inMnaln bazan birleştiren, buaıı daiıtan kuvvet) diye tarif et

çok içildiği Yunanistanda bile, 35 =========================== 
lstanbulun elektrikle dereceden fazla rakı satılmadığını KOÇO K HABERLER 
tenviri mes'eleslnl bir söylemiş ve rakı yerine şarap ve . 
kerede Prost tetkik likörcülüğümüzün inkişafını te -tikten SOlll'8 fU suali soruyor: 

- Korka Dedir? 

Bu kadar mun makalelere ne hacet ki?. Cevabı basit: 
1 

eciltJcek menn~ etmiştir . . * Ayın 23 ünde Cenevrede top- * Yeni bir kabotaj kanunu ha-
Milli bayramlarda şehrimizin İnhisarlar Vekili ~un~ ~a cevap lanacak olan istişari afyon konfe - zırlanmıştır. Bu y(;nı proje ile ha-

- Ltanbulda brpdan karşıya çivili yerlerden ceçnıekür!!.. 

** 
muhtelif semtlerinin ve bu meyan- vererek Sıhhat Vekiletının 45 de- ransına hükiımetırniz namına işti - len mer'i bulunan kabotaj kanunu
da Çamlıca tepesinin elektrikle rec~en fazla _rakı yapıl~~~~; rak edecek heyet seçilmiştir. j nun tatbikatında görülen pürüzler 

ota HiKAYE tsMbdN TASHbd_ 
muntazam surette tenvir olunması 

Düa Hikmet Münir arbdaşımn bir hikiye yazmış. İsmi tuhaf: için Belediyece bir proje hazırlana-
Bir parmak iple asılan adam! Bilmeyiz amma, herhalde bu isimde bir . lurunak .. Naf V 

İnhisarlar Vekaletinden ıstedığını, Afyon inhisarı 111üdtlrü Bay Ham- ortadan kaldırıfmaktadır. 
fakat bunun derhal tatbikinin kolay za Osman Erkan da bu heyette müw * M ·r v k'l t• ·k k ed w v aarı e u e ı yu se t -
olmadıgını, pe~derpcy ~apı.lacagını şavir murahhas olarak bulunacak- risat umum miıdüru Ba Cevat dün 
ve ayrıca İzmırde yenı bır şarap tır ak h · d Anky ~~-f . · 1 w • • • şanı şc runız en araya u 41 e-

kiletine gönderildiğini yazmıştık. a~r~kası tesıs 0 unacagını bıldır - Oda; yalnız yıkılma tarıhi yak - , kel etmiştir. 
ı.ı b . . b. mıştır. ı· l 1 b .. d . Nafıa Vektueti, u proJenın, ır . • aşmış o an ara u musaa eyı vere- Mumaileyh· ılk t-.Jr· at Bundan sonra diğer bazı saylav - . • L-u ıs umum 

defa da ıehrimizde bulunmakta o.. lar söz almı"lar ve bazı münakaşa- cektir. _ . müdürile beraber ay sonunda tek-
. . . .. h B p OJ& * Türk tarıh kurumu asba,kanı h . . d ed kt" 

• • rak tasdik o uzere ıa e-
yanlışlık olatak. Bu (bar parmak ıple asılan adam~ değil. (bir parmak 
iltle asılan etek!) olsa gerek ... Zira, zannederiz, muhterem arkadaşmm 
W-Hlda atıla• laalis sucuklardan bahsediyor!!. . .. 

** 
MEKTUPLARI AÇMADAN ATF.ŞE ATIYORMCŞ ... lan şehırcılık mute assısı ay rost lardan ve ufaktefett bazı tadiller - B Af t d.. k k" k 1 rar şe rımıze av u ece ır. .. ayan e , un a ·şanı ı e spres e .. 
Bir paete Greta Garlto'Ülı 'ba Mederken tö~le db'•: tarafından tedkik olunmasına lu - den sonra İnhisar Jdaresinin bütçe- şehrimizden Romaya hareket etmiş- - Dun Karaburunda ve kara su- . . ... ıiil8 
- Greta Garbo, sevgilisi Stekavski ile bera1tar italJada Cimbnn zum görmüştür. Mezk\ır proje, bu si kabul olurunu~. tir larımız dahilinde balık avlamakta * Maarif ~ucJ~r eP 

Ylllismda otururken ıttnde bet on mektupla ftalyadald hayranlanndan k dl B 1 d" . d 1 uş 0 • i olan 2 Yunan motörii. görülmüş ve yet ve ecnebı rrı-kt 
•irkaç hediye alıyordu. Greta Garbo bu paketleri, mektupları açmadan ma sa a e e ıyeye ıa e 0 unm - B k k• k * s~n~ul. utn~mi hapi~anesinin kısa bir musaderneden sonra bun - mim göndermiş ve 
ocaia atıp yakıyordu!.. tur. U 8 fam 1 OnSer yıkılma ışı hır muddet .~en kalmış- !ardan biri kaçmış ve Aya Eleni is- lerin maaşlarının her 

Ae87fp teY deifl mlT Aeaba Greta Garbo da bir miiessesede miidiri D d .Şehremini Halkev! ar kolu tara- t~r .. Buna sebep, so~ gunlerde şeb- mindeki diğer motör J i yaralı olan man verilmesi ve bel 

Ogv u a fından hazırlanan senenin son or- rımizde ylkıl.acak -~ınalarm ç.ok ol- 4 tayfasile beraber yakalanmıştır. paralarını almak i<;Ul 
umumi mi olmuş?!.. d 1 l -t hhitl f kestra konseri bu aqam 21 de ması o ayısı e mu ea erın az- * B il l . . .. A ·b· dini ak f v-a 

G k d 1 d 
. . . rez ya aşu:tlerı bır hükiı - gı ı v ı "'J 

1 
enç a in arımız a Fransız tiyatrosunda verilecektir la yıkma parası ıstemelerıdır. t d b . • - .. d rilm ·ni ........... ...,"'"'. 

Dost Yugo 1 r. k t • · . . . . . . .. me ar esı yapmaga teşebbus et - gon e emesı 

S av e lp Elli kişilik senfonik orkestrayı Bu ış ıçın hazıranda yenı bır mu- . 1 b h . . . . . 
mış er, a rıye nezaretim ışgal et - halde mekteplerın 

N Tenl's oynuyorlar Profesör Seyfettin Asal'ın talebesi * 27,000 liralık v~rgi "kaçakçılığı mi~ler harbiye neT.aretil cumh _ dah -•-'-
azınn ın mihmandarı El arabası ge~ç. musik~ san'atkarl~ımızdan yapt~ğ~ı. dünkü~ sayımızda. h.a~er ri;'aseti dairesini de işga~e uğra':- miş:r.mUVilllA 

D b k d k 1 Mufıt Hasan ıdare edt'Cektir. verdiğimız, Beyoglu Ennenı kılıse-I mışlar ise de hük · t ·1 t af ıeri 
Tayı"n edı"ldı" Belediye r .. ı .. ıııı.. r .. ı.....ı-ı.~e nak- lrar1 a 1r a uru an . ..tevell· h ti ..+ 1 •ıme çı er ar ın- * Alman gazete l ı ~ ~auu-.. Programda cHaycln"in, Militer 11e11 aı mu ı eye •11 .. en meno una- dan perişan edilmişi rd" askeri 

liyatta kulJamlacü olan •el araba- ilk tenla kordu için bu· f . . M , d kız k caktır e ır. paratorluğunwı 
1 onısı, oza.~t ~n sara~ an . . a- · . .. Asilere elebaşılık eden bir amiral dar siyasi bir varlı.1' 

MemWıetimize geiecetmt luıber lan· için .kart bir •tip• tesbit et- radan mUhlm bir baga çırma uverturu ve saıre gıbı garp * Almanyadan lımanımıza mu - ··ıd·· .. 1 .. t '· .. . 
verduw-ı. Ymroslav Harb" e x d lldl . h ek _.... De . o uru muş ur. soylemektedir 

&&- - ıye v m.iitir. 9un er musikisinin en meşhur eserleri var- tevccihen ar et onıen nızyolları . . . · 
BahriJe Nazan Orgeneral Mariç a- Bu eni ti el ar:\balan 0 60 met- Diyarbakırda geçen sene teşkil dır. Gençlere muvaffakiyetler dile- İdaresinin •Trak· vapuru ayın 191 * Yenı. ~~l oknan _ •l_?P~_akj~-------111"1 
ym 1'1 liDCle fehrimızde bulunacak- y p • ' . - .. riz. veya 20 sinde limanımızda olacak - mahsullen ofısı• umum mudurlu -

re gen.işliğinde ve 0,90 metre bo - edilen (Bozkurt) spor klubu bu se- ğüne uyuşturucu maddeler illhisan ,s on 
tır. faali da b"' ük" tır. neki yet programın uy ·· d ·· ·· Ba H Osm 

Dost Yugoslav Harbiye ve Bahri- yundadır. Yübeltlilf sathından iti- . . . . . Diden bir kısım malzeme alınmıt. *Rejimi koruma kanunu için bir umum mu. uru y amza an----------
N ı.. •• _ .... __ d -.. "-'-- baren 50 santimi tf'cavüz etmemek- bir genışlik ıle mesaısıne devam et- bu meyanda raket, top ve fileden .~ h lan tıı· Erkan tayın olunmuştur. lstanbuıun 

aatdan ak 
zete•id 

ye azan --.. oaa .. ca zu...- kted" B' ıl rfında .. pro,e azır mış . 
raya gilleceldir. Müşarünileyh An- tedir. Bu arabalar frenlidir. me .. ır. ır Y za . artan u- mürekkeb mühim bir baıaj yola çı- Bu proje ile •Ceza Kanunu• nun Yeni teşekkül; hazirandan itiba-
lr.aradan wıra Kayaerj ve l!akiphre Daima boyUı olacak ve geceleri yelerının sayısı 20 yı geçme~. karılmış bulunmaktadır. Klüb üyele baza maddelerinde de değişiklik ic- ren işe başlıyacaktır. 
de gidecek w :>radm da Afyon yo- sokakta bırablmı acaktır Bunların arasında genç ve munev- ri arasında bayan ınevcudu bir ım. ra olunmaktadır. * Amerikada C~mhurreisini ka-
1ile a,.. IS inde Izmire geçecektir. . .. ~ · ver bayanlar da vardır. Doğu illeri- li fazla görünmekte, muhitte fev - * Tekirdağda kocasa boyacı Sab- çırmak istiyenler ml!)•dana Çıkanl -
Misafir Gmeral fzmirden dönüşte Belediye. reisliği el arabalannın mizde ilk defa kurulan bu klübün kalide aWca uyandıran bu konDa- riden kaçan Hatice isminde bir ka- mıştır. 
Yaloft w Bana11 da ziyaret ede - geçebileceiı sokak ve yollan da tes- ilk tenis kordu da, etrafta derin bir nn artbnlmaa, ft yeniden iki kord dm, erkek Juyafetinde olduiu hal- * Hitler, BerUnde tarif ve tasvir 
cettir. Mllwnendarbiuıa General bit edecektir. Bu arabalara 50 kilo- alaka uyandırmaktadır. tesisi etrafında tedJrikler yaplmak. de şehrimizde dodprken dün yaka- edilemiyecek derl.'cedf: muhtefem 
llUl&afa Olb tayin olunmQftur. da fala yGk bnulnuyacaktır. Şehrimizden bu müessese için ye_ tadır. hınmıştır. merasimle karşılanmqtır . 

.. 

llinlarm ı S.; 1 
verenler ki .. 

- ile ..... lmun? Ondm büJ(lk - Eler' kabul edenm biz tqm- medin mi! Günahı boynuna amma tedilfni Peyman 
kıı1mpı1111k lllllda nr. mat istiyoruz. ben bu işt.e bir terler eeztyorum. - Sen de tendi 

- lblc .... Mal6m Ata.. - Siı.den iJisi obıcat delil ya... - Ne gibi? kunıyonun ·~f .. 
._,_ ...ılktan bet kurut u- - Biz de lbden iyi n sahibi ne- ı z L AR -Ne olacak .. Bu ifin altında Yu. de gel bana _._ 

abınk bı(lllJı lrtsken MnJOm a- reden buJaealnT , sufwı parmağı var gibi geliyor ba- - Kırk yıl b6"8 

la '*'8J .a,tlmek lata lllll yak- Karat Efendi ~ beni se - E D E B I ~OHAN: 7 na .. Sen ne dersin? çıkaracak deilbdD 1"-
lafb. ••·Şimdi dülrlrlna ulrayıp kendi- • - Ne tuhaf düşünceler bunlar ıelecek Rll et.: e~_ ..... 

- -., • ~Uy1111kt1n .._ - dan•pc..,. Biz UJUtUrUZ am- Yazan : Nezihe Muhiddin Meryem? cMtln Kette~.::; 
llm •? ma ince bdlD lamu 1IJ1lfllWı. - Arkadaşının omzunu okşayıp masaydı da bir aa 

- Bira bmli dinle 111.,... ifa. - A o nam 6 )(nltbn ala? Er- birine g(llümsiyerek mutfağa gir - şeyi etelemek istlyen gizli bir balat - Omun wı benden üstün akıl- şeytan şeytan gülerek: saydınız, ile mde 
nım ... Yanm mt IOD.l'8 bizimki 81- Dider ~ bdına W mı dikleri zaman Mazlum Ağanın paslı vardı. hmı- Şunun llÇllrçnt Naciyenin _ Sen de d d azlıktan öyle o kadar hor 
ıre ,eleoek... cfilterT .. ve.hınltılı &eli,~ 10kakta boğuk Bu sefer.~ ..nlu: oifanda &6zü_ ~gibiydi değil mi! gelip durma..v~ ';ece u~inl &6- giyinip lmpnsı~-_ Bll1' 

_ İJi Ja. buyursun ... Biz evdeyiz. - Or~ oyle amma evde o~a- boguk aksederek tükeniyordu. Mer- -; Sen nıçın bu işe bu kadar Pi- Pe~ yuzwıü bunqturar~:. rünce apışıp kaldı. Farkına ,.arma- eline aı cfökebilkle 
- llisafirlije gelecek değil. .. Te- cak simniz · Elll11me karşı geçım yem: . . . tm. . - Bilmem, anlıyamadım .. ?edi. dın değil mi sanki klfir?. Seaden JUIL. _ 

melli ~ istıy" or llzım. - Zavallı ıhtiyar - dedi - şimdi Meryem mütereddid: - Sen de kapalı kutusun. İçinden b" k bil - ·· ·· dı - Neler IÖJIU~ 
&'""""'- • 1 • . ır ere e ~ozunu ayırama .. .. 

Meryem anlamamakla beraber - Ben Ay19 Hamım BeYerim doğ. yagmur altında Balıkpazanna ka - - Şapwlım - diye dununadı - pazarlıldısm PeJlllan .. Bu iş kör Naciye de buna tutuldu ya gım? .. Sözlerini ifi 
giilümsedh rusu.. dar yayan gidecek orada bir kö - ppnak değil DUll anlatayım? kör parmağım gözüne bir iş .. Genç, Boş tu.bn ~ ha jıız birliji ettin ------

- BuJursun başımla beraber... - O da seni sever. Bizim hatun şebapnda bir dam saçağına sığına - - Açıkça söylesene .Meryem. toy bir çocuk, aslan gibi bir kadın .. be-:- b"tere ktu. Uf.· - - Benim jçime 
_Allaha t 

1 
kızım Am- uysaldır- Oilanı dersen?. O da, ken- rak akpıma kadar titreye titreye - Açıkça aöyllyeyim!- önce bu Ateşle pamuk .. Öyle değil mi? rım ı e yo · . seni çok beğendi- SeO 

·· ı · d;ne ~ 1 bir... 
1 

eti halinde bir çocuktur. kısmetini bekliyecek .. Sonra Pey- işe Naciye Hanım şaşacak .. Şaşacak - Varsın öyle olsun. - Sen de bu kadar yan çizip dur. ilin ha ingiliJJce -.,...t 
ma oy esı ııenın e meae e _ . mana bakarak sordu: .aJ,;ı ım.c .. ı. b fena Ja ak. ma artık .. Peklll yakışıklı genç .. çocuğun büsb""tün ---~ 
içın konuşacak ... Canım şu oda me- Söz Yusufa gelınce genç kadın ~· ....., em~ - ÖJle amma altından çapan oj- Senin 80 suz Sermed Be inden el- u anıaJt 
selesi. .• Her akşam gürültü, dayak, düşüncesini söyliyemedi. Yalnız: --: Sen bu havadJBe ne denin? PeJlllan eski kapı yol!iafuım y(l- lu çıkar. Kadın P göre gire elin- bet dahay da insandır. Bu~nkü zil.. ~d~ 
sövmeden '\JW\dık gayri... Rahat - Sen bir kere lılurad Efendiye - Hangi havadhle? züne bakıyordu.. Meryem sesinin dekini kapt&nnak ister mi? ğürtlüjüne bakma yann öbürgün tırm k . ~ 
uykumuz kalm~dı. Senin kiralık bir uğra J:1azlt1m AğL. Konuşup tanı - -:-- Bizim odayı kiralamak Weme tonunu deiiftirerek ._Kime kapbracak amua!. Bir- ite girecek.. Pelclll olurdu bu tş. ~ .. ~edin oaif 
odan vardı ... Kıracı:' da bir udan- fU1. Siz ~uraamz yanndan tezi lerıne? _ Sen dün a1qam bir 19yler 1e - birine mutlu ollunlar.. Amma ve Wdn bizim halimiz hal ao1ak almadan ifl 
beri çıktı. degıJ mi. Jok evanm getiria - Wi- - Peklli.. Ne diyeceiiaT. zhımedln mi! - Böyle söyleme Peyman .. Kadıa deiiL •atmak iltiJGrdll-

- Evet bofLur. Meryemle peJJIWl gözlerile bir- Meryemin, plerinde kapalı I* - !fe llbi ..,.._.~ ........ wa. ~· Oör -
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·~~atı ucuzlatmak için neler yapılacak ? Maarif müfettişleri Mantardan 8 çocuk - ~~ 
1 Her t M 1 k t HAtd4 "'f)./', 

eri ı;ac~!tarafda Üstü kapalı pazar yerleri açı· 1 eme e i k d h. 1 d. ' 11 4ib0Zor{J 
~~ t1ı:~ buralara ma\ getiren nakil vası· \ ş~I~~:r~·~:ı~~ı~i a~:"e:t~ Oo:aşıyurlar ve a ın ze ır en 1 • Su hasreti 

11
. ~ın Ücret tarifeleri indirilecel< gün'erce süren şenlı tlerden son İ Yaz akşamları Beyazıd havu-

'h ·~llV&kı!U ra Almanyaya döndü. Bu zi~a- mtihanlardan s0nra; Bunlardan 2 si .f'eci sancılar zunun fiskiyeleri açıldığı za. 
b' 1 l11ııısı tlev kira'ıırı;ıın lndirllmesl için 'e re in merasim cilıC'ti gelen tel - çifte tedrisat hak- J 

1 
man civara yakın aileler çocuk-

e ecı· nı ve bUtUn t•dblrler hakkı;,ds , r graflardan, Avrupa'ı muhabiı- • iç· d h k h k ··ıd •• f larıle beraber havuzun etrafını 
~ l)enın program hszırlamos.nı emrıJttl. leri.n verdiği lafsi.ıat.tan ve ncş-ı kında da rap~r ın e ag ıra ag ıra O U. kuşatıyorlar. Fiskiyeden dükü -

1
4 ucuzıat redıle~ parlak rcsımıerden anla-ı hı:ızırlıyacaklar !. _ .. . . . . . · . len sularla beraber havuza, bu 
e '=aslı b· nıak yolunda çok' mallarla daima beslenmeli ve fiat şıldı kı çok mükemmel olrnu1tur ·' D . "h l" . t"h ~evsım munasebetile kırlarda, demır ile Hımmet oglu Ömer Kara· seyirci kafilesinin de gözlerin -
)e \r • ıt faali et . . . G 

1
•
1
d 

8
. M ı ers senesı nı aye ı ve ım ı on- daglarda pek çoğabmş olan man - can, Ali oğlu .Mehmtt Uçdemir, İb- d k l h . e~aıer . Y e geçen da bır taraftan haddı ve makul bır eçen ey u c ınyor uso • !arın başlaması münaselıetile .Maa t 1 .. .. d kız k k 8 . en suya arşı o an asretlen 

iııııJe el ının bütün O.uv - kontrol altında bulundıırulmalı ve lini Almanyada nasıl pek parlak rif Vekfileti teftiş heyetlen· memle= aukr ar yuzunk dınen hlr ve e_r e ço- rahım oğlu B.ayram Kamarİ, .Meh • damlıyor. 
'l!ıı e alciıg" 

1 
b ühim" • • • • • tt k ı1 • l c ve a ze lenmış, bunlar· met kızı Nurıye Uçdemır brahım ç k dınlı . . te1nıı; 1 . u m ıcab ederse, beledıyel~r, ıstihı:--tle sure e arş anmış, agır a_nmı.-; ketin muhtelif kıt'alarında umumi . . ' _ . O ay k hır hakikat ha-

~ h jl'tdi .. ~lediyelere bir yardım sevkiyatı teşvik "eyahudlise Hitleri ağırlamakta da !tal - teftişlere çıkmışlardır. dan 2 sı hastanede acı sancılar ve~ Kam~ U~dem~, Me~et oglu linde görülen bu hasret, suya i<l' aır:u yaznııştık. doğrudan doğruya p•zarı m:ılla yanlar geri kalmamışlardır. Fa -ı Maarif Vekaleti başmüfettişi Hil- ~.ery.~tl'.':1" arasında haykıra haykıra Nail ve merın kansı Asıye, bu karşı bu imrenme nedi.rr diye 
lİıııata '.gJnıız müterrıollm beslemek suretile müdahalede bil- kat bu cihetler bir tarafa bırakı- mı Yolaç yanında müfettişlerden olmuştür. . suretle kırd'.11'. topladıkl~ı manıa:- düşündüm. Adeta dört tarafı 

~ı, Yaş gore bu tamimde lunmalı ve muvazeneyi elinde tııt- \ larak bu şenlikl,..rden sonra elde Osman p;zarh ve Ekrem Saraç bu· Bu feci hAdise Odemişin Adagide !arı ateşte pışırerek ye'"'.'ışler v~ b'.'" mav~ sularla çevrilmiş olan İs _ 
~~:' huliısa Ve kuru sebzel~r, 1 malıdır. Belediyelerin bu hususta. ~a 1an .nı:. olduğunu diplom~tlıır lunduğu halde Karadeniz vilayet • naJ:iyesinde cereyan etmiştir. • müddet oonra '"'.'1deler~de m;:h: tanbul, neden hu susamış halile 
C..,~nın ev,, gıda mdadelerile 1kanuni saltıhiyeti vardır. İcab eden ıçır. !uşunmek zamanı gelmış O· !erinde bulunmakta bizzat teftiş Ölenlerden 1 i çocuk ve diğeri sancılar hıssetml;Şkr. Dı:rhal e bu bollukln fışkıran sularda at-
~. ;:-naktadır el ucuzlatılması tahsisatı da bütçelerine koyabilir .,luyor. ive tetkikler yapmaktadu-. kadındır. mış mernle~et hastanesme kaldırı· ŞU!! teskir, etmek istiyor? Anla-

"'k ,,., · 
1 1

· l 
1 

. . 1 - . . !arak tedavı altına alınmışlarsa da mıyorum d dim A k d .. ı. "'ülıitıı .. b er. ta yan ar şımdıye kadar Al - Bu arada muhtelif vilayetlerin Nahıye civarında destı ve bar • b d d M h t U 1 e · r a aşım ı::u-
"<ıı •· •e üyük ıam· Ekm k t ku b 1 I .1 d . . unlar an oc yaşın a c me Ç· lümsedi ""'lllla.rını. ı - e , e , yaş ve ru se zc er, manya ı e ostluklan edilen ıs - orta mektcblerini teftiş etlen baş- dak ocağında çaiıı;an amele arası· d . ö k A · .. 1 ·· ı · 
,, aynen yazıyo- süt, yoğurt, peynir, yaş ve kuru 1 tifadeleri de gözönünden geçir - ! müfettiş Bartın ve Amasraya da ra kırdan mantar toplıyara~ yiyor- 1 e~ v~ .. ~er. ·~;ı . s~;:d mc:= - Çok basit dedi.·· Evlerinde 
ı.,..-Yelerin meyvalar, böyle pazarların malları- miyorlar değildir. Berlin - Rrıma uğramış, Bartında iki gün kalınış, . _ . . . er · ıger erı avı a şarıl şan! akan çeşmeleri olrnı-
;~ %ı.Je Y~yış ucuzluğu.- dır. Yalnız pazar yeri hazırlamak mihverinin sağlamlığını hrp orta mektebi teftiş etmiştir. muşlar. Alı oglu Hwil İbrahım Uç- . lar. yan, kuyuların dibinde pinekli-

•ı irin bUh alacakları müessir ve pazar açmak maksadı temine tekrar edilmektedir. Bununla Buradan Zolguldağa hareket e _ yen ve gıcırtılı çıknklardan 
~eıııera~sa gıda maddele· kati değildir. Civardan pazarlara beraber Almanyanın İtalya ilt' den Hilmi Yolaç, sırasile diğer vi _ inhisar Her gün maşraba maşraba çıkan yosunlu 
~ karar~ıerlnde temerküz gelen büt?n yollar, hemen ıslah ve müstakil . ~vusturya oı1adan !ayetlere de '!ğrıyacaktır. sularda hüzn'i~ü yaşıyan bu in-

ııı. •• 3 itıı aştınlmıştır. en kısa bır zam~nda tanzım ~:tın - kalk.arak" bıtışik komşu .oluver -ı D . • r taraftan maarıf müfettiş - Maddeleri satışı Tifo a~ısı sanlar b~r~y.a. ı~te b.u berrak SU· 
."'Cle~r ayrılan esaslı gı- mahdır. ".yrıca ıstıhsal "."ııı:aKala - mesı neş eyı. art.tuan bır~ey el- teri, sene oonu teftişlerinden sonra • yun hasıetı ıçın gelıyorlar ı\ra-
~l lleb en ekmeğin, etin, rıle ıhraç ıskclelerı ve ıstımlak mer- mamıştır. Hıç ştiphe yok kı A- ayrıca bir de çifte tedrisat sistemi % 4 a !"ttı Kagv dı aranacak 1 sıra kesılen sular, terkos mus -

loııtaıı ~Ve nıeyvanın mali- ıkezleri arasında i~liyen nak'l vası-\vusturya müstakil olarak kal • hakkında kanaatlerini göstcmıek luklarınııı hançeıesindeki hırıl-
ll>'titabilı§ fiatiarının tama- talarmın ücret tarifelerini devamlı saydı, Almanya Italya ile böyle üzere birer rapor hazırlıyacaklardır. J 12 tılar bu halkı buraya sürüldü -
~ 01an yüksekliğine murakabeye tabi tutmak, nakliye bitişik komşu olmasaydı \'e ne- Bir senede ya nız Kendi aşlanmayanlar yor. 

,~~eden &nıuıer ve bun_ ücretı:rini azaltacak tedbirler aL tice itibarile Adriyatik denizine k Ş h' . mily0n liralık içki z:;:rla aşılanacak 'V_e ~üşün ~ k.oskoca Marmara 
lft db~elert üzerinde esas- mak lazımdır.• de yaklaşmasaydı Berlin • Ro - An ara e ır tıyatrcsu hld . . . . .. bu ıştıyakın onı.ıne geçemiyor . 

.,.,,....,. ... -..,duğu halde bu gaye Denilmektedir. ma mihverinin geçen seneler ,. sa 1 ya: mevsın_ıının .gelmealsııkml una - Arkadaşımın belki hakkı var-
ıl. .,...,,,_ arf s atkarla n İnhi .. d .. ı ..... ·· sebetile tekmil san hast ara ve dı Gül.. k .... d ı_"le..,-""'llıı.iyeti .b J Bundan sonra diğer gıda mad - Z ında iki taraf için de unutul- an rını "sarlar umum mu ur ugunun . . '. uşere yuru ük Matba-

"'I '<ile te mucı o a- h t al d b hsecl · uhtelif eı·tından olan ı'nhi bu meyanda tifoya karşı sıhhiye ya geldigım" · lukl ~ llıiıı olunm tır delerine de temas olunan tamimde ,rnaz a ır arın an a en I- S h t' m m.uam a - .... ı-··· .. ,. edb" 1 al zaman mus ar ~ tetbir Ve ta ~ . bütün bu işlerin muhakkak ön plan talyan matb~atı bundan sonra - sya a 1 sar ~d-dele:inin satışl~da her~ mu~ur ugunu~ kat 
1 

t ır er " arkadaşıma hak verecek kadar 
dan doğ :bika~ a- da ve ehemmiyetle başanlması bil- sını da emnıyet altında görme- • • • ne buyük bır artma gorulmektedır. maga başladıgını yazmıştı. beliğ konuştular. 

~t an bır netice- dirilmekte ve idare Pvlerinin bu işi nin ~er~iğ_i bir n~?'e ile göre:e.k- Bazı artı~~I~~ şehrımıze 936 yılındaki satış miktar~. nis - Bu maksadla mekteblerde ve hal- HALK FİLOZOFU 
btıııd yakın bir alaka ile ·ıe devamlı su- l~rdı. .Lakin.hal ~yle oldu kı ıs- donuyer be.tle 937 yılı. satışlru:_mda .. yuzde 4 kın kalabalık bulunduğu semtler -

$.._ ~ i'Sllıııeı....an sonra p:ızar rette takib ve tatbik ederek tahak.. tikbalin endiş~lerıle, şenlik gün- M 
1 

k t dahilin" d b" miktarında bır tezayud gozc çarı>- deki esnafa, ihtiyati bir tedbir ol- BıJdırCID 
.~ .. ..., ve· 1 . d ihn" cm e e e ır turneye --'- dır ki b ak yükse" ı· . ak - cı tatb"k ed sıh llıı~ - . . · kukuna aid ve mahalli imkanlara erın e z ı yormamak daha . llldAta u r am, ışın m uzere uıo aşısı ı en • 
·.~, eı ıçın her şeyden t db. 

1 
. h t tb·k muvafık görülmüştür 1 çıkan ve bu arada ıraka kadar gı- hakiki miktarını tesbit eder malıi· biye müdürlüğü yakında büyük bir Yag" muru 

'1 g ecekl . uygun e ır erı emen a ı ınev- · dip dönen Ankara Şehir tiyatrosu . • 1 
"ad.deleri, k=~anpaza:da 1 kiine koydurmaları ve birer pro - ~akat istikbalin g:özönüne koy 1 san'atkarları Diyarbakırda temsil . yettedır. - .. . . . kontrol icra etmegi karar a~tırmış.. 

...,,. 8\lıı..., • yag - gram çizilerek vaziyetten vuku bu dugu meseleler unutulmamıştır 1 · ı b d H lk · t 936 yılında satılan tütunlerımızın tır. Kedilerin elektrik dire-. °"' oı._ ·••en ve kt ' - Al r· t 1 d . , er vermış er, u ara a a evı a- . 12,240 000 kil "k b ik Bu kontrolda herkesten tifo aşı 
\ot._ "'llıı~.. sıca an kO- Iacakteşebbüslcrdenveneticelerden maıı ve ayan evlet adarn-ı f d erilen ·· d · t· mıktan • oı en um • - ki • J• ~ '"b ti b J ~. "~·- ... ı.ıı ka al .. • . ra ın an v suvareye e ışı- d 12 o o k" sı olduğuna dair kıiğıd istenecektir. erı a . ınc..a r.o e e ı . 
' "" ietir P ı pazar yer- muntazaman ve muhakkak Veka - !arının mulakatı artık tarihe ka· rak etmişlerdir. tar .927. yılın. a ,

74 
' 

0.? ılo kny· d b hr~ ınek .lllzım~. Jetin haberdar edilmesi tebli~ olun.. ~ştı. M.~~a~a'.ın iki tıırafa da ta- Süvare çok samimi bir hava içe- dedilmışt~ ki bu ~a~k yuzde .4 ~ık- Hiç aşı olmıyanlara zorla ve usu - ırcın ekledikleri yer 
~ taze çcşıdli ucuz maktadır. ym ettıgı ıstıkarnetler çok geç- risinde cerryan etmiş birınci u . tarında bır tezayudun kt'o ile ifa- !üne göre aşı Y,aptırılacaktır. Bundan bir hafta evvel Karadeniz eh' meden anla•ılacaktır · ·· f tt· Ab·d·' ö ·ı desini teşkil etmektedir. Geçen sene iki defa tifo ~ısı ol- sahil şehirlerine bıldırcın süriilerı·. 

~ 
•«l 2 • • ' ' · mumı mu e ış ı ın • zmcn 1 e .• .. .. . • muş olanların kağıdları da muteber 

L lçkl Rayvan 
Ahmed Ra:.ıf eşi, Diyarbakır valisi Mithat Altıok, Dıge.r taraftan tutun. m .. ık .. tarla - ııin akın yapmakta olduklarını yaz. 

q - olacaktır. Yalnız geçen sene bir de-

t 
., 'k başmüşavir Zıya Tekeli, artistler, rındakı bu artma vasat~ tutun sa - mış, bu bedava nimetten balkın bol 
rf Qsz C" p 1 l Halkevi mensubları, Diyarbakırın tış fıatlarında da hıssedilmekte,_ 93.6 fa aşılanmış olanlar, muhakkak bu bol istifade ettiklerini haber yer • 

h tJQqınıı ro esyone l - k sene de bir defa aşılanacaklardır. mış· tik. & 'Cl'~l · mümtaz ve güzide simaları topluca yılında 333,40 kuruş o an vasatı ı-
~tılq 1' 90r f B .f f f • f G •• "/ güzel bir gece geçirmişlerdir. lo fıatı 937 de 335 kuruşa çık"'.'ış bu. Jl 6••Jh • u Bu seneki akın, havaların Nis"-

, tda11 b" •• • • t • I. •• ,. • UT_eşç~ e_r .. .Birınci umumi muletliş Abid;n lunmak~a~el,60kuruşlukbırfark .lt'.lll lŞ yagmurnmsongünlerindevebuayınib'L 
lı.t.llıızd ıri şehrı- Şımdı umumı hır k0n- Hepsıne bırer mus~- özmcn verdiği sııyıevdc ıfaıkev • eıde .. ed~mış bulunmakt~dır. .. 17 d f dalarında biraz bozuk ve rırt .. aıı 
~~ .e 0\ac::ık !. ı·toJ yapı'ıy0r 1 ade kagıdı VC'ri' ecak !erinin mesailerındeki esaslardan, Muskırat satışlanndakı fark yuz - ., e o u olması yüzünden ta içeri vilayetkrP 
lı;.;~ idaresi enid . . . . ' ' . - bahscylcmiş, san'atk5.r Raşid Rıza de 4,4 nisbetinde bulunmaktadır. V•• •• kadar uzanmakta, şimdiye kaadr 
~tıı~ ltıırıı;&k ~. en~ ıÇ- Her yıl~martta başlıyrrak nisanın Turk sror kurumu umumi heyeti bu söyleve mukabele etmi~tir. Bu miktarın da rakamla ifadesi şiiy- 1. UZUnden bıldırcın sürülerinin tehacümünc 

lııt ı.,::ır. uzere tetkikle- 15 ine kadar devam eden h•yvan memleketimizdeki bütüiı profesyo. Ankara Şchır tiyatrosu san'at _ le tebarüz etmektedir: 936 yılında uğramıyan yerlere kadar varmak-
1'ıı .. ;"'111acalt . s:.y.,.,.,ı geçen ayın 15 inde nihayet-\ ne! güreşçilere birer lisans yani karları sekiz mayısta Elazizze ha • 10,087,000 lira olan müskirat satış- Al•şeh lr b lğları '/• 1 O tadır. 

"" "'il fabrıkalardan ı • · t· ı · · ·· ·· d k. • d •· k ı .. -uı ıı,,- . .., .ıı!ıasıran az alkollü .crı ış;. sayım ne ıce.erı.nı .. gost~rc~ musaa e agı ı vermcgı arar aş· rcket etmişler, burada temsiller !arı 937 de bir milyo.na yakın bir ıarar ~ora_ • .. Bu meyanda Bartın ve Zongulda-
,"C( ~ lııııııırıe t:ıhsi . ıst~lıs"ikler malmudurlukleııncc tırmıştır. verdikten sonra Malatya yolile An- fazlalıkla 11,390,000 liraya yuksel - Geçen hafta yr ' n yagmurlar yu_ ğın merkez ka,zalarına uğr:ı,yan • 
lıtı\~~-: llert İspi s ~dil~e..1<, cetvel halinde tanzim cdılcrek Ma· Bu lisanslardan almıyan güreş • karaya avdete hazırlanmışlardır. miş bulunmaktadır. zündcn bazı mıntakalarda mezru - rülcrin kesafeti şaşılacak deı'dOOcle 
"'~ Ve bi!~tolu 1~~l"':Ie !iye Vekaletine gönderilmek tizerc çiler, Türkiye profesyonel güreş Turne bu sexahatle sona erecek, 938 yılında bu yekfınların çok, at ve bağların zarar gördüğünü yaz.. görülmektedir. Bı!d\ ·cınlar, telgraf 
>..'tlcli~ de J...ııua assal sar ıspır· hazırlıklara başlanmıştır. Sayım şampiyonluğuna ve badema Tür . san'atkti.rlar 15 mayısla Ankaraya daha fazla olacağı tahmin edilmek- mıştık. Bu hususta Alaşehir mu • ve elektrik tellerine çarparak v. e 

e it·· nı acaktır gil · · ·· dd t · · · • ıia .ol'ilnd k· . _ · . ver erını muayyen mu e ıçın - kıyede yapılacak olan müsabakala- dönmüş bulunacaklardır. tedir. habirimizden d'iln aldığımız mektu- düşmekte, geceleri de ışık görürı n 
ı: h bul>ilt~ ı .likor fabrı- de verenlerin/isimleri tcsbit edile- ra iştirak ed~miyeceklerdir. San'atkarlardan Şadi şehrimize ba göre, Alaşehir ve havalisinde pencere ve balkonlara üşi.\şmcktç-

~tbııı ~iiz bir kesı etraf_ında rek cetvellere geçirilmektedirler. dönmüştür. Kendisini birkaç arka· Bay Hakkı Veral şiddetli yağmurlar yüzünden o el- dirler. 
\·:~ ~nıııakta ar~a baglan· Sayım kanununa göre 26 rüsan - * Damacanalardaki sulara hileli daşının da takib edeceği söylen _ h . . d 1 • vardaki bağlarda yüzde 10 zarar Yere düşen kuşları büyük bir i•. 

' ync göre' b alakadarların dan itibaren başlıyan kontrol her su karıştırılmaması için icat olunanımektedir. şe rımız en z görüldügll tesbit olunmuştur. tiha ile yiyen kediler, sürüleri"! s~-
y \lciiı art:ı-acalt urru.nmrı. bıra tarafta tatpik edilmekte, bu arada yeni bir musluk belediyeye veril - mire gitti kaklarda dolaşmaktadır. Bilnal>3L 
'ııı)a.~l:i ısöyı Yenı tes~satla sayım harici kalmış hayvan görü - miştir. Birinci Umum Müfettiş G ol d s· b ı 1 .• e )talya Genal ı"thalaAt telgraf ve elektrik dire·ı eriı1Irı al· 

)g ~ıla cnnıektedır. 
1
.. b 

1 
d t'b" t t 1 . • .. eçe er ~ ıno say av ıgma s • .- ' q I~ İaııbıı\~ fabrikalardan bir uraksetadırun; tra ~!'.~~ a ı tı ~ ~ Beledıye bu muslugu tecrube et· Ankara ya geliyer çilen ve bir müddettenberi şehri - reJ" imimizden isti- tında nöbetle bıldırcın bekliycn kc-

q,.~ et1· -..., diğ . d m . on o ışı mayısa a mış ve muvafık bulmuştur. . d bulunan Izmir üzüm kurumu dilere tesadüf edilmektedir. 
-'"'tte ıl~ektir erı e Ank~. dar devam ~decek, bu müddetin * İstanbulun irr.arı için lazım o- Bir~.ci umumi müfettiş Bay A.. mız ~ı koo ratifleri birli .. umum fade edecek 
tıJ,lııı Yen· · Bu suretle bır bitimındP hıçbı_· tarafta sayım ha _ 

1 
.. .. . . . _ bidin üzmen 15 mayısta Ankaraya ve sa ş pe gı . * Ayın 17 inci günü zengin Yu· 

ğ ~ Ola ı 2 iş Yeri daha te- rici ha van kalmı acaktır. a.n para.yı odunç. almak ı.şmı go . gelecek, Ankarada ay nihayetine müdürü Bay Hakkı ".eral'. e"."~lkı İtalya hük\irneti tarafından veri· k k.. 1 ~taıı. caJttır. Y Y ruşmek uzere şehır meclısı, ay son· k d k 
1 

ktı gün şehrimizden İzmire gıtmıştır. len munzam kontenjana mukabil na asa uşat 0 unacaktır. 
bı, . ..,n b !ar n d ğ f k J"d b. t 

1 
tı a ar a aca r. İ . 1• .. . . goslav Prenslerınden Yuvan Banjı:-

'1liıı Ytik t • eYnelnıilel ser - * Yılnlacak olan Eminönü mey- ı a 0 ru ev a a P ır op an · Umumi müfettişin bu arada bazı Mumaileyh meb'uslukla beraber talyanın genel ıtha at reıımırnız - na ile Yugoslav s~rayı kralisi ikinci 
'ııı biilı~bet gören Türk İÇ- danı civ'i'ndaki bir çok dükkancı- ya davet olunacaktır temaslar yapacağı, doğu illerindeki ayni zamanda İzmirdeki bu vazife- de .nisti!adesi hakkında bir kanun mabeyincisi Starkeviç, meb'us Del· 
l'- labr·'- ıhracat mallan - !ar; Ticaret Odasına müracaat ede- * Nıste ve RomE.da parlak zafer· kalkınma programının kendı mm . sine de devam edeceğinden, İzr.ıir- 1'.yihası hazırlanmıştır. MezkUr U.- ma şehrimize gelecekler ve bir mu·· d 
"t'· 1"alard J yih B .... )). M"ll t M r . in e '°'ıaı " dah a ve orijinal rek 15 gün ıçm •tenzilatlı satış• er kazanan kahraman ve aslan bi· takasındaki ta.tbik neticesi etrafın- den Manisa ve Turgutluya giderek a uyu • ı e ec ısın v • det burada kalacaklardır. 
•rı tcnı·a Cazib bir şekilde yapılmasına müsaade olunmasını nicilerimiz dün ltalyadan Varşo - da izahatta bulunacağı tahmin e • kooperatü teşkilatını tetkik ede - vlki günkü içtimaında müzakere ve * Silivrinin İstanbul halkının sık 

il\. ın edil-ec-ek_t_i_r. rica etmişlerdir. vaya hareket etmişlerdir. dilmektedir. cektir. 1 kabul olunmuştur. sık ziyaret edeceği bir mesire hali-
~ ___ _ _ __ _ ne konulmasına çalışılmaktadır. Bu 

t' l u'" ~ o N iL. CD M uliyet ve günahı bana aid.. demeyip, kapıp koyu vermemden Benden intikam alacağı endişe- san gibiyim. yakın kaza merkezimizin muhte • 
- Bana aid olan tarafları ne o- korkuyorsun değil mi?.. sile mütereddid idim. Sonra, bana öyle geliyor ki, bu şem ve zengin bir de plajı mevccıt 

1 S 
ı kendimizi, birbirimize bırakmak bulunmaktadır. 

il.o acak!.. - anırım... Halbuki şimdi.. * s bili 
''C lJ C!- Y A Z A N - Bunun sana aid hiçbir tarafı . - O halde sen beni hiç anla - bir kararla tesblt edilemezdi. a er sıhhat umum müdür-

. 

....., QE:~ E T S A F A C O Ş K U N "'\ yok!. mamışsm Suad!.. Tereddüd etmeğe, türlü müla • Bu bir anın iradeyi., mukave- lüğü bütçesi Meclli.c ,·erilmiştir. 

~ 1 d aks 
. "ddi hazalarla, felsefe kostümü giy - meti ayakları altında ezen bir 1 

~ '-,·~ D E 
8 

-
1 

R 
0 

M A N : 
121 

_ - Peki, bu cürme iştirak ~tmiş - Ben e im ı a etme • d'· .. 1 1 ikn d ~ .. , . k" miş uşunce ere onu a e e • sinir isyanının tabii neticesi ola- 1~~7 Hı"rl 1 UH .ı ı .ır 
~ <:leden sayılmaz mıyım! miştim ı.. rek, arzusundan vazgeçirmeğc, bilirdi. Rcbiülevvel ~! hgt•tib bir vaedahnıerkestAen!. liıhları bana htanbu!da iken kul- S - Of çıldıracağım. Ne cürmü - Bana inanmıştm amma.. isteklerine hayır, olmaz, derneğe .,2 N~•9•n 

l 
sın J t uad K" k ı İnanmak hftr zaman an) - Suad, ne düşünüyorsun? "' 

İt llıahı · ·· n.. anmış ın. ·· ıme arşı.. - ' < a • ne Ju .. zum vardı? 
h af •• . lıksı.n.' E ı· k d "ildir Başımı çevirdim· A 5 G J 32 H -. ,-,icat '~erını. l\Iağliıbiyeli kabul etmi~ gö- - vve a kendime sonra sana, ma eg . · Yıl l~j8, y , ün , ızır 7 ; 

a ~ St·ııi b züktü. Kolbrı yana sarktı. Başını bilfilıare de cemiyete karŞJ .. Ken_ Sustuk. Belki çok, belki de hiç.. - Düşünüyorum. 12 Mayıs ı P&rşembe ' 
'11; ~'ııı lıyacağı u hareketi yap- pencereden tarafa çevirdi: dime karşı; çünkü, bir kaprisin Pencerenin önünden ookağa ba· Bir akşam evvel ona azami de· Sinirli sinirli bacaklarını sal - _ : 

ı.ıı tıı. k Gözl · d d f k t recede müsam. ahakar davrandığı- Jıyordu ı M ı·d· N b ı ı ·~ ~ ~~r~ - Doğru .. Fakat çok açık bir kuklası olacağım. Sana karşı; ıyorum. erım ışar a a a ev ı . e ev 
~ t tııi . gelebileceğini şey söyliyeyim mi Suad, İğren çünkü, bir temayülden, çabuk asıl kafamın içindeki beni gör _ ma, bugün de evime kadar getir· - Benden iğreniyor musun?. il'-------:------- , 
ı, er;?ıı. - n? benden .. İstersen yüzüme tükür, geçecek olan bir baş dönüşünden mek, kendi kendimi seyretmek diğime göre, aşk için değil, sade- - Daha henüz böyle birşey dü-

tlıııı' al · t"f d d • C istiyorum. ce cinsi bir incizabla ona yaklaş- şünmedim. 
\,,,

1 
_(),"·ı·. dandığını söyle .. Ne yaparsan ıs ı a e e ecegim. emiyete kar- • 

" ~::~. h ıt yap .. Senin olmak istiyorum an- şı. Çünkü bu gayrimeşru birleş· Bu kat'i red cevabile ne derece mak, kararını noktai hueketi - Düşünüyorum dedigine göre 
~ .,,. ı d ? s makul bir harekette bulunmuş tahteşşuur olan bir arzunun ihsa- sıra buraya da gelecek demektir. 

\ı 8i< ·· .. "-adınlığımı a ın mı. enin olmak istiyorum. menin taraflarından biri benım. 
a tıı/aduııar Bunun devamlı olarak imkanı En korkuncu bu, seni itikıile uğ- oluyordum? .. Bu kadar gönül sar- sile vermiş sayilmaz mıydım?.. Kalktı. 

Vekltlar 

4 45 

il 10 

Eunl 

9 29 
4 54 
8 50 e it'_tı llıt;ın· kendinize bu yok biliyorum. Fakat hiç olmaz- rarnıyan bir kaya salabetile her sıntıları geçirdikten oonra, tel8.k· Buna evet diyemiyorum. Yanıma yaklaştı. 1 

'"'· •z? N f . . kilerime dirsek çevirip tamamen Adeta ne yaptığını, ne d~ün - Ellerini omzuma koydu. 
~~ -· .. dını e sınıze bu sa bir hafta olsun seninle başba- türlü tecavüzlerden koruyan na-

~ et!. ı v
1
r demek' değişmiş pir hüviyet içinde Na _ düğünü bilıniyen bir insan vazi· _ Mukaddes bir hatıraya iha- Alq4 .a il J ı 

şa kalmak koJlarm arasında, ilk kal · kılmc• ·· ·· d h" ~~ ··· mus esı yı u onun e ıç taşanın tekliflerini kabul etsey- yetindeyim. net etmekten korkan bir insan j Yat.. ı 49 
R~tib olarak şehvetin hazzını duymak bir mani kalmıyacak ve. d" teı••·kiJerırnın· · · d 1 ~I O'i .• Halbuki _ . ım.. Otomatikleşen ..,. hali var üzerın e.. ımuıı; 2 46 7 30 

aynısı- dileyorum. Bunun her şekil mes.. - Anlıyorum. Kendimi zaple. İstanbulda iken korkuyordum. elinde bir roboto, makineden in- (Devamı var) a;....._ ..... .___.-._ __ -;..,;;..o ·~~-=·---.--.-



4 - 9 o N T e L a R" p - 12 •• ,.. 19S8 
-------------------··-------------------------~ 

Bir San'atkar öJdül HAVA 
• 

YARIŞI HiKAYE ................... 

çık göz 
-Borçluka 
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Yaşıyan ·· ı ·· ı , o u er. K AD 1 N 
1 
Şiir kitabı 
En küçük 

Puding tatlısı Moda l='ransada, Kokain Kadın, 
Kumar ve Para .. 

28 - Krep dö Rayyonden öğlen
den sonra giymiye mahsus bir rop. 
Etek iki parçadır. 3 metro 50 san -
tiın kumaşla ya p,ılır. 

Nasıl birbirile mücadele ediyor 

Donıe bu gOn arasındaki f~rk 
20. - Em,rime krep dö şlnden 

rop. Etek iki paradır. Belde, mus -
linden bir kemer vardır. 3 metro 
kumaştan ;yapılır. 
Kalın cins Po dö Süet eldivenlerin 

neıerde belli 
Oltnaktadır? 

İki santimetre kalınlığında beşal-
1 tı dilim ekmek alınız, kabuklarını 
kesiniz. Bir kaba koyunuz, üzerine 
üstünü örtecek derecede süt dö-
künüz. 

Ekmekler sütü içtikten ve iyice 
babardıktan sonra 75 gram ham 
şeker, iki avuç çekirdeksiz üzüm, 
bir tutam tuz, blrçorba kaşığı un, 
bir kahve kaşığı tarçın bir kahve ' 
kaşığı maya tozu, bir yumurta bü
yüklüğünde tereyağı ilave ediniz. 
Tereyağını ikt yumurta ile biraz sı. 
cak sütte erittikten sonra karıştır. 
malı. 

Bunları iyice karıştırmalı, döğ -
meli. Şayet çok katı olursa biraz 
süt ile yumuşatmalı. Sonra, kenar
ları yüksek bir kalıba koyarak fı -
rında pişirmeli. 

BİSKÜVİ KARE 
560 Gram un 
185 Gram pudr:ı şeker 
250 Gram treyağ 

İki kahve fincanı ılık su 
Bir çorba kışığı kümen 
Yarım paket bekink 

~ Bir~m~z 
• iııt 1 - Evvela yağ ezilecek sonra yağa 

lııtı 11~t •hlAkıye m UdUrU Mefra ılık su ilave edilir. Sonra şeker, 
•vıer ı n birinde bulunan kümer, tuz, ve bekink ilave edilir. 

bir Kadın Ark~sından un konur. Süratle karı. 
~ _ şır, hamur haline getirilir. Hamur 

le t~ııs... ( . . . . • . . .. .. .. .. yarım saat . beklenir. Y~rım saat 
, ~kıl ed,lıı.b_ı:aı ahliıkiye) si 1905 \murdan ibarettı. Vazıfelerı umumı zifesı buyumuştu: Beyaz kadın sonra 3 mılımetre kalınlıgında açı-
tlhda, e k· ıldıgi zaman, Lütc soka- evleri, birahanelerde çalışan kadın.. ticareti yapanları, genç kızları fuh.. lır. Kare şeklinde 6 santim kutrun.. 
1
'hd,, k 

8 ı bir binanın tavan ara _ ları, hususi randevu yerlerini teftiş şa teşvik edenleri, gizli fuhuş ya - da kesilir. Üzerine yumurta beyazı 
~lllı atanlık ha b" d . ed etmekti. panları takib etemek, kokain ve sürülür ve pudra şeker ekilir. Tep. 

Y• b ' vasız ır aır e rf" k ak 1 il - ak . b' . l kl d' ·1· _ aşlamıştı Alt . il _ Sekiz sene sonra bu teşkilatın va- mo ın aç çı ar e ugraşpı ... sıye ırer santım ara ı a ızı ır. 

temizlenmesi 
Lüslı: sabununu sıcak suda erit • 

! 
.ı 

Bugün ne 
Yiyebilirsiniz 

? Moskovadaki Puşkin müzesim 
• 4,2 X 5,6 santimetre buudunda Puş 

kinin şiirlerini havi çok küçük biı 
kitab verilmiştir. 206 sahife olan bt 
küçük kitab Puşkin'in 134 şiirini 

ve 6 sı renkli olmak üzere 13 resi. 
mi ihtiva eylemektedir. 

Bu küçük kitabı, Moskova mek . 
teblerind~n birinde talebe ToU. 
Kovrijkin vücude getirmiştir. Ki
tab, baştanbaşa matbaa harfleri!~ 

ve Çin mürekkebile yazılmıştır. Re 
simler, zevkle renklendirilmq 
Serov, Tropinin ve Kiprenski gib 

BÖREK KIZARTMASI _ ETLİ büyük ressamların tablolarının ço~ 
AYŞEKADIN FASULYA _SAL. muvaffak olmuş kopyalarıdır. 

ÇALI MAKARNA - SÜTLAÇ 1 
Lüzumu kadar böbrek alıp ister M A R A N 

ateşte, ister yağda kızartınız. Ke -

;::::.bir iki patatesten garnitür M A R T 1 N 
* İstenildiği kadar eti tuzlayıp 

biberledikten sonra, tencerede ken
di suyu ile pişiriniz. Eğer et yağlı 
ise başka yağ koymadan fasuleye • 
!eri pişiriniz. Yağsız ise bir parça 
yağ kızdırıp biraz da salça koyup 
pişiriniz. • * Makarnayı kaynar tuzlu suda 
haşlayınız. Süzgcften ;~izüp tence
reye yağ koyup biraz da salça ezi • 
niz. Salça olduktan sonra maakrna.. 
yı içine atıp bir iki dakika karıştırıp 
boşaltınız. * Bir kilo sütü ateşe koyup bir 
avuç pirinç atınız. Pirinçler pişin
ce şekerini ilave ederek bir iki ta -
şım kaynatarak indiriniz. 

Çocuk bakımı 
ÇOCUKLARIN KEMİKLERİ 

-~ _ · ı sıv me Umumi Harbden sonra herkeste Fırında 25 - 30 dakika pişiriliri. 

CASU S 
zevk ve eğlenceye heves artmıştı. 

Bizde birçok analar, kundak sar
masını bilmezler ve çocuğu üşüt -
ıniyeceğini sanarak kemali şefka -
tinden kundağı sardıkça sarar. So. 
kaklarda ekseriya üç dört yaşların.. 
da eğri bacaklı çocuklar görürüz. 
İrsi hastalıklardan burada bahsede
cek değiliz. Fakat şunu bilmek la -
zımdır ki, tabiat yıkıcı değil, yapı -
cıdır. Çocuğun uzvi teşekküllerin -

· - deki kusurları zamanla telA/iye ça-
meli .. Eldivenleri ele geçirmeli. Ilık \ !ışır. Bazan da maalesef tablatin 
köpüklü su içinde her tarafını mü- bile zamanla düzeltemediği kusur. 
savi uvuşturmalı. Aks( takdirde !ar vardır ki, bunları piz kendi bH. 
eldiven çirkin renk alıııı Bu çalış _ gisizliğirnizle ihdas ederiz. Çocuğu 
mayı çok süratle yapmalı. İkinci de_ ilk giinlerinde ve aylarında nahif 
fa bir litre sabunlu ılık suya bir ve narin vücudüne çok dikkat ede-

Kokain, morfin gibi zehirler mo
da olmuştu. Zabıtai ahliıkiyenin on 
müfettişi bunlarla meşgul olmak -

A ---- tan bıışiarını kaşıyacak vakit bu -

>C'\ h-. • d • lamıyorlardı. 
• 1 (erıka a esrarengız Sefahat fuhuş aşırı derecede art.. 

mıştı. Şık kabarelerde alenen ko -
1 • kain çekiliyor, afyon ve esrar içili. 

oır .caalı·yet yordu. ~~-nu.n önüne geçebilmek T ~ kolay degıldı. 

Kur 
Pudin 

incirli 

250 gram kuru incir almalı, ha - çay kaşığı zeytinyağ ilave etmeli. liın. 
kiki_ ş~kerli bir suda pişirm~h. .. Eldivenleı), ayni usulle tekrar yı _ * Kadın gururu okşandığı zaman 

Pıştıkten sonra 12 tanesııu sus Ik alı hak verir. 
• . r • am . 
ıçm saklamalı. Gerı. kafanlarım u- Zeytinyağ eldivenlerin yumu _ * Hakiki aşk~ saklamakla sah~ 

Zabıtai ahlakiye merkezini gez.. 
meğe gittiğim zaman, bütün duva
rı kaplıyan kocaman demir bir do
lab dikkat nazarımı çekti. Gizli 
dosyaların saklı lduğunu söyledi 

f_ak .u.fak keı;erek bır miktar Rom 1 şaklıgını" muhafaza eder. Avuç için- aşkı izhara çalışmak ayni şeylerdır. Holivud'un genç yıldızı 
ıçerısı.nde bırakmalı. . . . •den üfliyerek parmaklara şekil ver. * Aşk, medeniyetin hastalık ha· ı--------------
Berı tarafta, 200 gram pırıncı 750 meli- Dahilde kurutmalıdır. !ine getirdiği bir nevi histir. 

!er. Hayretle sordum: 
- Gizli dosyalar mı? ... 
Zabıtai ahlfıkiye şefi biran 

reddüd etti, sonra: 

gram süt de biraz şeke_rle beraber 
pişirmeli. · ı Pirinç piştikten sonra içerisine 
incirleri atmalı. Sonra dört yumur. 

ı ta sarısı ve bunların çalkanmış ak

1 
- Evet, dedi, gizli dosyalar. Ba

kınız size anlatayım , Geçenlerde, 
bir randevu evinde zengin bir ma. 

te - !arını ilave etmeli. İyice unlanmış, 
yağlanmış ve kenarları kalın bir 
kaba dökmeli. Kalıbı ağzına kadar 
doldurmamalı. Yarısından biraz 
fazla olursa zarar yoktur. 45 daki. 

liyeciye tesadüf ettik. Bu adam, h~r ka kadar Benmaride veya fırında 
hafta ~u eve gider, güzel bir k-~~ın pişirmeli. 
alır, bır odaya kapanırdı. Bu tun 1 Sonra kalıbdnn çıkarmalı. Tabağa 
zevki, bir paket toplu iğneyi birer koymalı, etrafına da saklanılan 
bırer kadının ... sırtına saplamak, incirleri dizerek süslemeli ... 
kanatmaktı. Kadın nekadar fazla=================== 
inlerse, sırtı nekadar fazla kanarsa teftiş ederler. Bazıları kokain ve 
o da, o -~adar fazla me"-1,'1~~ olur- 1 afyon satanlarla meşgul olurlar. Bir 
du- Tabu çok para ve~dıg'.. ıçın ka_ · kısmı da, masajevlerini, izdivaç ve 
dm bu acıya tahammul gostermege istihbarat acentalarını nezaret al-
çalışırdı. tında bulundurur. 

İşte gizli dosylarımızdan biri bu

SiNEMA 
ahbaplarile İspanyolca konuştuğı 

zaman, kocasının fena halde mera· 
ettiğini söylüyor. ' 

İngiliz olan Pat Paterson, ancaL 
Şarl Buaye ile evlendikten so. ın 
Fransızca konuşmağa başlam~l· 

Holivuddaki bütün karı kocalard 
aşağı yukarı böyledir. 

,. 

Dünyada eşi kurulamıyacak bir şehir 

·HOL 1 V U D 
Avusturyalı Elissa Landi, İtalya 

Nino Martini ile, Fransız Lilı Dam 
ta İrlandalı Errol Flin'le1 Avustuı 
yalı Luize Rayner Amerikalı Ki 

birinden ayrı diii;; konuşan ve Ka": ford Oddets'le, Amerikalı Miryaı 
llforniya stüdyolarının hummalı ha. Hopkins Rus Ana.tol Litvak'la, Fra• 
yatı içinde tanışan kimseler, biri _ sız Klodet Kolber Amerikalı Jor 

Evlenme bakımından Holivud, ] Pressman'la, Amerikalı Meri Ask 
birlerile evleniyorlar. Meksikalı Manuel Del Kampo ile e' 

\ lidirL 
Tuhaf bir şey daha: 
Dilleri ayrı olan bu karı kocala 

evlerinde çok zaman ayrı bir Jisa 
kullanırlar. Mesela Miryan Hopkin Pariste, zabıtaca maliım iki yüz 

na aid ... Sonra bir dosya daha var: umumi ev vardır. Bu evlerdeki ka. ve Anatol Litvak Fransızca kom· 
İspanya prenslerinden birinin dos.. b' d şurlar.Meksı'kalı b•~ aktrı's te Çe \ı dmların sayısı ın en fazladır ve· ~ 

lııı, Ilı~. Alman casu su Rintelein \yası ... Bu prens, yüksek bir aileye muayeneye tabidirler. Haftada iki koslovak olan kocasile İngilizce ko 
• ttb. 

1 lrıırbiıı b 1 d A Eh . t' k k' 1 mensubdu. Fakat bütün servetini 1. 1 nuşmaktadır• .. 
·~ •,a . aş angıcın a - - emmıye ı yo , ım o ursam defa buraya ge ır er. 
)~el )o\1~1derek oradan İngilte - olayım. Mister Vayt diye beni otel- kdumardta b_atırmdııştOı. Güzel bdi'r •. ka - Sonra bet gece gizli evlere bas- Tabii, bu kadar eksantrik eşlen 
~ ~ 1111 tn"'-'- ın me resı var . nun ver ıgı pa. • • 

' , ile"''! Uumımat ve erzak de sorunuz. al 1 . . d G 1 kın yapılır sokaklarda dolasan ve melerin uzun zaman sürmedigini d 
h. llö ~u ere · r ar a geçınıyor u. eçen sene ıu- ı ' ' -
~ltı~I ten .\iın Ooınba koymakla Tarif ettiği otele gidip soracak - , dud harici edildi. sikasız kızlar yakalanır, buraya ge- söylemeğe de hacet yok değil mi ' 
~~~~ll'iıı blJısıın cas'.1511 meş~~ tun. Bunun kimbilir nasıl bir mak- J Üçüncüsü de meb'uslardan biri _ tirilir. Belki dikkat etmişinizdir. Kavga eden, hatta dövüşen, wnr 
.'"'!\~ erıııde tazı ye~d~n İng~ satla yapılmış bir oyun olması ihti- nin dosyasıdır. Bu zatı bir rande- Sofada duruyorlar. Çıığu zavallı - tekrar barışıp h'rleşen karı kocala 
tı.İt hı ı\J.rııa elenmıştır. Amerı- mali de vardı. Mesela kafama bir vu evinde kadın elbise.sile danse _ dır! İhtiyaç yüzünden fuhşa atıl _ vardır: Luize Rayner'le Kliffor 
1

111 "U<ttıtıer· 11
• casusu faaliyetine topuz vurarak beni yere sermek is- de k .. ' d" k ~ 

1 
mışhr ... • Oddets, yahut Lupe Velez'le Jonn, 

~ "aıı •nı Yaz İn iliz A . . J r en gor u ... 
b 'lerıır, il\ birlta ~n g . mı- tıy~". h~ydutlarla da karşıl~şmış o- Daha buna benzer birçok vak'a - Bu sırada, bir polis memurile be- Vaysmüller gibi... 
lıltııi d.a Çılt ç gundenberı •Son labilirdim. Fakat bana telefon eden' ıara aid dosyalar var. Tabii bunla- raber içeri giren küçük bir kızı gös.. İki, üç, hatta dört defa evlenı:nic 

)\.de §Öyle aıı maceraların ma - Mister Vayt başka birisini de yollı- rı açıkta tutamayız. Daima gilid aL tererek: olanlar da az de~ldir. Fakat bütüı 
)., •rıt anlatıyor· bil •· · .. l · · d'? \ t l H ı· d h b , , g h elen A. . · ya_ ecegımı soy ememış mıy ı.. tında bulundururuz. Memurları _ _ şte metrük bir kızcağız. dedi. bun ar, o ıvu ayatının tuzu, i· 
t!Qi :~~llıdan ı:erıkadaki faali - Ingiltereden harice yollanarak ça- mızdan yalnız birkaçı bilir... Henüz on dört yaşında ya var, Avrupada sinema yıldızları ara - tam manasile bir Babil kulesidir. beri haline girmiştir. Bütün bu m(!Ş 
:'ı;t•n '.?.ay ge Ybold~ktın. sonra lıştırılan adamlardan en mükemmc-

1 
Vazifemiz de çok ağırdır. Düşü _ ya da yok. Bir gece baskında yaka- sında evlenmeler nadirdir. Bu ara. Meksikalı bir kadınla İrlandalı bir bur czevat• gürültü, patırtı ile ev. 

:~ v•kgız suret;ınıştı. Bır gun bana !ini buldum: Norman. Mükemmel nünüz bir kere. 8 yüz bin fişimiz lanmış, polislerden kurtulmak için da Annabella ile Jan Müra'yı, Fer- erkeğin, Viyanalı bir aktrisle Nev- leıiip, ayni şekilde boşanır, sonr: 
' lıtıı 1•tıı Vaı-s e t~ldon edildi E- almanca bilir, bir çok evsafı vardı. vardır. Vesikalı, vesikasız bütün ellerini ısırmıştı. Bir ıslahhaneye nan Gravey ile Jan Rönüar,ı Hanri yorklu bir delikanlının, bir Eskimo tekrar evlenirler ... 
~ , · Son de~:r Y.~re çağrıl: - Fakat en büyük şu_ meziy_ete m~lik- k'.zları, takib ve hüviyetlerini tes _ koyduk. Sekiz gün .. sonra pencere _ Gara ile Betti Rov'u ve Jan _Piyer gencile bir Rus prensinin evlendik- Sinema merkzeinde vaktilP pe' 
ıı ,~'Yler ii· muhım bır ta- tı: Korku ne oldugunu bılmezdı!. bıt etmek mecburıyetindcyiz. Son- den atladı kaçtı. Dun gece gene so- Omon'la Blanş Montel'i, Jan Ki - !erini ancak Holivudda görebilirsi- çok tesadüf olunan sarışın artisti!' 

1 r ·n' &elrıılte.~ınek istiyorsam Onu çağırdım. Kendisine işi an- ra bunları daima nez~ret altında kakta yakalandı. .. • pura ile Marta Egert'i zikredebili- niz. Mese.ıa Dol?res. del Rio, on se.
1 
bugünlerde pek azalmış, b~na ~u 

ı; derınekı .•gı~, yahut birisi- !attım. Otele yolladım. Narman gi- bulundurmak kolay mı?... ı Küçük kız yılışık yılı~ık bakıyor, riz. nedenberı Sedrik Cıbbonsla evlidir . kabil kırmızı saçlı kadın sanatkar 
~ırıı~ k.. ~~'.'.' L~\eni~ordu. ' dip geldi. İşin ne olduğunu bana nn- Memurlarımız kısımlara ayrıl _ durduğu yerde oynuyordu. Komi - Fakat Holivud'da evlenmek, büs- ve adamcağız bütün iyi niyetine l lar dört beş misli artmıştır M hu 

!) ıın · Ben sızı tanıya- !attı: Norman otele giderek Mister r.ııştır. Bazıları otelleri, randevu ser: ı bütün başka bir şeydir- Orada, dün- rağmen hala bir kelime İspanyolca 1 Amerikalı kadın muharrir Anit 
zaman bana: (Devamı 7 inci de) lyerlerini, kabareleri, hamamları, (Devamı 7 inci ~ahifcmizdc) yanın her köşesinden gelmiş, biri. öğrenememiştir. Dolores, kendisi! (Devamı 7 ine! sahifemizde) 
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r dit 'e im re z bu gece de Belg a ' an· U~u Şafa bin 'Bu gün her şeyin 
ayrılacak. C art · e dalar Minnet ve şükran zeltilmesi bek eniY01 

• • • 1 • e e e (Bir'nri sah'lcdeı, devam) / - (Birinci •~hifed~n devamı 1 bulundııkl~rıdır Bıııı' "'f.l 

-, lisi Neı""ad Tandoğanı huzurlarına j sehirler, bazı Poktala:·ına konulan yalnız Surıye ıaraft~" • 
>elôhigeffar bir zat diyor ki: Başvokilinıizin bir mesa1"i kabul b~yurmıışlardır. ;sker müfrezelenlc ışgol altına a- değil, Tiirk m"1Tlıt.'1a: cııı ~,ı~ "' 

c;; Aıaıür·k 5/11/937 tarihli Başve - lınmış, Haleb'dcn bu rrıaksadla bir Hatayda tam bır ıdar•. k . ft 
(Birinci sahifeden devam) 1 İki yıl öne~ Yug0•lavyanın kıy -/mükemmel ve zevkli suretle döşen- kalete yazdıkları mektubda hazne- tabur daha celbcdilmişlir. Yenigun temini için mulıakkal' :~~.~ : 

, ~örüşiilen ınes~leler v.e .hiid~eler 8'.'.a~ında I..on~~ndaki ~ron·~'~. • ı metli Kralı Fransa,fa bır suıkasda miş, zarıf hır yu".2~ır. ye hediye ettikleı"ini . . b.ildirdikleri ve diğer gazellerin kapatılması Ha- bütün memurl.ar.a yol .~:~ sil• , 
t~g~lız ve Romadak'. Muso~ın• •. : Bıtler mpllik~~l~rı, Rük.rcşdek.'. ~uçük uğr~dıktan sonra Yugoslavyanııı si-ı BAŞVEKİLOOZIN MESAn çiftli~lerin muamelesı bıten evra • tayda gergin bir v.azıyet ~hdas .. etm!ş zımdır. Zıra but~rı Saı;arıfl ~ 
İtılaf toplantısı, Almadaki 'lurk - Yunan goruşmelerı ve bulun bu yası vaziyeti hayli rıazik bir safha- Belgrad 11 (Geceyarısı Başmu - kını ımza buyuracaklardı. bulunmakta, Etı 'I urklerı buyuk bır dır ve bu hal u-un ay . !ıfil· f 
vekayi karşısınd~ Balkan Antantının haldeki ve iı;tikbaldeki vozi)eti ya girmiş, bir harp havası bile ts-ı hanirimiz telefonla bildiriyor) - Bir müddet sonra,_ A.nkara def - teessür ve ıztırab içinde yuvarlan -

1 

lıklı. itimadsızlığınırı ne~ct;e!Jf' 
ve hattı hareketı vardır. meğe başlamıştı. İştp tam bu sırada Başvekil Bayar, bu akşam, Belgrad terdarı ve tapu muduru Marmara. maktadırlar. cavuz korkusundan. ıle . · ,nı. I>' 

İki rüclü devlet arasındaki konferans ve nl'klai nazar teatisi Atatürk Türkiycnin Yugoslavya ıt- radyosunda Yugoslav milletine hi.. köşküne gelerek kanunun tarifleri Yirmi yirmi beş kadar Etitürk re- Gayretlerimizi telıf, "'.=:' dr f' 
Türk • Yugoslav 4ostluk ve ittifakındaki büyük kuvve! ve müşare- tifakına gösterdiği sadakatin en taben aşağıdaki mesaji okumuş - dahilinde teberru takririni telcik. isi, Atatürk'e, J\1illetler Cemiyetine rışı ve intihabın sükun ıçıneıiıJ" 
keti blr kere daha tebarüz ettirmiş, müterafik ve mütevafik bir hattı canlı bir ifadesi olarak Yugoslav lardu: ki etmişlerdir. ve ali komisere birer telgraf çekerek pı!masım temin için be~., ol~ 
hareket iizerinde bulunulduğu müşahede ve teshit edilmiştir. j hükümetine bir telgraf göndermiş! •- Biz, Yugoslavyaya, dost ve Büyük Önderimiz, listesi evvel- burada intihah serhestisi kalmadı.lgeleni yapacağım .. Ş.e/ınıı,~ b 

Bu husus.ta buı:ün, B~veJ?limiz buradan ayrılmadan önce Yugo: ve •Seferberlik yapalım• diye sor- müıtefil· asil millete Türkiyenin ce bildirilen, hazneye '.eberrıı bu • ~ı, muh~liil.erinin hükfı~ctle bir- as~e'.'i kıt'a yalnız .dısıpl~ ,,,ui' 
lav gazctelerı başmuharrırlerıne ve matbuata beyanatta hulunacagı muştu. ı samimi selamlarını getirmek için yurmuş oldukları gayrımenkııller - Iıkte kendilerıne kar~ı tazyık ve tct- mıştır Yoksa, Turk, Ara . ~ 
gibi ağlehi ihlim:ıl blr resmi tebliğ de neşredilccektir. ... J İşte Büyük Şclın tam zamanında geldik. den başka, Ulus matbaasını, bütün hiş hareketi tatbik etlikler ini bildir_! unsurlardan. mürekkebdı; eti• 

Salıilıiy~ttar bir rüclü devlet hütiln hu meseleleri ve · ~ dış aleme Yugoslavlara uzat lığı bu yardım eli 1 Gördüğümüz hüsnükabul ve ha- demirbaş eşyası ve civarındaki ar· mişler, mahrum kaldıkları intilıah 
1 

gayet inzibatlı ve hakl:arııY 
dair müsb~t ~e menfi noktai nazarları bana hul3sa ve izah ederken Yugoslavları ta kalbinden fethet _ kiki dostluk tezıılıürleri milletleri -1 salarile, Cumhuriyet Halk .Partisi. ser.b':"~isin~ iadc~i için müdahale • reket için emir al11~ıştı~~Ll~ 
lıısaca dedi kı: meğe kafi gelın.ştır. mizi birbirine bağlıyan derin hissi- ne, lpadrom ve Stadyom cıvarın • lerını ıstemışlerdır SÜNNİ MÜSLinvf 

- ~i4'!< • Y~g".51av dos~o~daki yükse~ k.~l.it~ fnr~ı, görüyor- İşte buglJ.n Yugoslavyada Başve- yatın parlak bir bürlıanıdır. daki arsalarilc. Çar~ içe.risi~eki Dün Bata~da. haş~ons~losumuzla I . MESELE~~3r ıııu 
IODS ki her v~~ ile tecelli edi~or.' Balkan Bırl'.gının. Turk. • ~ugos- k~imize ve onun şah•ında Tıirklere Memleketinizde her adımda mü-. bır otel ve altındakı dukkanları del~gc ?aro ıntılıab ışl~rı ve .~~toy/ Ha~y~.akı 12 bın ka a'lıdl:ıt' 
lav dostluk ve ıttifakının sulha, ıstikrara olan hızmetı buyuktur. Ve gostcrilen fevkaliıde tezahürat ve şalıede ettiğımiz muhteşem ba.oıa - \Ankara beledıyesıne terketm;.,ıer - vazıyetı etrafında ycnıdcn guruş - sıb musluman. cemaat k .. , eı 
•• hizmet her gün biraz daha mütezayit hlr faaliyet çerçevesi içinde sevginin bu kad•r ıçciu gclme<ınin rılar ı•e refah manzarası, bizı hay. dir. Bu teberruaların resmi muame_ müşlerdir. Bu giırü~mc iki buçuk pılırken kendilerinin :sun~ .... r 
~ edecektir. ... hakiki manası budur. ran bıraktı. lesi de bugün yapılm4tır. saat sürmüştür. Ankara kararları lüman• kaydedilmderındc ·ıı' 

Mıqt~~lı lıabillyetl~e, ~üşterek kuvvetimize, .mütesanit .DÜNKO MERASİ'.\f TAFSİLı\TI Bizim qıbi Yugoslavyanın ,sadık 1 

Atatürk, imza ve takrir ıııuanıc!e- yar".'dan .itibar~ıı apgıdaki şekilde m~lerdir. Bunlar ~kseri~;t ~,Dl· 
tlerımue inanıyor ve guvenıyoruz. dostları içiıı, başında dostumuz Baş- sinden sonra,. Dahiliye ı:e Zircat tathık edılecektır: Abacılar mınlakasınd~d . diV' 

}' LJL t b ha h t ta h k'ld 1 d" . .. t Belgrad 11 (Gcccyımsı, Başmu- . . . . .. . . . . . . . . u . ( ·ı· d 1 k b (f kit ·ı 1 1 ·ı1e cıı!l . a ..... a en o va er emas vç er e ı e <Cn ısını gos er. . . . , . . vebl Sıoyadınovıç gı!ıı guzıde bır Vekıllerıle Aııkara valuını yP.megc muım a ı an e i ece·, u a ın esçı muamc c erı T re 
... ,_ .,....... y ı d tluk 'ttifakı c ı•• 8 , • d · · harrırunız tele.onla bıldırıyor) - . . . d y a 

1 
d 

1 
" BuduriS " 

'A .. ve .Loua - uııos av os ve ı e"' ayarın ıa cı zı- .. . . \ şalısiyP.t bulunan ve kendwm ta- alıkoymuşlar, teberru buyurdıık • askeri cürümlere de tatbiki Paris • ar un n ı e P,,e 
1 

n ı 
.. il lnd dinamik t ah"- h b ı ı akt d Bugun çelenk koyma merasımın - . . . . . . . k . C b et kt d. T .. k de bt e 1 e., Ves es e en ez wca u mu., o m a ır. . . . mam.le memlekctmın hızmctıne Zarı çıftlıklere aid harıralarınt ve ten ıstenecc tır. Hasan c hare ve me ey ı. ur çc ecJC 
bu yüluelı ıcvgi ve tezahür içinde Celil Bayar hu akşam Harici- den sonra Av~a dağı otelındc .Yo-1 vakfetmiş elan bir hükıimetin Jı{ı_ Türk çiftçiliği hakkındaki emir ve Aliıeddinc izin verilecek ve her iki duris bu suretk müracaat d3 11 
ezarethıde verilecek resmi ziyafeti müteakio hususi trenle saat ~~lav. Başvekılı tara fından verılcn kim idaresi sayesinde Yugoslaıı mil- direktiflerini, bu sahadaki yüksek vazife yani Halay katibi umumili· Sünni müslüman ismi_ altı~eı<') 

J>ttradan ayrılacak ve hududa kadar yine gelişte olduğu gibi ogle zı~afetındc h.a ~ıı· b~J~nduk. 19 le tinin elde ettiği gıptaya değer! ideallerini büyük neş'e<i iı;inde na.. ğile dahiliye ve maliye servisleri cemaat mevcud olmadıgını. d,J: 
U!PaHtU V. mllııteıına tezahilratla uğurlanacaktır. d.a m~~ ~an mecl'.sı .gezıldı ve mec- refalı derecesini mii§alıede ~tmel:- kil buyurmuşlardır. şefliği münakale d~ncsine mahsus cemaatlerden hangisine k3Ybodir 

tlıışnJdJlmlz Sofy~da Bulgar BaşevekUinin davetIJ.i olarak beş lis reısı zı:ar~t edild.ı. • . . ten daha büyük bir zevk t1lsat:v ıır KÖYLÜ NAMINA ARZI ŞÜKRAN olmak üzere Mülkiye mektebi me-
1 
mek i.st~yorlarsa .s.a.rahate1~. etıt'~ kJ::t• Kral Borııı'le ırörüşecek ve cumartesi günü mes'ut inti- Gece Türkıye ekıllgındc mukel- edemiyorum z· t V k.1. F K d ·ıu zuıılarından Eteıne ıevdi edilerck-,melerı lazım gcldıgmı teb g bıı11 .. .. · 1 f b. . : . . · , ıraa . e ı ı . ur og. , ye - . . da meınlekete donmuş bulunacaktır e ır zıyafet veııldı. Bu zıyafette Mı.llet lerı·mı·z ı·çı·n hakı·k·ı sullı . e k d 1 k T .. 

1
• tır . te ve bu vazıyet karşısın ··~ ~~'°'"-1--"'=======~======· ======··=·===! .. .. . . .. me masasın an. ayn ır en ur.. · . ·· . • .. . . dilrıtCP 

- bu tun Yugoslav rıcaJıle burada bu- saadet kaynag· ını Balkan millet'eri k .. l .. .. ·fı . . d a • dakı· Tedhış çetclerı ortadan kaldırıla- da Turk lıstesınc kayde 
1 .. . . . ' oy usu ve çı çısı a ına aş gı · . .. .. .. .. 

1 
• ~' 

unan Turk rıcali ve gazetecıler ha- a =nda karde•çe i• birlig·inde bu- k 1. l 1 .. k 1 t . caktır Nahıl·e nıuduru arasında bu- dı. -•~ 
b 1 d T ~ " " e ıme er e şu ·ran arını arıe m~ - .. · ..... •. . . ,. rk:eıu .;V zır u un ular. 'ı rağımıza kaniiz. Balkan Antan - !erdir: yük d<>gışıklıkler yupıl:tcak ve An· I H~lbukı. Budur:s m mc eSOIY. 

Ayni zamanda Madam ve Mösyö tı bıı. kanaatimin en yüksek ve A .. k b .. b. f . . takya kaymakamı Sabahaddin deği. kukı ışlerın çogalması "...:ı1t ~ t rt b b . . . . • •- tatur ugun ır ıınının . . . . . k · k · d alı<"· ln•ı e 1 'ın 'ılk keş'ıdes•ı ugu"n tamamlandı Stoyadinovıç vı:Jfilarında heyeti - müsbet ifadesidir. b·ı •. ' .. ks k .k. h . ~ektır. Malıye ba~htıbı Fuad ı~- omısyon mer ezın e Ç• '··tif· 
!'J miz şerefine saat 17 da bir çay ziya- Bu idealin umumile.:;."l.•sini ve ere ı ecegı en y~ e .' ' .. ::::: ';.'~: kaüde sevkedilec~ktir. . . . zere Antakyay.a nak!~dil.01 '.;n ~· 

1 feti verdi. bütün Balkan milletlerınin ideali yetle karşıklaşbttml .bBenıdyu f .(VAHDET) GAZETESi iSMiNi Fakat bu Sunni mustun:,,,.,,~· (Biriııd Alıifeden devam) 139860 30449 36026 8278 1072 · zurunuza a u uyur unuz, so - GİS İRİYO d J'd k . r 
1 

. gene ı~ r 
Bak.ırkllf Filiz sokakta 6 1339 25382 35223 6786 12024 Topçuderede Sava nehrinin züm- olmasını biitün kalbimizle temenni ranıza. alıkoydunuz. ehemmiye _ . DE • T R e ı me :s '.yen. crın !eri h9ııcr 

~.ııı1f:rtıd' Qturan n-kirdlr. 33738 26808 4071 2189 rüt kıyılarını o-üsliyen villa cidden ederiz.. . . . .. d .. 
1
. 

1 
. d k. b .. 

1 
.. 1c Iskenderunda çıkan (Vahdet) ga- maatmc ka)dedılccck ~ ,. .,,, 24062 tını vucu e getırı ış erın e ı uyu t . 

18 
t 

1
, . . ld.. .. lınmıstır ~ v_>r.. 'il'~· "l h d b. 37704 25 . k .11 ze csı mayısa ' ıncı yı onu - , . JsıJJl , i'>'"!'qısı *"uU'Og U anın a ır 283 183~4 7589 33672 E h • • 1 maksad ve kıymetı gelece nesı e- .. .. ·a k d kt · B .. Anc•k netı'cc n" 

0111
.,3 o t~ 

? flrk ~cf~ mUstahdemdir ve 34392 25752 22368 25829 9103 srarcı ve ze ırcı er rin birbirlerinden daha fazla nis - ~buntul '19ra e ecte ırt:b u munat- misyo~un evvele: F~aıı"" gtlı! 
•·"'•' t h llid. Kal b 39497 27049 2'183 .. •. b .. .. k • •C e e mayıs an ı ı aren gaze e & • v...cl~ll Ot a a •r. a a- 7 6284 32980 bette anlayıp ovecegı uyu · ve a. . . . d •. r k . (H t ) . tarafından isae edilen bıt "' ~,,. 

tile»iı:l ~isi olan Bekir bu 3639 34827 2487 16044 1245 licenab teberruunuzun tarilıi bir ısmını egış ırece 'e a ay ıs- 1 T'· k ( ' . · L lif bil i 
~J k ı d ı mile intişara baş!l'r;tcaktır. ur men aatınc muı·a 1 J blı n)1il u hAdiseyi soğukkan- 24171 3233 16938 32217 5466 ya a an 1 ar safhasın~a hazır b.uı.undurdu~u·: ~ SARHOŞ ASKERLER BİR TÜRK hareket iltihaz ctmis oı'.'1n~. ~, 

karfl]attııı ve evine parayı 6442 33678 11H15 36966 35899 Bu asıl harekctınız yekpaıe. k.en KIZIJl.'1 YARl\LADILAR mahfillerinde fena bir ın. •eti b 
n pa1!- İmıallden 4 bin lirayı 5956 5635 14729 16074 29223 di yapınız sayısız kıymetlerınızııı E ık· .. k 

1 
ld ~ h b r etmistir. Türkiye Cvmfıurrl ; I" 

QEI '2ımftır. 16074 29223 22616 20520 28419 Karagümrükte oturan sabıkalı vaziyette dolaşan Emin i~minde bir ve verdiğiniz yüz binlerce eser ve dv.".'.c ~ g(unY . aGp~ 1
) ıgınıt ~ e. kum~tinin Karas •ki q·hr<indl;, .ır .. ,t talihlisi. d 10931 2"" . , 1 · . . . ver ıgımız enı un gaze csı ye- . c · ~· anıll w er e "222 15209 29443 12715 esrarkeşlerden Yaşarın, Mehmed s3bıkalının halı nazarı dıkkati cc - direktifleriniz arasında b>r t~tır. . , 

1 
al . b. . t• . 

1 
çil bürosunun reisi olan yıın9, . I' unih h d 

1 
4276 25"71 •73 b. b . E . l .. . .. l".. . .•. d rıne ev\ c ce ınnıış if ım ıyaz a . cSI'' ~ anın a ı ., 7S 37664 30024 ismile oturduğıı evin bah~es!ndc ır etmış, ının tutu up uzcrı aranın- Ululuğunu ve yuce ıgını, .eşıgın e (A d 

1 
) k kt d B t lle"e Buduris'in dl'r.;, 1 ;,ilıı• ,at k tlnd lı 7263 3 . . . d . . ) d ' '- na o u çı ma a ır. u gaze e~ 1 b ı .. · ;u e e ça şan 

1 

3527 38459 21152 96:!4 tekke tesis ettiğini yazmış, burada ca, 10 gram esrarlı paket ıç~r:sm e bulunan bıılerden çok, ıler e ı~çe d h. d k. h; ·d k• . 
1 

k t· mosyon reislF•i nc!ı'indc ~ 
1 ., ! 30 Lın· A K • . , b 1 h. 1 .. . _ . ..k e şc ır e ı şe .ı c ışga uvve • • r p ant . AZANA.iLAR yapılan aramada esnr kabagı, es- croın.er u unmuş, zc ır er musa - tarıh gorecek ve mınnet ve şu • 

1 
. , 

1 1 
. b. protesto etmis o'ılu"ıı }ııw< Aı. al a1mı 19157 10583 10 - · ' .. ·ıd · 0 d·ı · k k dl' .. . erıne mensuo as ~er crın cc ır ve . · ı-· _.'\ elMI e par arı ş ve 816 21462 20510 rar ve bazı edevat ç1ktıgını bı ır- der_ e ı mış, aça çı a ıyeyc ve - ranla ovecektır. t iki . d b h J·ı kt Th mı<tır ----

.1.~0-~ B llralQaPıkazSaÖynJeaının•§tlira,r ~~8~357~0 31~:;5;1!0 l:'1394 11324 9178 · t·k riJmi stir / k .. ı·· .. k .. 1., azy Ntn. Cn a Si' l mc e, Sı a · · .. mış ı . . I • · Ben. sa ısan ·011 uyum, oy ı.; 0 - arama bahanesilı• yapılan işkence B k 
403'1 8807 12239 . ~aşar •. ya.pıla~ sorguda sattıgı ze-

1 
Bu araJa, Galata s~knklarına daL !arak kenrli adıma ve .bu r:ıemleke. ve tazyiklerin artım.kta olduğu bil- ; r ÇOC ll 

10805 1825 26149 hırı Karagumruktc, 'pazar yerınde mak istiycn Şaban oghı Reccbın de tin, emrinizle ziraat ışlerı baJrnrla dirilmektedir. 840 454 7 33983756 30573 259Pl 1022 2190 bir dükkanda berberlik eden, s t - çevrilerek üzeri aranınc~ 4. p:ırça 
1 

hulmımak mozhariyet'le. Ti.irk .köy- Anadclu ajansının Hatay muha- Bo.if u l ,..T! l 
32577 24621 11776 35392 bıkalı esrar satıcılarından (berber esrar hulasası çıkmış, Halım ısmın-ızüsii re çiftçiliği adma rn dakık~ - l~ıri H a tıv ı! al..i 

1
,.,, zl 

1 
, , h ,ı.,. Bu sabah Ka ral:öv M ~ 

1 12.noo lira kazanan 13768 20027 202rır, 19244 16351 Has~~) ismindPki. adamdan ~ldığı. de bir gencin de üzerinde bir kısım 1 da hepsinin kalbinin .benim kalhim 11d• dde~e Gar o i'e ı ö"işmü~. Paşa hanını~ arkasınd3 ın:ıV':d 
':J 16926 22696 23440 14017 20468 nı soylemış; emmyet .~.~cı şube eroin zuhur etmiş, müsadere cdi -ıgilı i çarptığından emın olarak re. ü. G•r.ı 0 ,, ,ıml· dı·, t'r ki: bulunduğu yerde 

12 
ya<l rı• 

9 2 9 14360 784 1655 34596 16874 memurları Hasanı suç ustunde ya- 1 k k dd 1 1 ch;ı· mu··
1
, sekkiir eımeg·i t'e minnPt dııyqu • b n,·oS 

17050 13035 21647 · ı· b. en aça ma e ere z · - ' · •- Ankarada Menemcncioğltt ile küçük kafadar deniz - , 1760 22797 kalamak üzere Yaşara ışarct ı ır . . .. 
1

.. • .. 
1 

• · · · b '· rç ,,,.,an 
10865 31938 3763 32567 . ..kk. telaları emniyet dırektor ugun!' ge- arını arzetmegı en samımı ır vO sevahatimin mevzuımu te<kil eden mak istemı<ler, bir ına , ' 5685 para vermışler, Hasanın du .mı 1-kk. d. Bunun da bir ·. ' ' ı ı 

0 

1 k 1 
28329 23534 30170 21952 6179 f d t rı·b t 1 Yasar es tirilmişler, bunları nereden •edarik te a · ·ı. e ıyorum. . . .. meselenin bütiin noktalam.ı ince • nında s'lyunınuşlar, ıç.~1 

~8. azan an ar 29210 17001 etra ın ake .. ı a aHınmış, ··' aca"~ ettiklerinin tahkikine başlaı,mış - ifadesi olarak ellerını:den opme - den inceye teferrüatile tetkik ettik. tanesi derjze girmiştı · t 

008 10273 ;~~~; ~~~~~ ~~:;~ rar .al'."a uzere asana mur ~ tır. me müsaadelerini dilerim.• Birçok kararlar verdik. Bunlıırı azı Yüzme bilmiyen ve hu"'~c 
~ 33618 21594 22137 17056 3

3834 etmıştır. .__ b y k k PAPELCİ KÜRD HALİD Ankara vali ve ·belediye reisi zamanda yani. birk~ gün icinde nüz anlaşılamıyan çocuk bil. r . 
6830 Kurnaz .,,,r er, aşarı so a ara- d • d B .. .. k ş f ı · . .. . · • b ıarıı' · . ..ı · ·e 1 30010 18 26.\34 13694 38498 tarında bir hayli dolaştırdıktan son- Maruf papelcilerdcn ve ıehrimi - Tan og~n a u~u e. e şe ıır a- tat bık edecegız. Sıze, bu ~ararla. - suya batıp çık':.'ag1 aıı ~ıP ~··.~ 8 azanan ar 11974 32892 30''9 28593 1002 . 1. b. d k d • . b k I .. h ti ·ndcn Kürd dına mınnet ve şukranlarını arzet. rın mahiyeti hakkında sarılı malu- 1 daşları bunu goruncc bıra ıdııl.". o ra gız ı ır yer en çı ar ıgı ;arım zın sa ı a ı şo re erı A t .. k z· t V kT 

1 
d ç - k )'b'l ~ 

l ı 38172 18653 17921 28648 15391 36174 12227 kilo kadar esrarı satarken etrafını ·Halidin Tahlakale civarında eroin miş ve ta ur • ıraa e. '~ne ve mat verecek vaziyette değilim. . mış ar ır. ocugun 3 _ .,. J" 
.ı ;; 23 39402 "3676 lOlll · _ . d.l . b Belediye. reisine .muvaffal"yetler Verilen kararlar mahalli lıükfı _ ve arkadaşlarının kaçtıgı :..ı • '<" d72 1156 38585 72 ~ 30563 saran memurlar tarafından suç üs. S<ıtmakta oldugu ihbar e ı mıs, u . d k t h ·· İl: h. 

1
. h""" 

54 • 23700 27949 34671 .. ·· d . '. . temennı e ere e as:ıus ve ıneırı • meti intihab işlerinde kat'i olarak mavnacı :a un po ıse _....~ ı 
4 '~ 111892 29196 16661 35177 22694 24177 tunde. yakalanm

1
. ış, esrHar musa .. ere civarda tertıbat alımnış, HalıdınL, nuniyetlerini izhar buyurmuşlaı·d ı r. bitaraf vaziyete koymağa matuftur. miş. Bu sırada polis denııvb~i 

10212. 1191~ 29343 24179 26804 edilmış, ışaret ı para asanın uze- arkadaşı Osmanla bırlıkte croın s:ı -· ~ _ .. h l ks . ah 
11

• - sed. . k mış sı Jt 
İKA 9269 218 . · . . ~ Turk a kı e erıya cm a ı me - cugun ce. mı çı ~· gıı~· 

150 L KAZANANLAR 76 6975 30326 9:59 rınde bulunm~, ~u vazıyet ~ar~ı- tıkları görülınüş, işaretlı bır para murların bir kısmı bize karşı taraf- dad otomobilile hı,;tancye 
061 27322 3827 11970 27626 16048 7230 39761 28704 20~11 sında suçunu ınkara mecalı kalmı- ile birisini bunlardan eroin :ılmıya Uzak Şarkda . h. · tl h k t d. miştir 

1 147 35329 "8621 8664 30 65 33403 3373 35368 36192 13702 bık lı hlr · dl' gırane ıssıya a are e e ıyor•, · ı:-'.1 • 
· - 5 ' - yan. sa .. a ze cı a ıyeye sev - teşebbüs etmiştir. 

2 
(AA) Aş .. 

1 
diye şikayet ediyor. Muhakkak olan Kaçan yaramazlar zabıt~ ~· 

)21 19014 33430 1965 9820 17990 18618 1237 2194 642 kedilmıştir. . . h b . l Hongkong 1 . . - ıvı a- .. . •. \ - .. . •t' •C 

il5 12198 270ll8 17308 19696 2328 26626 19560 1631 ZEHİR TAŞIYAN HIRSIZ Etrafındakı tertıb~ttan .. a erı o - dındaki Amerikan gambotunun mü- birşey varsa o d'7 muteaddıd ~adı- md.laktak, .~ugunı·hulv~;c ; \ 
100 LiRA KAZANANLAR 21773 12278 2~052 26425 34420 Sabıkalı hırsızlardran Mehmed mıyan sabıkalı, muşterısındc eroın rettebatı ecnebilerin ikametgahı O· seler vuktı buldugu v~ bunda bırçok ı me uzcre po ıs a"' 

)51 346"4 2l090 24014 16919 39892 10135 39100 28,06 32489 Ik. .. ak 1 k · t verirken memurlar tarafın an suç 1 K 1 ' d k •t r Bu memurların da siyası vaziyet almış etınektedır. , 
- v evve ı gun y a anara emı.ıye .. .. . . an u angsu a asına çı mı, ı . f' ~ 

'l93 2580 33659 4494 183 5838 25533 3~-tO 32401 9~56 direktörlüğüne getirilmiş, üzeri a. ustunde yakalanmış,. ellerındekı P.3 - adaya Amoy'dan gelen elli bin Çin- M f · ~,. 
i74 27945 16~80 12915 29205 20452 3~~:;6 .,,,,, . 33~05 1138 ranınea bir paket eroin bulunmuş; kellerı yere alarak ımha etmek .ıs-,li iltica etmiştir. ~~ t\ ';ı;• 

r,0 f " .:• 1 d ·k tediklcri sırada bu hareketlcrınc 1 !04 14096 15422 30038 8208 •-l' " , . J l-l932 29293 hırsızın bunu nereden te arı et • . 
1 

.. Amoy'a gitmekte olan Edsell a -
~ 0 _ .• . . meydan verilmiyerek eroın.er mu- . . d ~ı ıo3 68 rnsıG 37546 33!1l' " ~' ıı w113 3626, ııg. hakkında tahkıkata başlanmış- . . . dındaki Amerikan harb gemısı. bır. ltalya-Fransa arasın a preo.:> 

876 :ı6J7 2811 38209 6,," J ·7 '1 417 JG317 24'34 tır sadere edilmıştır. 

14.1 ,, 1 2ır~.: 31714 10635 20~6 27734 cııog ~9543 28;27 raİık mükafat şu 40 numara ara- Halidle Osman Emniyet direktör_ ~e;;~re tist·i~~me;in~ ~~!0~:r!:!ru an 1 aşması yapı 1 ct' i ,.i 
"~ J3aJ 24421 11260 10994 23935 IS::G3 22632 24~2 ı 1346 sında h~er yu"z lira olarak taksim lüğünc getirilerek üzerkri aranın - e ı e mL<; ır. ~ v . ' - ,. 

~. . . . !ıklar çıkmış oldugun~ daır her han- · 
1 

ff"" ı.ıo 35.:!45 19934 12334 18829 18741 96~G 14380 39716 13433 edilmiştir: ca ayrıca kibrit kutuları ıçınde hır gi bir haber olmamasına rağmen Roma .12 (A.".->-:- Salahiyettar mehafil •. ~talyanlar •. a ,-.ıc~e< f 
;;o LİI:.\ KAZA"IANLAK 133489 1614 fn(Y.J 9773 25262 üç SATICI SUÇ ÜSTÜNDE kısım eroin paketleri daha çıkmış, d. h .. k.. ··rmektedı·r arasındaki muzakereıerın sadece bır prcnsıp ıtilafı ıle ne.ıc ııı1' d "J? 6 . en ışc u um su . 

50 '!90 '..'' 6{ 1 264~R 35644 2'.'.29 1 •' -2 3256 2~228 19526 6908 TUTULD zchirciler suç delili olan zehırlerle T k 
11 

(AA) J d . ve bu müzakerderi Romaya bir Fransız sefiri gönderildikten ı1' 
'55 l ı',',CI ,. 3 9 J347 379&1 16:!!7 2°"46 39812 · · · · · ı dir 0 yo · · - apon enız b. tak ·· k ı · taki edecegı··n· taL-'- etmektf'<lir " - 31-..,7 28348 07ıJ - - "" Evvelki akşam Galalada şüpheli bırlıkte adlıyeye verılmış er . mahfilleri Amoy'un sevkülccyşi se. ır ı!Tl muza ere erın P ı mum ·. · cıı>'r ! 
iOI lv. J 335t'5 5950 19116 12562 29366 151;;!1 33:Sl)6 33980 -. • Bundan başka Akdeniz meselesinin halli hakkmda bır pr f~ı' 
134 lltı77 2JJ 3 2:'37 38485 39223 2039 l:i438 31276 16147 31318 29060 16221 7601 19491 A d G 1 1 bepler dolayısile işgal edildiğini liıfı hasıl olnıuş olduğu söylenmektedir. Arazi statükosu muh~ır· 

ı 991 3H52 2j608 21886 22576 ~5906 8736 19561 >19490 27166 32075 1573 ~~~~~ s·Jv a an e; ecex çünkü bu adanın Japonlara karşı lecek ve Libya ile Tunus arasında bir mukavele aktoluııacak ~ 
2 .. rıı ı 1749 27483 8450 38:2. 8273 17792 35301 22841 11544 2S9G7 5385 bir üs olarak kullanıldığlnı lıE>yan ou•• çe mu•• him işler gö .. eC. er,,·"~,1. 
3o. JJ 15558 29606 3041 29558 4708 24607 34641 4864 38128 31325 10788 130°9 , r 11 f k etmektedirler. '· r "'. 

10.J6 8227 321 3431 15327 28814 24865 23~36 22422 9872 12168 3386 318189~843 r. • ı~ 11 mı ara a r·şı ---- Cenova 12 (A.A.)- Düçenin ziyareti 1'._'ilnasebelik ~ehırdtC· fi~~ 
39220 3620 22900 21010 895 24000 34954 17709 4502 31307 10927 352aa t:u :ı Bekçi parlak bir kabul resmi ve muazzam tezahurat hazırlamakta rıı~~ 
3040 34604 39301 14633 8963 30ıfi9 4143 14949 39039 9552 295~7 7329 15541 -· . - met reisinin screfinc bu sabah kırk tahtelbahir ile iki torpido fil 
87&6 14709 10295 9819 23299 31185 22379 186631 ı· 1 k ··kAf İ A:nJrikı:d3 mü:ıım bl:- Mehmed ö!dü burayagelmiŞtir. ·('ıil'ı~İ 
3339 20730 30785 20133 37857 22800 2082 25293 0,000 tia 1 mu a ma,evr y..:91!1y -r Düçe, üç günden ibaret olan ziyareti e:ınasında birçok JllU 01şı1 rf 
·1380 39174 15901 9~75 En son çckilcu (15070) num: raya Diğer taraftan Şcrüin Y_ araladığı inşaatının küş1t resimler.ini yapacak, ve omurgası hazır!anrrııŞ_cınd' 

Nevyork 12 (AA.) - Asyadan b 1 d 1 B ı h lrı""" 
137 2813 2263177:76 21,000 ı·ıral · k m "kAf t da on bin liıalık mııkıifat isabet et- kur an ar an o up eyog u as - b~ bin ton hacmindeki Impcro zırhlısının ilk saçının konu 

14236 16276 - J a a miştir. gelecek herhangi bir taarruza karşı tanesine kaldırılarak tedavisinelzır bulunacaktır. ,, ... rııı:;t 
9863 10051 26343 I~eşideden sonra dolabdan yeniden Sonraları (51) rakanı;arile biten 

1 
sanayi şehirlerinin müdafaası için başlanan Ortaköy Bahçeiçi mahal- Dü~e, lima'lda yapılmış olan yeni ve muazzam in~aatı ,·c. ·,. ıı~l 

30165 3832tı 121)53 kırk numara çekilıniş ve 20 bin Ji. :,ütün numaral;.r onda bir hesabile gen.iş mikyasla mühim manevralar lesi bekçisi Mehmed dün gece has.. len geniş tayyare meydanı olacak olan ve halen inşa ediJme1't 
2566 1168 35679 123802 30386 27394 10736 3864 ikişer lira amorti alncaklardır. j yapılmağa başlanılmıştır. tanede ölmüştür. yeni tayyare meydanını ziyaret edecektir. 

gOnün talihlileri 

!1~6 :ı039~ 
1r:u 3321::! 
"ı7 :4818 

lW5 36520 
118 27534 
~~7 ı:ıo6 

l25 IQ.182 
~105 32505 
490 10861 
953 52:3 
152 37626 
740 4256 
273 26815 
741 9714 
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1 90flTl!LQRA1' - 12 Mayıs 193!1 
>erıi~ t 
~efrikası: 7 ___ va_öızc AS US Yaşayan 

Ölüler 
lstanbul .· Belediyesi Uanları 

- ;:s:=. . . . . \ ~ ~~ .. 
(5 inci sahifeden devam) 

'~~~~~-. Vayt ile görüşeceğini söylediği za - (5 inci sahifemlzden devam) , -1)~ man genç bir adam yanına sokula- - Mektebde oyundan başka bir a.. • .... . . -= rak kendisine yalnız bir odada ko- şey öğretmediler mi? 
V .. A ' llllllil" ... _ • ~ ...:;::::.... • ' nuşacaklarını söylemiştir. Fakat _ Ben mektebe git~edim ki... Be~oğ~.u Taks~d~~ ha!A . 

- - ___ -.'..=... --=-=-l~'lft Normanon.~cevapoıarııı;y~k~ -Anan yok mu senın?... . Yeşılkoyde Yeşilkoy parkı ıçinde Şevketlye ga-
?. ,. nuşmağa luzum olmadıgını, çünkü _ Babam bir gece sarhoş geldi, zinosu 

eğer söylenecek bir şey varsa ci - anam çıkışmak istedi. O da kızdı, Mercan Uzunçarşıda 259/168 No lı dükkruı 
Vesika, resim, malllmat ve not verenler: Eski Osmanlı donanması er~ll- vardaki şimendifer istasyonuna ka- bıçağını karnına sapladı, öldürdü. . · 
nından miralay Remzi, Şükrü, komodor başkitibi İhsan, batan gemı dar gidilerek orada hem büfede bir Ertesi gün anamın en yeni fistanı- • • 2421 • 
kaptanlan, eski armatörler, Ve bugüne kadar gizli kalan vesikalar şey yiyip eçmek, hem de konuşmak nı giyindim, sokağa fırladım. Kim- • • 165/238 • • 

• 

and ıh 
pekaUI kabil olacağını söylemiştir. seye zararım dokunmuyor, haya - • • 8/224 • • 

ırma t ·ııe e tahte a• Bunun üzerine bu genç adam dil - tırnı kazanıyorum. Ne istiyorsunuz • • 1/208 • • 

Senelik 
Mu ham-

men kirası 

300 

60 
72 
66 
fl4 
72 

72 

12 h 
yı orpı y . n şündü. Epeyı!b vak'.t. geçir'.1fl<~en benden ... Dün gece ~ağ~ bir müş- Eyüpte Gümüşsuyu sokağında 170 metre murab-• d sonra _batırılan İngılız gemılerıne teri bulmuştum. Polislerınız yaka- baı metruk mezarlık arsası. 

lr • • •• t •• k t dair bırşeyler bildiğini söyledi. ına sarıldılar ... • F tiht M .sali !\' h ah . 
enızın US une çı mış le O zaman Norınan derhal: Komiser, küçük kızı muayeneye! .a e :ııı ıe metpaşa ".:1 :uıesınde Gem-

A p ki b . . . gönderdikten sonra· 1ciler sokagında 12/26 No. lı dukkfuı. 48 

ilk 
Temi• 
nalı 

22,50 

4,50 

5,40 

4,95 

6,30 
5,40 
5,40 

0,90 

3,60 
11 fe - e , una daır ne bılıyorsa - · . • Ş ?Je SU k d nız söyleyiniz!. - İşte, dedi. Buna benzer hergün Fatıhtc Hafızpaşa caddesinde 6/8 No. lı dükkAn ve ,,. gibi iki öldürücü, kahredici U retin D · t· O · rdak". yüzlercesi geliyor. Fakat, ellerine arsa 60 4,50 • {h .ı emış ır. zaman cıva ı ıs - b k b' ''lle l k "" k d / tasyona gitmişler, gen adam da ya- birer vesika vermekten _aş a ır Hasköyde Kumbarahane sokağında 48 No. lı ev. 18 1,35 8;,. CQn arını Urtarmaga çalışan azaze e er vaş yavaş bildlkleri~i anlatmaj'p şey yapa".'ıyor~z. Bu~larıl ışde kofyb-1 Yukarıda semti senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller er b • b b · b l l d b 1 t R" tel kim Ş l mak da guç. Gıttiklerı ev er e, a - . • 

!(,~ .. ırer atmag"" a og"" utma i1'a aş amış ar ı. aş ar;:ış ~ir ın en, yager e rikalarda, dükkanlarda bulunanları 939 ,,enesi mayıs sonun;; kadar ayn ayn kiraya verilmek üzere açık art-
ı "' g 6, ve da a çok Alınanın ısmı ge- 1 b' .b. l . k t k l t Şart 1 . L M""d" ı·· ... d . "l b . e b Orınü k . d B 1 h k"k 

1 1 
başlan çıkarır ar, ırı ır erme a - ırmıya onu muş ur. name erı evazım u ur ugun e göru e ilır. il Şe Ş ruvazôrü ?. Ben çıyor u. un arın a ı at o up o - . . . .. . . . . 

l!ıı~ b! Sriylemedim. 7_8 mil matlığı sonraki tahkikatla anlaşıla- rıştırırlar... :Isteklı1ler hızalarında goslerılen ilk temınat makbuz veya mektubile be-
ır rr·· b 12; / ve ~nıı . urk transportu gör- caktı. Genç adanı:ı birkaç para ver- KONFERANS VE KONSER ra er 5 038 perşe_mbe günü saat 14 da dalınt encümende bulunma-

" Str~~,ıÇeı·i haber vermiştim. dikten sonra Norman benim yanı_ lıdırlar. (ı) (2407) 
•e il ı '".... 

1 
D Şişli Halkevinden: ••• 

""'· e brııck ma ge mişti. aha başka anlatacak 13 Mayıs 1938 cuma günü akşamı . . . 
""il ..._ Preskoptan ı . . . . . . . . . Beher metre murabbaına 10 lira bedel tabının edılen Aksaray yan-

'"'lrl ayn - şeylerı ıçın Mıster Vayt para isti- saat 21 de Halkevımız tl'mversıte . . . . • .. , _ . . 
~ed.Uı.!i~:rı~ devam etti: 'i: yordu. Sonraki mülakatta bu da hal talim heyetinden Bay Orhan tara_ gın yerınde Camcıalı mahallesının Buyuk Reşıtpaşa sokagında 5 ıncı 
ı haıırt· ovan başmal Çift _ edildi. 2,000 dofor istiyordu. Bunu fından (ulusal endüstrileşmede ma- adada 10 melre 40 santimetre murabbaı sahalı arsa satılmak üzere açık 
~~~ary~~~! :,~:~e.·ttt::: almadan birşey söylemiyeceği an- tematiğin yeri) mevzuunda bir kon arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebi-
~ !aşıldı. Bu da verıldi. O zaman Mis- ferans ve bir de caz konseri verile- lir. İstekliler 7 lira 80 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be-

~e, dikkat• F 
1 

. . ter Vayt herşeyi anlattı: cektir. Herkes gelebilir, raber 13/5/938 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır-
~e "• 2 k · u spıd, ıskele Bombalar nasıl ve kim tarafından 1 B) ( 

·_ ltüeu"c·erte da_ha! ... tamam. ar. ( 2454) 
'l' U~İiıı~ül~k dcnızaltı kors~ _ yapılıyordu? Bunu söyledi ve de- ••• 

Eteri b u dakikalar geçirten diklerinin doğru olduğunu anlat - Muhtelif hatlardaki otobüsler için lüzumu olan 102 bin cilt bilet 
tQ •ter ıJ 'burgus Y kadar uzatan bir mak için kendisinin de Almanlarla BUGÜr.."KÜ PROr,R!Ul açık cksiltmiye konulmuştıır. Bir cilt bilete 2 kuruş 25 santim bedel tah-

Y~t ll ve heyecan dolu beraber bu işte faal bir rol oyna- Akşam neşriyatı: min edilmiştir. Nümunesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görü-

: ~ll ıç:~0;~~7, ~ir ~ayn:ık nuş olduğunu wyledi. Llkin om:n 18,30 Spor ve gençlık bayramı: lebilir. İstekliler 21 90 No. 1ı kanunda yazılı vesika ve 172 lira 13 k•.ıruş-
,r\ıı~t'.rıısd·Ue civ.;;::;uş Tür~ bu itirafı üzerine Mister Vayt /ı.- Konferans Turgut Kaya, Hukuk fa- luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 13/5/938 cuma günü 

r "" 0 - rnerika hükumetince tevkif edildi. kültesinden. 18,45 Plakla dans mu- saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2453) 
O aya Yak gru sokuluyor, giz- . . . . S h b 1 . E ••• 
~ika _!aşıyordu.. Sirkeci önünde transp<>rlar da torp ılleııdıkten sonı-a: ilıtıyar padı':"h Çünkü Amerika daha harbe girme- sikisi. 19,15 por ınusa a e erı: ş-
~~;,uren bu heyecan dev- böyle deniz gezintilerin den mahrum kalmı.;;tı. miş, bitaraftı. Mister Vayt bu bita- ref Şefik. 19,55 Borsa haberleri. 20 Temizlik işleri hayvanlarına lüzumu olan 65 bin kilo arpa açık ek-

~ :ıte~ li 1 Pre"kopun objektifi- • . . . .. .. . raflığa muhalıf olarak Almanlarla Sadi H_oşses ve ~rkadaşları tarafın- siltmiye konulmuştur. Bir kilo arpaya 6 kuruş bedel tahmin cdilroiştir. 
lL.d etbruck'un .1 üstünde hakim bir duruş ve boyllı Ingılız, yuzunde taze bır heye - teşriki mesai etm·srı Genç ad dan Tiırk musıkısı ve halk şarkı - Ş L M"d" 1 ..... d İ .'"' din· yenı emrı e . 10 ı.. a · Ö artnamesi evazım u ur ugLın e görülebilir. stekliler 2490 No. lı 

~ 1 QU~uh -~ b.u. lmuştu: gösterişle B 7 yi meydana çıkaran c_ anın _canlı ma_nasını taşıyan bır mm. aldığı 2,000 dolar ne oldu?. der· !arı. 20,45 Hava raporu. 20,48 mcr 
·• u ı J f d il B 7 ı t Rı·za tarafından arabca söylev. 21 kanunda yazılı vesika ve 292 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

ı.ı. 8 Unc! Donki!er alı _ hareket küçük topun suda çırpınan ı a e e ı;ıın manevra arını a- senız bu da meydana çıktı. Amerika . . .. . . • .. 
-"'reı. ç ş ITü. k k ed 1 · t · ·ı mamladı Korsan denizaltı Marma- polisi onun ld ğ ·k· b' d 1 Radife Neydık ve arkadaşları tara- mektubile beraber 23/5/938 pazartesi gunü saat 14 de Daımı Encumende 

~b r azaz e erınc a eşıne çevrı - · . a ı ı J ı ın o arı a· _ .. 
t ~ llıtar~\ın korku dolu kalp _ di. ranın derinlıklerinde yeni ~ır ma - raştırmalar esnasında meydana çı . fından Turk musıkisı ve halk ~ar- bulunmalıdırlar. (B) (2587) 
~l.ı de~ d~n tempo tutan pat -' Batan Bandırmanın mürettebatı ceraya ~oğru _seçtiği rota iı.zerınde kardı. Yapılmış olan bir cinayete 4· kıları (Saat ayan)~ 21,4~ Orkestra: •• ._ •• • w 

~ ~av: 1daki suyu boşaltanlile topçu nPferlerindcn suya diiltü- ıleılemege başladı..' .. ..•.. . tirak etmek, sonra o cinayetin es- 1- Stravs: Danu~. blo vals. lstanbul Dorduncu ıcra memurlugundan 
ı..,- ÇıJcarıış hvillj B 7 yi suyun !enler şimdi altlaı·ındakı sularla bo- Khadptan HeBlbrocd k un gordulgubsı. rarını saklıyarak nihayet para mu- 2- Aylenberg: ~o mulen. Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine birinci derece ve 
~ :ıa, ı ... u~ "d 200 t - • . 1 k b' d ya uman, an ırma vapurı e ır- . . 3- Smet: Promonad an mer. 

lıaıt ~lk .._ rı e '.'1e re ~şmaga yetı~emez er en ır "jlikte Bog"aza giden Şirketihayriye _ kabilınde bıınu satmak da ayrıca 4- D"k t · . Ş z n Napoli. sırada ipotekli olup tamamına üç ehli vukuf marifetile 10670 (on bin altı 
~:· 1~a vurdası B 7 nın se- duşman gemisının alçakça har0ke- _ . ·· t !"kiti d 1 k ~-- 0 ur ıs. • an ° e .. . ) . . . Ö 
. .,,~ aınud d . 

1 

nin 61 numaralı asker yuklii gemı- curum e a e ı ere genç auam 22 15 A . h b 1 . 22,30 Plak.la yuz yetmış !ıra kıymet takdir edilmış olan Beyoğlunda mer Avni 
ltıı, b· Ç\b~lıyan bu~an, ~e ... ıler- tine _rastlamışlar_. su ile ate~ gibi iki sini himayeye m~ınur Türk des -ımahkum cdıldi. Alman casus şebe- ' ıans a er erı. t al mahallesinde Kışla sokağında eski 11 na 19 yeni 11 9 No. lı sırf mülk 
ıı.. ıı () ır Türk tr·~s üh. ··ıd · ·· ·· k t' .. ·· sololar opera ve opere parç arı. • 
""ll k 'iJlı •u• - m ım ve o urucu uvve ın onun.. · (Y h. ) b 1 d kesinin dığer adamları ne oldu? • 

1 itt., anıı tıcaret gemisi i- . . . .. . . . lroyerı ar ısar ın aca arın an 1 • · 22 50 Son haberler ve ertesi günün sağ tarafı Gümüşsuyu kışlasına giden yol, sol tarafı Yusuf Ziya isticarın-
~ev " ~ 1 . • de kendılerını kotu talıhlerınııı bu ·· kseliyordu Bunu da yarın •Son Telgrab ya- ' . 

''lltı_tı)j n 1 ınış bataryanın gö- yu · ac kt prçıgramı. 23 Son. da ve Dimitri'nia tasarrufunda bulunan Yoğurtçu dükkfuıı elyevm iratlı 
.. "'<it .. aınıuıarı a b k 'ak mukadder cilvesine terketınişler.. Bandırmanın torpillenişi çok ani z a ır. . k l"k· 'ili . 

12 
. , 

16 
N lı la h . K 

1 •' 8oııın m ar ap - P al • b t - ··1m - 1 . t F k t , d b. t ZAYi arsa ar ası em a ı mı yeye aıt ıl.a o. arsa r cep esı ış a a .ol'ilıı .. en bir ndk!i e cre _ arç anmaga, a maga, o ege o Il' ~ş u... a a mes u ır csa - ZAYİ 

1 
1 lıı Uyol'du. Y "' başlamışlardı... duf, insanca zayiatı!' çok az olma- 931 senesinde Tıb Fakültesi kabi- caddesile mahdut umum mesahası 623 metre murabbaı olan Kok kömür 

,.htııck•y~ lıstu··n . k ·'· Kaptan Helborck, dah:t ikinci sıru intac etmiş; Çanakkale dönü _ 3303 sicil numaralı ehliyetname- le şubesinden aldığım hüviyet va- imalathanesinin evsafı: Gayri menkul evvelce kok imalB.thanesi elyevm 
.,,ı,,_ un e çı ar ç .... nıaz . .. · y · · · ı · · · H .. k ·· kt 
4 

"il le• b•r el ı• t' .. k. . merminın ateşinden sonra uzakta, şunde, baş ve kıç ambarlarının ta.. mi zayi eltım. enısını a acagım - rakamı zayı ettım. u mu yo ur. ,dört duvarla mahdut çatısız beden duvarlı ve içinde bir tarafta bchcrı 
~ti •IIıe ,are mı ı ıncı 3 · k d k ··kı · · · ·ı b ı d ·k· · · h'" k ·· kt İzmid muhasebe müfet!işi . n Lr,y h- ı mı! a ar açı to, go erı saran mırı ı e uralara ranza yapı ması an es ısının u mu yo ur. ... . . . üçerden on iki ve diğer tarafta on sekiz olmak üzere otuz ocak vardır. 

h .\v.. m, n emre ta ı siyah, kesif, ~'nsivah bir duman j ıçın yükletilen kalaslar, denize dö-, Dimıtri Mihal Ne~ e eşı Saıma Erten ·
0
.. k 

1 
d . k kl dır T k t . tı dır 

0 
k kısunl 

'lır "4.1-y._ to . • . -============================ n ısım arı emır ·apa ı . eros estsa var . ca anntn ı... l!tt 'l>it , görmüş, acele içerıye koşmu•tu · kulenlere (can kurtaran) !ık yap-
~'llı lııı~etek Yıl;;~ • k k 1 _ Vardıya başına! Dalıyoruz! j mıştı. İstanbul Eınniyet Sandığı üstü galvanizli saçla örtülüdür. Zemini sathı mail olan gayri menku-
•· t\ı İl ı_ran tiı l ın so~. a_- Emrini verdikten sonra soğukkan IDcvamı var) oı-rekto""rlu""gwu•"nden • lünsokakcephesindcbırdükkiınolanveetra{ıbedenduvarlamuhattı-
• "'· e ık· Y er urpertıcı bır • 

''<ilk 1 ır1 boz ki t 'd lunan gayri menkulün tamamı açik arttırmaya kanmuş olup ilin tarl-

'ıı ~~~arılardan r~;la~ı; o~~~s~ s i N E M A : H o L i v u D Emniyet Sandığına bor~lu ölü ~ülsüm varislerine ilan hinden itibaren şartnaıne.ı herkes tarafından görülebılecek ve 14/6/938 

Ilı~)' <la~en feryatları duyma _ . . . . . . yolıle tebligat . tarihine müsadif Salı günü saat on dörtten on altıya kadar dairemizde 
'sı h~ ~n B 7 nın iki katil (5 ıncı sahifeden d~vam) Halbukı 1936 senesınde sınema Bayan Gulsüm Kasımpaşada Hacıhüsrev mahallesınde ve cadde- a ık arttırma surctıle satılacaktır. Satış Emlak ve Evtarn Bankasının 

~.ttıııı; Yu)( bi 1 Loos'un vaktile yazmış oldugu bir merkezındeki sarısın kadın artıst- . . . . h · t_._ ç · 
., ıL· l'l!rek r uzla ve tıpkı .. . . ' _ sinde eskı 9/9 mııkerrer yenı 15, 15/1 numaralı bır :ı şap evın •rnıamım 844 No. lı kanun hükümlerine tabi olduğundan mezkiır kanunun 1:1 inci 
it '\l ir •uvun ·· .. kitab vardı. Butun dunyadakı dıl - lerın sayısı yuzde 28 e ba!ıg oluyor- . . . . . . 
L ~ te '.>'unu; b y_uzune çık - , !ere tercüme olundu. Eserin serlev- du. Müle;,effa Jean Harlov sarışın-j bırıncı derecede ıpolek gostererek 28/8/929 tarıhınde !i.l.~4 hesap nu.'.'1a- maddesine tevfıkan ikinci bir arttırma yapılmaksızın gayri menkul, yu• 
·ı~ lltıy alıgı gıbı zıph- . . . rasile Sandığımızdan aldığı (200) !ıra borcu 17 /2/9~8 tarıhıne kadar ode- .. .. . , rıı~lı: e doğru 1 led 1 hası gibi içınde de cErkeklcrın sarı_ lıktan çıkıp koyu kırmızı ıle sıyah • . . . . . . b (Sl

8
) 

1
. ("8) karıda yazılı gunde en fazla arttıranın uzerınde bırakılacaktır. Arttırma 

•ı p ı er ı er... . "kl . "dd' ı . mediğınden ıaız, kumısyon ve masarifı ıle beraber orç ıra -
t~ ~Yr ' re.>kopuıı ba d g . şın kadınları tercıh ettı en• ı ıa arası bir saÇ rengi ıntıhab c'<imce · . d ya iştirak için muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey 

'! ~~ ~İ> :d•Yor; dam..::: ad ~ ' olunuyordu. Eğer btı iddia c'loğm bu moda birdenbire gözden duştu. kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanını mucıbınce hakkınk a akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilmek lazım-
"".,.ı '1 rukı;Yen şidd tı· b'ın nt ise son zamanlarda ya burada es - ı Fakat Holivud artistlerinin km! icra takibi başlamak uzere lanzım olunan ıhbarname borçlunun mu a- d B ' k b. gil il .. f imi . d ıı·ı· t b 
-.,d v,_ı.r e ı ır a eşl . . ..... . a •• d .1 . . ~ bo 1 B . ır. ırı en ına ver er e çop ve ener res erı ve e a ıye t • :" ~e-
)o. ~ı•r Inadıg·ı b. h 

1 
keklerin zevkine ehemmı:vel veren saçlılığa heves etmelerinin sebebi velenamede gos!Rrdıgı ıkametgahına gon erı mış ıse "e rç u ayan · 

"d.. trı lın.0 ır eyec:an a 1 · d .. . . . .. .. .. bl ., 1 delinden ödenir. Satış bedeli peşin ödenmek lazımdır. İcra ve İflis Ka-
~4ıt'"· ~'"efe varmsaını bek- l kalmadı, yahut ta zevk er e degı- sade bır zevk ye bır moda mesc· • s. Gülsiı.m yukarıda yazılı adresde olduğu anlaşılmış ve te ıg yapı ama- . . . . 

' aııcı.. geçmedi, şiddetli bir şiklik başgösterdi de bizim haberi- değildir. Bu, sinemacılığın gittikçe mıştır. Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın ilan nw1unun 126 ıncı maddesıne tevfikan ıpotek sahibı alacaklılarla dıgeı 
' ~~~-~ b;,,ll 7 rıin duvarlarında ı miz yok!-. . . . tekam~ eden teknik_ kısmınm .. ica~ suretile yapılmaljını amirdir. Borçlu ölü Gülsüm mirasçıları işbu ilan alakadarların gayri menkul üzerindeki haklarını ve hususile faız ve 
Sıy •tır~e Çalkantı meyda -1 Yapılan ıstatıs:ıklere naza:an ~u ettirdıgı bır mecburıyettır. Çunku tarihinden itıbaren b;• buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla muris- masraflarına dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün 
~ • illı L n, '!'ürk transprunun gün Holivuddakı kadın artıstlerın sinema merkezinin makiyaj kralı k b 1 b' ·t· ı ı·çı·nde deı'remı'ze bı'ldirmelerı' lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicille-·~ uoy.ı. !erinin borcunu ödemeleri veya kanunen a u e şayan ır ı ıraz arı var 
'1~1 ll\aıı ":' liancak bordasından ancak yüzde 11 i sarışındır. Buna \ Stanhope'un fikrine göre kml saç, 

Yuk ı lıl ise bildirmeleri Jiızırndır. Mirasçılar ipoteği kurtaramazlar ve yahut rile sabit olmadıkça satış bedelinin paylAşınasından hariç kalırlar Ala-
~"· llıı d·· Seldi, bütün gemiyi mukabil kızıl saç arın sayısı yüz_ . sarı saçtan daha ziyade fotojeniktir 
~ili;~ ~ay tıınan mahfazasının a- lde 44 e baliğ olmuştur. Geri kalan- Binaenaleyh sahiblerine de bu has- başlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri men!rul kadarların işbu kanını maddesine uygun surette hareket etmeleri ve 

lbııı' ~aı,_boları sefinenin acı acı lar da tabü siyah ve kumral sa;lı - J Jeti vermektedir. Fakat siyah s.~ - mezki.ır kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetkr a•ilkadarlarca daha fazla malıimat almak istiyenlerin 937 /3930 dosya No. sile dairemize 
''t•· ...,ı ti · d ~ h f ı ff • müracaatları ılan olunur. a~· ~'de arınaranın uyuyan dır. çın hepsın en aa P az a mu va a.. bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine ayn ayrı ihbarname teb-

>t lııler 'b lasız enginlerinde de- Sarışınların başında Carolc Lom_ kıyetle fotoğrafı çekilebilmektedir. li~i makamına kaim olmak üzere keyfiyet iliın olunur. (2761) 
"1 ı:ınra s ıraktı ve ... birkaç sa- barde, Virginia Bruce, Sonia HeniP, Yeter ki Dorothi Lamour gihi ha _ 
liıı.,l'liltıı.;ıe~Yrııan suyun yüzün _ ı Joan Bennet, Alice Fay. Mae Vest kiki siyah saçlılar istendiği kadar 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
'il ~batan bdtıman bulutunun aı-1 bulunmaktadırlar. Halbuki kızıl bulunabilse!.. 

"'vay11 tr geminin son kısmı saçlıların listesi oldukça kabarıktır: * Fransız muharrirlerinden An
' 

1 ~e de Çık.an uskurile dümen Myrna Loy, Joan Cravford, Luise 
1 
dre Birabeau'nun piyesinden ikti

l:ot t~ iııs:'.ıırı üstünü kaolıyan Beiner, Barbara Stavnick, Ann /bas edilerek «Göğsün harareti• is
ıı_~ €oııındn· başından ibar~t bir Shirley, Ginger Rogers, Kalherin 

1 

minde bir film çevrilmektedir. Bu 
tı.11dıl'tııa u. · Hepburn, Binnie Barnes, Olvıa de kordeliı Fransızca olarak Berlin 
hıt1,''1ıck, Vapuru batmıştı... I Havilland, Mauren O' Sullivan'. stüdyolarında yapılmaktadır. 

\'~0n eıı/re3kopun yanından Jean Parker, Merle Oberon, !\farı * Polonya devlet operasının haş 
~e1 ~~•rıı ır Verdi Astor, Janet Gaynor .. ilah... dansözü Toni Noviska Amerikada 

ıtı. ~- do0 k'i!e . ~akat bunların hepsi hiç ~üphesiz b'.r f.il".' çevrnmek üzere_ ~ngaje .e-
,1~ Pota,.a .r ışl~i. Gümbürtü- doguştan kırmızı saçlı degıldırl~r. dılmıştır. Novıska şımdıltk Holı -

~ı~ Çı~ark su doldu. B 7 suyun Makiyaj sayesinde bu hale gelmış- 1 vudda İngilizcesini ilerlelmekle 
•ııı,· en fi: lb · ld"' '!', tleri e rock'un müte. lerdır. meşgu ur. 
'~cuıa duyuldu 

~ ~1 ra'y1 :~ 'l'op başına! Yüksek ll(tisad ve Ticaret 

Beyoğlu Tapu sidl muhafızlığın-
dan : fsbu gayrimenkulü sahn alanlar arzu eder-

müstesna Hasan Riza Pa,"' vale - }erse bankaca takdir edilecek kıymetin Ofo 
fından Beyoğlunıla Tatavlada Kur- d k d"} b 

'1f' • tuluş Yeni sokakta yirmi ve yirmi 50 si ka ar en ı erine ikrazatta ulunabilir. 
"~ iki kapı No. lı ır.üfrez bir kıt'a ar- (27 46) 
-~~ sa terezenin ferağından İriniye ve __ _ 

Çolıfma kudr•fımiz azalıyor; 
9'11'1'\tld•n hıçbir ıemiı ıf çıkmıyor ve 
hef141)' boıde holMz.lılı:, oOn ~uruyM 

lıto burada 

VALIDOL imdad•mıza yotiıirl 

On• b.,- kwe tecrGbtı edınıt. Kond..W.ı:cM yent 
im ıwollfma avlı.tntn uyONtı(lonı g6'e<.ek.stnıı 

mezbureden Dimitri Dimitriyadise işlenmediği ve bu itibarla kaydı! mına tatbik edilmek üzere tahki -
satılmış bulunduğu ibraz edilen 1 bulunmadığı bildirilmiş bu bapta kat mahalliyi icra edilecektir. Bı 
temmuz 938 tarih ve 1194 sıra nu- mahalli bina memurluğu ile yapı- naenaleyh bu arseya tasarruf iddıa 
maralı mütevelli senedinden anla- lan muhaberede yeni sokak 20, 22 edenler varsa tarihi iliından itiba -
şıJmakta ise de Dimitri Dimitriya- ka ı No. lı arsanın vergice merkum ren nihayet on ı;ün zarfında 1077 
dis tarafından bu gayri menkul tah- Di~itri Dimitriyadi üzerinde bu - ~umara ile ve evrakı müsbiteleri 
didini talep eylemesi üzerine yapı- ğu b"t edilmiş bulunmak ıle birlikte Beyoğlu Tapu sicil mu· 

. . lundu tes ı - h f · ·· 
lan tetkik ve kayıt kalemınce ve- d M"' t vakfa ait gayri men a ızlığına ve yahut tahkLkat gu -

VAUDOl damı.. •ob'• .. hap rilen malumatı kaydiyede bu arsa- ta ır. . us esna f 
1
• nüne tasadüf eden 2.1/5/938 tarihın-

~~~~Yıın .. Pt_~n! Okulunun Çayı 
e~il lls\u ne k . ""' 

cıı1 •re ate çı ar çıkmaz Yüksek Iktısat ve Ticarel Mektebi Son sınıf talebesinin 12/5/1938 ;:--· 

hal•nd• h., manedo b..l"""· nın 1 No. lı tahtında sahibi evvel kullerın tasarru muame atı mu - de pazartesi günü saat onda mahal
bulunan Terez namına kayıtlı olup kaddeına vakfı knyıtları işlenmedi- linde hazır bulunacak tapu lll('mu
bu tarihten sonraki hamişleri mü- ğinden zilliyetinin tasarrufunun tes-ı runa müracaat e;;lemelerı ilan olu-·~ ~,:~t kapt!n~Çacaksınız' perşembe ııünu Tokallıyan salonunda vereceği veda çayı 17/5/1938 Salı . " 

•arsınt1 ite M gününe tehir l·dilmL~tir. (2711) lııiillliilm~ 
armaranın 

tevellisi tarafından vaktile kaydına biti için 1515 No. lı kanunun ahU- tıur. .2733. 
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25 I nce sigara 

20 Kahn sigara 

KURUŞ 

.:DAİMA 

TİRYAKİ 
İÇiYORUM,, 

e Her Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki: 
e Tiryaki sigarası on· 
ların uzun zamandan· 
beri bekledikleri siga· 
r adır. 

e Tiryakinin harmanı 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI İ Ç İ M İ 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAKiDE 

BULABİLİRSİNiZ! 

ÖkaUrenlere ve 
gö§U• nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

EMLAK ve EYTAM BANKASINDAN : 
IRALIK EV, DÜKKAN, DEPO VE AP ARTIMAN DAİRELERi 

s No. Yeri 

C. 15 Büyükdere, Büyükdere cııd· 

desi 
• 15/1 Büyükdue, Büyükdere cad

desi. 

• 17/2 Galatad1 Kılınç Ali Paşa 
mahallesi Çöplük iskelesi 
sokağında 

·• 23 Kadıköyünde eski Hasan Pa
şa yeni İkbaHye mahallesin· 
de Nişantaşı sokağında. 

> 27 Şişlide Mtşrutiyet mahalle· 
sinde Molla Ayazma Ki:ıda

man sokağında. 

• 27 /l Şışlidc Me~rutiyet mahalle
sinde Molla Ayazma Koda· 
man sokaAınC::a. 

• 28/2 Şişl de eski TeşYikiye yeni 
Meşrutiyet mahallesi Hacı 

Mansur sokağında. 
• 28/5 Şişlide eski Teşvikiye yeni 

Meşruti) et mahallesi Hacı 

Mansur sokağtnda. 

No.su 

YeniEski: 203 
Yeni: W2 
eski: 203 mükerrer 

yeni: 194 

8 

eski: :.:9 
yeni: 13 

eski: 43 
yeni. 138 

eski. 4:J 
yeni: 138 

eski: as 
yeni: 93 

eski: 36 
yeni: 93 

Nev'i 

Depozitosu 
T. L. 

Ev 36,-

Dükkan 15,-

Depo 30,-

· Bahçeli ev 18,-

Bir apartın1anın zemin 
ve bodrum katı 45,-

Apartımanın ik nci ka-
tı 45,-

Hal3s apartımil""!ının 2 
No. lı dairesi 30,-

Haliıs apartım•!lının 5 
No. lı dairesi 35,-

Yukarıda adresleri yazılı gayri menkuller bir sene müddetle ve açık artt,ırma surctile kiraya veri

cektir. 

İhale 23/5/1938 Pazartesi günü saat ondadır. İsteklilerin hizalarında yazılı depozito ak~esıle birlikte 

)dirilen gün ve saatte Bankamıza gelmeleri. ( 734) 

Cafer Müshil Şekeri 
Tesiri kat'i içimi kolay 

en iyi müshil şekeridir. 
BllOmum eczanelerde bulunur. 

-HAZIM S l Z L 1 K~ 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT KOMPRiMELERİ 
Çok temiz bi-Kırbonattan ve toz karbonat almaktaki müşkülat 

göz önünde tutularak yapılmıştır. 

---• HER ECZANEDE SATILIR. ı En 11Uf551n iLACIDIQ 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki lıastalıkların 
mikroplarını kökünden temizlemek için (HELl\lOllLÖ) kullanınız 

•• 
HELMOBLO 

---~_/ı 
il- BAJ<Jo:i't 

b. <f 
Mağazasının sattığı el "" 
1 - PEK ıHLKJ;'.\l!lff:I, 
2 - PRATİK 
3 - GAYET ŞU< 
4- ÇOK UCUZ 
Kostümlerin zengin , , 
her yerden iyi ve ucııZ · 

la satılmaktadır. 
Böbreklerin çalı~mak kudretini artırır, kadın, erkek idrar zorluklarını, !!...:.::..=.:=:.:::.=::;;.--
eski V<' yeni Bclso~<tkluğunu, mesane iltihabı, bel aj;'Tısını, sık sık idrar Zührevi ve cild }ıastaıııJ•rı 
bozmak, \"C lıhzarkcn yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. r 

Sıhhat Vcktıletimizin resmi ruhsatını haiz bulunan UELl\IOBLÖ ··· Dr. Hayri QJUe. 
her eczanede bulunur. 

DİKKAT;: HELl\IOBLÖ, idrarınızı temizliyerek mavilcştirir. Öğleden sonra Beyoğlu p.;· 
f o· ,. 

r ., • ., • • •• :.. -~ ... ı:.?· ,_.. ·• • .- (~ · ~ , karşısında No. 133 Tele 0 
• . 

Yazın insan kendini lHasta1ık,öıüm 
--· 1 

ve pislik getiren ıarel 

daha kolaylıkla üşütür! 
Nezle 

Başağrısı 

Kırıklık 

Dikkat 
Ddiniz. 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZIN soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasıoa mani olmakla 
beraber bütün ıstırabları da dindirir. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

••mine dikkat, taklldlerlnden sakınınız, ve Nevrozin 
rerln• b•tka bir marka verirlerse 

lddetle reddediniz. 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

En muannit öksürüklerle bron· 

şit, astm, ve bo~maca öksürü

ğ"ünün kat'i ilacıdır. Göıtüsleri 

zayıf olanlara vikaye ed:ci te

siri şayanı dikkattir 

BütUn Eczanelerde 
bLtlunur. 

ln giliz KANZUK Eczanesi, 

Beyoğlu, lstanbul 

ile öldürünüz 
Macun ve bu~day şeklinde olup bOyak Ye küçük 

sıçanları derhal öldürür. Teairi kat'tdlr. Fareler kokmaz. "-

Buğday nevilerini ıerpmelidtr. Macun olanlarını 1ağlı bir k~, 
ve herhangi bir ırıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
dır. 

Kutusu 10 büyük 25 dört misli 30 kurllştıl 

istanbul Emniyet Sandığı , 
Direktörlüğünde~; 

E · t S d • b l ··ı·· B G··ı ·· · rı·sıer•~ mnıyc an ıgına orç u o u ayan u sum va 

ilan yolile tebligat 

Bayan Gülsüm Kasımpaşada Hacıhüsrev rnahaUeoinde Büyilk; 

sokağında eski 18 yeni 19 numaralı bir ahşap evin tnmamıı1 '• , 

derecede ipotek göst~rerek 28/8/929 tarihinde 6333 hesnp 1"'.:'.: 
&.·' 

Sandığımızdan aldığı ( 450) lira borcu 4/2/938 tarihine kadar ~ • 

ğinden faiz, hnnisyon ve masarifi ile beraber borç (BfıO) Jir•: 

mıştıı· . Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince hakkında jel" . 

başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname borlçurıu., muk.•:~ 
de gösterdiği ikametgahına gönderilmiş ise de borçlu Bayan G'';ııı 
yukarıda yazılı adresde öldüğü anlaşılmış ve tebli.~ vapıl~r'5~ 
Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebli~atııı il•11 ~ 
lyapılmasını amirdir. Burçlu ölü Gülsüm mirascıları ı~bu ;Jiııı tar', 
. ·o~ 

lhııı::ıımııı:::ım:ı-mmmıı:ıı:ı-•maımım•m!::lıc:=:ı::::ııc::ı:ıml.i itibaren bir bunık ay içinde Sandığımıza müracaatla nıurısıcrı 1 • c 
Saç bakımı, güzelliğin enbirinci şartıdır. cunu öclemderi v~y;ı kanunen kabule şayan bir itirazları ,-.ır ~ 

1 
rr.cl~ri liızımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar v y·ll t b• ~ 
kibi usul clnircsinJe durdurmazlarsa ipotekli gayıi menkul nırt , ro nurıa güre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alakad.ırlarc bı 1 

göre harckl't edilmek ve her birine ayrı ayrı ihbarıı~nıe tebl ı; 
mına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (2760) 

Jı;f 
Sandalyalar, Kary0lalar, Pertma'ıto 

Ve sair.ı mobilyalar 

FABRiKA FIATINA SATILIYOR 

p E T R Q L N İ Z A M Asri Mobilya Mağazası: 
AHMED FEY'Zi 

Kepeklen \e saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilaçtır. İstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66 Tel. 23407 / 

- ' ~l~I 

1
. Devlet Demiryolları ve. ':imanları ı Gümrük Muhafaza Genel Komuts:0,~ 

. işletme U. idaresi ilanları lstanbul Satln Alma Komisyon" .19 1 
Sirkedde tahmil ve tahliye ücreTı::de tenzilat ·· 1 _ Gümrük muhfaza örgüdü için 150 ton Sömi kokun 13/5/!

9
· 

l5/Mayıs/1938 tarihinden itibaren Sirkeci istasyonu hududu dahi. ma günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 
)indeki tahmil ve tahliye işleri, idare teşkilatı tarafından yapılacaktır. 2 _ Tasınlanan tutarı (3525) lira ve ilk teminatı (265) )iradır· 
Yüz metreden fazla mesafelerde iki misn alınmak üzere beher ameli- . .. .. . . :/ 
yeden ton başına 20 ve ambarlarda teslim veya tesellüm edilen ha • 3 - Şartname ve evsafı komısyondadır. Gorulebılır. . ıe )Jirl 

mulenin ambardan arabalara tahmi li veya arabalardan ambara tahli • 4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları)' r• ( 

yesi için ton başıoo 25 kuruş ücret alınacaktır. Galatada eski ithalat gümrüğü binasınqaki komisyona geı.-rıc!C 
j Vin_çlc ya_pılan -~şlerin ücreti. Vinç :a~i~elerine göre . hesab edfür. ~· 
Vinçlerın yetışmedıgı mahallerde h ususı filat ve edevat ıle yapılacak Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharrıri 
işlerin ücreti iki tatafm rızasiy.le te sbit edilir. 

Vagonlar içinde nakledilerek yapılması lfızımgelen işlerde kullanı- ETEM İZZET BENİCE ı 
lan vagonun beher dingili için maktuan 60 kuruş alınır. DASILDIGI YER; SON TELGRAF MATB~S 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (2668) 


