
.,., 
"' ~ 

,. , • ·"" - I 
KUR ::;,- . · 

2s Mayıs • " 

. ,.. 
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Bu kuponun yirn~i tanesini topl,.:yıp 

idaremize getiren oıc·~11tl.('1Li'li muz SON 

.!E RŞE Telefon No. 20827 
lst. Nuruosmaniye cad.iegi. 

TELGRAF'ın birinci sın.f nıiitcJıassıs· 
lan tarafından meccmıen tedavi edile
ceklerdir. Kuponlar. her giin idare11ane· 
mizde deği§tirilmektedir. :------------~ Sayı : 436 En son Telgrafları ve Haberleri veren Akşam gazetesi 

He; - --ye r8ğmen müstakil .---·atay mey-a-na ge. 
lecek, hiçbir kuvvet bunu değişti em·yecek ir 
lfatav milli davamızdan z~rre kadar fe-d- akdrlık yapma

mız kat' iyen mevzıiubahs .. değildir. 
c- ••••• 
t ınayete kadar varan bütün ·• 

; 
. , 

. . 

Heinlein . meydan okuyOr. ! 
~~Yıklara rağmen, Suriye 
'arnürgecilerinin inkar et
lllekten kendilerini menede
llledikleri Türk nisbeti nedir ' 

___ ......,. ____ ............... --·-.......... ....._.._ -
~ ----........ .....______ ... 

ı Son baharci kadar geniş mikyasda 
müsaadekfırlık yapılmazsa/ 

mumi bir harb patlıyacak 
b i 1 iy o r m usu n uz ? .. lngiltere Çek askerlerinin hudud

dan çekilmesi fikrinden vazgeçti YÜZDE 48 J 

ZiRA BUi-IAR.EKET, DERHAL TEHLJKE-s -------- --·-~~l~r, anlaşmalar, ahidler hep- J Li HADiSELER DOGURABILEGEK 

;~ili çocu~ oyunları haline getiren-==-~=-=--;:~~.-... Prağ hükumeti Londr~, Paris, Berlin elçilerile temas 

~r ve yarının vahim """~~~""""".-..-
ttikde.._ sonra gittikçe vahimlı:şen Sil· 

detler mes'elesl hakkında m ülki tama• 
miyetine halel gelmeden yapabileceği 

en son fedakirllğı tosbit edecek 1 es' ııliyetlerini hazıi'-
Londra 26 (A.A.) - Cenaze me- madığı takdirde Südet meselesinin 

rasirninde bulunmak üzere Deyli Çekoslovakyanın Alman lisanı ılc 

Meyl gazetesi tarafından bilhassa mütekellim olan mıntaknlarının Al
gönderilmiş olan Vord Prays'a be- manyaya raptedilmesi suı Plılc ha1-
yanatta bulunan Henlayn, Çekoslo· ledilebileceğini söylemişllr. 

t '4Qn/ar kimlerdir? Ar
ı' bu sualin cevabını 
~. ~'nıya lüzum yoktur.~-
~t·ııııı °' 26 (llususi Muhabirimizden Telefonla)- Fransız Hariciye 

vak hükfımeti tarafından geniş rnik- Henlayn demiştir ki: 
yasta müsaadekarlıklarda bulunul- (Devamı 6 mcı ~bifede) 

Amerika hükilmeti tıt,1 111dı/ ltatayda yapılan yolsuzl
1

ukların derhal düzeltilmesi 
ltıj (!""t:l b' 1. b" ŞI' • <:e verdiğim.iz notaya mukabil ceva 1 nota uuraya ıl· 

(Devamı"6 ancı sahifemizde) _ ____ __....._....,. ______ _,, 
-------~ DIGER MiLLETLERLE BERABER : 

ve 

------

Busabah An karada çıkan Ulusun 1 

dikkate değer bir makalesi Toprak 
A.nkara 26 (Hususi n.~ııh~birimiz. I gazetesi~dC çıkan malıud .. hezey~n- QC. • • 

den. telefonla) - Bugunku «~l~s;> 1 ları tah lıl etr:ıekte ve ezcumle §O?I· f l S f 
gazetesi «Hatayla oynıyanlar» ısım. l le demcktedır: 
!i şiddetli bir başmakale neşretmi.;. ı . Cinayete_ kadar ı;a~aıı ~~t~n ta~- Layiha Meclis Encü-
tir. yıklere ragmcn, Surıye somurgec~. • 

«UlUS» bu yazısında. Hat~yda ı lerinin inkar etmekten ken~ilerini menenlerınde~ çı.ktı 
çeı.,rılen entrikaları ve 41Qrıe11P•~ CDcvamı 6 mrı ı.ahifcde) (Yazı!.1 altıncı sahifemucle) 

M isafirimiz 
Şehrimize 
Döndü 

: .. İ ZTIRAB , ---....... --ç o-C u G u 
•••.ı-.....-- -· - · 

El em izzet Benlce'n in ••hasarı 

General Mariç Kocctepe SULTAN Az·z 
muhriblJe busabah geldı J 1 

Memleketimizde bir haftadanberi •- .... - • •ww-'"•···-····~-~-·-·· .. --

ve GöZDELERi 

Çok vahim milli hadise
ler karşısındadır 1 

sasına müstenid itilaflar siyaseti ile 
ticari rnübadelelerj leşçi Hmek rna 
sadile dört seneclenberi ıiarfetmiş ol
duğu mesai hatırlrıtılmakt&dır. B 
esas üzerine şimdiye kadar 17 mil 
let ile muahedeler akdedilmiştir 
Mesajda deniliyor ki: 

Kendi iktısadı refahımız ıı;in ted 
rici surette dah<ı sağl:ım temelle 
vücude getirıoeğe sa~ır ve .sükuı 
ile çalışıyoruz, ayni zamanda bü 
tün milletlerin tefabı iç!n çok esası 

birşey olan devamlı sulhun temel -
]erini tarsin etmeğc de gayret 'edi. 
yoruz. 

Hül, kendi namına şunları ilave 
etmiştir: 

•Amerika diğer milletlerle bera -
ber çok vahim milli ve beynelmilel 
hadiseler müvacehesinde bulun -
maktadır. Bugün ciddi surette mev
zuu bahsolan şey, asırlarca vücude 

getirilmesine çalışılmış olan Avru 
pa medeniyetinin de\·am \'e beka -
sıdır. Hül, netice olarak, yc:ni haya· 

• . - . ·~ ~. \ta terakki ve medeniyetin iki baş 

i
t Sami Karayel'in güzeı_ve merakh eseri ı Vaşıngton 26 (A.A.)- Harıcı tı. lıca amilinin verilmesini istemiştir. 

l 
efil-et haftası münasebetile Kordel İki amil, şunlardır: Kan.mi niza 

--· 

1 

Hül, radyo jle Ru.zveltin bir mesa - mın inkişafı ve beyr.clmilel ticarc 

1 
1 Haziranda Son Telgraftô okuy~caksıntz 

• ------ -----·-----··--- jını neşretmiştir. Bu mesajda Arne- tin tevessüü. 

~·-------------------·c ··- ~ika hükfımetinin mütekabiliyete- (De~amı 6 mcı sah.üemizde) 
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Milli . ... 
mımarı tesbit ediliyor p "Yyolcularıgandançarklıva·/-

""lcırın kaldırılmasını istediler l'er:'riiiii 
Tenı d •t•b ı· Gezici esnaf 

t 
muz an 1 1 aren S• İstanbul sokaklarında hergün 

a'"'bul _ Yala· va postası bir saklambaç oyunudur, gidi. 
1 1 yor. Bu oyunun kalıramanlan 

15 
zabıtai belediye ile gezgin satı· 

tt 1 k cılardır. Birisi vazife ve mes'u-

Yeni şehir 
Meclis ve saylav . 
Seçl.mlerı· Herkes istedigv i gigı ev, 

Edebiyat ve argo - t t ca k Halk tabiri ile m·go üzerinde 
Istanbulda kaç ilk apar man yap ıramıya münakaşalar yııpdıyor. Bu mli-
müntahib çıkacağı tes- nakaşalara karşı Jakııyd kalmak 

bit ediliyor Tekmil inşaatın sıkı tedkikten ge- :~:ed:ft::!~~:U0fi~~!:~;.i1 i 
Önümüzdeki eylülde icra edile • •• ·ı . . . b" komı"syon seçildi vıs· etehdaı·kd.dini aşını~·arak lıilıl; n 

cek olan şehir meclisi ve .onu taki. ç rı mesı ıçın ır 

------------ ·----- ·--- - -· .. 

l sa a e ya pı a ca liyetin mücadelesini, öbürü ek-
~. • meğinin kavgasını yapıyor. İkisi 

"~l~cı yeni Ada vapuru Almanyadan de~~~~·· . 

ben saylav intihabına aid haZll' -
lıklara esas olmak üzere ihdas o • 

Güzelleşmesi ve asrileşmesi için 
milyonlarca lira harcanacak olan 
İstanbulda bir yandan · her semtin 

Halk tabiri ile argo :mısın<' .. 
lunmuştur. Bunun üzerine Bele • 
eli d b. k · t k'l 1 fark bizce samimil et ile Jaiib:ı,o 

illv ınce• E ır.ld d ki 1 Bntun bır gününii gırtlağının lunan aile fişleri usulünün tatbikı. 
ye e ır omısyon eş ı o un - lik daki r k .b. d' s f . arasın ar gı ı ır. a 

ması kararl~tınlmıştır. Bu ışlerlc t • b. h lk ı· d •rt 1- ' y u e yan an çar 1 ar kuvvetinde ve elindeki işporta- ne devam olunmaktadll'. 
llıı,i il\ Seferlerde kulfanlfmıy&C&ktlr nın yiikündeki boşalışta anyan, . Halen Beşiktaş, Eminönü .v~ ~a- imar pliınları tanzim olunur ve di. 

ğer cihetten yer yer imar hareket
leri yapılırken muhtelif mahalle • 

• ak ·· · tih b 1 k ve emız ır a ıs:mın a sa-
ugraşm uzere ın a o unan o. d li"" ·· ili"· · f .. J . . . . e gın guze gını a~yan oy e 
mısyon, Belecliye reıs muavın1 Bay tab• 1 d k" d b. tta 

ır er var ır ı e e ıya )'e-lıoı.: ıhaııı.a . kazanacağı beş on kuruşla karı· tih kazalarında faaliyete gırışilmış. 
""lın " . nıerbut Akay ıda • ye, Bostancı ve Maltepeye uğrıya. b t' B ı ·t ed'ld'kt 

l!ı.,," •alova b . .•. sını, anasını, çocuklarını arın· ır. un ar ı marn ı ı en sonra 

'

c'"'ltrl attına tahsıs ettıgı rak Büyükada ve Heybeliye giden • d' . d" .. d' · k ı d d h ·ı r · e, .\d 1 . . dınnayı ve geçın ırmeyı uşu· ıger aza ar a a er eve, aı e ışı 
~a a ar seferını yapan postaya, senelerdenberi yandan ı ak o · ·h b d 

~ Pllrlard . nen bir adam için onu bu tek ka· bırakı ac tır. evde mtı a e e. 
).~dır. an şikayetler yapıl.. çarklı vapurlardan Bağdad, Basra, zanc vasıtasmdmı mahrum et • bilecek kanuni yaşta kaç kişi 1::1 . • 

!erde de gelişigüzel inşaata devam 
olunduğu bu suretle şehrin manza. 
rasının gitgide bozulduğu görül _ 
müştür. Bu cihet şehircilik müte _ 
hassısı Prostun da nazarı dikkatini 
celbctmiştir. 

Ekremin reisliği altında Beleeli • 
fen heyeti müdürü Hüsnü ile fen 
heyeti imar, inşaat, yollar ve harita 

rinde kullanmak 'illrtile hiç de 
bayağılığa düşmemek mümkün
dür. Fakat zannediyoruz ki ha 1-

ı.'<Ctiııııe Neveser veya Halebin tahsisine şid. . • • lunduğu aile reisleri tarafından dol. 
ll\ \'aı sabahları Köprüden kal. detle itiraz etmektedirler. mek beledıye talımatnamelerı • d ul k 1 b r 1 d 1 "'~ap oııa Postasının çok küçük Bu kadar çok ve müteaddid is • nin tam tatbiki, ~t>lıir sokakları· ulr aka:. ~an ut! ışde'. 1~n a~ ~ • 
~ Urla • _ . di . lin. d 1 t b ledi şı ac . u sure e e ı mun e. 

gi•- Yapıldıgı gerçi bu va. keleye ugrıyan v~ o nısbette yolcu. nın sıp ı, ev e ve e ye h'bl · kat•· ded' te b't oluna • Aldıgım· ız maliımata göre Prost, '1' ""'kc • r l • • t . . dd 1 • 1 erın 1 a 1 s 1 
ı.ı.. ~Ak n Yolcusu az olmakta su çok olan postaya sabah ve ak- ge ır ennın emmı ca e erm caktır. İstanbulun her tarafında bu belediye reisliğine müracaat edere. 
~Yol §amüstü Yalovadan dö _ şam köhne sistem yandan çarklı bir temizliği, alı~veriş intizamının netice 15 ağustosa kadar anlaşılmı• rek bundan sonraki inşaat sırasında 
~~ bııcu v~ yük miktarının çol< vapurun .ayrılması, hem vakit kay. teessüsü bakımıııdaıı belki ye • olacaktır. - gayrimuntazam ve her yeri başka 
~~'.ti YUZden bahusus 2 inci bedılmesı ve hem de halkın dara. rinde bir tedbir. Fakat, bu ted- biçimde binalara, apartıman ve sa. 
~ oııı/?1cuıarının koridorlarda cık bir salon ve güvertede hapis birin tam tatbik ve tahakkuku 

dairesi müdürlerinden mürekkeb kın dilinde sadelikle, alelade!' 
bulunmaktadır ve herşeyden evvel ğin hududunu a~amıyan bazı tn
badema yapılacak yeni inşaata esas birleri sınırlan i1;ine sokmak is
teşkil etmek üzere, muayyen bir temiyen titiz bir edebiyatın bii · 
inşaat tarzı, bir Türk tipi takib olu. tiin dileği edebiyatın edebini bo
nacaktır. Bilahare komisyon aza - zan küfür ile kapıyoldaşlığı ya
ları yeni inşaat yerlerine giderek ,pan külhanbeyi dilidir. J\füııa • 
bu inşaatı gözden geçirecek ve icab kaşanın merkezi sıkleti, «ulan»m 
eden tadilatı mal sahibine yaptıra. nezahetsizliği «beyaJıu,, nwı Ja

übaliliği gibi edebin kulağını 
tahriş eden tabirleı üzerinde top ' 
}anıyor. 

~'<lllriyr:~de yerlere oturmak kalmaları bakımından memnuni • takdirinde seyyar satıcılıktan a- K ÜçÜk 
~.e nde kaldıkları söylen _ yetsizliği mucib olmaktadır. lılı:oyduğunıuz, ağır cezalara 

"l!aıbtılti b' Anadolu ve Ada yolcuları günde çıırptırdığunız ev, kadın, çocuk, Sanatların 
~.'dtı!i ,,_ ilh:ssa bu mevsimler. birkaç posta da Köprü - Adalar ana sahibi adama hangi işletme 
.~ ""k çogalan B K hattına tahsis olunan bu yandan Hı•lna ı• L 'Sir ursa, onya, sermayesini hangi calışrna yo- ges 
"il~ ' .\nkaı:a, Eskişehiı' ve çarklı vapurların artık seferden • ' • - • . 
11.ı.: ll:ay&er' . kaldırılmasını istemektedirler lunu, hangı kazanc ımkanmı ve- . ·-
)~erıe 8

1 
ve cıvarı yolcuları, AKAY NE DİYOR? · rebileceğiz ve •. ya veriyoruz. O- Elltlerlle metgul elanlar 

ı. "'~a Ursaya ve oradan da • • • • kl b A lk lh t t :"lıı~Oli!e v b' k al 1 j Bu hususta Akay erkanından biri nun ıçındır ki, bu sa am ac. o- mer aya raca ın ar • 
~ gidip e ı:J~ı ~ş~ ar~ e şu izahatı vermiştir: yununda en çok göze batan te • m••• için mUracaatta 

'iı 6 Vilayet' ge 
1 

e1rın en .. u c- Muhterem halkımızın istira.. zad da bu oluyoı. bulundular 
Çek ın yo cu arı, mus - 1·şı ı· t ı·kl 1 k ı·· b 

ireye kat'iyyen müsaade edilme • 
mesini, muayyen bir inşaat tipi tcs. 
pit olunmasını taleb etmiştir. 

Bu haklı müracaat çok musib bu. 

2 yeni denizaltı 
Gemimiz 
Bitiyor 

caktır. Yeni Türk tipi mimarisi ü. 

zerinde ehemmiyetli tedkiklere gi. 

rişilmiş olup, pek yakında tesbit o. 
lunacaktır. 

I Istanbul Şehir 
Tiyatrosu 
Ankara da 

~İııae llıektedirler. · hatlerlni temin vazifemizdir. Fakat BURHAN CEVAD eme ı er ı er e ostüm u a. , 
~ naıe lı mevcud vapurlarımız seferlere ye. loalrda kullanılan milli kıyafetleri 25 Hazirana 
~ kaı1ı y akşam 18 de Köp. tişemediklerinden yandan çarklı y • 8 f b • k temsil eden işlemeli kostümerin ih. K d kadar 

İstanbul Şehir tiyatrosu 21 mayıs 
cumartesi günü Ankara Halkevin. 
de temsillere başladı. Perdesinı 

cSözün Kısası. komedisile açan 
san'atkarlar, bu gece Yunan mü -
elliflerinden Pandeli Hornun cFi -

~ itle ~n postada olduğu gibi vapurlardan istifadeye mecbur ka - enı a rı amızı n racı son zamanlarda muhtelif se - asımpaşa a mera-
1!._ bir v r erine de ayni tip bü • lıyoruz. İdaremizin yeniden yaptır. beblerle azalmıştır. Bu gibi eşyayı simle denize indirilecek 
~~e •ııurun tahsisi için bazı makta olduğu 2 vapurdan birincisi KurUlmaSI İÇİn ekseriyetle Amerikalılar alıyorlar. Kasımpaşadaki tersanemizde ha. 
~le kaYolcular Denizbanka mü. temmuz ayı içinde, diğeri de eylfıL H 

1 
ki Seyyahlar da şehrimize geldikleri raretle inşasına devam olunan 2 

~ bele~~r vermişler ve ayrıca de limanımıza gelecektir. Temmuz. azır 1 ar zaman Kapalıçarşıya uğrayıp bu denizaltı gemimizin her tarafı ta • 
lav~ ıyeslnden de bu husus. da gelecek olan vapurumuz, Ada • • gibi eşyalardan satın alırlar. mamlanmak üzereelir. Her iki ge • 

danaki• eserini temsil edeceklerdir. 
İlk ve ikinci haftanın programı şöy. 
le tesbit edilmiştir. ~dir, ita bulunulmasını rica et- !ar ve Yalova hattına tahsis oluna. Ayrıca, bazı ham mad~ İşlemeli terlikler ve sair diğer el mide de bu işler haziranın ortasına 

~ Yolc caktır. işlerile meşgul olanlar Amerikan doğru ikmal edilmiş olacaktır. 
25 mayıs çarşamba: •Bilmece• 26 

mayıs •Ateş Böceği• 28 mayıs cBir 
adam Yaratmak» 29 mayıs çocuk -
!ara temsil cMavi Boncuk• gecesi 
•Bİı' adam yaratmıL<• 30 mayıs cTo. 
ka. 31 mayıs ve 1 haziran •Per • 
günb 2 haziran •Satılık kiralı• 3 ,4, 
5 haziran •Kral Lir.. 

~ ~UYUkuları ise, sabahları 6,45 Bu vapurla Köprü _ Yalova yolu, deleri verecelf. yeni takası mevzuu üzerinde atakadarla. Yeni ve yerli denizaltı gemileri _ 
\ ~~ adadan ve aksamları 1,5 saate indirilmiş olacaktır. Yan- imalathaneler de ra bazı müracaatler yapmış ve Tür. miz 25 hazirana kadar denize indi-

~ı.:ı7,45 de kalkan ve Mo • dan çarklı vapurları da peyderpey kofise de dileklerde bulunmuşlar • rilecektir. Bu münasebetle büyük 
b~· Caddebostanı, SuadL kaldıracağız!... yapılacak dır. Amerika gümrük tarifesi bu merasim programı hazırlanmak _ 

&~llllho'' h •• Tekmil ihtiyaçlarımızı meml~ _ gfui eşyalar için çok yüksektir. lb. tadır. 
.• u yerli sigorta ketten temin etmek ve bu suretle ·racatın azalmasına sebeb de budur. -----0-·-----

ahf\ k Vde ş• k l • b"' "'k her sahada harice para çıkmasına An_ıer~a :le.yeni ~ic~ret a;l~im~sı lll.ekt bl• .. \"~ apı a ır et erı uyu mani olmak üzere tesis ve inşa o - ,_~uza ere erı yapı ır en e ış er e l.l'J.1 e l 

k *~~~~~t~~ 

k" . lunması kararlaştırılan •yeni fob - h' . il · ·· ··ı kt d' B · -,; ı"fa b/arı 

•Bir adam yaratmak• ile cKral 
Lin i Ertuğrul Muhsin bizzat tem
sil edecektir. 

a h h 1 1 1 ımayesı erı suru me e ır. U Cl- n 
~' n u ranı ş er yapıyor ar rikalarımız hakkında hazırlıklara het halledildiği takdirde san'atkaı-. 

Kuru fasulye 
Stoku Azaldı 

litıc:_ •• · ..• - --· geçilmiştir. İlk elde kurulacak fab. !ar için yeni bir iş sahası meydana 
~iltıh il V akıfhanın 1 Marut bir •cnebl sigorta rikalarımız; sekiz tanedir ve şun - gelecektir. 

••ltı k• kumpany••• memleke- lardır: Türkofis, alakadarların bu müra. 
ırası 500 lira tlmlzdekl t•allyetınl •Seramik» fabrikası, cAzot asidi• caatlerini Ankaraya bildirecektir. 

~!ııi ~llıı .. artb t•tlle mecbur kaldı fabrikası, cÇelik ve boru• fabrika. 
' ıçi~ nonu meydanının açıl • Memleketimizde, bilhassa şehri • sı, •kimyevi fosfat. fabrikası güb -

\>aıd:1111ela yıkılmasına başla. mizde sigorta üzerine iş yapan mü. relerden •Süper fosfat. fabrikası, 
tır h.anının alt katlan da cAsid sü!firik» fabrikası, •Çimen • ~ ş esseselerin faaliyeti, günden güne 

\~ar~. lfl\di yalnız temeller - artmaktadır. Bu ara, •Hayat sigor. to• fabrikası, cSud kostik» fabrika,.ı 
-., 'llraıa 1 

birkaç duvar kalmış. d 1 1 Bu fabrikalarımızın tesis ve inşa 
... ~ IJı..,c rı da haziranın ortasına ta• sına kay o unan arın mikdarı 

~.ı. "'"kk d k tezayu·· d etmı·ştı'r Fak t h l olunacakları kat'i yerler bugun·· !er-
~·7' ola" ak yıkılmış ve temız.. a, ço · · a a -

~ 'e~1 caktır. kımız, gerek hayat sigortası ve ge. de belli olacaktır. Bu fabrikaları • 
·~ 1arar "k ı·· ı~1:k dUkk'.an karşı cihetteki yı. rek diger ısım ar ıçın ecnebi sigor. mızdan maada csun'i ipek• ve •men. 

Karadenizden bol 
Ve iyi patates 
Geliyor 
Adapazarı cinsi 

f\Zaldı 
çek 

~lda ;· .anlarda oturanlar, ci- laları yerine hep milli sigorta te - sucah fabrikalarımıza lazım olan 
1.1, ~. trıı~ı~~. ~Ükkanlar aradıkla • şekküllerini tercılı etmektedir. Bu ham maddeleri imal edecek olan Bu sene Aanadolunun ve Kara. 
'-' ""•- "onu k · denizin muhtelif yerlerinde bol ve .., ''"'<!'-J·-. ve Bahçekapıdaki sebcble memle etımizde şubsi olan bazı imalathanelerle kağıd sanayii ra " ıg, 4 ·· ·· v k f h iyi patates yetiştirilmiştir. Her gün t Yet uncu a ı ana maruf cnebi sigorta kumpanyaları. ı' 1 h dd • Vk etın· t• için azım o an amur ve meva ı pivasaya bol miktarda patates gel. 
~1 ,'I id ı.ş ır. ., 

lııill ilresınin 
5 

d''kk" h 
1
. nın işleri çok azalmıştır. Bu yüzden iptidaiyeyi temin edecek bir çok te- mektedir. 

~· esk· u an a ıne ecnebi sigorta kumpanyaları tedri. 
1 ~~~a-ı ı kambiyo salonunun sisat da vücude getirilecektir. Bilhassa İnebolu ve Ordu pata -

1 "' " kı 1 cen memleketimizdeki faaliyetleri. t ı · dah kt · · ı b ı "~u ,. k ra anmıştır. . . . . • . . - . . , es erı a ço ur ve ıyı a ıcı u -
~ ~ Y~k a ıf handaki kiralar da ni tatil etmektedirler. Ezcümle bu faalıytıne nıhayet verdıgını bıldır. maktadır. Bunların kilosu toptan 
it. ı.; tıı~ bS"lmiştir. Bu ara, ticaret kre ecnebi sigorta şirketlerinden miştir. 5 kuruş 10 para ve 5 kuruş 30 pa -
lı~, .~ayi h~lu~.duğu /lta 500 lira cKompani Dassürans jeneraı. si _ Bu şirketin memleketimizdeki iş. raya satılmaktadır. 

''Pııııı lıgı kısmına da 72 lira gorta şirketi de İktısad Vekaletine !erinin tasfiyesi için M. Roger De. Buna mukabil Adapazarı patates. 
ak istenmiştir!.. müracaat ederek memleketimizdeki beire tayin olunmuştur. !eri piyasada azalmaktadır. 

~ ~: ~ ~ n Ü IF-!!.."tLJ ~ n n n° 00n 1 ~ Ai1 , ~· ~ ~ lb ~ ~ u ~ l!:::, \\::O u '\'V n mendilin arasına kıstırdı: 

~~ ~ YAZAN 

- Haydi benim mini mini be. 
beğim .. Şimdi de hııhh de .. 

~ ~~SRET SAFA COŞKUN l 
~ı E D E B İ R O M A N: 133 -
''<ı) >.;ı~netr • 
l>') a Oldu· ırn. Çıldıracaktım. hiç yanılmam. Son değil mi? Son 
t'\,7~uııı.gunil bir türlü inana _ gelişin değil mi sevgilim .. Gide _ 
I.' dıııı 'I'erJıkJerimi ayağıma ceksin buradan .. Benden saklı • 

ıt;ıı ·Oda 
lı ~n k na koştum. Seni ha. yorsun .. 

~ e)_.ke;Ybettim sanıyordu!fl. Tesellı ettim 
ı ._tetirec ~aidelerini filan aklı.. - Daha henüz böyle bır karar 
r,,;.; b;ıe ve halde değildim. Ka. vermedim. 
·. ,,,,h eo 11

1
tmadan içeri daldım. 

··ı ~ 'erı 
'lı~ · ''{>n me inanamıyor -

- Vereceksin!.. 
- Belki .. Lakin ortada bir ha. 

dise yokken kendini bu kadar üz.. 
men doğru mu ya!.. Sil baka -
yım gözlerinin yaşını.. Yanında 

mendilin de yok .. Dur, uzat bana 

Gülmeğe çalıştı. Birazıcık o -
muzları oynadı. 

- Çok çocuksun Cina .. 
- Sen de çok zalimsin Suad! .. 
Konuşmayı şaka hududları a -

rasında yapmak istiyorum. Çün. 
kü, ciddi konuşacak hiçbir şeyi -
miz yok .. 

Nasıl yok .. Uzun uzun, iıem de 
çok ciddi konuşmamız lazım! 

İşin şakaya hiç tahammülü yok. 
Fakat bunu münakaşa edecek 
halde değiliz ikimiz. Zemin de 
zaman da buna müsaid değil.. 

Genç kız içine doğan bu gidiş 
ihtimalinin titrettiği yüreğile bu 
al 1am kat'iyyen makul konuşa -
maz. 

- Çok çocuksun Cina! 
Diye sözümü tekrarladım .. Tıp. 

kı korkulu rüya görüüp de dadı. 
sının yatağına kaçan çocuklara 
benziyorsun!.. 

- Beni bu kadar mı çocuk gö. 
rtiyorsun? .. 

- Zannettiğinden de daha ço • 
cuk'.. 

Boynunu büktü. 
- Ne yapayım çocuğum işte .. 

Madem böyle eliyorsun! .. 

- Çocuklar büyüklerin sözle
rini diolerler. Haydi bakayım, ha. 
na cgecen hayır olsun!• de, he. 
men odana git .. Yatağına gir, mı. 
şıl mışıl uyu .. Yarın sabah senin. 
le konuşuruz. Olmaz mı? .. 

Afacan inadcı bir çocuk jestile 
baş sallayış: 

- Olmaz!.. 

--Talebenin der•lerden 
geri kalm•~ası lçln bu 

sene çok erken 
hazırlanacak 

Maarif Vekfıl<ti mekteb kitabla- Bilhassa 
rının vaktinde hazırlanması için 
şimdiden tedbirler .ılmAğa karar 
vermiştir. Talebelerin derslerden 
geri kalmaması bakımından çok 

«Selanik» ve 
« Heroz » cinslerinin 
fiyatları yükseliyer 

mühim olan bu meselenin halledil- Mevsim itibarile piyasada kuru 
mek üzere ele alınması bilhassa ta- fasulya nisbeten azalmıştır. Bilhas.. 
!ebe velilerini memnun edecek bir sa büyük battal Selanik ve Horoz 
hadisedir. fasulyaları üzerine çok alıcı vaı·dır. 

Hemen her sene mekteb kitabla- Bu sebeple birkaç ay evvel 11.12 
rı muhtelif sebeblc-le gecikmekte • kuruşa satılan bu cins fasulyalar 
dir. Bilhassa ilk mekteblerle orta 15 - 16 kuruşa çıkmıştır. Küçük 
mekteblerde okutulan kitabların cins fasulyalar ise iri fasulyalara 
vaktinde hazırlanması zarureti var- nazaran daha çok miktarda stok o. 
dır. Halbuki bazan derfler başla - !arak vardır. 
dıktan çok sonr..ı kitablar basılıp Azalma en ziyade iri ve piyazlık 
satışa çıkarılmaktadır. Bu yüzden cinsi fasulyalardadJr. 
talebeler de yaln:z mtıallimin tak- _ _ _ 
ririle dersini haz•rlamar. mecburi - beler sınıflarınd.ı kalmaktadırlar. 

yetinde kalmaktadır . Vekalet bütün bu cihetleri gözö • 
Bunun zararları sent sonunda nünde tutarak bu sene derslere baş

görülmekte, dersini sene başından !anmadan evvel kitabların hazırlan
itibaren iyice hazmedemiyen tale. masına karar vermiştir 

-Üşümüyorum. 
Canımın sıkıldığını anlatmak 

istiyorum. Derin bir nefes alarak, 
ooof! diye içimi çektim. . 

- Seni rahatsız mı ediyorum. 
Koğuyor musun beni? .. 

Tıpkı çocuk bu akşam .. Dudak
ları bükülüyor yine .. 

Ellerile gözlerini uğuşturuyor: 
- Benim ne zararım var sana?. 

Haydi sen uyu .. 
- Sen ne yapacaksın? .. 
- Seni seyredeceğim!.. 
Yorganı çıplak dizlerine ört • 

mek istiyorum. Elim bacaklarına 
değince o da, ben de, ikimiz de 
titriyoruz. 

· -

dayanamadı. 

- Suad! .. 
Cevab vermedim. 
- Bana darildın mı? .• 

Hiç yüzüne bakmıyorum. 
Ağlar gibi, kırık bir sesle: 
- Madem istemiyorsun, gide • 

rim ben de .. 

Yalandan doğrulmak isti yen 
bir hareket yapıyor. 

- Gidiyorum! 

• Kandilli T. T: 

(Uevamı var) 

• 
Mektubunuzdaki ltltufkar cüm. 

lelere teşekkür ederim. Gazete • 
nin malum hacmi içinde roman • 
Zarına aırırdığı yer bu kadardıı·. 
ltirızfınıza gelince: Unutmayınız 
ki romanın ismi cDeli Gönlüm> 

Fikrimizce edebiyat, ne edehi. 
ne edebsizliği talim ile muvaz • 
zaf değildir. Olmadıi(ı içindir ki 
realist bir hikayecinin, bir ro • 

mancınııı kahraınam olmu~sa e
ğer bir edebi)·at eserinde bir 
külhanbeyi pekala konuşabilir. 
Hem de sunturlu küfürlerile. 

Fakat muharrir, gerek bir kül. 
hanbeyi tarifinde veya Sulukr' 
nin kenar mahallelerini ta• ; 
ederken ağzını bozmağa hak k, • 
zanmaz. Her nu•Hu edebiyatcı
nm dilinde incelmi~, kemalini 
bulmuş bir şekilde meydana gel
mesi İcab eder. Bize<' bu, ne 
nesli atiye bir tcrbiyf' vermek 
içindir: Ne de edebiyata bir ah
lak hocalığı yaptırmak içindir. 
Edebli ve terbiyeli olmak ve ko
nuşmak edebiyatcmın vazifesi 
olduğu içindir. Bn vazife, halka 
ve karie kar~ı ılcğil edebiyata 
karşı bir borcdur. 

Eğer ağız bozmak ve laübaıi 
bir eda bedii bir ifade olsaydı 
Balıkpazarı sarho~larından bu • 
nun şaheserini bulmak güç ol
mazdı. 

Ne «sen» yeriııe c~ısiz.,, diy4!· 
cek kadar nezaketi lisanda ilra
ta, ne de tezyif için kerata de • 
meğe lüzum yoktur. Sadece mii
tekBmil bir edebiyat lisanile ko
nuşan eserlere muhtacız. Yani 
ne çıtkırıldım bir edeli at. ne 
de «var mı bana yan balrnnn di
ye nara atan bir argo. 

HALK FİLOZOFU 

Beynelmilel 
Afgan 
Konferansı 
MurahhRslarımızın da 
iştirakile teplandı 

Cenevrede toplanan: Beynelmılel 
afyon istişari komisyonuna hükü • 
metirniz de davet olunmuştur. 

oplantıya, Cemiyeti Akvam m•z. 
dinde daimi murahhasımız Bay 
Necmedclin Sadaktan başka mu 
rahhas olarak uyuşturucu madde -
!er inhisarı umum müdürü Bay 
Hamza Osman Ergin ile, ihracatı 

teşkilatlandırma müdürü Servet 
Berkin seçilmişler ve hareket et • 
mişlerdir. 

İlk celsesi evvelki gün akdolu • 
nan bu toplantı, 1940 seneı;inde iç • 
timaı mukarrer Beynelmilel btiyüic 
afyon konferansına bir hazırlık ma
hiyetinde olarak yapılmaktadır. 

Rcbiülevvcl 

26 

1'S4 Ruııl 

Mayıs 

13 
.. 

1357 Hıcrl 1 

~-.....,~""'.""""".'.''""::-~~':°'""-~ I 
Yıl 1938.AJ S. Gün146,Hızır 21 

26 M•Y•• t Pertembe -
. 

Vakitler Vıntl Ezani ... d. • •• d • . 
4 34 9 05 

12 11 4 41 
16 10 8 3 

:1~du0Y~;•kta .. mı~ıl mışıl u _ 
~. tıı lJy 1 muddet seni scy. 
~ ~•naıııaallrken daha güzelsin .. 
~ ~ !>~at 'tıı. Seni öı:ımek :ste. 
~ t ten; k 11Yandırdım.. Anlıya. 
~ hİ;;ik ~Ybedeceğim Suad .. 

yüzünü .. 

- Başucumdaki komedinin ü. 
zerinden mendilimi aldım. Göz -

Böyle olunca, tek taraflı, kar -
şısındakini iknam ağı içinde hap. 
sedemiyen bir münakaşanın ne 
faydası olacak? .. 

- Ooo.. Sonra seni hiç sev • 
mem .. Haydi benim sözümü din • 
le üşüyorsun'. 

Yatağa adamakıllı_yerleşmeğe, 

bağdaş kurup oturmağa çalışı • 
yor. Fakat ilişik vaziyette bulun. 
duğu için aşağı kayıyor. Belinden 
yakalıyarak gerı çektim. dür. Saygılarım.. .. . ı 

Gaııeı 

ô~ı. 
lkinıii 

Akıaıa 

Yatıı 

19 30 ll JJ 1 

"' ~~I ablr-J . k . ,,, a .. - 'U u bu gece seni 
'<lt &ord ... -· ~.. uguınü bana ihsas 

'l!Ss'k ı ablelvukularımda 
lerin\ kuruladım. Sonra işi ala -
ya vurdum. Küçük burnunu Hll'çınlaşıyor: 

Ben de arkanıa yaslandım. Ba. 
şımı çevirdim. 

Uzun müddet sessiz durmağa 

Not: Dün çıkan kısımda (yal • 
mzca kilo) binlerce kilo olacak -
tır. Diizeltiri::. 

21 25 
1 lmaak 2 22 

1 

1 56 1 
1 

6 53 
. ----
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HİKAYE 
Yazan: FİLE 

... , '...-: . 
~· ~ - :;.t 

Koşuyor r •• ~ 

N i çi n?f ı' 
e?"eye • 11: 

En gUzel bir r 8111 ~ırı' 1 
etmek için ~ ı 

Be a :ı J_t !,!!--" ı 

(FOTO iPEK 
Dikkat! .. 
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~iN DENiZLERiNDE -
~ Kan içen korsanlar 
~'lalı ı tüccarın akibetini düşün

eye vakit bulamadan 

C.ON GRAVFOR 
....... ...: ................. 11:1 ............................... . 

V pathyan toplar . . 
e.. Bir Japon torpitosu görüyordu 

Yıldız 
giz 1 i 

hayatının 
kalması 

'q· " orı .. 
"Ong' gunde Saygon'dan 

t ~n~ götürecek olan bu 
"'-~; eı-vetlı vapura bindiğim _ 
~~ltıı ~e Okuduğum macera 
L~u... lu-iıyorum ,,. "Uz b · ' 
iı ~ lenek ll" kere, kazanlı kü. 
<kı Vıtt ile. Sözümona dört ka. 
""h · ır· · 
t Yeııı •. ıncı mevki yolcula. 
ı. <le 1.kegıni birinci, akşam ye. 
"t ın · 
•· · ı:ı. i•· cı kaptanla beraber 

~"'ı "ne· ,:~ €iıverı 1 mevki, yolcularına 

' 

~atııı k e başla kıçtan kalın 

1t<ııı~ıii· lıkıa ayrılmış. Otuz 
l\a~~de bir yer. Altı yoL 

arın önünde, Honıı: 

"•ı . 

icab eden 
bir kaç sah-

i nesini niçin 
ı · an 1 a ı? 
1 

Con G~vfor -;n çoK-rı: -~aff • ' -ı ·.-e-t _K_a--""'l 
zendıQı fııım,erı Klark Garoo 'I 

'-------'"'ı ı.;;e~c""e;...v;,..l_r_~,~~ tir. ! 
Yüzlerinin güzelliğinden, tu\'a - ı tızma kuvvetinden, Glara Bovin 

!etlerinin fevkaladeliğinden bahso. cazibesinden, Garri Koperin ken • 
lunmasını arzu eden kadınların en 1 dıni sevdirme, şunu ve bunu baş. 

çoğu Holivuddadır. tan çıkarma kabiliyetinden ne ka. 
Yıldızların hemen hepsi kendi • dar çok, nekadar mübalağalı hah -

]erinden, hem de mübalağa ıle balı- setseniz o kadar sevilir, takdir o. 
solunduğunu isterler. Hemen hep - lunursunuz. 
si bundan haşlanırlar, memnun o - Bunların içinde en zi,,Yade takdir 
!urlar. 

Mesela, Marlen Ditrih'nin ha -
elbise ile dışarı çıkıyor. Formozlu karlar. Telsizi bozarlar. Tabancc. caklarını, darılmıyacağından emin 
bir melez olsa gerek. Bütün gün !arı ile kaptanı, gemi mürettebatın ı olarak, açıkça tarif edebilirsiniz 
kamarada kapalı kalıyor. tehdid ederler. Kamaarlarına ka -ı Yalnız güzelliğinden bahsetmek 

Bu doğru idi. Güzel kadın karna. (Devamı 6 ıncı sahifemizde) şartile ... Greta Garbonun manya -
rasında mahpus gibi duruyordu. 
Çünkü soframızda, çocukları ile 
beraber Yankuvere giden Amerika
lı bir kadın vardı. Ve bir melez 
kadınla yanyana oturmak ister i _ 
yordu. Belki de kaptan kadını kıs.. 

kanıyordu. Kimseye göstermek is
temiyordu. 

Bir gece kamaramda yatağıma u. 
zanmıştım. Müthiş bir gürültü ile 
uyandım. Ne oluyorduk? Rüya 

Tüyler ürpertici 
'"'' - - ·--------. 

Bir cinayet 
-··----

Kan güzel 
• 

kardeşinin genç ve 
karısına göz koyan canı 

G 
cçen hafta Kocareis köyün.de (eci bir cinayet iş1cunıhjtİr. 

Sorj!ııyl!. çekilen maktul Recebin karısı Pembenin itiraflart, ı 

bilhassa bu kanaati takviye etmiştir. 
llfuhiddinle Jteceb arasında çoktanberi sıkı dostluk miinasebatı var

dır. Halla, her ikisi bileklerinden kan emmek suretilc kan kardeşliği bile 
tesis etmişlerdir! Fakat, Muhiddin, kan kardeşliğine raj:!men, Recebin 
karısı l'embcye gi;z koymakta beis görmemiş, onunla ınii11ascbeti ilerlet. 
mi~tir. Hattn, \'8k'adan bir hafta evvel, onu, Nefsi l)urnıık köyündeki 
kardeşinin evine zorla götürmüşken kadm oıadan kaçnıı~tır. 

Rozalis ltussel 

olunan yıldız, hiç şüphesiz, Con 
Gravfor'dur. 

San'atkfır olsun olmasın, san'at. 
la alakası bulunsun bulunmasın 

dünyanın hemen bütün kadınları 
onun giyinmesini, söz söylemesini, 
gülmesini, oturup kalkmasını tak. 
lid ederler. 

Halbuki o, kimseyi taklid etmez. 
Her hali tabiidir. 

Uetid 
e, bir Japon torpitosu: Dur! emrini 

bakıyorlardı 

\'ermişti . Askeri• r 

Cinayetin işlendiği gece, iki erkeğin tarlada, kadının gözü önünde 
eııey boğıışfııklarını ve hatta Rcceb tabancasile kendi•ini korumaya 
kalkışmışsa da silôhın ateş almadığını, cinayet yerinde ağzından ezik 
kapsüllü H~eklc bulunan tabanca teyid etmiştir. lllulıiddinin yüzünün 
gözüniin ~iş ve l>ere içinde bulunuşu da, mücadelenin epey çetin oldu
ğunu isbat dmcktedir. 

Mııhiddio tevkif edilince Pembe bütUn bildiklerini itiraf etmiş ve 
kendisi serher.t bırakılmıştır. 

Con Fravfor, cidden güzel giyi • 
nir. Roblarının, tuvaletlerinin kü.. 
çük bir kusuru olmamasına dikkat 
eder. ! İloJ· güvertede bize 

ı •sıe . 
~ 4'r· tı t"f 

'a •nı tak u eklerinin . ucuna 
~ lq~ 8Uve rn'.şlar beklıyorlar. 

"' ustu ttesınde bir :,'lirü Çin-
'ır "Uy Ste d il . ~ .ot. N en ecek hır haL 

n 2Uverı: de pis kokuyorlar .. 
~ 8eııııe d_eki kafeslerde An. 
~ n lsk Yırmı bin örnek var. 
,l'ıııak,nôçyalı, ikincisı İrlan. 
"ıstA .. 

t 'Sızc vustralyalı. Oy. 
~ ~1 ,hıtıkaa ;onuşuyor kı fran. 

·I bt;ı-;· er Şeye benziyor. 
~ki •ctaı iZLERiNDE 

' ~li ııı arı açıklarına gelin
'ıı tıııakı_ntakaya girmiş olu. 

<l;, de~nıst gülerek: 
i.., 'ıı 1

• Macera başlıv·• _ 
·~in . 

% Yırrni d" . · !< ort saat evvel 
. : llıarıa~;tanıa ikinci biri _ 

< b'.nana1ı ınanalı bakıştılar. 
1'letinct manalı bakıştılar. 

Ilı. en nefret ediyor _ 

u~ 8.ırııı · 
it '~kk k akınist cevab verdi: 

ıı~. a ... 
~ Undü 

ı kiııı ııö• sordu: 
' J b;,,. Yiedı bunu• 

'"en . 
on .. · Biraz rnüte • 

görüyordum? ... 
Derhal kalktım, güverteye fırla. 

dım. Büyük bir telaş vardı. Yolcu. 
!ar, tayfalar bir taraftan bir tarafa 
şaşkın şaşkın koşuyorlardı. Biraz 
ileride bir gemi projektörlerini üze
rimize çevirmişti. Beni uykudan u. 
yandıran kuru sıkı top atan o idi. 

Kaptan yanımdan geçerken şu 
sözleri söyledi: 

- Japon torpidosu. Korkacak bir 
şey yok ... 

Az sonra, bir motör gemiye ya _ 
naştı, terbiyeli bir bahriye zabiti 
güverteye çıktı./Yolcuların listesini, 
pasaportlarını muayene etti. Bera _ 
ucrindeki altı bahriye neferini am. 
barlara indirdi, yükleri muayene 
ettirdi, sonra motöre bindi, gitti. 

KORSAN HiKAA YESİ 
- Fena adamlar değil. .. 
- Bize karşı bir şey yapamaz _ 

!ar. Evrakımız, usulü dairesinde 
tanzim olunmuştur. fakat bir ka _ 
çakçı gemisine rast geldi ml, hiç 
dinlemez, hemen denizin dibine in. 
dirir. İçinde adam varmış, yokmuş 
hiç aldırmaz. Ne çare harlı bu ... 

Nöbetçiler değişiyordu. uykum 
kaçmıştı. Şark tarafı aydınlanmıya 

başlamıştı. Sordum: 
- Niçin böyle vahşi hayvanlar 

gibi kafesler arasında sefer ediyo -
ruz? .. 

- Korsanların yüzünden ... 

- Korsanların mı? ... 

- Evet... Bunların garib bir hi. 
leleri vardır. Adeta yolcu gibi ge. 
miye binerler. Bir gece, herkes de. 
rin uykuda iken üst güverteye çı. 

KAMPöN~ 
===-:---... ·,--·::-:.":=======:::· ====-.. -~-- --

Sağlam vücud, bol neş'e 
kazananlar ne yapıyorlar? 

Kon?o..1damak, rasgeldikleri yer • 

de çadırı kurup oturmaktır. Bunun 

için manzarası güzel bir yer inti -

hab etmek kiifidiı'. ) 
Konaklamakta pek o kadar kon• 

• c k istiyorsun. O halde ufak tefek 
eksikleri hoş görmelisiniz. Hind • 
lileri gözünüzün önüne getiriniz Ne 
kadar sağlam ve kuvvetli adamıar. 
dır. Bu da daima açık havada ser _ 
best hayat yaşarnalarındn ileri geL 
mektedir. Bunlr çadırlarda bile yat
mazlar. 

Fak.at sizler alışık uımadığınız 

için çadırdan ayrılmayınız. Yalnız 

çadırınızın, ve beraberinizde götü. 
recegınız şeylerin hafif olmasına 

dikkat ediniz iki kişilik, Kanada bL 
çimi çadırlar pek güzeldir. Çabuk 
kurulur, çabuk sökülür. 

Huni şeklindeki çadırlar da çok 
pratiktir. Yere bir kazık sakar, ku. 
rarsınız. Çok da hafiftir. Yağmur. 
dan da pek müteessir olmaz. Çün _ 
kü sular akar, gider. Yere bir sec. 
cade ister. 

'ençsiniz değil mi? ... Yatağa fil5.n 

for aranmaz. Elde bulunan şeylerle' '" Llm yoktur. Seccadenin üzerıne 
iktifa olunur. Rahatını arıyanlar uzanıp yatmalı. İnce bir battaniye 

kiifi. Bir de kuştü>ü yastık ... İnsan, 
evlerinde oturmalıdırlar. Yahud da katı yerde kuştüyü yataktan daha 
otele inmelidlrler. Yok, Açık ha - rahat yatar. Bir tecrübe ediniz de 

vada, güzel bir yerde vakit geçir - (Devamı 6 uıcı sahifede) 
1 

Geniş kollu roblarını, lameli par. 
lak suvare, tuvaletlerini, spor elbi
selerini seçmekte, kendine yakış • 
tırmakta öyle bir rnehareti vardır 
ki ... Hususile boynundaki gerdan _ 
!ıklar, parmaklarındaki yüzükler 
öyle müstesna bir zevki selimle se. 
çilrniştir ki bunu hiçbir kadın yapa. 
maz, taklid edemez. Dudaklarını, 

kaşlarını ve kirpiklerini boyama _ 
sında bile kendine mahsus bir baş. 
kalık, bir güzellik vardır. 

Esme+ rengi, kaşlarının tabii bi -
çimi, mevzun bacakları dünyanın 

dört köşesinde birçok mukallidler 
bulur. 

Con Granfor, bunl:ırı işitince hay. 
retten kendisini alamaz. Çünkü o, 
bunları, başkaları taklid etsin diye 
değil, kendini göstermek, mevkiinl 
muhafaza etmek için yapar. Bun _ 
den bahsolunduğu zamanlar hafif _ 
çe güler, ve: 

- Beni, yalnız tuvaletlerimin gü. 

zelliği için takdir ediyorlarsa bu • 

nun şerefi bana değil, terzim Ad
riyene aiddir. Çünkü bunları ya. 

~. • • 
4' •• • • 

• 

mak !Azınıdır. O zaman adeta Ç(, 

euk gibi sevinir. Yeni b!J' filim< 
giyeceği robların mod \!!erini çize 
Sonra beni çağırır. Bunları birı 

birer ve saatlerce tedklk ederi 

Öyle şeyler bulur, çıkarır ki hayr 
etme~k kabil değildir. Ben bi 
şaşırırım. Bu ilhamı nereden alı 

yor? İ§te, taklld olunmasının, or 
benzemek istenilmesinin sırrı hı 

dur. 
Con Gravfor'un yerinde bir ha· 

kası olsa belki bundan sinirlen· 
Fakat o, hiç aldırmaz. Fena mukr 
lidlerini gördükçe güler, eğleni 

geçer. İşte o kadar ... 

Yalnız bir kere takdirkarlarını 

(Yağmur) filminde Dadi Tomso 
rolündeki makyajını aynen takli 
ettiklerini görünce son derece aso 
bileşmekten kendini alamamıştıı 

ve: 

- Daqi Tomson mahvolmuş, bit 
miş bir zevk kadını, bir falılşe idi 

Adi barları dolaşan bir kadın .•• Bel' 
onu hakkile temsil edebilmek içtı 

yüzümü fazla boyadım. Bunun stod 

Cou Gravfor 

pan odur. Benim rolüm, şurasını 

şöyle, burasını böyle yapsanız ııa. 

sıl olur, demekten ibarettir. 
Der. Fakat herkes, tevazu göster. 

diğini bilir. Gene herkes bilir ki 
kısa çorablar alçak ökçeler moda _ 
sını çıkaran, saçları kısa kesmeyi 
ka~lan inceltmeyi tavsiye eden 
terzi Adriyen değildir. 
Roblarının biçimini, kumaşını, 

garnitorlarını bizzat kendisi seçer. 
Modellerini de kendisi çizer. Terzi. 
nin, bunları ayne,? yapabilmek için 
nekadar zahmet çektiğini, ter dök. 
tüğünü bir düşünün ... 

Adriyene sorsanız şu cevabı ve
rir: 

- Gravfor, ekzantrik değil, fakat 
çok meraklı bir kadındır. Kı:ndisini 

memnun etmek pek zordur. Ufak 

bir kusur gördü mü sinirlenir, itiraz 
etmemek, söküp yeni baştan yap-

yo haricinde, bilhass;ı yüksek sos.. 
yetede taklid edileceğini asla ha • 
tınma getirmedim. 
Demiştir. Fakat bunu, sevimlı 

san'atk3.ra, hatalarını, kusurlarını 

da aynen taklid edecek derecedE 
meftun olanlara nasıl anlatmalı? ... 

• • 
YENi FlLMLER _,_ 

Asi çocuk 
Sinirli ve her şeye hiddetlenen, 

delireceği zannile herkese çıkışan 

bir kimse ile geçinemiyen, eline g~
leni kıran küçük bir kızın macerası 

Bu çılıgınlıklarında o kadar ilen 
gidiyordu ki tahammül kabil de _ 
ğil. .. 

Küçük Roberta bir pansiyond, 
kapatılıyor. İlkevvel isyan ediyor 
fakat sonraları, pansiyon hayatın 

(Devamı 6 ıncı sahifemizde) 
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(Birinri sabifedeı. devam) 

ı:ran~ı.: }iarieiyc . ·cı.arctı bu rcvabında Ileyruttaki ınauda maka
m~1ına llatJy • nl:ı~n1ular1 Iıü.kiinılcrinin derhal tanıanıii tatbikini kafi_ 

(Birinci sahifeden devam) ( mesclcr..'l h"'Ji ·rn ıu uh.n yol tas-- 1 400 kı'şı' 0··ıdu'·. bı.nden )etle emir \C tcblii'; cdcccğiııi temin ctmi~tir 
•- Südet mcseleslnın önümüz - ,. ,b 'dilmiştir. !)imdi) t• kııdaı· ı;cıı!'i bir lıiisııiiııiyclle hnrckel t·Jcıı "' Jıcr defo· kıııı''. 

deki sonbahardan evvel hi!Jledilmt·- Almıınpıılll )'rol<'{O"I fazla yaralı var ''""" :-ııllıpcrnrliğini isbat edcıı hiikCımetimiz. son olarak, Fransız (5 inci sahifemizdcn devam) PartönerınJZ ' 
~i ıcab eder. Bu memleketteki siya- Londra 26 (Son Tc',ruf)- Al - Rober Donat. "°'pi· 

Alikant 26 (A.1\.) • Araların'.h """ ul dede! ::ıl•ınınm \erdiği bu sözii derhal )erine ı:ctirmcsine inli- dan hoşlanmıya başlıyor, ailesiııiıı - _ ., 1,a,a•~ si galeyanı merkezi Avrupa mem-J man)·a ktındi hnıiut.J!a~ı üzerinde F . k 1. B 
1 

b . d' 
1 

Siz ne rolu ) · 
ransır. ,-~ Ingiliz kon~olos1arı d:ı znr rfmc tct ır. u itibara Fransa ile olan n1iinas(' ahınız şını ı gaye yanına dönmeyi istemiyor. An.:;.sı- - . . .. kı;ı-

leketlerinin kaffesinin \'aziyetini I Ç_ek tayyareleı iıı:ıı dcl<.smalarını 1 • ·r 1 _Gene bir lngıhı 
1
, 

bulunan !!3 konsolos, Alikani 'ıa {rıtı.\ an ar ~c<.)rnıcktcdir. nın hastalığı münasebctilc yanına · . . 
11

11, 
vahimleşliımekterur. Eğer bu hal ~ıddt'lle protrsı . ., r lnıi~lir. k 1 , b . 1 Muharrir facıayı ..• 1 dünkü bomb3rdımanı gıbi hii.d!sc _ <:iin ii. Hı uefa verilen tenıinat _yerine gctirilıncı. ,-c~a u tenuna geliyor. Ve bütün huysuzlukların _ • ttıgıı· 
uzun müddet devam edecek olursa PolonJ:ının 'aziJeti 1 b k mediyi mi tercılı e 

]erin tekerrürüne ınanı olnla]..:rı r ahHindc l"r.aı,~:ı tarafınc!an manda ınakamlarına 'erilen cınirler tat i dan vaz geçiyor. 
Avrupa için son derece harabiyi, Londra 26 (S.Jıı Telgraf) - İyo- . . h. . d'I 1 .. k. t' . . t' . {'I tt··· 1 h 'd ı· d h L . h . . sevimli san'atkar: .. ,·ete' 

ıç•n ükumetJeri nezdinde teşeb _ C 1 11'C2't Hı ·ume lm1' \'3ZIJC IIl IS 1 zam e ıgı < d a CI l 1 VC a 3 . 0Varıç OJU arrlrJ > mucib olacak umumi bir harb cık., ning Standard;ıc ı;•zetesinc cevab • B ı epsi bil 
büslcrde- bulunacaklarını natık b'.r l'"n"'lfr l<•dhirl<-rİ derhal ittihaz ctnıekten gcrı durnn~·t1rııklır. - ence 1 

ması muhtemeldir. Bu harbde sağı veren Leh malbu..tı, F;ansanm di- 8 lı b b 1 Bu filmın müellifi Jok Döval lışayım. , . tt 

1 

nota imzalamı~lardır. u arada ilhassıı Türk - Fransız dostlugunwı altıııa ir ut an J lll 
kalacak olanlar, Afrikaya giderek ğ~r .. bir dev~~tle it.ifakı yüzünden i\fadrid 26 (A.A.) Dün Al ikan. haltı ı:cki!t•rck, Hatay davasına ~imdiye kadar olandaıı ~ok ~iddetli, çok büyük bir şllhret kazanmıştır. Son Cevabını vcnııi<,; ntı.>' 
muz dilenmek mecburi.vetnide ka _ suruklenecegı bır l,;.rbı· Polonyanın " . 1 h . .1 b 1 d'I zamanlarda (Serenad) adlı yeni bir Rusel devamlı bir sJY .. r 

tc ınüthJ~ bir bombardımana manız ,.;.af ı 'c c a a ::-.-ımı ir ısrara de\•am c ı ecektir. ' oıl't' 
lacaklardır.> ı iştirak etnıiyccı'[.1Pı yı.znıaktadır senaryo hazırlamıya başlamıştır. rak bu şöhreti kozan ) ıtri 

- kalmı5lır. 240 kişi ölmüştür. Binden Hata~ millı da,·unıızda •müstakil bir Halay• meydaı>a ııelınesi için . d (J<alt 
Henlayn'ın istediği halihazırdaki 1 lar. fazla yaralı rnrdır. 50 bina harab rvHke ,, •. ~arı ml'lalibalımızı ih!iva etmek iizere e"3slrınnı cizdiğimiz Döval, on iki sene evvel çok sı - - Ingiltere c . ·ek 

Çekoslovak devletinin tam ve cezri olmuştur. ııroı;ranıd•n ıerrc kadar fedakarlık yapmamız kal'incn ııwvzuu bahis kınlı (:<'kmişti. Figüranlık için her bir filim daha çevır; ,,ıil' 
bir surette reforme edilmesidir. E-ı Amerika d<·;':ildir. gün stüdyoların kapılarını aşıııdırı. - Hayır ... Zir•'.. ~ili,,,.ıc 
ğcr Çek tazyiki devam edecek 0 • ' il .. t k ·ı ıı t d ti k t · kk k lf · yordu. Haftalarca meteliksiz dola _ neceğim. Renkli bıı 
!ursa, intikam hissinin tesiri altında Hükumeti çı·n kıt'aları lın·i.t~::e.H "'"ıııen nıus a 1 a ar ll\'3ll11Z mıı a " ana u e ırı- şıyordu . Bugün milyonları var. var. 
hart>ket edecek olan Südet Alman- y 'l 

(Birinci •ahifcden d.,·am) 1) e e O e ıuım mı yen !arının Alman hükumetini doğru- B ••J 
dan doğruya harekete geçmeğc ve Rıızvelti:ı mesajları B 1 b" 1 . , ·ır. k u 1 d 1il1 ) D ~ k J 1 1,000 lik ban~notlardan 500 tane- u ce ,·er: 
kendilerini Alman hududlan dahi. Vaşıngton 26 (A.A.) - Ruzvdt, ır Jr erı a 1 ısa 1usun lj\~aıe ege: ma .a esı si biı deste haline getirilirse acab1 k f 
line almağa icbar etmeleri muhtt· - Aı'jantin, Brezilya. Şıli, Peru \'e kalınlığı nekadar olur? MÜ z a er / 
meldir. Uruguay Rcisieumhurları ile bir - T Meşhur sahne \'azıı Rurt Ber - . Td"fvnl~~ ,/.: 

iııgilterede rndise jliklc Bolivya \'e Paraguay Reisı - emı'n ettı"ler 1 CBirinci sahifeden devam) Hayıı· ııc yaparsa111:: yapınız. Hıi- ıc-1r. bunu bankalardan birine ı.or. JU~kara :~ _< lıv"iın •'ıJı; 
Londra 2G (A.A.) __ Diplonıa'i me. cumburlarına bir mesaj göndermıs. ı. cn<demedikkri Turk ııısbetı ''"- di.< olaıı tek lıakikaı ~ııdia: muş ve banka da cevaben 14 san _ 1 et Mccı 1: 1 kii ( 0r1•\_.-_ 

hafiJi, AJnıan gazeteierinin son tay
yare hiıdiseleri münascbeti\e şid-

ti B .d t k d b'l ' y. d IS' H ' . T" t' t ld . b'ld. ·ı . ı· caktır. Bugun o ,4' r u mesaJ a }·arın tavassu o - Hankov 26 (A.A.) B Ç I u ı ı11or1n11,:,-un11-. u: e • . atay. e,..$cnyctı urktur re bı,. ıme re o ugu ı ırı mış ır. .. . lr,an• 
1

,.. 
- ır ın . . . . . R \" R .. muzakerelcrıoc ' misyonu tarafından keııdilcrine tev- membaından verilen haberlere "Ö- D.-rhal soylıyelım kı. neııce bı_,,, mm ıııııkudder ola" tek netıcesi de 0za ın us el Parısde l . • iıdı>•"r ,c , 

di edilecek 1 Ş k 'htT f ~ H T · k k · · · ı t ı d M · '"l H !Uaarıf. Nafıo, ı~J; dl'lini artlırmı~ <•lan Cekoslovak"a o an a o ı ı a ml'J re seyyar Çin müfrczelerı·, ~-ankı' - ıııcıy ur e ·serıııeıııım ıer ur tt Ştı "'.' ı ı.•ta..:ı alay. Ne bu h<ı. (Çı'n d< l .) H l k d 1 ı·ı tı< 
- "' k • ı... • . 1 ·nız C'rı , avo. . aş p ı;;~n - kfllctlcri bii er " aleylıindeki ne~ri:;atı clofoyı~ilc en. at'ı sıırctıc halline: matuf olan sulh nın 24 kıtômetro cenubu sarkisindc talımınlerden daha fazla oldnğm:•ı kık~tı, ne ele bıı _neticeyi deği~tir at) filimleri mübdii ,;,<>~hur sincm,1 kere olunacaktır. 

dise içindt..ıirler. Bazı ııikbin meha- tekliflerim kabul etmeleri bu iki bır nokt, ' a varmışlardır.' Bu nok~ ıs bat etmektedir. mege bo.: Y~tc ugraşmayın. yıldızı R Rusd İlalvadan Paris,• . b/ 
fil bu nc~rİ)'alm dıılıa zj)'ade Prag Reisicumhurdan istenilmektedir. tada mulıareb!'ler devam etmek!!'. 'ı . Sozler, anla§malar alı idi er lıeo Daı·a, lnı oyunlara miisaadc ef - gelmiştir. Ve kendi]ile giirüscn ga. *Belediye hc•rh"~~:rc t> 
hiiklınıetini askeri kıtaatını Südct dir. suıi çocuk oyıuıları lıalınc getıreıı . 1 mıyccck kadar biiyüktiiı.• zetecilcrden birim•: meydan vermc:n<'k ıı ıa~ı 
lerle me,J..ıin mıııtakalardan çek - 11.ll·..ı..·a ft•T 'ATQ ZlT Diğer haberlere nazaran Çin kı. ler re yarı11111 ı·ahim mes''.tliyeıle - YF.Nl HEZEYANLAR _ Paz.:ırtc'i günü Par isten aycıL sıkı bir fl''irakabeyr 
ıneğ" icbar etmc.,"i istihdaf edeıı ta- l~lı-' lYı taatı, geçen hafta Yuhu şı·mendı·f~,-ırını lıazı_ rlıya.nlar l:ımlerdır? Art•k Bcyrutta çıkım Elbeiağ gazet~si k b . 1. d . Lo d b 1 t ıı _ _ ma mec urıye ın eyım. ıı raya aş amış ır. ·den 
hi3c\İ bir tazyik oldıı-~ıınu iimit et- (Birinci sahifeden devam) hattını geçmişler ve Nankinin ce _ bu su.alın eeı abını bulnııya s·alı~nıı . Arab ajansının bir muhabirine d.,,_ gideceğim. Gckc<·k h:ıfla iptidasın.

1 
* Geçen a\' y•P' 

191 
b 

mcktedirler. General Mariç karaya çıktıktan nubunda harekat icra etmekte olan i yaeagız. Bıı tar;;:da dıişiinenlcr ne !ege Garo taraLndaıı \'erilen aşa - da. King Vidor'un idaresinde (K.:ı - partıman y.:ıpıJrnı< 
Bazı melıafil ise, bedbin danana. sonra kısa bir istirahati müteakıb diğer Çin kıtaatile iltisaklarını tc. kadar yanlı~ oldiıl:lanıu anlıya gıdaki beyanatı neşrediyor: le·) filmini çevirmcğ~ başlıyncağız. edilmiştir . • ~ /. 

r:ık Alman efk:itt unmmiyesmm vil.'.iycte gelerek Valiyi ve bilfıhap2 mine muvaffak olmuşlardır. caklardır. •Hükümcı, partiler hakkında S<-- ==========~==~=========:'.:" V 
miitcmadi 'ureıte ••e)·eran halinde İstanbul kumandanını resmen zi_ Sıı~·lu olmak! En sarılı lıal:lan yaı. muamele yapmaktadır. İnlihr., ç· d } d • K A M p { 
tutulmasının \'Jhim netayiç tevlidi yaret etmiştir. Maarifde : rnı=ııı darasmda a11cak beyııelmiltl bat tam serbesti ile cereyan edecek. ın eniz erin e ~I 
•·lm<'sinden korKmai<ladular. Geıwral J\fari.,,· daha evvel Bel _ -- u~la.•ma wullerindeıı istifade e! _ lıt. Sancaktaki Türkl.crin Arablara 

1 
·r 01 iıJt 

> (5 inci sahifeden devam) (5 inci sa ıı c µıı Diğer taraftan lngiltere, Çek kı- grada avdctini icab ettiren bazı se. ' mck lmsuw11dakı samiıni ısrnnmı. isnad eltikkri hart•ke;l.rı haddize . I iO ı 

ldarecJ"ler kadrosu .. k.f b l d patırlar Oıı dakikada g· cmı,-.· ha· _ bakın14. Yalnız, ;ıerdt·ı '" , taalının hııdııd mmtakalarından çe-! bepler dolayısile memleketimizden zııı mu a aıı u o mamalı idi. F'a - / lın a kendilerinin yaptıklarını , . ., · J' 
0 

ıv 
kHmesini teklif etmek fikrinden ı ayrılmak mecburiyetinde kalmıs _ k·at dost. dıişmaıı herkes 11ilıayetıe ı Arabların muhakkak zaferi önün _ kim olurlar. Kıymetli eşyaları ahr- muhafaza iı;in secc ihrıı'1 · 
vazgeçmiştir. Zira Prag'dan alınan tır. Bunun için, evvelce haz~ _ bizi haklı giirnıek için böyle lıarc _ ı de Türklerin ~imdi intihabatı tehir lar, zengin yolculan da beraber gö. kaç gazete scrıne' 1 

haberler böl·le bir tedbirin tehlikeli lanmış olan gezi programındaki E. Genı'şte•ı"lı"yor ket etmeli idik. Ondan pişman ele. • etmek istediklrrini Arab ajansı ya- türürler. Fidyeı necat almadan bı _ niz. . ele bıf ~ 
lıadi•eleri teshil ehncktrr: başka bir dirne ve Yalova ziyaretleri kaldırıl- l ğiliz. 1 zabilir.> rakmazlar. Geminin sandalla;-ından Çadırınızı ra~g·riııe ~~~ 
neticl' vermiyccegini açık•a göster- mıs. tır. Muhterem misafirimiz yarın -- . - -· --· ---- birini denize indirirler. Kaçıp gi _ susilc kumlar uzkce-~rlıt' 

' Ankara 26 (Tcldonla)- Maarif ç ı k " 
mckledir. Ve böyle bir tedbir, Çek- şehrimizden ayrlarak Belgada av _ MA Ki NEYE derler. baylır 1 \'e ~'1 ' dir;.ı. 
1 1 Al 1 d "k" d Vekaleti: sencdcıı senıc~e orlamek- aş arını tercı 1 , • 4'f 
er e man ar ara"n a su un ve et edecektir. teb talebelerinin fazlala~ması dola. VE RI R K EN Kimseyi öldürmeden mi?. . k n .-o• ' 
1ıuıur te\·Jid etnıf"ğe de yaramıya Nazırın kalemi ınah~us ıniidiiri.i . . . , . , Kampa gider t» · .:::ır. 

" yısile bu 'ene için l.adrolara •33• 1 •• - E\ et. . Fakat, bazan ıhtı) atsız. . . I.k. k t rıınıD, 1 ~a • .tır. ·1 , 1·1··tı .. · . . meyınız. ı a , ıııf· 
" '' orta mektcb miidürii. .;;2. miidür Ul o el h • • • lık eden, mudafaa etmek ıstıyen o. d k r )<u(ll ı·' Gizli bir ,·aziie Rahatsılaı•dığı için bir müddet _ U 

1 

zumun a yı ·a , 0 " 

Ö mııavini iline>i için yeni bir kanun n er şe rımızı !ur. O zaman iki kur~unla işini bL nı·z. Bu da bı'r eg·ıen_ce_ .... Londra 26 (A.A) g· renı.ldı·g·ı·ne tcnberı· Ank•rad• b l d t ~w 
' u u unun os l.iyilıası lıazırlamı~ıır o•· 

gorc Haridye Nezaretinin garbi Yugoslav~_·anın Harbivc \'e Bahrı·y~ • • 1 tirirle_r._ S_ o __ n _s_crc __ rimizde yolcular.. fakat, kampa __ S __ id•)ı"•"'.J f 
_ J _ - Yeni liı~·ilıa Biı) iik iıl'!let :\.ledi- fı d l d t ld d J ""' 

A\Tl!pa i~leri da,resi sefi Vilyam Nazırı, General !\ ariçin ya,·erı· Al. şere en ırıy an >ırını o ur u er · valetinizi büsbuturı 1 .. ~o .. .sine se\ kolunmu':ıtllr . o r ar o. p 
Strang, gizli bır vazife ile Paris, bay, Yeremovir;, Türk doktorları _ Bu, Şanghayın büyük tücca:-la - ?

1
iz .. _H~rg_ün. tbı~~:oı.zı. ~~~-

Berlin Ye Praıı1 hareket etmiştir. nın tedavisi altında tamamen iyi _ Adliyecilef İffiİZİO rından ,.c son derece cesur bir a _ ı e yuzunuzu, "' ... "'''.1" 
Mumaileyh bu uç payitahttaki İn- leşmiştir. A nk ıı ra, 26 (Telef 0nla) Büyük Şefin bu dam idi. Korsanlar için bulunmaz kün ise vücudünıızO ."ıiW' 
gilız mümessillerine İngıliz kabine- Yeremoviç dün şehrimize hare - T Effİhİ akşam burada'l İstanbula h;ır<!ket buyurmaları bir av. Üzerini aradılar, çok bir şey raberinizde ket~\~;: pıi''", 
· 1 tarafından ittıh;.z tdilmiş olan ket etmiş, ve istasyonda Türk zabit k d' bulamadılar. Bağlayıp götürmek is. durunuz. Yeme - 1 yetı:", 
ba5!1ta kararları i:?.1h ed~cektı'r. k d l Y 1 A k 26 (T 1 f l ) Adi' mu arrer ır' ravana, bir de tab.a~,.~,.rı_ - ~ ar a aş arı ve ugos avya sefiri ta- n ara e c ona - •)e 

1 
tediler. ,,,.. 

Yeni •mirler rafından uğurlanmıştır. Vekiileti hukuk mczunlarmın ter- ı cağına lüzum yo_k ""~' ' 
P 

1 d
.. c •ı Tüccar bana hitab~n: •Ben yaşlı ,,. 

rag 26 (A.A )-- A
1
mon sefirinin K h h 1 fziırhliaimçiınşl)ı're.ni bir kanun liı)·ihası ha- 1 K re 1 1 amı er yakar pişirirsinıı. ~sıı~· d · 1: • bir adamım. Karımı ve çocuklarım ı al'!I~ un .~rıcıye nezan. ti nezdinde yap- manda kamp ku:· gb''' , . 

m·~ olduğu teı;tbbiısiı müteakıb a ve ane mı Bu li~·iha)·a gôre hukuk mezunu ' severim. Onlar da beni severler. mz_an bir gazkoca~I 1cııli~ 
neşn·dilen resmi bir tebliğ, hükü _ ı 1 2- r · 30 r ·ı h' M k J • Beni kurtarmak için mahvolacak. r t a ·nJJ' 11 o anar a ıra~rrıne. ıraıe "- u ave enamesı Ne suretle tamı·r ıa acş Y iıı 

::e~~~~r~:~',~,'~:, L:e:~~~t a~~:: Kumarhane mi ? m~;r:::n;,•aak~~~r~;a\İnliği maaş - 1 edilec ~k ? ~:·;;::;i:;~~~~d::ı.a~~fa;:~:f~a~ ;.:~' tutııturmaıı•· ~ı 
olduklarını beyaıı <'tmPkt~dir. ı ları da .35. liraya <ıkarılacak ,e Bugün londrada 1 lck düşürmektense öleyim daha Yemeklere ~e ,,,er . ' 

T bl d h Ankara 2G (Tddoııla)- İstan _ · · Ali h 1 dk • ''" e iğe er tüdü yeni bir hiıdi. Beyoğlunda İstiklal caddesinde hiıkim mao)larının •46" liradan baş- ı"mzalanıvor ıyı... a a ısmar a ı .... l konsen·e gibi ~e,ı.-r ·
1
, 

1 

~ bulda tamir oluna('ak <:c.ntilcrlc ci- f1 · 
se vukuuna malıaı >ermemek için Zehra oğlu Pojeni namı diğer Hasan laması e•a" kabul olunacaktır. . . . . . . k' . . . Dedi. Ve bağlı olmasına rağmen mcğirllzi bizıat ,,·:ıJ'' 
Ç•,k tayvarclerln ,, lıu 'ua· mıntaka- ·ı !\' h h . . Sanayı ı~!erımı:m ııı ·ıwfı ı~m "~rındakı bınaların ııe sııı-etle yenı- . k ld d d k ,,. 

' , u og u •az arın ta tı ıdaresınde bu T k f • • . . . . a ır ı, güverte en endisini de. . ~!~ , 
sında hududdan heş kilometre me- 1 453 I y . . - 0p"'a 0 "Si lngıliz .•ermayedarları tarafından IG, lc~lırıleceklcri Iıukkmda hazırlanan Beyoğlu birin<·ı > 

kunhan nkumarha 1 
• enı Vıyana• ' 1 milyon ingiti= lirası kredi açılmru;ı 

1

1 rapor bura' a gcl11>istir Alakadar - nizc attı. Bir gülle gibi battı, gitti. 
•afe dahilinde uçır.amaları için emir a ve ve ıraat anesinde kumar 26 . . • . • • Bu bı·r kahramanlık deg·,·1 mı·. sıı - kimliğinden: . ;,,J"''d·J • 

d _ h b Ankara (Hııw,. Mııbabirımiz- hakkında Loııdrada rılakadarlarla !arca lcdkık olunmal<ladır 
0 

• ' verilmiş oldug·u i;il\'l' edı'lmektedı·r. o,·nan ıgı a "ı· alınm t B · · 1 Kantarın Be)o .ı 
J ' ış ır. unun den, telefonla)- Bt•1'da' , .e af~on · d ı ı rarım sıze... il/<'· " Tebliğ, Alma:ı sef'r:nir müracaa- .. · 2 · · ~ J J malı lıeyetıınız arasrn a ıusu e ge., Mi it Müdafaa dd · d 87 S;ı • ı ,,. 

uzerme ıneı şube memu."arı dün gibi nıeddeleriıı alın \e 'atım işleri- l zeıı ıınla<ma neticesi tan:im edılen • Cevab ver<medim. Şafak sökü - ca esın e • 
4 

f(C ~ 
ti esnasında başi:;: hıçbir meselenin gece saat 2 buçukta curmu meşhud le uğraşmak , ıhr&c kahiliyetlerini itiliıfııame bugun Loııdrada inı-.ı Veki l İ An karaya 1 yordu. Ufukta, karakol Japon l(P - kat apartıman~ ııı c': ~ 
muzakere edilmenıis olduğunu be- yapmışlardır k k'I 1 k .

1 
. • d 

1 
t • .. .. 

1
.. d Madam Teklan ,, ' · 1 artırma iizcre kş ı o unması a- edıleeekıir. Döndü mı erının o aş ıgı goru uyoı· u. .. .. . •ı"'" 

yan ile sona ernıtktedir. B_u suretle dış doktoru Yani, mu- rarla~tırıloıı •Toprak mahsulleri• Mali lıeyelimiı /ıa3ıaya salı ı·~ya Arka güverteden bir takım sesler Yumnu aleyhın<' ~~,ıııd~t' 
Elçiler Praga ça"'rıldı hasıb Robenscn Vagoni ve muallim f' . h kk d k' l' ·ı 8 .. "k M'I . .. 1 . . d" . Ankara 26 (Telefonla)- Bir müd 

1 
. b 

1 
d B .. ç· 

1
. .. sının cari duru>... ı"" 

it . o ısı a ın a ı a-' ı \:1 uyu • ı - rarı:anıba gı,ntı $e ırı111ı.ze onnıt gc mıve asa ı cşvuz ın ı \.·uz · ..,.,e ı;-
Londura 26 (S?n Te:Jlıd)- Prag Mustafa Saıd isminde 3 kişi kumarı let Meclisi encıiıneıılerinden çık . ; ~la~aklardır. · detıenb.eri dost Yugosla\•yanın muh . _- .. ' · . • . ' J .-1 aaleyhin halen ik•"·,:ır' 

hukümeti Lor.dradak; elçisinden oynarken tutulmuşlardır. mıştır. Yakında Medisde müzakere ~ terem misafiri Orgeneral Mariçe re- lcrını guneşc çevırmşıler, dua <'dı . hul bulunduğu cclP" '' 
A 2 d ' ~· · f k ı k · yorlardı. 1 ıdn''' ,11 sonra Paris ve B<rl'nd(k, elçilerini yrıca este iskambil kağıdı ile olunacaktır. a a etme üzer<! Anadolunun muh len şerhden anlaş• iJdd' 

d!' sür'atle Prag·:ı c.a~ırmıştır. kumar hesaba tının yapıldığı liste Hava Kurumu telif \ ila)ellerinı dolasan Milli Mü- .. mece on beş gu" ıı n',,. ~ 
~ • Ofis, piyasadan ic~b ettiği kadar • H t• · • Uskiidar ~· irminci okul himaye 1<sr" , 

(,'fk hükümet; L~ndı~. Paris \'e ve 1046 kuru~ kumar parası müsa_ Um umı eye 1 'dafaa Vekili Kfizıın Oz:ılp bugiin . . . .. tebligat icrasına ' 
d buğday ve emsalini nıübayaa ,.e i b heyetının tcsel•kuru _ h"l<eır.c 1ı Berlin elr;ilerindM Crk meselesinin ere olunmuştur. stok bulundurmak rnrctile fiaUarı Ankara 2G (Telcfoııla) - Türk uraya döııdii. Ü 1 . . . o ••;c3~ .... dugundan mu " d~ ıı' 

hal ,,ekli hakk•'lda v;ız<f• go"rdu .. k. 1 . d" ı ye erımızııı "'" u • pazar gunu . . . 4.30 "'' 
' l 7 koruyacaktır. Bu h sekkiiliin ser .1 Hava Kurumu 'ııı'.u:ıı_ı .. ıcyctı '.ın * Belediye, Tcpcbaşı - Galatasa. Kadıköy on ikini.! okul salonunda 15/6/938 saat 1 . c 8'''" 

!eri devletlerin kari n;yct ve ka - v ali ve Vali mayesi 17 milyon )11 adır. 10 milyon {oplandı. Cumal'lesı gıını, tekrar ıc- ra~· caddesini genişletmeg· c karar yapmış olduğu !oplantıdr. hamiye _ ı bizzat veya bih·el<-"'.ı-~,~ 
rarları lıakkında !TJalümat alacak- liraya kadar lall\ ;ı;, <ıkarabilecek tima ederek 6 a~·lık faaliyet ve he- ,·ermı'ştı·r. - 1 r. k k• n " 
tir M • l • · ,,_ k d ' ten bir konser vıcrmck iütfunda bu- ıg ma amına _950) ' sah raporlarını tewd c ccektir. (-UQ v l n er ı ve isterse bu miktar .-likrazatta bu- lunan Bay Şekib Morr.duh ve sayın olunur. 1 

B umal(ımat r.Jındıktan sonra ka- ı - ~İiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ 
lunabilecektir. · SAH R · k d F Ad Ba -bine Cumhurre:Siııiı, l:.a~kanlığında * Ingiltere Mısıra birçok bom eşme, ar a aşı <>.: .... nana, Y ,,.-

toplanacak \'e 5üdetler meselesinin Terfih ve terfih llylhası Uyuşturucu ıııadd~lerin ithal 'e bardıman ve keşif tayyaresi gön _ Şerif Asafa, Bay Mı.t:d Hasan ve K J J k 
hal şekli hakkında hükumetin ya - hazırlandı inhisarı ile de hu teşekkül meşgul, dermcğe karar vermiştir. '....,/ OPERETi' arkadaşı Bay Orhanı. Eminönü o ay 1 
pabileceğ. ~zami !Pdaktrlıkları tes- Ankara 26 (Telefonla) - Dahiliye olacaktır. 1 * Piyade sınıfından sayılan or. 1 Halke\'İ göstcrıt k,,;u:ıuı kıymetli T . vi 
bıt edecek, ondan ~onrı. Hcnlein ilel Vekaleti, vali ve ,-ali mıta\inlerinin Yalnız ham afyonun memlekeıj man koruma teşekkülleri için bic Cemal Sahir Operetinin haziran san'atkiirlarına derin minnet ve erzıe , ,f' 
Baş\·ekil I!odza arasınclaki müzake-I maaşlarının artırılm:ıSl hakkında dahilindeki ticareti 'erbesttir. kıyafet __ k'."ar_ı kabul ed_ilmiştir. 4 t~n itibaren yazlık tiyatrol~r.da şükranlarımızı arzed<'riz nfj Jıf p 
re~erc tc-krar b><lrc.,acaktır. yeni bir kanun lılyihası lıazırlamış- Ofis umumi hey· eti Ba~vckiliıı ri. * Huvıyetı meçhul dort tayyare yenı programı: Aşk resmıgeçıd! - - - 20 ve #- e) 

Cenaze merasimi tır. Bu lôyihas·n göre; 150 lira asli yasetinde Maliye, İktısad, Ziraat dün Valensiya limanına girmek!~ 1 Sahte prens Rampa Madelena ope. - EN GÜZEL . .. --ııtt!ı"b ç 
L d 06 (S maaşlı 8 adet • l• inci suııf vali, 125 .. 1 . d .1 k 3 , olan bir İngiliz gemisini batırmış. ,_retleri. . _ ··- Safı yun mu .. ~ t~ "~ on ra - on Tr!grd)- Hudu- . • . encumen erın w sc~ı ece· er za.- _ h kt . d•" ,. 

du geçerken öldü,.ii:oı ik Almanın lıra aslı maaşlı .ıo,, adcd valı mua- , lan Şurayi Devlet azalarından mü- !ardır. Mürettebatından üçü ölmüş 11 t B 1 d. • 11 1 -, Hıfzıssıh a no aı naza- li kumaşlanrnız .,ıı ;O 
coıaze mcrasimı ['.ayet mutantan ~i~_i, ~~o lirfa ası,'. nıaaşl'. :25b·uladed rekkeb olacaktır. diğerleri kurtarılmıştır. s . e e ıyesı an an rından her hususla iyi i- malzeme kuııaıırn ,~~ 
b uçuncu sını va , mııavını una- * K.. k ll .. f d t 1 mal edilmiş ÇOCUK A- tlcrı r 

ir surette icra edılmış, foka\ hi~bir kt Bu yeni leseklüihin umum mü • oy o u arı mu re a pro - ı .. . . .. müşkülpcsen l3' 
h&dise ecrr,·an ı"'Tcı~H,·ı ca ır. 1 . d. V k'I' . . . gramları yeni baştan hazırlanmak - __ sa_t_ılm .. ak uzere M_ezad ışlerı mu. RABALARI, en iyi şcra- memııun bır~k·r ··' ııdil , - A İ t bul \ık 1. dürü lktısa e ı ınııı tayını ve 

1 
_ b ~· 

l·ngı'lı'z '.•b,·n ... •ı'nde yrıca s an ve ' ' ara va 1 ,,k · ı · tadır. Yeni programda ziraat ders dur ugu eşya ~u esme Refael tara-• it ve en cuz fiatlarla ya\. .. .. .. ... bot• •' 
..... _,, . I . d 00 r r Reisicumhurun tasw i ı e tayın o- f d b k l f . • sozumuzu ıs · l~~e 

Londra 26 (S·ı:ı Teigraf)- Kabı·- mluavk·ın, edrı e nr ıra ası maaş lunacaktır. Ofis te•ekkiil etlikten olarak kabul edilmiştir. ın an ıra ı an gramo on ılan ta- nız, JI 
a aca ar ır ' ·h · d Tb 15 .. · · d d Sultanhamarn 

ne dun akşam ıo1>la.ımı~ Lord Ha- · sonra uyuşturucu maddeler için Müfettişlerin makam maaşları rı ın en 1 1 aren gun ıçın e sa. Bak er Mağazaların a N 
1 

., 
lifaks tarafında::> Ç<.< nıtsclesi hak., * Stromboli yanar dağı dün ye. Ankarada bir fabıil<a tesis ve inşa kaldırılacak, kendilerine birer de - hibi gramofon un un bedelini ge . 1 satlmaktadır ._kat l._ 0

· ---

kında \'~rilcn iz ı.'ıaı c' ı lemi~, bu, niden feveran~ h•slanuştır. olımacaklır. rece kıdem zammı verilecektir. tirmediği takdirde satılacaktır. _ , ,. 
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Yazan : Rahmf Vaöız H ı K 1. Y I! 

___; ____ =--~----~-----! HiKA YE 18,30 PIAkla dans ınmj]rjsi 19,15 

(Dördüncü sayfadan devam) (4 üncü sahifemizden devam) (( ilacü aalıifed~ devus) Spoı- musahabeleri: Eşref Şefik. 

! Diplomatlar 
·Düellosu 

1942 yıhna 
Kadar .. 

r 

vi solucan olduğunu tetkik ile meş.. da yeni bir vaziyet vardır. Bu vazi. !er vıırdır. Cesim toplarla İngiltere 19,55 Borsa haberlen 20 Sadi Hoş
gul. yeti Fransa nazarı dikkate al- sahillerini müdafaa için vücude ge. ses ve arkadaşları tarafından Türk 

Gaz tenekeleri ağzına kadar solU- madığı için İspanya •Şinde bu ka. tirilen tertibat sırasında ·İngiliz top.. musiltisi ve halk şarkıları. 20,45 Ra
canla dolu. Onların öyle kıvıl L:ıvıl dar sarılmış duruyor, diyorlar. çu kuvveUerinin de yeni baştan va raporu. 20,48 Ömer Riza tarafın
birbirlerine sarmaş dolaş oluşlarını Gazetelerin neşriyatı şu veya bu tensik edildiği haber verilmekte - dan arabca söylev. 21 Radife Ney-

]" gorunce insan tüyleri ürpererek tarz olabilir. Fakat meselenin ruhu dir. Sahil müdafaası için kurulan bu dik ve arkadaşları tarafından Türk 
ttc.. Vesika, ttııim, malilmat ve not verenler: Eski Osmanh donanması erka- bakmak bile istemez, halbuki o bu olarak gözönüne alınacak bir nokta topların alt kısımlan beyaz boyan • musikisi ve hain: şarkılan (Saat ,._ 
~kkllıe, Ve iktibas aından miralay Remzi, İskele ve limanlar umum kumandanı albay manzaraya meftundur. Seyretmek. vardır ki 0 · da İtalyanın Fransa ile mıştır. Bu suretle gölgeye gelecek yarı). 

21
,
45 

Orke•tra: 
l ttıahf uz dur : Şük:rii Pala, komodor ~hlli İhsan,_ ":'tan gemi ~aptanları, le doyamıyor. Geçen gün gene boy. anlaşmak istemesidir. Sinyor Mus.. olan bu kısımlarda gölgenin fesiri l- Rosini: Barbiye dö sevil ya "e rn a 1 paşeskai armastöı-lu.UVe brugıın.~ ye k.aedar gizlvı kaalan lçe.~ıkalvar e :~~:a:~ :~lt~~":'ın~~nı~~;,:y~:ı.,,~ ~~:ae:ı:~~ı~:~!!~;:ı:~:~;. ;:~i~~::~~p=z~~ fan~Mwne: Er dö Yale. 

\t yepyeni bir cins olduğıınu iddia e.. ihtilafı mucib olacak hakikatte hiç topları 6 ve 9 pusluk toplar olduğu- 3-- Glinka: Mazı..rka. 

~ 
diyor. Bunun üzerine sahücler do. bir sebep olmadığını söylemişti., nu İngiliz gazeteleri yazıyor. 4-- Holmes: Serenad 

U rn andan llg.., 1 nı duyunca : !~su yazılar yaz_dı. Ş . mdi ~un~ tah. Fransa ile İtalya arasındaki ihtili\ - Geçen sene yeni programlar ya.. 22,15 Ajans haberit.ri. 22,30 Plak
nıt ederek Berlın Ünıversıtesı hay. fın devamından olrn olsa Almanya pılırken Ingilterenin elindeki 942 la sololar, opera ve operet parçala
vanat enstitüsüne gönderecek. istüade etmiş olacaktır. senesine kadar, şimdiye lı:adar si - n. 22,50 Son haberler ve ertesi gü-

~~ İster misiniz bu solucanı dalgın- Acaba Alman matbuatı ne diyor?· lahlanmakta gecikmiş olduğu za - nün proğramı. 2J Son. ~dr . k d" h • d !ıkla bu solucanı bizim zavallı ilşıkı Alman gazeteleri Fransa ile İtalya manian telMi ederek denizde, ha. 

U azamın so""zlerı"ne ı"tı"razı es ı• çe resı yumuşa 1 şıiride genç kızlardan birınin adre- arasındaki ihtilafın İspanya mesc - vada ve karada yepyeni bir kuvvete il it ·a 

' 
•...... :_:-·-·'"•'.il".-·"'-:. •. l sine gönderelim. Delikanlıya hıra. lesinden ileri geldiğini söyliyerck malik olacağı söyleniyordu. Son __,.:','".:;'.': •• iC ~- ,'!~ 

'h --------------------- kırsak o yapar ha. Umurunda bilt> <ademi müdahale• politikasına rağ. günlerde İngiliz hava kuvvetlerine { Ql f b • • • değildir. Amma ben bırakır mıyım. men Fransanın İspanyada hükumet dair cereyan eden münakaşalar do. 

C Q paşa kurnazca lr manevra ÇevzrmlŞ, Çünkü ... çünkü kızların ikisini ken. tarafına yaroım etmekte olduğunu layısile ingiltrcrenin bu sahada gay-

Q (J V) d k d [ ""' <lime alıkoymıVc istiyorum. Kaç yazıyorlar. Pirene hududlarından ret ve para sarfetmekten geri kaL 111.a[ paşagfl 07 U Uman an zgznz gündür yeleğimin cebinde iki tane hcrgün silah, cephane, gönderil - rnadığı anlaşılıyordu. Digor saha_ 

k b l • • d • mavi boncuk taşıyorum onlar için.. mektedir. !arda, karada ve do>nizdelri kuvvet. ' seve seve a u ettır mış ı. Beğendiniz mi? Nasıl? İşte Alman gazeteleri böyle söy. !erini artıtnnaktan da geri durma - K.__.__. og .. 

H LK 

OPERETi 
Tem ·ncri 

~it 1 . ed"". k d Yoo. Yüzünüzü bunışturmağ:ı hiç liyerek Sinyor Mussoli~inin_ nut - dığı görülüyor. Bu sureUe ~ tsT..-... 
; ı..~ ~z etmezsin değil mi! rim dıken dıken oluyor... Nazım istüade ettı, ~aşı g .. ıg}ne oy u: 

1 
hacet yok. İsterseniz kızlardan biri. kunda bır takım _ehı;mmıy:tlı nok - 937 senesinde başlıyan 5 senelık Peqem.be: ~köy, Miltiyııdı. 

~en tetkik edilin- P"§'l sadaretin alt katında, avluda - Bak ne guzel soyluyorsun paşa. ni delikanlının odasında solucan _ taların tenvır edılrnış oldugımu ile- program 941 nihayetine kadar ta • Cuma p galtı Kurtuluş'ta ıPeı. 
~ l> tillek çalan tabur:> Harbiye Nazırı Benim de anlatmak ist~i-~. buy- !arı görür görmez korkusundan ba. ı ri sürüyorlar. Bu noktaların da r°: ma.mlanmış olacak görünüyor. de arkası) operet 3 perde. '.: - ·· ı 
'"~ ~ durdu. . . Gene bir sıialile emir verecek: du. Elbirliğjle çalı.~ltl<, bırımızın dı- bayılayım, arkadaşını onun odasına hu ~udur: Bertin - Rom3 mihverı MHr;W~iiiPmİıi~~=-···~·-R··imKiİ:WİKİİ 
., tıı.ı. .• ~irdığı tavrından belli - Tutun şunları!. ğerinden fazlalığı yok!_ Ala •• şı_"mdi. . k - .. 1 k" k d " sağlamdır Bıınu bir kere daha an. 
·1 ""- Sa gırer en goren o e ı ızı a ~aray. · _ 

";1ıı .. drıaıam onu söylet _ Diyecek, hepsınin elıni, kolıınu neden Enverin bu gem~ salahıyetı burnundan deniz~ alalım. Vallahi !atmak lazım geldigi için nutukta 
lııı.~~ kestiği, cümleyi ya- bağlatacak, bu bas~ın bir suikasd var diye orta~a ~ır. dav~ çıkaraca~ siz bilirsiniz. Ben kıyamıyorum. E- bu cihete ehemmiyet verilıruştir. 
~ltt ı!1 lloktayı tekrarladı: şeklinde fırkamıza maledilecek, on. ğınııza, hepımız ıktidı:.rımızı. kendi ğer muUaka bir. cinayet lazımsa Almanlar Berlin. Roma mihveri. 
., Ct'pheden letkik edi - dan sonra hepimizi çil yavrusu gibi çalışmalarımız!» hududsıu bır ha. cürmü meşhud . y;ıpmamak şartile nin ehemmiyetinden bu vesıl~ ıle 
O' dağıtacaklardı. le gelirmeğe uğraşalıı:! ... Bu, mem- kızlar sizin olsun. İstediğiniz gibı 1 de bahsederek İngiltere • İtalya an-

l.,:il ~ - Ç3re aram~ tÇın tığ- işte, 0 zaman yine fırkanın da- lelr.e~ için de. fırkr.- ıçin de, kendi anlan saklıyabilirsiniz. Benim elim !aşmasının anc&k Berlin • Roma 1 

.~ ~ "1llakat ededm' yandığı kuvvet kunin. elindeydi? ... şahsıyetlerunız ıçm de en faydalı varıp da o İŞİ yapamıyorum, muk • mihverinin . sağ!~".'lığı sayesın~e j Büyiıkadada Yalı mahallesinde Kumsal sokağında 
il llırı gözlerinde bir sc- Benım ellerimde clrğil mı? ... Am~ şekil olacaktır. tedirseniz size bırakıyorum. devam edebilecegını anlatmak ıs-ı- gazino yeri 1ıı h _ç.alttı: ma, Yakub Cemilin kur~mu bu işı - İyi ya; öy!<? yapalım! e e yorlar. Heybcliadada Abbaspaşa iskelesi sokağında deniz 

.· "'--~~; benim dıt demin. de tereyağından kıl çeker gibi sı- - Bak ben ne diışünüyorum Pa- öı·· 1 .. hik. . t . . ha Yag- 1 Nahtosgabe gazetesi çok defa AL ban~ ,,..,.; 
·~ &o lem um u aye ıs ersınız . - . . ·' v J ...... 

~ ıı.ı_ Y ek, anlatmak ~bs~z halletti; z:ıvallı Nazım P~ şa: Sen de orduda bir vazife alL_ .. ma yok hikayeci kasab değildir. Si.. I man Hariciye Nezare~in iikırlerı.. Kınahadada 'lalı caddesinde deniz banyo yeri 

Senelik 
Muha,-... 

70 
20 

40 

hk 
Temi-
nalı 

1,50 

3 
Ö,. ~~adı , oldugde ka~dı, b'." ,de tam lıakımı- Cemal Paşanı:ı yumuşıyan Y";"~ zin zevkiniz için kahramanlarını nıC· yazmakla tanınmış bır gazebtcdir. , Borgazadasında Yalı mahallesinde deniz banyo yeri 
~le İle Sı> ~···· .. •• yıotımızı lesıs eltık.. .. .. ·-· Sadrazamın bu damdan duşer gıbı doğrıyamaz. enovadakı nutu!:tan sonra u ga-
~ ~i Sıii nın makul gordu • Bunları, yıne evvdce soyled_igını teklifi karşısında tekrar çatıldı, u- FİLE zcte yazdığı mklede dyor ki: Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller 

~·l\iııı Y.le ~~kalım! . gibi hodbin bir mantıkla (enanıyet) falan gözlerini Taliıt Paşaya çevir- cCenova nutkundan sonra ber kiraya verilmek üzere ayrı ayn açık arttırmaya konulmuştur. Şartna--
~°'ğıı g<ltdügum çareyı .socu- davasile ortaya atmıyorum. Yalnız di, sordu: halde Fransa hükiımeti Romadaki meleri Levanın Müdürlüğünde görülebilir. :Lıte!diler hizalarında g· ıte-
1~?- Peki söyliyeyim: birbirimıze tercih edilecek, birimi. - Nasıl, orduda vazıfo mi alayım? Yeni nesrıvat maslahatgüzarına talimat vererrk "ilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 27/5/938 cuma günü "ıaı_:""'<t ve Terakkinin do - zin diğerleri ü~riııe buyruk ola - 1 . b d k LOKMAN llEKlM İspanya meselesine dair bir kere • .. B l" 

' .. ~a h · · zil bul d - ı ı - Evet mese... ır or u uman. aat 14 de Daımı Encumende bulurunalıdırlar ( ) ""' v) k:'.lıii . epımız va e a- ca.lt vazıyette . unm3 ıgını an a - . ' Lokman Hekimin 21 inci sayısL daha İtalya Hariciye N3zırını gör. s . . ,~u 
."lıtlı tıuz Yemini hatırla. mak ısbyorum. Işte, bütün maksa- danlıgL... çıktı. Ah mübarek çılek, ne kadar mesini bildrrecektir.• 

\ ~ruın... dun bu!... Cemal Paşa Sadrazamın sözünü hastalıklara deV<ıSJn! Çocuklarımızı l t h• J U M•"d"" ... ..., •• d 1 ~~""·· Sözümü kesme ri.. Talat Paşa Bahri"'e Nazırını dik- kesti: genclerimizi harab eden (ihtilam)- Bu gazetenin bnnu yazması ma. n Jsar ar • U U? UgUll en: 1 ~- "'e ·, , · nalıdır. Çünkü alt tarafından şu ne. 
ıııı;~iyordum ... Fırka - kaUe dinliyordu. .. Sözün tabii ce- - Öyle, şimdiye kadar yapılanlar !ar hakkında!, Havuç lı~m gıda ve ticeyi çıkarıyor: •İspanyada Fran. :...--·------------------------.....: 

.• ~- yemın • ~tık reyanile tam istcdiğı şekle girdiğini, yetmiyormuş gib, bir de En verin hem de ilacdır, Portakalın faydala. ko galib gelmedikçe ne İt.ılyan. in- 3450 kilo Litopon 
""llra hu · edi ,.kül" d .. - - ·· · kumandası altına gıreyim öyle mi? Sa lam kl ... k d l !5525 Al li, ~ , yemme uygun beki · ği mecraya c:o ugıınu go. rı, ğ çocu ar, ge..>f: a ın ar, giliz anlaşması devam edebilir, ne • çı 

'' ltet;altşınağa başladık. rünce Cemal Paşanın durmasınd> (Devamı vr.r) Lokman Hekimin iıjü:llerı, Saç gü- de Fransa ile İtalya arasında de _ 15525 » Reçine 

\ lı.ı ildi b;saesme düşen zelliğinin esrarı, Baharatın ''yda vamlı bir anlaşma temin olun~bi • 1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem malz~ şartname-
ıı-ıı·"•~ı Yht!tııine sadık kaL-ırak B ı k • ı • ve zğararları, P":'.arlı~ , hastal_1ğ1, lir.• . !eri mucibince pazarlıkla saWı. '.'1ınacaktır. _ .. _ 
~~~~ıld:P beraber, başladık, aşa ge en çe 1 1 r B_u gebenin __ n~,gun ooguracagın~ İşte Almanya tarafında söylenen 11-Pazarlık1/6/~. tarihıne.rastı_ıyan ~ba gı.:nu saat b de 

;Ilı ~ıfüııı Çalıştık... bilmek usulu, Agız v~ dı~lerın yenı de bu merkezdedır. Tekrar Roma - I Kabataşfa levazım ve mubayaat şubesindeki alım komısyonunda ya-,ltıı. , ız aynı derecede in- hıfzıssıhhası, Portt.ktl suyunu yaza . . . d d"kl . ··. pilacaktır 
, h." Oııtkat ed (t iiBeü sahifeden devam) 1 resim 916 senesı vazm<la çıkarıl • 1 aklamalı' Al d d klı be dakı muhabırlerın e ı erıne gaz III · Şartn 

1 
olarak hergün sözıi geçen şubeden 

Ç1 hadbın b ıy;r m~s~~ ...n.m Fakat ne ,,apmalı kı Rus mıştı. İki seneden~i Avrupada kan nası :ı lmak "'. l.J ~ a. ' pemak atınca şu anlaşılıyor: İtalya bir ta. 'ı lınabil - aıne er parası:ı 
<lllıa ar a am egı. m~...,-···. . ' . d ·külü or nıilleUeı· ı-.-rbcdi ordu.1 yana 1 0 15 yemcrc ıspan 'f raftan Berlin • Roma mihverine is- a ır. . . . . . .. • 

tı. , h~ fazJ.a çalıştım de - buyuk elçısı benı efcndıs• Çar na- ~ Y_ ' el:; . uha .b : d f Gö.-ircülere hace: kaJ:nac!ı, evlenme t' d ro· D"" tarafta Londra IV _ isteklilerin pazarlık ıçm tayın edilen gun TI< saatte yüzde 
... ~ !>lct beraber çalıştık ... ve mına tebrik ediyorclu . Böyle bır zaınan ·( mb. rı lı~ ev f makinesi yapıldı., iki bardak porta- .

1
'"a 

1 
ıyor. b ıgler Bö~' yle 

0 
17 5 güvenme paralarıle birlikte yukarıda adı geçen alım. komisyonrına 

·~ UI< . al ·· ·· d" k b ,_ d letm elçısı bıtara. ır mem e.-ellc ı c an aşmış u unuyor. - · ~ı · · Amır ın sozu şım "' u "a ar. . kal şerbeti bir y~mek: yerine geçer . . . gelmeleri iliin olunur. c279b 
~, ·· Bu yaz eğlencelerürıı·n .kendıni mah - . . . f !unca Fransa ile muzakereyı ıste. 
!>.'··· rıları tekrara ne lü. la kalacaBek. t • el rum etmiyordu. gıb'. k7ıy5meılltlı _mal~aol~l-er v•lrdır.LoTka- diği gibi uzatmağı düşünmektedir. 1 Saç b•kııru, gUz•IHOln enbirincl .-artıdır. 
"lir h. Kont ms or. un c geçen ve nesı y ıgı ,, •Uı 11$ ur. - • . k İ 

1 
·ı J' 'lıı '0Şa b . . 1 İşte Kont Bemstorrı. teşhır için ' ' . . · Liiltın buna bakara ta ya ı e ran. lılt. •lırevım. Muvaf· her tarafa kop) ~ı gond.erılen bu ıl cak d b .. 

1 
man Hekım Dıva.ııyolu : d b" 

1 
a varı.lamı 

't~tı~ .. C:eldık h. u"ku· m. ete iltı·.I resım Alman btivuk c-lçisının bo"-•na ortaya at a propagan a oy e • sa ar_asın ~ ır an aşmıy ç·· • 
··· S ' · .. ....,.. . başlryacaktı. yacagı netıcesı çıkarılamıyor. un. 4ı nbuı eıı dah•Jiyeye geçtin; işler açacaktı. Ele geçen boyle bır ak İn ilizl U • H b KALEM kü yukarıda dendiğı gibi Fransa ıle 

ıı.. 1 
Ve rııuha'•z!ığı gıbı en resim propaganda \'es~rti ile ne hale F at g er mumı ar es- • laş 

1 
· d.. · dola 

-~ eıı ıı . . . . nasında bir propa"arırla nezareti Güzide bir edebı heyet tarafın . an ma o anıazsa ış oner, · ı..: •ldı azık bır vazıfevı U· getirilerek AJm;;n elçı.ımıın nasıl .. . rn· '! ı·t 1 o 1 . d 

~'<lıı~ Ilı. F1,. • • • . _ 1 kurmuşlardı. Bu nezaıetin işleri de dan çıkarılmakta olan bu kıymetlı 

1 

şır gı ız - a yan ~n aşmasın,ı a ettı'- kanın ıstedıklerı· teşhır edlecegı anlaşı.ı~ ordu. . . . . 1 , d b. l dokanır. Bunu diplomatlar bılrııez 
11 "'· . · . . meşhur Ing.ilız gazetecı~ı. olan Ya- san at ve e e ıy~ mecmuasının -· . .. .. .· 

~ ~ltııı Amerıkadakı lngıliz ıstıhbarat h d. Lo d N tk!"f b k b. üçüncü sayısı da dolgun bır mtir. _ degıldır. Bugun muzakerele•ın uza-
~·-.• 1 Yapıloı . Sorarım şebekesınin reı.>.ı olan !.miralın de·ı dıı 1 

r .1 orl. '13 gı ' urnazd ır derı·cat!a intişar etmıştir Terbiye ı ması, vaziyette gerginlik görülmesi 
'l, ••catı._ v .. d a ama verı rruş ı. u propagan acı- · . - . .. 

~<!. • .,_ - """.ıb Cemıl ol. diğı resim yırmı ott saat zarfında . . . e edebiyata halk edebiyatına ki. olsa olsa diplomatlar arasında!<; du. 
ıı... ·• ""Zıın p 1 nın §tındı Kont Bernstorf'un resmı Y • • • l . . . d k . .~ &.şanın mec- bütün mıittefıkletın ebne geçınışti. . . tab tenkidın~ aid doktor Halı! File. ellodan ılerı gelıyor eme tır. 

Çıkıp Envere uluor- • . . , , elıne geçer geçmer. nasıl ıstıfade e.. ·-----
fit Sıı:asınrla tabancasına Muttefıklerın P·<>p.ıg•nda •asıtaıa-I derek bütün d'iinya>a y&yacağı me- retin, Hüseyin Na!Tlığın, Mes'ud PETROL NiZAM 

~ ,ı, bana , .. venil k n çalışarak bu res::mfkn hatır ve ha- rak ediliyordu Amiral bı. ciheti de Kemalin, Ahmed Kudsinin, Musta. 

~ ~~: lte n~~ice ,.,:.di~.~~ıyale gelmez suretie ;stıfade etme- anlatıyor. . fa Nihadın, Hasan Ali Ediz'in yazı..I Çocuklar için yazılan bu tiyatro 

23 NİSAN 
Kcpckl•ri •e saç dökülmesini ted vi cderı tesiri miicerrc~ bir iaçtu. 

b· Olsun diişündün mü? ğe bakacaklardır. Yarınki •Son TeJgral• da bahsin Jarile birçok şür ve hikayeler de eseri kitab halinde intişar etmıştır. 
~~il ıle. düşündukçe tüyle-! Umumi Harb 91'1 te 1> .. şlamıştı. Bu bu kısmı çıkacaktır. vardır. İnkılilb kütübhanesinde bulunur. 

Devlet Demiryollart ve Lima ları 
işletme U. idaresi ilanları 

~~~o--= 
~ ltıanı; 34 

- -
ğıdı aldı. Ciddi bır surette okuma. \ timizde bütün polis bürolarına ha. 
ğa başladı. Yüzünün ~iç.blf ç~_zgisı ı ber veriliyor. On beş gün .neticesiz 
değişmiyordu. Onun yuzunu g0t·cn. araştırmalardan sonra polıs bırşey 

!er ne düşündüğünü anlıyamazlar. elde edemiyor. Fakat tam bu sıra. 
dı. Kağıdı sonuna kadar okuduk . da kendini bildirmiyen bir muhbir 
tan sonra bır müddet dalgın kaldı. bizi bu çetenin izine ulaştırıyor. 

Sonra: •Çeteden bir kadın • şefin metre. 
- Meğer dedi siyahlı kadınla po. si - Paristedir. Ve aşıkı ile beral:er 

!is eski ahbab imışler. Beş sene b.:ı. muayyen bir yerde saklanmaktadır. 
pis. Bu onun mesleğinde aristokrat- Bunu ögrenen polis kaçakların 
!ık sayılır. 

1 
etrafındaki ağı daha sıkıyor. On bir 

9 ncu i~letıne Müdürlüğünden: 
Sirkeci . Küçükçekmece Banliyö katarları yaz servisi l/Vl/1938 

tarihinden ıtibaren ba;Jıyacaktır. 
Yeşilköyden saat 8,20 de hareket etmekte olan 19 numaralı katar 

bu servise idhal edilememiştir 
Yolculara mahsus eeb tarifeleri gişelerde satıiınclı.tadır. 
Fazla tafsilat için İstasyonlara müracaat edilmesi ric& olıınur. 

(3063)' 
••• 

Anupa hattında arpa ve sair hububata tenziH\t 
l/Hazıran/1938 tarihinden itibaren hububata, tohumlara ve çekir

deklere mahsus tenzilÜ tarifeye cArpa ve sair hububat. da ithal ediL 
m~tir. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilıuı;!;dir. ·30'2» - Beş sene Fransız polisile. K:m. teşrinisanide bu çift Anbernlbcr'de 

bilir kendi memleketinin polisilc ele küçük ve pis bir otelde yakalanıyor. 
birşeyıeri var mıdır? Hiçbir kimse 25 bin tnguiz lirası lstanbul Birinci Ticaret ahkemesinden 

- Şimdi hadiseleri şöyle bir ted. çalan Martın Rişdal~. ile metresi Em15k ve Eytam Bankası tarafından Beyoğlunda Tstikliil cadd~ 
kik edelim. 1929 senesi 17 teşrinı. Marie Gordon'u bu kadar pis bir sinde 331 No. d'\ mukim Sava Paskalidis aleyhine açılan alacak dava.. 
evvelinde Fransız polisine bir ha. yerde arıyamazdı. Tutulan adamla. Eından dolayı müddeaaleyh namına çıkarılan davetiye vnrakası ikamet
ber gelmiş, Londrada bir bankayı rın mahkemesi yapılıyor. Çetenin gahı meçhul bulunduğundan tebliğ edilemiyerek iade kılınmış ve 
gündüz ortası gayet cür'etkarane reisi silahla bankaya hücum ve bir mahkemece şımdiki oturduğu yer belli olmıyan müddı>aaleyhe bir ay 
bir surette basıp soyan bir hırsız çe. polis memuruı:ıu cerh cürümlerin.. müddetle ilanen tebligat icrasına karar verilerek 'nuho.keıne 30/6/1938 
tesi aldıkları yirmi beş bın İngiliz den on beş sene ağır cezaya malt-I' Perşembe Eaat 14 de bırakılmıştır. • 
lirasile kt'lldi memleketlerini bıra. kum oluyor. Kadll!a gelince, o ayni Müddeaaleyh Sava Paskalidısin yukarıda yazılı gün ·•e saatte mah-
1<arak Fransa ya geçmişler. Bu so- suçu işlemiş olduğu halde yalnız on, kemede hazır bulunması ve gelmediği veya bir vekil görnierınediği tak 
yuş tarzı Bomot ve şürekası çetesi. seneye mahkfım oluyor. Çünkü dirde yenileme muamelesinin gıyabında yapılacağı işbu iliiu. ile tebiiğ 
nin çalış tarzıdır. Bizim memleke. (Devamı var) joıunur 



• 

KAŞE 

Sizi günlerce kurtarır 

En şiddetli baş, diş ağrılarını, üşütmekten nıütevellid bütün sancı 
ve sızıları keser, nezleye, romatizmaya, kırıklığa kar~ı çok 
müessirdir. 
Mideyi bezmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz! 

kabında ı;ündt' 3 kaşe alınabilir. İsmine dikkat: Taklitlerinden 
s.ııkınınız ve Ncvrozin yerine başka biT marka veı:iı:lerse · defle 
reddediniz. 

ı aütün dUnyanın en nefis yağı Türkiyede Ayvahkta çıkar. 
Ayvahğın en leziz ve en sıhht yağı da şüphesiz 

"'"'' ~··, ,ı :ı.,. 
Jıııır 

,...,, 
FOSFARSOL 

Güneş gibi yuvalara sıhhat ve saadet sa~ır 

sa#.11 Bakınız bütün aile sıhhat ve neşe içinde. Bu milyonlar değen 1 İi". 
esası; yemeklerden evvel iştikJeri (FOSİ!'ARSOL) kan, kU"~~1 l' 
şurubudur. rOSFARSOL; kanı tazeleyip kuvvetlendırir; ışte·r rt>.J' 
rır, vücude dinçlik, çalışkanlık verir. Zekayı, hafızayı yükselll ~~ 
nid inkıbaıları giçerir, sinirleri kuvvetlendirerek yatıştırır, .~~n JI!'": 
ğu, fena düşünceleri giderir. İnsan makinesine lazım olan b01 .dıt~ 
ve en~rjiyi vererek azmü irade sahibi eder. Bilhassa ademi. ik~fet ı<1 
gıizel ilacıdır. Sağlık Vekaletinin resmi müsaadesini h3izdır. 
nede bulunur. 

İstanbul 3 c(i İcra Memurluğundan: ı 
f en 111 

Panayotiçe ve Viktorya namlarına ayrı ayrı olaral' ve u. li 
olup paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına yeıııın90 GJ 
Iivukuf tarafından üç bin beş yüz lork lira kıymet takd,r olun 9 ilİ 
tada Bereketzade mahalJesinde Zurafa sokağında eski ve yen~ir ~ 
kapı numarasile mürakkam bir tarafı Robertin hanesi ve .. ı:ıt'I". 

Konro hanesı ~ bir tarafı 4 ve 10 No. lı emlak ve tarafı rab1
;
1 
~ 

ile mahdut bir mikdar aydınlığı ve tahtında 9 ve 13 num~r~ 1~ 
dukkanı müştemil 11 num:ıralı bir evin beş hisse itibarı!e •

3 
,-ıf!,J 

,Yine ayni yerde ve mahallede Kuyu sokağında.eski 10 ilii !i!·,, 
kapı· sayısına mukayyet ve tamamına 4000 lira klym~t tak. µrJ 
ve bir tarafı Şerife menzili ve bazan 4 numaralı mahal ve b~ii p 

11, 13 No.iı emlak ve bir tıırafı Kadinko menzili ve tarafı ra d0'1 
an: ile mahdut ve bir mikdar aydınlığı ve müşterek bölme ,11"; 

•••••••••••••••••••••ı•••••-.ıııı mtiştemil bir evin keza beş hisse itibarile iki hissesı ~çılt 3
1 ıı 1 

'il konmuş olup 30/6/938 tarihine raslıyan perşembe günü saB ,~ • 
TÜCCAR ve MUHASiB 

Saat 17 den U ve 19-21 e kadar haftada 2 ders yaparak, 4 ayda 
tüccarlık öğrenmek ve munusebecı şehadetnamesi alaı·~k bankalarda 
ve ticarethanelerde çalışmak içın, Alemdar caddesındc No. 23 AME· 
RİKAN ;:,İSAN VE TİCARET DERSHANESİNE başn.rup bir prog. 
ram alınız. Hususi ders de verilir. 

Şerbet gibi tatlı olduğunaan tababette içmek sureti le müstameldir, Kum, böbrek ve bilhassa karaciğer, ğı 
1G ya kadar dairemizde birinci açık arttırmaları icra kı!ın2.r3 ·"e il' 

safra, sarılık hastalıklarında, zaafı umumide, inkıbazda, tereyağ ye• ine yemeklerde, sal atlarda, tatlılar- ıerı" 
tırma bedeliıtı satılığa çıkarılan mahcuz gayri menkul hisse ur3~ ı 

da, pilavda, HASAN ZEYTİN YAGI kullanınız. eden mukadder kıymetin ~\, 75 ni bulmak suretile en çok artud" t. 
1/ 4 cı.ic.e 40 _ 1/2 50- 1 titre c işe 80 . 2 litre ş.şe 160 kr. ciesine i~alesi yapılacağı. _Aksi .~alde son a~ttıranın t•r.h~19,s .ı 

T ~ • • T • • almak uzere orttırma 15 gun muddetle temdıt olunarak ı~/ es~ ı 
Tenekelerde 1 kllo 70 -3 kllo 190-5 kilo 300. 7 kılo 400 kr. hine _müsadif Cuma günü yine ayni saatte dairemizde yapı~iJerııeıl' 

mar kasına H ıltincı açık arttırmalarda dahi yukarıda yazılı bedel elde c 113,;P 

ÖksUrenlere ve 
ıöAUa nezlelerlne 

Mutlaka Hasan dikkat. asan Depo ıu. takdirde satış 2280 No. lı kanun ahkamına tevfikan geri bır•\ıiıı' 

KATRAN HAKKI EKREM' H k
• J Satışpeşinparniledir.Arttırmayagirmekistiyenleı·mezkı'.ırg•İıisıel e im er Dr.Horhorunİ kulatın tamamına takdir <'lunan Joymetten satılığa çıkarııarı wsP 
~- is~bet eden kıymetin % 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya 

0.rt~ f 

·· oAiMA 

TİRYAKİ 

Sirkeci tramvay yolu, Viyan~ t•r . ..ıı = bankanın teminat mektubunu vermeleri iktiza eder. Hakları c p· 
Ok l b .. ı .1 fi oteli yanında haslalarını kabul j \' uyucu arımız u sutun arua mil. · !erile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla cliğer ·aıakadaıJarııı. o] 1 

tehassts hekimlerin hcstalarıııı ka- eder. hakkı sahiblerin.n bu haklarını hususile faiz ve masarjf<' d3.11b;t~' 
bul saatlerini muntazamıır, bu!ıu·lw] l cı· 1 ·1· t ah. d b 20 ·· f d k rn•" İstanbul aslive mahkemesi 6 ıncı ıa armı ı an ar ın en iti aren gun zar ın a evra ı taP~. 
iÇ hast ılıkl arı hukuk dairesi~den: birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları k•11r 

Dokto H f C ı . (Pa .. H • ·r t. f d K .. .. !erile· sabit olmıyanlar satış bedelinin pay!aşmasından barıÇ • • r a ız en1a . - anı e ara ın an aragumruk 1 Ç 1 Y Q R LJ M , , z"'rdan başka günfor~'ie öğleden son· : Karabaş mahallesi 3 numarada 0 _ MEZKÜR GAYRİ MENKULÜN EVSA.Fl • "i~i ' 
ra saat 2,5 den lS e kadar Jstan • turmakta iken halen ikametgiıhı Tahtında 9 ve 13 No. lı iki dükkanı müştemil ev mezkt•r c ·r. ı1 1 

• H r· k. b nu bulda Divanyolund:ı 104 numaralı 1 meçhul bulunan Hüseyin Ak kaya ,mermer basamaklı merdivenle ve demir kapıdan içeri gırıl! n rr-' 
.. .~r 1 

ry a 
1 

U hususi kabinesind~ hastaforını_ ka ~ aleyhine ikame olunan boşanma da- katını __ te~_kH eden bu mahallin zemini kısmen ahşab ve kı5~erdi' 
soyluyor.Acaba neden? I bul eder. Salı, Cumartesı gunlen vasında· t hk'k t b taşı doşelı hır ar.tre ve buradan ayrıca ayrılmış bir kapınaıı. ·rıdı~ 

b h 9 5 d 2 k d h kik" I · a ı a ın muayyen u - hod J p ıçı .. . sa a , en 1 ye a ar . a ı lunduğu 16141938 tarihinde a ı _ rum katına ınilir. Bu kısım harab ve zemini toprak o u 
Çunkt; fıkanıya mahsus rr.t:ayenelc~'1lı ya· l .1• t bl.. - ydJP bir sarnıç vardıı. · j an ı anen e ıgc ragmcn mu c _ 

• T
. k" · par. Muayenehane ve eve tele - . . . 
ırya 1 sıgarası on· fon : 22393 _ 210J 4 aaleyh mahkemede hazır bulunma.. Bmncı J;at: 

]arın uzun zamandan· Doktor AH R!7a .Sağlar; -· (İ~ı dığmdan gıyaben tahkikata .devam ~ir sofa üzerinde dört eda iki kiler bir hala. 

b 
• b ki d'kl · · . hastalıkları rıüte hassısı\ Her gün olunmuş ve şahıd Salım. Nazıre dırı.. ikinci kat: 1ııl' 

edrı e e I erı sıga Beşiktaşta tramvoy caddesindeki lenerek on ~eş gün m_üddetle gıyab Bir sofa üzerinde üç oda bir haliı iki kiler ve harab tir Jllo 
ra ır. ı muayenehanesind" saat 15 den son- kararının ılanen teblıgıne karar ve-

. . . ra hastalarını kab~•l eder. 1 rilmiş ve gıyab kararının bir nüs.. Üçüncii kat: 
• T1ryakının harmanı 1 Doktor Arabyan: _ (tc hastalı!<· hası da mahken ı • divanhanesine ta- İkinci '<atın aynidir. 

her zaman aynı olduğu [!arı mütehassısı) Edirnek~pıda Va- lik edilmiştir. Muhakeme günü 11/ Dördündi kaı: 
111

J ' 
.b. . . . f t" iz Kamereddin sokağındaki mua- 6/938 cumartesı saat 9,30 dur. Ta • Ç t k t 1 b d b. od .. ..kl .. k d II r l•,1tıar le' 

g l 1 ıçımı ve ne ase 1 - . . . .a ı a ı o up ura a ır a uç yu u var ır. e • ere 

d h
. d . . yenehanesinde her ı;ün hastalarını rıhı teblıgden itibaren beş gün için .. kasında merdiven bağlarında aydınlık mahalli olduğu ve peııc ~ıl< 

e iÇ egışmez. tedavi eder. . de itiraz etmeniz aksi halde muha .. ;hi demir parmaklıklı bulunduğu ve ikinci ve üçüncü k3t1arı~tıiıı' 
Her zaman Doktor Kamereddın:- (İç hasta- kemeye kabul olunmıyacağınız teb .. , nazır cephı>sinde şahniş mevcuttur. Etraf duvarlar kiirg;r ve d ,.~ 

AYNI HARMANI 
AYNI İ Ç İ M İ 
AYNI NEFASETi 
TİRYAKiDE 

lıkları mütehassıs) - Ca[•aloğluıı - !iğ yer inde olmak üzere ilim olu - .men kargir ve kısmen ahşab ve merdiven ve döşemeler ta~:ı;,,(. 
da Halkevı karşısınrlakı muayene - nur. 21/4/933 · şabdır . .llfrzkür ~vın müştemiliıtından bulunan ve yukarıda ı• ~e 

1 hanesinde Cumartesi ve Pazarda"' yazılı olan dükkanların zemini kırık malta taşı döşelı ve cıcrnır ~ırV: 
ına.ida her gün seaı ~ den s0 nt., muayenehanesinde hergün saat 16 ive ön ti cam~kanlı ve kısmen demir parmaklıklıdır. İçincic elf }·' 
kda!arını kabı:! eder. dan sonra hastalarını kabul tder. l sisatı vardır. Umum mesahası 85 metre murakkab murabnaıd1',·e O 

ı R · :ıtge~ 'Ci'.diye, Zühreviye .eski 10 ycııi ld knpı ve mahallen 12 No. ya kayıtlı ev mezkCr ~en~ 
Doktor İrfan Kayra (K Jntken ve Doktor Feyzi Alım~.: Deniz 's:kak bpısınd::u. içeriye girildikte zemini kısmen ahşab ·ı~ J;~~sfıl'ıl~ 

iç hastalıkları nıütchasıoıs') _ . ooşelı hır meıhalden ayrıca ahşab bir kapı ve bunı:n sag 1' rııi~ 1' 
.. ... · hastahanesı cıld ve emrazı zulırevi- rab ve metr(ık bir fırın ve bir kuru sarnıç vardır Bura~· ıe 1j 

BULABl.L:RSl.NIZI Her gun oglede01 sonra saa• . · ı,·r )18 ,~ 
: . 15 dJn 19 k ~ b l d. ye mutehassısı, muayenelıanesı An- ;hfrıa etmektedir. Birincı kat bir sofa üzerinde üç ooa ve ı 

0 
ıl , 

, a a·ıac e e ıye _ . . . . . . .. .. . . . . y,otı Jı 

B. b. d. k N . C k 1 , 8 kara caddesı Cagaloğlu yokusu. Pa- c.1ttur. !kıncı bt bırıncının aynıdır. Uçuncu kat ıkıncı · 1,8fı 
ın ır ıre urı on er so <.a ... : • ~ e e ~ıı 

1 10 numarada Arslaner apartıma • zardan başka her gün 15 den sonra Ve buradan çatıarası katına çıkılır. Burada zemın be!on ':rrnn~Jı ~ y 
nında hastalarını kabul eder. hastalarını kabul eder.Telefon:23899 korkuluklu bır tarasa vardır. Merdıven başında demır p uçiinC lfı' 

1 
. . h k \ dınlık pencereler! ve sokağa nazır cephenin ikinci ve ~9f~ ti 

5 N URAtll 

' \ 

25 ince sigara 

20 Kalın sigara 

KURUŞ 

•. 

Sınır astalı ları Diş larında kısmen kargir şahniş olduğu ve zemin katı tamarnile,.901'~ 
1 Doktor Kemal Osman : - (Sinir - D. d kt •~e t Öl . Ed" d;ğer katları kısmen kiirgir ve kısmen ahşab ve döşeme t3110 ı. 

ış o oru u D y çer . - ır İ ·eli 
hastalıkları mütehassısı) - Cağa - .. .. mamen ahşabdır. çinde elektrik ve terkos tesisatı mP-' . de'' 
loglunda Kapalıfırında J\lescit kar- ne~apı Karagumr.uk tramvay du - lıası 75 metre mıırabbaıdır. Mezkür gayri menkulatın rıe~>·~c !'~1 

1 şısında pazardan ba~ka her gıin ragı No. 95 her gun hastalarını ka: ve satış ~ı'.hayetme ~adar terakul11 edecek olan ~akı! ırare:\ır JC~ 
saL : 2 den sonra hastalarını kabul bul eder. Cumartesı gunlerı saat ve tenvırıyeden mutevellıt bılcumle vergı mukellefıyetı. ~O 5 

eder. 14 den 15 e kadar da Yalovadaki lresmi borçluya ait olmak üzere satış bedelinden istifa edıfır· 
Göz hastalıkları ı enehanesinde bulunur vakıf taviz bedeli alacaklıya aittir. iııt',, muay . ıcrı ,. 

1 Doktor Şükrü Ertan~ (Göz has Ü eratÖr . Dalıa fazln malümat almak istiyenlerin 1/6/938 ta~:~esi. ,·e ~ı 
talıkları mütehassısı) - Cağaloğ .1 P - daıremızde açıl; ve asılı bulundurulacak arttırma şaı t · ve ot" 
)unda Nuruosmaniye cadj~sinde Dr. CAFER TAYYAR KANKAT 11109 No. lı dosy2sına müracaatla icab eden izahatı a!mıŞ 
Osman Şerafettin apartımanında 5 Operatör - Umumi cerrahi, sinir olacakJarı ılan olunur. 
numarada. Telefon : 22555 ve dimağ cerrahisı mütehassısı ve ..--------~---~~~.,,_-_-,,,_.,,_""------.ri 

1
Ku 1ak, Beğaz, Burun (Kadın do~cırn mütehassı81 ) 1 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharrı 
Doktor Mehmed Ali Oyo - Kulak Adres: Beyoglu Parmakkapı, Ru- ETEM İZZET BENİCE ~I 

i burun, boğaz mutahassıs dot:ent ,meli han No. 1. Muayenehane Tele- BASILDIGI YER; SON 'tELGRAF ]lfA'fJJJV'· 
l Fatih Tramvay durağı 75 numaralı fanı 44086 


