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SAGLIK KUPONU 

En ı;on T elgraflan \'e Haberleri veren akşam gazetesi 

Bıı ki!ponun beşini toplıyan o
~~uyuculanmız Son Telgrnf'm bi
rinci strııf dahiliye miitehassısı trı
raf ından Beşiktaşta Tramvay du
rağında 59 numarada her gün saat 
15 den sonra muayene ve tedm.•i 
edilirler. 

• oma ve Berlinde Hiddet!---.,. 

...,.. tutan siyasi havayı yeniden bulandırdı 

C um huri yetç i 1 er Atatürk buoünıer~1 

a ya n 1 y o r a r ! de şehrimize teş-
rif edecekler 

Fransız ve Sovyetlerin tank ve tay- zi~~;,~"::c~~~~~~·~:v::i~~: 
yareleri Francoyu yeniyor •. diyorlar :~~~~;~~:::~:::·;~k::~ı:; 
Roma ve Berıı·nde uyanan asabı·yet ;~~~;;!üi~t~n~:~~r:e::~~:~ai~u: 

mek üzere Ankara'dan hareket 

karaşıkhğı bütün bOtii n attıracak buyur•c•klardır. Şanah:i~a.. J:ıe,~r;:a~a~~· .. ~~.? .. a.~ .. ~"z"reı 

cu~.::~· i~.:.~~;.~~ıgr;?ğlUb~;:ı~:~- Rumen Başvekili Japonya Çini imha . . 

akseden mevsuk haberlere göre Ro- --- • • d • k d 
ma ve Berlinde müthiş bir asabiyet- 500 bin y ahudıyJ e· 1 n c e y e a a r 
le karşılanmıştır. Bu asabiyet iki I • • 
nokta üzerinde toplanmaktadır. Bun- Memleket harıcı- h b d k ' 
fardan birincisi Franko kuvvetleri- atacagv iZ d·ıyor ar e ece . 

- nin hasım tarafta Fransız tayyare- De 

Yeni yapılacak 
isli hat 

-i le ri 

Çindeki Japon sefiri bugün 
geri çağrılıyor 

---

leri ile Sovyet tanklarının ve harb 
malzemesinin mevcud bulunduğu id
diasını ileriye sürmüş olmalarıdır. 
Bunların umumi karargaha verdiği 
raporlara nazaran Teruel taarruzunu 
dahi Fransız erkanıharb zabitleri ha-

Y cni Rumen 
zırlamışlardır. Hatta, Fransızların 
esrarını henüz sakladıkları harb tay- Başvekili M. Go
yareleri bu muharebeye iştirak et- ga İngilizce Deyli 

.ç i n k ı t' a 1 a r ı g a r be 
miştir. Asabiyet uyandıran ikinci Herald çazetesinin 
nokta da daima m idafaada kalan bir muhub:rine 
:Madr.id h ükumeti kuvvetlerinin şim- mühim beyanatta 
diye tarruza geçmeleri ve hatta mu- bulunmuştur. Yc-

1 span -ya bo{Juşmasında co lu Kçocu1< vaffak olmalarıdır. Bu Franko ordu-y ollara Oök ·· ı ni başvekil, bil· U en haı l k r Vcvanıı 2 inci • a11famttda) < 

============== hassa şunları söy-

i ktisa d vekili Şimali :~~::~u:.:::~ 
şehrimizde Filistinde 

Bay Şakir Kesebir bu sabahLi- Son h8diseıer 

esasisine müste -
1nid bulunmakta· KU men saş· • 
d ır. Yeni intiha • vekili Gaga 
bın neticesi, Romanyanın müstakbel 
siyasetini tayin edecektir. İntiha -
bat münasebelile muazzam bir prog-

manı ve bazı deniz müesseselerini 
tedkik etti 

Asker kıyafetinde """""""'"""""~.~~.~:,:.~ .. :'"~~".:.~.~!:!~ 

Bu akşam Ankaraya avdet edecek 
olan Vekilin beyanatı 

Dün sabah şehıımize 1 ---:--- ·-
Vekıli ve Ziraut v k~ 

1 
g~ en 1.k:ısad ları teftişe başlamıştır. 

e a ctı Vekılı Bay B Ş . . . . 
Şakir Kescbir b b . . . ay akır Kesebır, bılhassa; Lı-
deniz müess ' 1 u .:a ahtan ıtıbaren man işletmesi, Deniz Ticaret Müdür-

. e5e erı e tE'masa ve on- (Devamı 2 inci sahifede) 
,.:n•11ı.uu111tuı•ııt11111uu ıuıuu1uwı.nııııuııınunnuı• 
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is a bul polisi 3 
Cesed karşısında •• 

Bakırköy -;e Merkezefendide 
2 yeTlİ cinayet mi işlendi ? 

Haydutlar faaliyet~~ 
Cumhuriyetin 

ı 15 inci yll 
Dönümünde 
Umumi af ilan edile.· 

cek mi? 

doğru çekiliyor! 
Londra 10 - J apon kabinesi dün

kü içtimaında ordu ve donanma rnü
messilerinin talebi veçhile, Çin hü
kumetini tamamile devirinciye ka
dar harbe devam etmiye karar ver
miştir. Artık Çin'de lüzumu kalmı
yan Japon Sefiri B. Kavagoe bugün 
geri çağmlacaktır. Asker! harekata 
şiddetle devam edilecektir. 

PATLAYAN BOMBALAR 
Şanghay, 10 (A.A.) - Bir cvın 

bahçesinde bulunan bombaları kal
dırırken iki Fransız polisi yaralan
mıştır. Yapılan tahkikata göre, Fran· 
sız devriyesinin yakalamak istediği 
meçhul bir kaç Çinli, bu bombaları, 
önünden geçtikleri bir evin bahçe--

(Ocvemı 2 inci sayfada) 

-========================== 

· Gecıa vermly e n KOp doÇJıorının eteklerınoeKı or· 
manlcır Karı a r eı l tında ve bi r lmdeıa ku lübesi 

Hahcıoğlu sahillerinde bulunan 
Cesedin esrar perdesi yırtıhyorl 

.. e e e Kudüs, (A.A.) - İki günlük bll' 

Köstencede batan Yek :: ;~:i~:.~a~i:0;~.:~;d:s:ı~::: 

Haklarında heyeti mahsusa karar
ları bulunanların affa tabi tutulma
ları hakkında hazırlanan layihanın. 

şimdilik nazarı itibara alınmasına lü
zum görülmediği haber verilmekte
dir. Esasen cumhuriyetin 15 inci yı
lında bunlar ve bu gibiler hakkında 
daha şümullü bir af ilanı düşünül -
mektedir. Bu affın, bir kısım adi 
mahkum ve mahpuslar hakkında da 
bazı kayıdlarla tatbik edilmesi kuv
vetle muhtemeldir. 

(Devamı 2 inci $ahifed~) 

Vali bu akşam 
Ankaraya gidiyor 

istanbulda bahar 
Anadoluda kara kış 

• kua gelmış oldugu haber vcnlmck-

ta d •• •d k tedir. iııar kasabasında asiler asi · vapurun an umı yo ler, silah :ıklam~ş o~duklanndan ida-
~ ma mahkum edılmış olan kasabalı-

V ları haber vermiş olmasından şüphe 
ft.QZQdan m I l 'AT etmekte oldukları bir arabı öldür · es U l YOrveç VQPU• müşlerdir. Asker kıyafetine girmi~ 
runa 62 bı· l. l k h .. k d olan haydudlar, taharriyat icrası ban ıra ı acız on u lhanesilc, köylülerin evlerine girmek 

Yektanın ve paralarını çalmak suretile şaka-
tayfaları nasal kurtarıldllar ? vet icra etmektedirler. 

< y '> . , Tulu Kerim mıntakasında bir as-
<1zr H - n e t sa ııf 1t. ) k • t b'l' 1 b" 1. k . 

.. '""""' erı o omo ı ı c ır po ıs mer ezın-" •no•uu .. .,, ................. ,.... ( • 
• ltUUlllUlltHHUUHllUHOUNtltUN Utt t1UtUUll1 1 ruıııı • •••NHtıı11111 1 111utııı1mıııoıu•u ıu1 1 (Devamı 2 ncı $/Jyfada) 

.- -,, . 

Otobüs tahkikatına aid 
Fezleke Ankaraya 

Gönderildi 

Yurdun birçok yerle
rinde 2 metreden 

fazla kar var 
- · - Bir kaç gündeııberi sert bir rüz- Dün bütün gün ve bi.:tün gece ve bu 

Recai Baban •Ahmed jgar ve sulu bir kar altında tam bir sabah ha\·a gayet a~ık, hatta boJ gü
Emln davası yarın sabah, kış hayatı geçiren şehrimizde dün - neşli gcçmişhr. Fa.kat soğuk yine şid 

(Yazısı Z tıci sayf~da) den beri havalar tck.-ıır düzelmiştir. j (Devamı lkwci ~ahifede) 
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6abah ve Akşam 
Gazeteleri Başmuharrirleri neler diyorlar ? 
.NOllHUUIAllUHUUfUlllUllMlll#UlllllOJfl"lllllUIHNIHllllllllllllltıınıııuıııııııııııııııııııı11rınm111111111ıı111ııt1111tu11111111ıu 

Cumhuriyet; 

H UkOmet değişiminden 
sonra Romanranın 

dış siyasası 

gen bugünkü başmakalesinde İngiliz 
Başvekili Çemberlayn,in hazırladığı 
sulh planlarını teşrih etmektedir. 

* 
Kurun : 

Mekteplerde kltab 
rneselesl 

Cumhuriyet başmuharriri Yunus 
Nadi, bugünkü başmakalesinde yine 1 
Romanya'daki s,pn başvekalet tebed
dülünden bahsetmekte ve bilahare Bugünkü Kurunda Asım Us baş 
oRomanyanın harici siyasetinden ay- yazısında .mekteblerde kitab mese
rılamıyacağmı ve bilhassa Balkan lesi. ne temas etmektedir: 
Antantındaki mevkiini muhafazaya <Ankarada Gazi Terbiye Enstitü
itina edeceğini söylemek en doğru bir sünde riyaziye mualliminin talebe-
iiadedir.• demektedir. sine okuttuğu ders için türkçe kitab 

Tan: 

* olmadığını ileri sürerek fransızca 

yazılmış kitablar tavsiye etmesi işte 

işsizli k derd ine çare 
Tan başmuharriri Ahmed Emin 

Yalman işsizlik derdine çare başlığı 
ile yazdığı başmakalede ezcümle şöy
le demektedir: 

Memleketimizde umumiyetle iş

sizlik diye bir meesle yoktur. Büyük 
sanayi memleketlerinin hazan mil • 
yona yakın rakamlarla ifade ettik
leri bir içtimai derdi çok şükür tanı
mıyoruz, bilmiyoruz. 

bu kabil :hadiselerden biridir. 
Bizim kanaatimiz şudur ki, Gazi 

Terbiye Enstitüsünde riyaziye mu
allımi olan bay, ders okuttuğu tale
beler yarın orta okul öğretmeni o
lacaklarına göre, elerine Kültür Ba
kanlığı tarafından Almancadan di
lımize çevrilmek suretiyle hazırlan
mış olan kitabları göstermiş, bu ki
tablardaki meseleleri adamakıllı öğ-

1 

retmekle beraber bir öğretmen için 
fazlaca bilinmesi lazımgelen cihetle
ri de not olarak vermiş olsaydı daya 
faydalı neticeler alınmış olurdu. U
nutmamak Jazımdır ki, diğer mek
teblerde olduğu gibi Gazi Terbiye 
Enstitüsünde okuyan talebeelrin 

Vali bu akşam 
Ankaraya gidiyor 

1

istan ul polisi 3 
cesed karşısında 

Vali ve Belediye reisi Muhiddin -·-·-
Üstündağ, bu akşamki ekspresle An· İstanbul zabıta ve adliyesi halen olduğu kanaatine varılmıştır. Bu •· 

Stadyumda maç 
Seyrederken 
Diin, stadyomda Güneş - Vejcı ma

çını seyrediyordum. İkind de-urede 
tribünlerin netameli denilen tarafı

na gümi§tim. Oyun bir hayli kizış
mıştı, -ue bilinmez nedendir, ne Ve-

karaya gidecektir. Muhiddin üstün- üç esrarengiz ölüm hadisesinin tah- damcağızın kendi kendine suya dü
dağ Ankara'da Dahiliye Vekili ve a- kikatile meşgul bulunmaktadır. Bun- şerek mi öldüğü, yoksa parasına ta
lakadar makamlarla temaslarda bu- lardan 2 si yenidir ve 1 i de bir kaç mnan bir cinayete mi kurban gittiği 
lunarak Belediyeye aid muhtelif iş- günlük meseledir: tahkik edilmektedir. Cesed, hüviyeti 
leri hal ve tesviye edecektir. Muhid- 1 - Dün sabah Bakırköyünde Me- ve ölüm sebebi tesbit edilmek üzere 

idin Üstündağ bu seyahatini daha ön- cidiye köyü çiftliği civarından geçe:u. morga kaldırılmıştır. faya, ne Güne§e taraftar olmam= 
ce yapmış bulunacaktı, fakat, otobüs köylüler, yağmur sularının tesirile 2 - İkinci cesed, 60 yaşlarında Ze.v- icabeden bazı şuursuzlar, arka tara
meselesi hakkında teftiş ve tedkik- büyük suların biriktirdiği cesim bir neb adlı bir kadına aiddir. Merkez- fı.ndaıı bağırmıya başladılar. Bu is
lerde bulunmak üzere Dahiliye Ve- çukur içinde bir insan vücudünün efendideki evinde ölü olarak buuln· terik fahişe feryad!arına benziyen 
kaletinden mülkiye müfettişleri gön- yattı_ğıDl korku ile görmüşler~ir. !muştur. Müddeiumumilik bu ölümü sesler arasında o kadar müstehcen 
derilmesini istemiş bulunması seya- Koyluler, hemen koşa koşa ıandar- şüpheli bulduğu için cesed morga •>laaları vardı ki; rahatsız oldum, 
hatine mani olmuştu. Mülkiye mü- ma _kum~ndanlığma habe~ vermiş- [kaldırılmıştır. Morgun vereceği ra- ıdöııiip, içlerinden en aıe~lisine lô.j 
fettişleri tahkikatlarını bitirmiş ve lerdır. Bıraz sonra gelen Jandarma pora göre tahkikata devam edilecek- etmek gafletinde bulundum. Bana: 
fezlekeyi de hazırlamış bulunmakta- kumandanının nezaretile cesed su- tir. - Sana da ne oluyor? 
dırlar. Fezleke, bugünkü posta ile dan çıkarılmış, ayni zamanda ve sü- 3 _ üç dört gün evvel Halıcıoğlu ı Diye bir dalaştı. Bir polis çağır· 
Ankara'ya Dahiliye Vekaletine gön- ratle Müddeiumumllik de bu esra - önlerinde denizde bulunan cesedin dım. Daha gelmeden, tribiiniin ya
derilmiştir. Bu münasebetle Dahili- rengiz hadiseden haberdnr edilmiştir hüviyeti tesbit edilmek üzeredir. lrısı ;;wrime saldırdı, uzanan eler ve 
ye Vekilinin beyanatta bulunması Müddeiumumi muavinlerinden Cev- Ald - l' t ·· bu ce 1 ıgımız ma uma a gore, • , di11er orasında mahsur kaldım. Kim 
da muhtemeldir. det; dün gece ve bu sabah geç vak- sedin Ahmed isminde birisine aid ol- ve ne o!dııklan meçhul bu şakuli 
RECAİ BABAN • AHMED EMİN le kadar meşgul olmuştur. d - a·ı kt a· ugu zanne ı me e ır. hayı:aııların insana benzer yegane 

DAVAS[ Bu cesedin kime aid olduğu henüz Hadise ile Galata'da bir otelde o- ' tarafları iizerlerine. mankenlere ol-
Recai Baban tarafından Ahmed E- anlaşılmamıştır. Yalnız o civarda bu- b l 'k ld • 1 

mln Yalman aleyhine açılan davaya 
yarın sabah saat onda birinci Ceza 
Mahkemesinde başlanacaktır. Da • 
vanın şayanı dikkat safhalar arzet
mesi beklenmektedir. 

lktisad Vekili 

turan ir adamına a adar o ugu ve lc/ııc/ıı gibi iyi biçilmiş birer elbise 

1 ıunan bir hey~e l~blebi ile. ~ir ka_l- adasında b_azı aramalar yapıldığı söy- gi~clirilıııi~ bulunması ı•e srıçlo.n,ıın, 
hurdan, cesedın bır leblebıcıye aıd lenmektedır. ı berber camel,ün!ıınndaki biistlere 1;e 
lllUllllllllll!lllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllillllllllllllttllllllllllUllllllllHllllllllllllllllllllllllll1tW!lllltlllllllllllllllllllllllPllllllllOD • f' l • d •• "k• •• 1 l 

sınema a ış erı11 e gozu ~n ııg<ı o a-

Köste ncede batan Y ekta ı:: ~::z:~a:::~~~~ ~~~~:i;d~ıınılmış 
1 

Biraz dikkat edince. bıı guruhım 

d "" • d k \ aı-asında, spor sahasında kar.~ısında-

Bunun aksine olarak memleketin 
devamlı inkipfı karşısında teknik 
adamlara, sanatkarlara, işçilere, çı

raklara, modern surette yetişmiş 

yurt memurlarına gittikçe fazla ih
tiyaç uyanmaktadır. 

Jf.. 
muhtaç ol.•:lukları şey çok malumat ( 1 . . f d d ) ... ıncı say a an evam 
almak degil, mektepten çıktıktan son· ı·· - .. Tahli . D · 11 İd 

V a p Ur Un a n U m 1 y O , ki takım ovuncuıanııa ve hakemlere 
--·-----~ [karşı taarruzlanndan dolayı ceza 

Köstence linıanı ağzında çok mü- Halen Yekta vapuru güvertesine 'götmüş bazı kahramanlar olduıjunu Son Posta 

lngilterenin su'hpltnı 
Son postada Bay Muhiddin Bir-

. . . ugu, sıye ve enızyo arı a-
ra kendi kendılerıne mesleklerıne relerini ziyaret etmektedir. 
aid malumatı kendi teşebbüsleriyle Ayni zamanda Ticaret Odasını ve 
artırmak yolunu öğrenmektir.• Türkofis idaresini de gezecektir. 

ispanyadi! 
İktısad Vekili ve Ziraat Vekaleti 

Vekilinin şehrimizde bulunduğu 

müddet zarfında tüccarlarımızla da 
temas etmesi çok muhtemel görül • 
mektedir. 

(Bidnei !ahifeden devam) [tayyarelerinin harbe i§Urak ettiği, 
BAY ŞAKİR KESEBR'İN 

BEYANATI 

essıf bir deniz kazası olmuş ve milli kadar sulara gömülmüş bir vaziyet- faı·keder gibi oldum. Bu küstıılılar 
sancağımızı hamil 1200 tonlnk Yek· te bulunmaktadır. Yarası çok büyük erkekçe! .. lıarekeıleri rı i artık faali
ta vapuru bir Norveç vapurile mü- olduğundan kurtarılmasından üm\d yetlerine mani olunan spor sahasm
sademe ederek batmıştır. kesilmiştir. Gemi; 16 bin liraya si- claıı td.bünlere nakletmişlerdi 1'c 

Yekta vapuru; şehrimizin bir Mu- gortalı idi. şimdi, bireı· ga:ap, kin ve ıriıı kun.-
sevi ticarethanesine aid 1200 ton Bu müsademede kabahatin ve bü- kuma!an halinde ı·eya mikroblıırmı 

sunun manevi gururu bakımından planların Fransız tabiiyetindeki za
eğır bir darbe telaki edilmekte ve en bitler tarafından tertlb olunduğu 

ziyade İtalyada asabiyet uyandırmış hakkındaki iddiaları ne red, ne de 

hurda demir hamulesile İstanbuldan tün mes'uliyetin, Norveç gemisi kap- oralara saçmak istiyorlardı. 
Köstenceye kadar gitmiş ve tam li- tanında olduğu, yapılan keşif neti- Ben, kendi hesabıma ve bu kudHz
manın ağzına yaklaştığı bir sırada cesinde tesbit edilmiştir ve Norveç !ann saldırma dairelerinin trilıitn
Norveç bandıralı bir vapur, yok ye- vapuruna; derhal 62 bin Türk liralık Zerden ne harice, yani spoı· scıhQ/a-

İktısad Vekili ve Ziraat Vekilimiz re bir istical göstererek, Yekta va- bir haciz konmuştur. rının tamamen dl§ına çıkarılma.•,na 

bulunmaktadır. teyid etmemektedir. 
İtalyan gazeteleri Londra'daki A- İspanyadaki hadiselerin inkişaf 

demi Müdahale Komisyonunun ne tarzının son haftalar içinde düzel • 
derece vahim bir komedya oynadığı- miye müsaid görünen siyasi havayı 
nın bütün bu hareketlerle ortaya yeniden bulandıracağı anlaşılmak • 
çıkmış bulunduğunu, Cumhuriyetçi tadır. 

İspanyollara yapılan yardımın, gön- Yeniden Frankoya İtalya ve Al
derilen gönülü kuvvetlerinin İtalyan manya'dan asker, mühimmat ve cep
ve Alman gönüllülerinden çok daha hane gönderilmek suretile yardım 
kabarık bir yekun arzetmiş olduğu- yapılması beklenebilir. Muela isti • 
nu kaydetmektedirler. kametinde iki taraf arasında şiddet-

Paris resmi mehafili cPphede Fran-j li ve anudane muharebeler olmak -
sız gönüllülerinin çalıştığı, Fransız tadır. 

kendisile görüşen gazetecilere 
beyanatta bulunmuştur: 

şu j purunun önüne geçmek istemi§tir. Gemi; son zamanlarda bir tamir intizareıı, maçın neticesini alır cıl-
1 Fakat sular çok sert olduğundan ma· gördüğünden 35"-40 bin liradan fazla maz evime döndüm ve bu hastalığa 

<- Şubat sonunda Ankara'da zi
rai kalkınmayı görüşmek üzere bir 
.Ziraat Kııngresi• toplıyacağız. Bu 
kongreye bütün ziraat miitehassıs

larımızla, Türkiyenin her tarafın • 
dıaki ziraat odalarındl:m mümessil
ler iştirak edecektir. Bundan başka 
arzu eden bütün saylavlar da kon
grede bulunabilecektir. Bu kongre
de köylüyü terfih ve ziraat yolunda 
memle etin kalkınmasını temın et-

lncvra yapamıyarak vapurumuza bir kıymet tahmin edilmekte idi. seram olarak, şu satıı·ları karaladım 
kıç tarafından bildirmiştir. Garib bir tesadüf neticesi olarak * 

Bu şiddetli müsademenin tesirile Yekta vapuruna sahib olan armatör Havaların soğuması üzerine mem· 
Yekta vapuru derhal su almıya baş- Bay Yekta, bundan bir kaç ay evvel leketin muhtelif yerlerinde vahşi 

lamış ve nihayet başlan kara etmiye de böyle bir deniz kazası neticesi o- hayvaıılaı-, kurd sürüleri göründiiğiı.· 
'mecbur kalmıştır. )arak büyük bir vapurunu kaybet - nü. gazeteierde okuyomz. Bunların 

Köstencc limanında bulunan bir mişti. ulumaları şu şekildedir: 

İngiliz gemi kurtarma şirketinin ge- Bir gece vakti, İzmire hareket e- _ ... Ua .. Uva! .. 
misi, kazazede vapurun imdadına derken, Dolmabahçe önünde demirli Dün, lıaııa burada da soğuktu, bu 
koşrnu~sa da o s1rada pek büyük dal- bulunan Hemidiye zırhlımıza çarp- sürüler stadyuına da gelmişler. fa
galar olduğundan yanına yaklaşama- nıa neticesinde batan Ordu vapuru , kat ayva ... ayva diye uluyorlardı. 

mek için alınması 13.zımgelen bütün dan mecburen geri dönmüştür. da ayni zatin malı idi!.. f 
1 

a. 
tedbirler serbestce münakaşa o u • ı============================== .. nuunıruınuınnnııııııııuıııııııııııııuwııııııııunıuuııtuın"ıNHUllMlllUft•IMIU41111ft-UHUtııı11nıııınunı11uuıınııtm•nıuıuıı - I' 1o11111111tllllfllllllllllllllllllltUllllllllllllllllllllllllLlllllllUllUl"ll 

Japonya 
nacak ve kongrenin alacağı kararla-

ç • • • h d • ra göre zirai kalkınma programımı -
1 n 1 1 m a e 1 n- zm hatları çizilerek fa~liyete geçile

cektir. Bu kongreye buyuk ehemmı-

Budapeşle içtimaı Yunan VeJiahdinin Cu'?hu_ri y etin 
__ E I . 15 ıncı 

ceye kadar harb d k yet veriyoruz. e ece istanbula tamamile ailevi işlerim İtalya Avusturya Macar V enmesı Yıldönümü 
( 1 inci sayfadan devam) 

sine bırakarak savuşmuşlardır. 
ELLİ TAYYARE ÇİN TOPRAK· 

LARINDA 
Şanghay, 10 A.A.) - Japon bah

riyesinden bildirildiğine göre, elli 

re karargahına yaptığı hücum mu

hasamatın bidayetindenberi yapılan 

hava taarruzlarının en mühimmi ol

muştur. Şimdiye kadar elli tayyare

lik bir filo Çin harekatına i§tirak et-

Japon tayyaresinin Nançang tayya- memişti. 
~~=============~==== 

için geldim. Bir oğlumu tahsil için, 
bir oğlumu da tedavı için getirdim. 
Bu arada gelişimden istifade ederek 
yarın bütün deniz müesseselerini ge
zecek ve bir tanıma gezisi yaparak 
akşam Ankara'ya döneceğim.• 

Hariciye n azırları 
Bugün top l g ndılar 
Budapeşte, 10 (Hususi) - Üç dev

let hariciye nazırlarının toplnııtısına 

k 
bugün burada başlanmaktadır. 

Hal tan /azla İtalya, Avusturya ve Macar Ha-

Düğün 
Merasimi çok 
Muhteşem oldu 

(Birrnci sahifed~n de,.nmJ 

A 
riciye Nazırları arasında yapılan bu 

Şehrimizde hava açdı, fırtına dur- lınan büyük içtimada bılhassa günün ıııe-
, seleleri; İtlya - Yugoslav anlaşması, 

Atina, 10 (Hususi) - Yunan veli
ahdinin evlenme merasimi dün çok 
parlak bir şekilde icra edilmiştir. Bu 
merasim, 21 pare topla halka ilan e
dilmiş ve bütün atina baştan başa 

tenvir olunmuştur. 

Diğer taı·a~tan yakında Meclis ı.:
mum! heyetine verilecek olan bir Ia
yihaya göre; heyet mahsusalarca a
leyhlerine verilen kararlar 2589 nu
maralı kanunla kabul edilen 6 aylık 
müdetin hitamından sonra ve bu ka
nunun neşrinden evvel tebliğ edı

lenler, bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren altmış gün zarfında mür~
caat e.debileceklerdir. 

du, Malatya treni yolda kaldı Paralar.. Romanyadaki son vaziyet, İtalyan -
18 milyon lira y ı 5 gUne Alman anlaşması, komünizm aley
kedar geri verecek mi?, hindeki pakt, İtalyanın Milletlerce
Elektrik Şirketinden taleb edilen miyetinden çekil'™'si görüşülecektir. 

Memleketin her tarafında büyiik 
şenlikler ve bayram yapılmaktadır. 

Filistin de 
Hadiseler 

--
{ 1 inci ıag/arla 11 rltrıam) 

detlidir ve dün gece bu soğuk büs
bütün ziyadeleşmiş ve sonra, yine 
donmuştur. 

Rasadhaneye göre havanın; hu şe
kilde bir kaç gün daha güzel ve açık 
devam e.tmesi çok muhtemeldir 

Buna mukabil Anadoluda kış ve 
kar, bütün şiddetile hüküm sürmek
tedir. Bilhassa Sivas • Samsun hava
Jisinde karın irtüaı 2 metreye yak
laşmaktadır. 

Hatta bu yilıden bir kaç gün evvel 
tren yolan mütemadiyen yağan kar· 
la kapandığından trenler çok müş -
külatla sefer yapabilmişlerdir. 

Erzurwn havalisinde de 2 günden
beri, kar tipisi, büsbütün şidetlen
miş ve çok !azla miktarda kar yağ
mıştır. 

Fırtına ile karışık devam eden 
müthiş tipiden Zigana ve Kop dağ

ları kapanmıştır. Bu yüzden bir çok 
kamponlar, yolda kalmışlardır. 

Her taraitan gönderilen ve takvi
ye edilmiş olan amele postaları yolu 
açıruya hazırlanmaktadırlar. 

Kars ve havalisinde ise soğukluk 
derecesi nakıs 12 derecededir. 

Beyazıd vilayet merkezinde bütün 
dükkanların önleri, caddeler ve yol
lar adam boyunu geçen karla kap • 
}andığından herkes, karların altın
dan açtıkları yollardan dükkfuılara 
gidip gelmektedirler. 

Bir çok hücra köylerin civarında 
aç kurd sürüleri dolaşmaktadır. 

DENİZLERDE ... 
Fırtınanın denizlerde tamamen 

geçmiş olması dolayısile gerek Ka
radeniz ve gerek Akdenizde muht.e
lif limanlara sığınmış olan gemiler, 
yollarına devam e tmektedirler. Li-
manımıza gelmesi beklenen vapur • 
lar; birer, ikişer gelmiye başlamış
lard ır. 

HİSAR KURBANLARINDAN 
BULUNAN YENİ CESEDLER! .. 
Zonguldaktan limanımıza gelir • 

ken Boğaz haricinde ve Eşek ada ıa
rı civarında batan Hisar vapuru fa
ciasında ölen 25 kişiden yeniden 4 
ünün cesedler i, dün şile önlerinde 
dalgalar tarafından sahile atılmış

arcllrl. Su içinde uzun zaman kalmış 
olan bu cesedlerin başları kopmuş, 
vücudlerinin muhtelif yerleri balık
lar tarafından yenmiştir. 

Geçenlerde Anadolu Kavağı önle
rinde karaya vuran ve gözleri ile di
ğer bazı yerleri olmıyan cesedin hü
viyeti de henüz tesbit edilememiş
tir. 

BELEDİYE KIŞA KARŞI TEDBİR 
ALIYOR 

Belediye karla kapanması ihtimali 
olan yolların açılması ve caddeler•n 
temizlenmesi için tedbirler almıştır. 

Bunlardan başka ihtikara meydan 
vermemek için odun ve kömürcüler 
sık sık kontrol edil<'ceklerdir. 

halktan fazla aldığı 18 milyon lira Viyana civarında bulunan Macar 
nın geriye iade edilmesi için, Nafıa Başvekili B. Daranyi, dün akşam Bu
Vekalett tarnfından, bu ayın 15 ine dapeşteye hareket etmiştir. Avus
kadar verilmiş olan mühletin hitam turya Hariciye Nazırı da, müşavir
bulmasına beş gün kalmıştır. !erile birlikle bugün Viyanadan Bu

Elcktrik Şirketinin bu işe aid ce- dapeşteye hareket etmektedir. 
vabını ne vasıta ile vereceği henüz KROFTANIN MÜHİM _SÖZLERİ 
malüm bulunmamaktadır. Maamafih Prag, 10 (A.A.) - Harıcıye Neza
bugünlerde ya Elektrik Şirketi mu-' retind'.' Krofta t~rafı~dan veril~n 
rahahslarından mürekkeb yeni bir gala zıyafetını muteak ıb Krofta ıle 
heyetin, veya eski murahhas heyeti- Micescu nutuklar t~a~i etmişlerdir. 
nin, müzakere için Ankara'ya gön- Krofta, Rume~ Harıcıye N~zırı t~
derilmesi çok muhtemel görülmek- rafından P rag a yapı l an bu zıyaretın 
tedir. Romanya hükümetinin Çekoslovak-

Diğer taraftan bu iş etrafında Ve- ya ve Yugoslavya ile emniyetle teş
kaletten talimat almak üzere Anka- rikimesai etmek siyasetine devam et
raya gitmiş olan Nafıa Vekaleti Şir- mi~_'.!. k.arar verdiğ~e. bir delil teşkil 
ketler Komiseri Süruri şehrimize av- , ettıgını beyan ~tmış~r. 
det etmiştir. Krofla demştir ki. 
Ayrıca Nafıa Vekaleti, Elektrik <Prag'ı ziyaretinizden sonra Yu -

Üçüncü Umumi ( 1 inci sayfadan deııam) 

Müfettiş Anka- taarruz edilmiştir. Fakat nüfusça te-
lefat yoktur. Zabıta, şiddetli yağmur• 

raya hareket etti !ara rağmen her taraftan araştırma-
3 4 

·· 1 E d h . !arına devam etmekte ve bir çok tev· - gun evve rzurum an şe rı-

mize gelmiş olan Üçüncü Umumi Mü- kifat yapmaktadır. Petrol borusunuıı. 
fettiş Tahsin Uzer, Umum Müfettiş- ve telefon batlannın tahribi sebebi
liğe aid işler etrafında muhtelif ve- le bir çok kasabalara para cezaları 
kaletlere izahat vermek üzere dün verilmiştir. 
akşamki ekspresle Ankaraya hare - Kudüs divanıharbi, mühimmat nak· 
ket etmiştir. Tahsin Uzer, An karada [ıettiğinden dolayı 15 yaşında bı. A-
4-5 gün kalacak ve tekrar şehrimize j ra~ı üç ay hapse ı~ahkiım etmiştir 
avdetle doktorlar lüzum gösterdiği LUBNAN PARLAMENTOSUNDA 
takdirde tedavi için Viyana'ya hare-
ket edecektir. SON MÜNAKAŞALAR 

--~·-

Rumen 
Başvekili 

(Birinci sayfadan devam) 

Beyrut, 10 (A.A.) - Lübnan par
lamentosu yaruı son intihaba,ıın ha-

zırlanmasına tahsis edilmiş olan mun· 

zam tahsisatın nizami bir şekle ko· 
nulması meselesini tedkik edecektir. 

Şirketine tebligat yaparak 18 mil yon goslavyalı kardeşlerimiz arasında bu
lira, bu ayın 15 ine kadar ödenmedi- lun acağınız ve oradan da Romanya
ği takdirde; kanuni yollara teşebbüs yı ve Küçük İtiları temsil etmek ü-
edeceğini bildirmiştir. zere Cenevre'ye gideceğiniz için bu ram ilan edeceğim . Programımın e

ziyaretiniz hususi ve remzi bir ma- ısasının Romanya'da hıristiyanlık ru-

Hükumet yarın meclisten itimad 

etiyecektir. Muh alif ekalliyetler gru
pu kabinedeki üç mümessilinden hü· 

8. M. Meclisinin iiyet almıştır. hunu temelleştirmek, hükümdarlık kumetle teşriki mesai etmekten vaı

geçmelerini istemek suretile mil1 Bu suretle şüphesiz hariciye neza- ıve mili gayeleri olacaktır. Yeni Ayan 
kış tatili retine gelişinizin ne Küçük İtilaf meclisleri intihabla değil, mesleki 

Büyük Millet Meclisinin önümüz-
1
devletlerinin Milletler Cemiyetile 'cemiyetlerden seçilecek mümessil • bidiği bozmağa karar vermi!j ise de 

deki cuma günü son içtimaını akte- 1 münasebetlerinde, ne <le Cenevrede , Jerden teşekkül edecektir.> bu talebi yalnız nafıa nazın Selin 
derek kış tatiline karar vermesi çok 1 müzakere edilen meselelerde şimdi- J Ayrıca yeni başvekil, 50,000 Ya - Takla is'af etmi§tir. 
muhtemel görülmektedir. iye kadar Küçük İtilafın hareketine /hudiyi Rumen hemşeriliği ve tabii- Görünü§e göre hükumet ekseriye-

/ 

O vakte kadar Büyük Milet Mec- rehbnlik eden prensiblerde bir de- ;ıetindt>n çıkarıp memleket haricine ti muhafaza edecektir. Fakat vaziyet 
lısinin elinde bulunmakta olan ka- il!'ısiklik hnwle getiTmiyeceğini?.i an- k"""~okı ı r. Ve kanunu esasiyi de de- naziktir. Ve bundan sonra müşkülat 

)nunlar da çıkarılmış olacaktır. ııatmak ist iyorsunnz.• .,, ,.,..,..Pktir . doğurması ihtimali vardır, 
~~---~~~~~~~~---~~~~~"--~~~---~~.;__~~~~~---~~~~~~~~~ 



Lordun 
Oyuncaklan ! .. 

-----·--- Şehir Tiyatrosu Dram Kısmında: 
Genç kız hepsini 
Alıp satmış .. ERKEK ve HAYALETLERi 
Lonnradn bir mahkemeyi meşgul Bilmiyorum, Ercümend Ekremin 

eden ve nihayet neticelc>nen garib cKundakc1> isimli romanını okudu-
bir dava göriilmüştür. nuz mu? .. 

Zengin İngiliz lordlarmdan biri Şayet okudunuzsa, hayalen bu ese-
bcş altı scnedenberi genç bir kızla ri 20 parçaya bölün, romanın kahra
bcraber bulunuyorrnui. Kız mağaza manfarı ikişer ikişer karşınızda gelip 
ve tcrzihanelerde çalışırrmş. Orası onar dakika konuşsunlar, işte size, 
lazım değil. Fakat yaşı otuz beş ile Sehir tiyatrosu dram kısmında salı· 
kırk arasında olan bu zengin lord danberi temsil edilen H. Leonormand 
ile bu kız beraber oturw·lnrken ne ın Lialib Arcan tarafından türkçeye 
yapıyorlardı?. Suali çok merak edil- 1çevrilen dört perde ve 16 tabloluk 
miştir. Bunu da mahkemede cerevan cErkc1~ ve hayaletlerh adlı piyesi .• 
eden ır.uhtıkcmc safhaları gösterı~iş- * 
tir. Piyes bize, çapkın ve ahlaksız bir 

Lord Kingsborongh mahkemede adamın hayatını hikaye ediyor. 
şöyle demiştir: Öylı> bir adam ki, bütün ömrü ka-

Ad 1 B l ·ı b b b dından kadına koşmakla, saf genç - e e ov e ı e era c.r eş se- . y • 

ne )··d b vbe dk B b kızları ıgfal ederek onlara fecı akı· ... ar era r yaşa ı . era er . 
nasıl •ak't · d.ğ. . 1. b betler hazırlamakla geçmıştir. Ha • .: ı geçır ı ımıze ge ınce; e- . . . 
nim pek k kl d yatında hıç b1r kadını, şehvetın sı-ço oyunca · arırn vn:r ı: · . 
K" "k . nırları dışında kalan hır aşkla sev-

_uçu şıme.ndüferler, küçük otoma- memiş yaklaştığı her kadınla yalnız 
bıller vapurlar ve b' " k k r n - ' · · '. . . . ır ~0 u şu ruhunu allak bullak eden sınır :fırtı-
dan mını nıını askerlerim vardı. Her 
b1Ün ikimiz bunlarla oynardık. Fa -

kat bir gün arkadaşım olan kız kay
boldu. Onun gittiğine teessüf etmi
yorum. Çünkü aramızda her hangi 
bir alflka yoktu. Fakat giderken be
nim bütün oyuncaklarımı da bera
ber götürmüştür. Kendisinden bun
ları istiyorum. 

Mahkemede bulunan kıza bunlar 
sorulduğu zaman o da şu cevabı ver
miştir: 

Buda Bir 

Tabii bilirsiniz: 

- Kedi nankör, köpek sadık olur! ,----.-~. ---
Derler, bu meşhur sözdür. Ve ya. 

oana atılacak laflardan değildir. Ke- ' 
di hakikaten nankördür. Yedirirsi
nb:, ciğerle beslersiniz, yatağınız. 
do. yatı:ırsımz. Biraz okşamak istc
dnız mı, hemen bıyıkları dimdik o-
1~.r •.. ıı::ar, clini2..i tırmalar, bazan da 
w'UZUnuze atılır, gözünü kör ctmeğc 
kalkışır ... 

Halbuki köpek insonlardan daha 
dosttur. Efendisine bağlıdır. Bir lok
ma ekmek verdiniz mi, gelir, elinizi 
'yalar, yaltaklanır, şük.ranı.nı, min
nettarlığını ö<lemck için yapmadığı
nı bırakmaz. O, ayni zamanda iyi 

f. 

=- .., 
YAZAN 

NUSRET SAFA 
COŞKUN 

---- ~-------,,---

bi bakıyordu. O kadar ki bir emzir
mediği kalıyordu. 

Küçük emeklemek devrini geçirip, 
yürümeğe başlayınca, köpek arka
sından ayrılmıyor, bir dakika peşini 
bırakmıyordu. 

Bir gece, madam Möntavil yata • 
ğmda kitab okuyordu. Yalnızdı, ko
cası evde yoktu. Kitaba o kadar dal
mıştı ki ... 

Birden bir havlama işitti: Köpek 
acı acı bağırıyor, havlıyordu. Yata
ğından fırladı, ayaklarına terlikle
rini geçirmeden kapıya koştu, aç
tı; onu ilk karşılıyan kesif bir duman 
büyük büyük alevler oldu. 

Duman ve alev! .. 
bir muhafız, biı· ev bekcisidir. Man
dn •ılarda kurt hücumundan koyun
lan: kuwları o muhafaza ettiği gibi, 
şehırde de evleri, apartımanları bek
l~r, yabancı geldiği zaman haber ve
rır, hırsı~ı seı: lıa.vlamalarla karşı
lar. Dcnı7.e duşenı, kara gömüleni 
kurtarır. Hırsızm izini keşfeder. 

Madam Mönt:ıgö şaşırdı, itidalini 
kaybetmek derecelerine geldi, sen· 

- Köpek sadıktır! 'dcledi, düşmemek için duvara da -
Sözünün doğruluğunu isbat et- yandı. Alev ve duman, etrafını sar

miş, ancak romanlarda, sinemalarda mıştı. Boğulacnk gibi oldu. Fakat bir
geçen çok heyecanlı bir vak'ada mü- den kendini topladı, çocukları hatı
him bir rol oynamıştır. Fedakar:ıne rına gelmişti. Bir pars gibi, odanın 
bir hareketiyle bütün köpeklerin ortasınn atıldı, karyolalarında mışıl 

Aır.erikada hassas bir köpek· 1 koltuklarmı kabartmıştır. mışıl oyuyan iki çocuğunu uyandır-
Vak'ayı anlatalım: dı, ellerinden tuttu, yalın ayak, ya-
Amerikada, Masacozena hükUme- rı çıplak bir halde kapıdan fırladı, 

tine bağlı küçük köylerden birinde, merdivenlerden koşa koşa indi. Ken
Möntaviller adında karı koca ve üç dini ve çocuklarını sokağa attı. 
çocukt::ın ibaret bir aile oturmakta- Derin bir nefes aldı. Bir: 
dır. _Oh! 

M0ntnvil, hırsız tehlikesine karşı 
evine bir köpek aldı. Köpek Ternös Çekti. Çocuklarını :feci bir fıkibct-
cinsinden fevkalôde zeki bir hayvan- ten kurtardığına o kadar memnun
dı. Evdekilerin hangi şeye, hangi eş- du ki ..• 
yaya daha :fazla ehemmiyet verdik- Fakat bu sevinci devam etmedi. 
lcrini dikkat ediyor, gece, gündüz 0 Telaşla, küçük çocuğunu evde bı -
eşyaların etrafında dolaşıyordu. raktığını, heyecan arasında, içeride 

Köpek evde eskiyince, efendileri- unuttuğunu hatırladı. Yüreğinde bir 
nin, en küçük çocuklarına büyük bir "leş yandı, tutuştu. Zavallı kadın 
dikkat ve itina gösterdikleri; onun çıldırmak derecelerine geldi. 
yanından ayrılmadıklarını anlamış- Bu feci ve acı vaziyet karşısındn 
tı. Madam Möntnvil evde olmadığı ne yapacağını şaşırmış, kalmıştı. 

.zaman, köpek küçük efendisine ade- Aciz içinde çırpınıp duruyordu. Ni-
ı. 'bir dadı, bir süt nine, bir lala gi- 1 !Defllımı 6 ncc .ag/amızrfrı) 
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MARY CARLiSLE 
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Genç, güzel, .. ve sehhar bir ylldız .. Mary Carllsle Foksun 
bu cici yıldızının pek yakında Holivud semasını 

istili edeceği muhakkak .. 

• • • • • Bar kadınları gibi .. 

Resimde gördUIUnUz 
kadın bir bar artisti de· 
ğlldir. Fakat rol icabı 

rejisör onu fındıkçı bir 
bar kızı haline sokmuı. 
Hususi hayatında gayet 
ağ1r batla bir kadın olan 
Bettey Grenverd sine· 
mada bu hale giriyor. 

' VAYDMAN .. 
Gittikçe dalbudak salı· 

Hem de örümceL 
ağı gibi 

yor .. 

Yılbaşı kartlarmda kurtuluş müj
delerini verenler kim ? 

ıniyol'Um Sonra cf'>sedi mahzen" gö
türerek gömdüm. Fakat Fı-onıf>r'in 

ölümü ile gömülmesi arasında h'r 
çok satler geçmi!>tir 

İstintak hfild~i bundan sonra 

V:ıydman'ın kurbanlarından biri 
daha vardır: Fromer. Genç biı' adam, 
olan Fromer'i de Vaydman öldiir
müştü. Kendi itirafından bu anlaşıl
mış ise de niçin öldürdüğü meyda
na çıkmamıştır. Kendi esrarını bili- Fromer'i niçin öldürdiii:riinü sormuş, 
yor da onun için tehlikeli olacak di- Vaydman şu cevabı vem1iştir: 
ye mi öldürdü?. ı -Onu öldürmek için her hangi 

Vaydman'dan bunu öğrenmek is- muayyen bir sebeb yoktu. Ü7.erinde 
tiyorlardı. Nihayet Vaydman yıl ba- 200 frank knclnr p:mı 'arılı. Aldım. 
şı tatili bittikten sonra tekrar sorgu- O z\lmanlar p"lrasız knlmıştım. Fro
ya çekilerek bunu anlatmıştır. V'1yd- ıner benim dnha evvel bir takım kım 
man şöyle söylemiştir: scleri öldün.ltiğümü hiç bilmiyordu. 

- Teşrinisaninin 23 üncü günü öğ- Onun için Ftomer'i benim esrarıma 
leden sonra Fromer mutbokta mnsa vakıf olup ta bir gün beni haber \'C

baş•ndn oturuyor, bir şey okuyordu. recek korkusile öldüreceğime ihti -
Arkasından geldim ve ense köküne mal vermek yanlış olur. Hele ölmüs 
tabancayı dayıyarak sıktım. Hemen Fromer"in ayaklr.rınclnn çıkardığım 
bir \arnfa duştip yıkıldı. Çok kan ~e- ay::ıkkaplnrını kendim g·ymemişim
liyordu. Ben de sonra bahçeye çık- dir. Çünki.i bu a)'akk:ıpların bana 
tım. Gezindım . Dolaşarak ısınmağa küçiik geleceğini biliyordum. 
çalışıyordum. Çünkü hava soğuktu. Fakat Vaydnınn'ın bu iCadeh..ri 

Vaydmun bunları anlatırkım hiç mc~elenin hakıkatmi anlatmağa klifl 
sıkılmı,; or, tamamı le lfıkayd bir hnl- gdmemiştir. 

l
dC> söyli.ıyor. ifadesine devamla: Genç Fromcr'in ölümüne sebcl, o

- T<:kr::ır mutlıağa girdim. Yerde larak Vaydman'ı tahrik eden şey ne 
vatan Fromer'in ay&kk&plarını çı- oldu~u ::ınfaşılamamıştır. 

1 kardım. Bunu nicin yaptıf!ınıı bıl- (Devamı 6 ncı sayfada) 
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!Eski bir akşamcın ın derterı n cıen ı 

SPO Buda bir 
Meseledir 
Kedi - Köpek 

Gol Avantajı Hesaba Katılıp (Sinci sayfadan rf'1·aml 

hayet yavrusunu kurtarmak için a· 

O.s man Cemal Kavaılı. Gu·· neş - Vefa ga ı ı· b •. yetı• n den !evlerin aralarına atıldı, tekrar eve 
girmek istedi. Bu bir faydasız atılış, 

Dur hele, benım canım begefendı • • • faydasız savıetti. Çünkü. ateş her ta 

Yezan: -----
biladerciğim. sonra mutlaka ıstanbul bırın- ~::::~~~;~~:~:;;~:!:;;~~;~;~i: 

- Yok .. bana şimdi çok Hazım ki 
o çeyreği istorum sizden... Olur ki 
şıllığı evlerde bulamazsam benim bir 
kopuk Yahudi oğlanı vardır, çeyre
ğin yüz parasıru ona toslayıp karının 
peşisıra onu gazino gazino, meyha· 
ne meyhane koşturacağım ! 

rıl~~d~:sevinçle herifin e\lerıne sa· cisi olarak ilan edilmelidir! .. m~~~~l~~:~am Mönta,·il, öteye be 
riye koşuyor, her rastladığı adamı 

- Ya yüz parasını ne yapacaksın? 
- Karnım açlıktan zil ça!oor, ge-

ceyarısı yaklaştı, şuradan bir işkem
be çorbası da içmeyey.irn ? .• 

Abdi, herife bir çeyrek uzattı; he
rif yollandı . Onlar da Balıkpazarın
dan geçerek Kalyoncudaki meyhane
ye girdiler. 

Herif buraya tam bir saat sonra, 
yani tam geeeyarısında damladı, 

Halinde, Abdiye müjde verecek bir 
ııeş'e vardı. Onun geldiğini gören 
Abdi, sarhoşluktan kapanmak üzere 
olan gözlerini açmıya çalışarak : 

- Buldun inşaallah ya! dedl. 
Beriki yanlarına çöktü, ellerini U· 

ğuşturarak : 
-Sormayın! 

Dedi. Bu sorm;yın sozu Abdiyi 
çı ldırt~ak için tamamdı, Birden ağ
lar gibi haykırdı : 

- Yoksa.. bulamadın mı? .. 
- Bulmaz olurt!II\ hiç? Bulmasına 

buldum ve Jakin ... 
- Ey, ne olmuş .. Jakin? .. Gelmi

ye> r, yahut.. bizi bu gece .. yanına ka
bul.. etmiyor mu? .. 

- Dur hele, benim canını beyefen· 
di bil5derciğim. (Masanın üstüne 
bakarak) burada da sakın sucuklu 
yumurta filan olmasın !.. Bulmasına 
buldum amma benim de anamdan 
emdiğim süt, burnumdan geldL 

Abdi· 
- - Adela .• nerede .• şimdi ? .. 
- Nerede olacak, şuracıkta bir ev· 

d l' bı f •fendi biladcrlmizin teşrifle· 

ıı n ı dört gözle bekleorlar .. 

- Aman .. deme! .. 
- Ne zorum var ki yalan laf de-

ğ . ? yeee ım sana ... 
- Yemin et.. bakayım .. yemin et! 
- Mahkemedir bunun burası, ne 

diye yemin edeceğim? .. 

1 - AdeJanın şimdi buralarda bir 
evde dört gözle beni beklediğie bir 
yemin et!.. 

- Peki edeyim : Muşo sultan sürp 
Garabet efendimiz hazretleri çarp· 
sın ki beni, madam Adela canapları 
şu anda sizi evde dört gözle bekleor. 

Turhan gülerek herıfe sordu : 
- O nasıl yemin be adam• .. 
- Basbayağı bir yemin, hemi de 

büyük bir yemin '. .. 
- Kimdir o seni çarpacak olan zat 

bakayım? .. 
- Vano sultan sürp Aragcl efen· 

dimiz hazretleri? .. 
- Neci bu zat, lakerdacı mı, to -

pikci mi? .. 
- Neci olacak, bu bir Ermeni ev

liyaullahıdır kim hazret hiç şakaya 

gelmez ha! .. 

Üçü birlikte kalktılar; Abdi, herife 
iki çeyrek daha uzatarak: 

- Sen, dedi, şuradan biraz rakı 
ile meze filan öteberi al ! .. 

Kap1nmakta olan diikkanlardan 
herif biraz öteberi düzdü; sonra yi
ne hep birlikte Tarlabaşındaki ma
hud eve vardılar. 

lzmaro, onları kapıda, başı çatkılı 
olarak karşıladı ve Abdiye özür be
yan etti: 

- Kardasim ne zaman ki gördum 
çok çok sanci içerde ... Ben ona uzul
dum, oldum hasta ... Ona sebep koy
dum basimda bu çatki !.. 

(Devamı t•ar) 

TiYAT RO 
ERK EK ve HAY ALETLERi 

(5 inci ıaQfadan d•vam) 
yecansız, ruhsuz piyesinde hayatın 
bir çıkmaz sokak felsefelerinden bi
rın ı ya pmış sayılabilir. 

* Oyun 20,30 da başladı, 23,15 te bit-
i: H·~sabca iki saat kırk beş dakika 
sürmn~ demektir. Bunun bir saatin
de nyun seyrettik. Geri kalan bir sa
at kırk beş dakikasında da kırmızı 

ı 'ıklar altında tıpkı şambmuvarda 

r.turur gibi sahnenin hazırlanmasını 
bekkdik Allahtan eser, döner sah· 
ncrle oynanıyordu. Yoksa Manakya
nm H perdelik piyesleri gibi saba
ha karşı ancak çıkabilirdik. 

* Piyeste, İsmail Galibin temiz 
Türlrcesinden başka güzel olan hiç 
bir sey yoktu. 

NI! mevzu, ne sahneye konuş, ne 
cıynanış .. 

Eğer muharririn kendi kendisinin 
de es~rinin pek heyecansız ve hare
ketsiz olduğunun farkına varıp so -
nuna bir spirtizme sahnesi ilave et
memi-; ve son unda da eseri sahneye 
koyan zatin hayaletler perde arasın
dan elektrikle canlandırması olma· 
ıaydı, bütün bu yokluklar, seyirci
ye delıksiz bir uyku çektirmek için 
kafi gelirdi. 

* Talat, çapkın adamı oynuyordu. 
Zavallı, sırtına fazla yük yükletilmiş 
bir !-.amal gibi bu ağır, ağırlığı nis· 
betinde de gayet hafif rolün altında 
ezildi, yamyassı oldu. Baştan dört 
tablova da ayni elbiselerle çıkışını, 
dört perde 16 tablo boyunca da ayni 
monntörlüğü muhafaza edişini, son 
tabloları ilklerinden daha genç oy
nayışını maalesef büyük birer kusur 
saymak mecburiyetindeyiz. 

Zihni, Talatın karşısında biraz da· 
ha canlıydı. Yalnız bir mahyaj ha-

\tası üzerinde durmak isterim. İnsa
ının saçları, kulaklarının üstüne isa
bet eden kısınıdan değil, şakakların
dan bayazlanmıya başlar. Binaena
leyh Zihni'nin şakakları ayni rengi 
muh~foza edip yukarıdan beyazlan
mıy:ı başlayan son tablolardaki mak
yapını hat3lı bulmak, müşkülpesent
lik olmasa gerektir. 

Cahıde, piyesin en kuvvetli uzvuy
du. D:ıyarak,. hissederek oynadı. E
ğer piyes, biraz alaka çekebildi ise, 
tiyatro bunu Cahideye borçludur, 

Samiye, isterik kadını fena can -
landırmadı. Yalnız isterik kadınlar, 
bu kadar mağmum ve cılız konuş -
mazlar. Biraz daha heyecanlıdırlar, 
tezahürleri biraz daha mübaHi/:alı
dır. 

Neyyire'yi bu piyese ve Albert ro
lüne niçin çıkarmışlar anlayamadım, 
Şayet tevziatı tanınmış isimlerle do
lu göstermek içinse, .ondan gelecek 
hayırdan, Neyyire'yi böyle rolde kul· 
lanmaktan gelecek zarar daha bü • 
yüktür. 

Mahmure, küçük rolü içinde, ken
dinden beklenilen büyüklükteydi. 
Emin Belli, makyajı ve mimikleri i
tibarile tam numaraya yakın bir not 
alabilir. Sami, Kani, Neş'et zararsız
dılar Birinci perdenin ilk tablosun· 
da, ihtiyar çadına çıkan Muazzezin 
makyajı çok taze ve sesi kalıbının 
tonunda değildi. Esasen yüzünü gör
mek te kısmet olmadı ya .. halka yü· 
zünü göstermemiye ahdetmiş gibi 
idi. 

Kıs1ca: cErkek \'e hayaletleri., 
vasat bir eser olmaktan asla yukarı 
çıkamaz diyeceğiz . Bunda da e>eri 
tercüme eden değerli aktörümüz 
Galibden rejisöre ve san'~tkArlara 
varıncaya kadar herkesin de bu fik
rime ;ştirak edecekleri kanaatlnde· 
yim ... 
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NEVROZiN 
Baş, diş, nezle, grip, romatizma 

ve bütün aQ'rılarınızı derhal keser. 

icabında gUnde 3 kaşe alınabilir. 

':'---------------·---·-----------------------ı l yalvarıyordu: Beynelmilel nizamnamenin Türk futbolundaki tesiri nn!.. Aliah aşkına çocuğumu kurta· 

Yangın o kadar müthiş bir hal al 

ancak bu gün kendini gösterebilmek fırsatını ;:ş~i:ik:~eg~~~a;~~u~~~~·~;~~ 
Çocuk için mukadder olan akibct 

b u 1 m u ş o 1 u y o r şu~!~ıa ka\•rula ölmek! .. 
Madam Möntavil ile berab<>r dı

şarıda bulunan köpek, bir müddet 
hanımının telaşlı, korkunç halini 
seyrettikten sonra, birdenbire orta
dan kayboldu. 

Fu:ibol ajanlığının bütün sahalar
da yapılması lazım olan şild maçla
rını tehir etmesine rağmen Vefa -
Güneş maçını oynatmakta ısrar et
mesı, hakikaten hayret edilecek bir 
nokta. Bız bu ciheti bir tarafa hıra-
karak oyunun tafsilatına geçeceğiz. 

Stada gittığimiz zaman Taksim !iki 
maçları bıtmediğinden birhayli ka
pıda beklemek mecburiyetinde kal
dık . .Ne ise maçlar bitti, stad boşaldı. 
Sıra Vefa - Güneş oyununa geldi, fa
kat oynanacağı henüz malıim değil. 
Saha muayene ediliyor, hakem filan 
hepsi sahaya ·-çıkıp baktılar. Saat 
2,5 te oyuna başlanacağı ve maçın 
yapılacağı kulaktan kulağa duyuldu. 
Bir m\lddet daha bekledikten sonra 
saat 2,5 te ev,•eıa Vefa, sonra Güneş 
takımları çıktı. 

Takımlar dizildiği zaman Güneş: 
Cihad - Faruk - Reşad - Yusuf, Rı

za, Ömer, Rebii - Murad - Necdet -
Salahaddin - Melih. 

Güneşli/er şampiyonluğu kazanabilmek için dün 
ç amur deryası içinde böyle çalıştılar 

man - Lutfi - Abduş - Mustafa - Şük- çok hızlı başladı. Güneşliler, Vefa 
rü - Muhteşem - Hüseyin - Necib. kalesine sokuldular. Salabaddinin 

Vefayı da: Şeklinde gördük. şütü, kalecinin ellerinde eridi. Mu-
Muvahhid - Sai.ın • Sefer • Süley- Oyun, sahanın çamuruna rağmen kabil hücuma geçen Vefalılar da he

K uvvetli Verayı Taks im Oel çı~ ı nda 4- O yenrrıeK 
Kolay mı? 
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men Güneş kalesine sokuldular ve 
Güneş müdafaasını şaşırtan bir o -
yunla kaleyi tehdide başladılar. Gü
neşliler, bu tazyik altında epey bo
caladılar. Birtürlü topu kalelerinden 
uzak ıaştıramıyorlar. 

Biraz sonra bu sıkışık vaziyetten 
kurtulan Güneşliler, kendilerini top· 
Iar gibi oldular. Derin paslarla Vefa 
kalesine hücum ediyorlar. Bu sırada 
Salfıhaddinin ileri bir pasını yaka -
!ayan Melih, kaleye çok yakın bir 
mesafeden sıkı bir şüt çekti. Direğe 
çarpan top geri geldi. Kalenin önü 
karıştı ve Salahaddin de fırsattan 

istifade topu kaleye soktu. 

Bu ı:ıoldrn sonra daha çok açılan 
Günpşliler, Vefa kalesinden ayni· 
mıyorlar. Vefalılar da yedikleri go
lün arnbiyetile sert oynamıya başla

dılar. Bu yüzden, oyun sık sık inkı-

Vaydman • • 
Gittikçe dalbudak taa u;!r~yordu. Yine b~ sıra~a ye -

rınde bır pas alon Salahaddın, bek· 
sahyor.. Hem de lıeri aıfattı, epeyce kaleye sokuldu, 
ağı gibi arkasından gelen beki iyi hes:ıb et· örümcek 

( 5 inci sayfadan devam ) Kendimin sağ kaldığıma doğrusu 1 tiğinaen hemen Murada pas verdi. 
Fakat tahkikatın diğer safhaların- çok memnunwn.> Murada geçen topa kaleci çıkıs yaptı, 

da h ır inkişaf vardır. Vaydman'ın Vaydman ile görüşmiyerek Parise fakat topu alamadığından o da hafif 
İngilterede bir takım adamlarla mu- ?eldiği gıbi dönüp Londraya giden hır n:ru la topu ikinci defa olarak, 
haberede bulunduğuna dair muhtı- Ingılız Grey ile de Vaydrnan'ın mu· boş kaleye soktu. Biraz sonra da bi· 
ra defterindeki kayıdlar bulunmuş- haberesi vardı. Bu adam da bır yer- rinci haftaym 2 • O Güne>in galibiye· 
tur. Grey ismınde hır İngilizin gaze· de kiıtiblik veya şoförlük istiyordu. tile bitti. 
tede b ir ilan görerek P arise geldıği Fakat bu İngilizin hüviyeti tamami· 1 İkınci devreye Güneşliler daha 
ve Vaydman ile görüşmeden dönüp le anlaşılamamıştır. Fransız istintak hızlı başladılar. Fakat Vefa kalesi· 
gittiği kendisinin istinabe suretile hakuni Londrada alınan i!adesıni nin ;:nü adeta çamur der,·ası, top bir· 
alınan ifadesinden anlaşılmıştı. Fa- gördük ten sonra bir çok noktaları türlü olduğu yerden çıkmıyor. GÜ· 
kat Fransız istintak hak ımi bu me- sormağa lüzum görmektedir. neşliler de kalenin önünden birtür-
sele üzerinde ısrar etmekte ve Vayd- Grey Parise gelmiş, fakat Vayd -
man'ın !ngilterede daha başka kim· man ile görüşemiyerek tekrar Lon-

lü ayrılmıyorlar. Beklerinin uzun 

bir vuruşu ile oyunu tekrar açan Ve
falılar da Güneş kalesine akın yap· 
mıya \ıasladılar. Fakat santrhaf Liit-

lerle muhaberede bulunduğunu ve draya dönmüş olduğunu söylemiş· 

niçin muhabere ettiğini anlamağa tir. Fakat öyle ihtimal veriliyor ki 
çalışmaktadır. Vaydman ile müna- bu İngiliz ikinci defa olarak Parise 
sebette bulunmuş olan diğer bir in- gelmiş, bu sefer Vaydman ile görüş· finin lüzumsuz sert hareketleri dai-

b d d ·· t·· V dm b ı d b ma •akımı aleyhine oluvor, bu .vifz. giliz de Addor isminde ir a am ır. muş ur. ay an un ara air ir . J 

Bu adamın da ifadesi alınmıştır. Di- şey söylemiyor. Böyle teferruata aid den tc-krar Güneşliler sıkıştırmıya 
yor ki: gibi görünen noktalar üzerinde ıs- başbdılar ve Saliıhaddinin kaleyi 

_Bir zaman evvel bir İngiliz ga- rar edilmesi tahkikatta başka bir ta- karıştırdığı bir sırada Rebii, sıkı bir 
zetesine bir ilan vermiştim. Bu ilan- kım ip uçları bulunmak ihtimali ol- vuruşla topu ağlara taktı. Bu golden 
da katib arıyan ve yahut oda hiz - duğundandır. sonra oyunları daha çok s<>rtleşen 
metçisi istiyen varsa b ildirmesini Genç kadın olan ve Vaydman çe· 
söylüyordum. Bunun üzer ine b ir ce- lesinde Million ile Jan Blank arasın· 
vab aldım. Bana cevab veren adam da yaşamış olan Kollet Triko da 
isminin Harte olduğunu söyliyerek mevkuf bulunduğu yerde yılbaşı gü
kendisinin İsviçreli ve Amerikalı ol· nü süslenmiş, giyinmiş, kendisine 
duğunu idd ia ediyordu. Bana mektub yollanan bir çok tebrik kartla rını, 

Vefa;ılar, Güneşlileri kırmıya baş • 
!adılar. Bu yüzden yaptıkları akın· 
!ar rla Güneş için tehlikesiz oluyor· 
du. Yine bir hücum esnasında Gü -

neş müdafaasının sıkı bir vuruşuna 

kafa ilP mukabele etmc>k isteyen Se· 

'

kutusu olarak P ariste, Amerikan e- mektublarını okumakla vakit geçir- fer, ;opa kafasile fena bir vuruş yap· 
kspreste bir numara söylüyordu. O- miştir. Kollet Triko'ya gelen mek· 

lnun üzerine ben de kendisine ikinci tublarda hep genç kadının bir an ev- tı ve b~yg_ın bir_ halde oy~u terketti. 
bir mektub yazdım. Kendi hakkımda vel kurtulması iımıd l'e temennisi Onun ~'erme Sule •man, Suleymanın 
bir çok izahat verdim. Ondan da ye- izhar edilmel:tedir. Bilhassa kız kar. ı yerine de M~stafa geçti. 11.fosta~anın 
ni b ir cevab daha aldım. N:hayet ar· deşi tarafından gönderilen bir mek· hafa peçmesıle oyun daha z.ıyade 
tık karar \'erdim. Onun teklıf ettiği tub çok samimi temennilerle d~lu- sertleş ti ve hakem, Mustafayı oyun· 
ı~i kr.bul ediyordum. Bundan sonra dur. Kollet Triko'nun Totot isminde dan çıkardı. 
gene anınızda mektublar geldi, git· bir dişi köpeği \'armış. Bu köpek Ve'ahlar bu S'lretle dokuz kişi kal
ti Fakat son mektubum cevabsız şimdi Kollet'ın kardeiinın yanında clılar. Bunun neticesi olarak yorul· 
kaldı. Üç dört hafta evvel yollamış· bulunuyormuş. Köpekten de yazıl - l mıy> haşladılar. Ve daha fazla gol 
tım. Sonradan öğrendim ki Harte is.- mış havadislerle doldurulan bu mek- ı yememek için müdafaaya çekildiler. 
minde olduğunu bana bıldire_n, adam . tub Rollet için. te,·kifhane hücre>in- jBunda muvaffak olac.akl~rı bir sır.~ 
Vavdman'dan l::ôşkas' degı.mı~tı. de t iraz tesellıye medar olmu~lıır. da '"' kalc>nın karı-;l ıuı bır anda Su· 1 • 

Bir itfaiye neferi, köpeğin alev
ler ve dumanlar arasına atılarak e
ve girdiğini görmüştü. Aradan pek 
az bir zaman geçtikten sonra, köpek 
dumanların ve alevlerin arasından 
fırladı; ağzında bir şey vardı: 

Küçük çocuk! 
Onu elbisesinden tutmuş, alevle -

rin içinden çıkarmıştı. Mini mini 
yavru ağzında olduğu halde duman
larm arasından fı rlıyan köpek, doğ· 
ruca hanımının yanına koştu, çocu
ğu önüne bıraktı. 

Madam Möntavil bu sahne kar~ı· 
sında gözleri yaşlandı, hemen bir 
koluna yavrusunu, ötekine köpeği 
aldı ikisini de derin derin öptü, sev
di kucakladı, bağrına bastı. 

Fedakar köpeğin vücudunun bir 
çok yerleri yanmışti. Hemen tedavi 
altına alındı. Ve az zamanda iyi ol

du. 
Köpeğin eski adı (Maks) dı. Fakat 

şimdi dPğiştirilmiş, Pleve konmuş
tur. Manası da şudur; 

Kahraman! .. 
Kahramanın bu fedakarlığını, sa· 

dakatini hükiımet takdir etmiş, al
tın bir tahlisiye m:ıdalyesi vermiş
tir. Madalye merasimle Kahrarranın 
boynuna takılmıştır. 

Çok çocuklu 
Ailelere 
Yardım!. 

•kramlye ve madalyAleı 
veriliyor va yeni yerdırıı 
,ekilleri dUşUn ülüyorl. 
Çok çocuklu ailelere 50 şer lira 

ikramiye verilmesi için kanunen bu 

paraya istihkak kesbeden mütebaki 

kimselerin muamelelerinin ikmal e

dilmek üzere olduğunu yazmıştık. 

Yeniden !zmirde 2, Bergama, Ti
re ve Kuşadasında da 7 aileye 50 şer 

lira ikramiye verilmesi Sıhhat ve ic

timai Muavenet Vekaletinden İzmir 
vilayetine tebliğ edilmiştir. 

Bu ailelere paraları, tahsisatları 

gclri gplmez hemen teni olunacak

tır. 

Elli liralık ikramiyeye istihkak 
kcsbetme kiçin 930 senesinden sonra 

çocuklarının altıya baliğ olduğunu 
tevsik etmek icab etmektedir. Bu ta

rihte altı çocuğu bulunanlara ma • 

dalyalar verilmektedir. Bittabi bu 

madalyaların büyük b;r kıymeti var

dır ve yurd sevgisinde, yurdun nü

fusa hizmet etmek i~inde bir ailenin 
gayretini göstermektedir. 

Çok çocuklu ailelere umumıyetle 
yeni yardım ~ekilkri ,.e kdbirleri 
de dü~ünülmektedir. 

levmnn. topu uZGklnstırayım derken 
k;ndi kalesine soktu, Bu vaziyc>te ço~ 
canı sıkılmı~ olmalı ki oyunu terket
ti. Biı müddet ..sonra da oyun, 2 - O 
GünL'Şın galebesile bitti. 

NASIL O\"NADILAR? 

Gilncş takımı umumiyetle iyi idi 
Fakat biraz bOzuktu. Salilharld~ni, 
oyununu daha düZC'ltmış gordük. 
Necd ~. ortada biraz zayıftı. 

Vefalılar. birinci de,•redek i oyun

larını nihayete kadar devam ettir -

seydiler , hi çolm3zsa bir şeref sayı31 

olsun atabilirlerdi. Muhteşem ile Hıi

seyin çok çal ıştılar ve vazifelerini 
lıakl:ile yaptılar. 

Hakeme gelince : Maçı, 

güzel ;dare edebilirdi 

daha çok 
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_E_v_l_ı_l_e_r_v_e_b_e_k_e_r_la_r_•_'lTş arıyanlar sütuı]!!J Eczacıların kazancı! •• ',-Haı~,;~~~~=ru-1 
• • • İş arayan, işçi isteyen veya bir iş h 

M k . . d müşkülü olup bizden fikir soran ve e r"m" "n ke ar semtle· Hikayelerde ahlak em 1 e e tı m 1 z e evlenme :~~:;:ti~a~~~!:::7narz;::t:nb:;;~~: 1 1z1 n cKi~i noksanını bilmek gibi irfaıı 

Çagv ında 200 bı·n beka"' r ~:a~zn :~:~:~iz~~:·~:=e~~ rindeki eczaneler; zarar ~~::,:i ~;:k-i~re~~: ~~~:~ ~:;~~ 
lecek iş ilanları 2 giln üstüste tek - cMad<ım ki biliyormn da bile bile 

k k ' 
l
rarla ne~redilecektir. edı"yorla rmış ? nede10 btt fena şeyi yapıyorsııtı?• gibi 

er e Var ••. 
m 1 • 1. bir sual !et'<CCÜh edebılir. fakat; iti-

!)9 - Şehrimizin maruf bir ailesi- raf edilen kabahatin yarısı affedil-
ne mensub ve anasile babasının ölü- d - k l mi§ olacağına göre her lıalde kıısıır· 

48 Dul erkekleri"ıizin sayısı 
bindir. Ve bunlar dul kadınlar· 
dan daha çok evleniyorlar ! .. 

münckn sonra bikes ve muhtac kal- Bunlar,· eczacıların a do tor ar ıarını bilerek on!ırrı11 ıaslıihine gau· 
mı bir gencim. Pek iyı derecede li- d .

1 
• • ret •tmek en doğru bir harekettir 

;e mezunuyum. Fransızcaya i.şina- gibi ÜÇ Slnl fa taksim e f meSlnl gibi !ldiyor bana. 
yım. Ev,·elce madenlerde bilfiil ve Bi.inin gazetelerin mıışterek bir 
maden mühendislerinin yanında je- teklıf ettiler /.. surları varılır. Sanki rağbetin yaln1" 
ometr olarak çalı~lım. Dolayısile bu onlara teı:eccii1ı edeceğini ı:elımcdc-
k b·ı · 1 d k f dı '1 Şehrimizdeki eczahanclerin kazançları, bilhassa kıs mevsiminde daha .a ı ış ere e YU u um var r. lY a- • rek hikilyelerimiziıı gayri ahlilki ol· 
d l d ld kt - çok artmaktadır. Umumiyetle havaların bozuk aitti•li bugünlerde ise bu 

&ın tahriri nüfusun favdolı neti
ce:erınden biri de meml~ketimizde 
beka", evli ve dulların adet ve vazi
yetlerini göstermesidir. Resmi ista
tistiklere göre memleketimizde 25 -
45 ya,; arasında bulunan bekar er -
kekl~•ın, yani evlenme çağlarını, bir 
aile yuvası kurmadan geçirmekte o
lanlarm umum yekiınu 200 binden 
bira? fazladır. 

Buna mukabil memleketimizde, 
a~i ~ş~a bekar kız bulmak çok 
rnuşku.dıır Bu yaşa gelmiş olan kız. 
larırr,ız arasında e\·lenmemis olan
!Jrı gayet az \•e pek nadirdır."Binae
naleyh bu 200 bin kişiden bekarlık 
vergısi alınmıya kalkışılsa, bu bekar 

rrk"kler, kendilerine ya~larile mü
lcnasib hayat arkadaşı genç kız bul
mak•a ç'lk l'' 1işkülat çekecekler de _ 
mekt r 

Dr er Jraf an memleketim ızrle, 
ınurtelif ynşlarda. bulunan ve çocuk-

lar da dahil olmak üzere umum be· 
en er en ayn ı · an sonra ~ sene " " masında bir malızur görmemekteyiz. 

1·11· b'r b k d · tihb t f kazanç; haddi azami,•i bulmaktadır. m ı ı an amız a ıs ara şe - ' Gazetelerde okuduğumız lıikıiyelere 
'<iirlarııı sayısı 8 ınil}•oıı 937 bındir. 1... ı v ı.. k k Y•pıl b' t dkik ·· hri · d k · an eczahaneler ıgı yap ım. c uun anın ·apanma- u an ır e ·e gore, şe mız C' en ço ış yap • dikkat ederseniz c;oğıınun birer hi-
Koca ve karıları vefat temek sure- sındnn sonra mecburen ayrıldım. bilhassa Eminönü, Sirkeci \"!! Fatih taraflarile Taksimde bulunmaktadır. yanet hikayesi olduymııı görürsünüz 
, ile bckiir kalanların yekunu da 1 ' B d b 1 b b' uh l'f tl d t h t olan hal Bonservislerim vardır. Lisenin ede- unun a aş ıca se e ı, m te ı sem er e o uran ve as ası - Bunların çoğunun mevzuları ya ka-
'Tlilyı;n 160 bindır. Buna mukabil 6 k b' e t t · b t · - · ,. biyat ~ubesinden iyi derecede mezun ın ır r çe e yap ırması ıca e tıgı zaman: rıstnı aldatan bir adam, veya koca-
'Tlily0n 466 hin evli ve 48 bin de bo- ld • İsta b ld d h t ı o ugum için edebiyatta da ihtısa- - n u a a a ucuz yap ırırım... sına Jıiyanet eden münasebetsiz bir 
';anmış sahıs vardır. sım fazladır. Ve muhtelif miısabaka- Düşüncesile reçetelerini kendi semtlerindeki eczahanelerde yaptırma- kadının macerasıdır. 

Memleketimizdeki gayrimüslımler !arda kazanmış hikiıyeleri'Tl, yazıla- yıp merkezi muhitteki eczahanelere gctirmes ve buralarda yaptırmasıdır. Kanin gayri ahlaki Jıikiiye istedi-
arasmda cvl.!ik nisbetı daha çoktur rım me,·cuddur. Her hargi bir tica- Bu hal, ~ehriınizin kenar semtlerinde ve köşe yerlerindeki eczahane sa- ği ~·elıml bize nereden ge!i11or? Eğer 
ve bi!lıassa Musevi erkelderinin rethanenin muhaberntını \"l! defter hiblerinın kazançları diğerlerine naz~ran çok az olduğundan bunlar; çok bunu, gazete satışının ancak bıı sıt-
1•{42.1 i ve Musevi kadınlarının tutma i lcrini müstakillen ifa edebi- güçlükle maişetlerini temin ettiklerini iddia ederek hır müracaatte bu- retle temin edilebileceği zannile ya

'143.l i evli bultr -ııaktadırlar. Şa- lirım. l\'1\ıtcaddid kefiller gösterebi- lurunuşlardır. pıyorscık yine lıata ediyoruz demek-
yanır..\kkat olan dı r bir cihet te, lirim. Taşraya ve her hanp:i uzak bir Kenar semtlerde Ye uzak yerlerdeki eczahane sahiblerınden 15 inin tir. 
memleketimizde, dul erkeklerin, ka-

1
, kö~ e bıl<' giderim. İstediğim ücret, imzasile üçüncü mıntakn Etibba Odasına verilen bir takrirle oda aidatı- Zira ciddi yazılar isti yen karileri-
ın,.s.ıımt ımsterebilmck için bana gı- nın, bütün eczacıl:ırdan bir sedyede \•e bir nisbette alınmasının kat'iyyen mız· den aldı"-mız tümen tümen mek-

dınlardan daha çok evlenmesidir. ~· 
da ye tabıi ve zaruri ihtiyaclarımı doğru olamıyacağını bildirmişl0r ve binaenaleyh eczacıların da, doktor- tubların sikiiyetleri meydandadır 

Koc~sı vefat eden kadınlar, ekse
riyetle bır daha evlenmemektedir

lcr. Yalnız köylerdeki kadınlar, şe· 

hirlerdekir ıı2zaran biraz dara faz

la evlenmektedirkr. Karısı vefat e-

den pr kt l"lcr ~ ekser 1ya bıraz son-

ra tehrnr evi nmekicdırler. 

lemini' kifayet edecek kadar azdır. lnrın tayininde olduğu gibi kazançlan itibarile üç sınıfa taksim edilerek, Ben, böyle düşünüyorum. Bilmem 
ıı,\rzu edenlerin (Son Telgraf iş ve en az kazancı olan eczahanelerden senede (3), biraz fazla kazanan ec- hikaye yazan arkad~larımız ııasıl d,_ 

ı alk sütunu va ,ıtasile Kiıtıb ve ban- zahanelerdcn senede 6 lira, en çok kazançlı ecza hanelerden de senede ranürlu? Beriki de san'atte alıldk. 
kocı. rüırı:zuna) rnektubla rn5raca- 12 lira aidat alırunasmı taleb etmişlerdir. ,.,.amanın bir münasebetsizlik ola -
at etmclerıni rica ederim. Diğer tarafü:n sJıhiye müfett ·!eri tarafından vakit vakit, eczaha- ca0 ı ileri silrerler 

100 Kimst'siz bir grnç kızım. nt'lerin kantrol ve teftişine de,·am edilmektedir. Bu teftişlerın, bilhassa Baııa kalırsa, bugüne kadar y=-
Ortomektcb dereces r:clc tahsilim eczahaneler aras :ıdaki fiat farkını tar.:.ımıle ortadan kaldırmak husu- Zan <hiyanet> hikayeleri kadar biraz 
vardır Daktilo kullw'lla nı da bi- s.ında da büyuk yardımı olmaktadır. da csadakah hikliyelcn yazılsa fe'l'a 1\ ah k e m e 1 er e IJ rım At bir ücrete razıyım .Eğer 1111111111ıntrtı11111ııııııuuıuıuınııın11111tflı"ılfffllllllllllllllllUllllUUUtltlllıllf1Ulnı1111111tııHIHlllllllllllOUNUllllUllllHlllltll .. IWP olmaz, derinı.. Zircı çocuklanmızı sf-

• • • arzu edıldiği takdirde kefili r gös _ uapı·shaneden Otobu··s ııema'1aki öpücükleri görmek1en me· f 1 _________ .:_:._::._::_.:_.:._:._::..,__;___ (S fl ı netmek istcdinimiz sıralarda böyle 

B h 
tcrPbilirirl'. Adresim· on Telgraf " 

eni arı"taı· a"' lemden kal- g zcte.ı ı~ \'e halk sütunu ,.a_sıt,ısile 'l:'irar Rekabeti ve ~e;, .. e~:ru:;ah~:iygC:::ı:ı;:::::::~~ 
1 !Bayan Mubeccel( dıyerek muracaat I' 1 "' 

d 
d · Tı • k • hikayelerin biraz dalıa alılıiki olma-

" 1 . f fi etmelerini rica e enın. Ederken!.. ramvagşır etı sına dikkat etmet11iz ıazımgelcliiii ka· 
ırıp a emı enaya yo ıya• 101-Lisetahsiliolan~irgencim. • naatindeyim. 

Evvelce Ankara'da l\lalıye Tahsıl 1 aylık mahkOmiyete ta· Şışhanff faclaıı;ının kah- Hal!t Filozofu 

ki 
' d• . hf" Müfettişliğinde bulundum. Kanaat - hammül edemlyen Receb ramanı 180 numaralı ara• ...................................................... . ca ar • ' 1yen 1 1yar kar bir ücr tıe ta<rada veva istan- E•iyokun macerası!. bayine sefere çıkarıldı! 1"sf1.kf af 

I 9 I bulda her hangi bir ı olursa 'llsun 
- -· -- Birkaç gece evvel Sefcrilı• ar ha· Bundan 2 sene evvel meş'um bir 

M il k. bul<' hazırım. Tecrübe devresi ,çin L • z" aznunu göstererek : Sankı· o he bır ücret tJlcb clınef". Adresım pishanesmde bir firar hadisesi ecre- kış gecesi, Şişhane yokuşunda bir ıses 

bu 
cin (Son T<'l ,raf) gazctrsi (Katib) yan etmiştır. tramvay kazası olmuş ve 180 numa· 'flllezunlarl j apon, ben Çin mİŞl m gibi r'··müzüne müraca.ıt. Y0l vergisini ödeyemediği için, ralı ikinci mevki bir tramvay aralın- LVI 1 _ 

hakkında tevkif müzekkeresi kesil- sı: frenleri tutmaması yüzünden yo- Dün Hal' evinde senelik 

d b d •• J d • f ' 102 -- Hasta bakıcılık T'1Pktebin- h a a m ana uşman l r mi~ ve bu münasebetle 1 ay apse kustan yıldırım gibi bir hızla kaya- kongr .. lerinl yaptıl::.rl. r lYO • '' den mezunum. Dok.or ,. ında veva mahkum edilmi• olan Sefcrihisann · 
1 1 1 d 1 k ed 

> rak yoldan rıkmı< \•e altına aldıg"ı b'r İst ldat Lisesi Mezunları Cemiyetı 
B -- rnsta ıane""' e ç 1 ma arzu İ· Camıikebir mahallesind n Talib oğ· ' ' ' · 

k 
• ın mahkemelerde ne kadar ~z bnıM bir karıncanın canına kıumış yorum. Arzu edenlC"rin (Hasta bakı- kaç bedbaht canının katili olduktan ıs<'nclık kongresini dün Emınonu 

onu<nıı ve sade b" 1. k • , . lu Re<:eb Eşiyok isminde bir köylü, I H Ik · d t r On be• gu .. n 
' 11 ısan ullanan- d yı· cı) rümüzüne müracaat etrnclerım k ı b' · · · a a evın e ynpm1' 1 

· • lar:ı rast!•~ırsa baz"n "a aks· egı .. m.. her halde bu 1 ayı bile hapishanede sonra arşısına g<' en ır evın ıcın e lm. d . , . 'k ~ " " we 
0 

J t 
1 

rica ederim. .
1 

d . 
1 

d b'l . f · evvel ekserivct o a ıgt ıçın mı n· 
kadar cok Arabca terkibli kelim~ler· - şı uza ma ... - -·- geçirmiyc tahammu c cmemış o a- ' ura ı mış ı. dıPa imkan ~lmıyan kongre, dün aza· 
le ~ n uzun anlatmak isteyen mü•- - Uzatmıyorum, vaziyeti anlat _ Etıbba Odası kUtUpha· cak in, kendi kendiPe gizlice firara Bu müessif kazaya sebebiyet \'eren nın ek<criyeti haıır bulundugundan 
tekı, sahid Ycya davacılara tesadÜ.f mak istiyorum. Bu adam beni haritai kanır vcrmi~tir. 180 numaralı ikinci mevki araba ye- cem yet reisi Ali Öktem tarafından 
edJr..ektedir • tek· alcır.den silect>kmiş ... Sanki bu Japon nesi için yeni pavyon Gece vekti, herkesin uvudugu bir niden tamir edilmiş ve Beyazıd-Kur- açılmış ,.e kon<ıre reisliğine Alı. k5-

kl .•. . · ım şu aşag'ıya ben ::ıc Çinınışı· ·m gibi bana ezel·ı ,.e yapılıyor !, "rada yavaş yavaş y:ıttığı yerden bl ki H l' R f k ..Mldik·ten na <it "ımız da,·a bu 'k· . . . lk h ·sıı od tuluş hatt•nda calışmıya başlamış· ti i ere a ıs \'C e ı s-,. 
rnisa!dir, 1 ıncı tıpe hır ebedl düşmandır. Beni dünva bari-

1 

Etibba Odası kütüphanPsinin fc,._ ka an R';"eb, apı ane a~~nın ta· tır. sonra bir senelık faaliyet raporu o-
tasınd~n kaldıracakmış r k ı·d 'b t - . .. . k-r· vanındakı dama çıkılan delıge yak- K"unmustur. Müllefıkan kabul !.'dilen 

E.-, clki g- S d • ... a a e rag e gormesı uzcrıne u up· l b d l"' k • k Otobüs rekabeti karşısında·, Tram-
. uıı, a ık isminde bir ih- - Demek bu adam topıle tüfeg' i· . . asmış ve u e ıgın apagını yu a- r3 pord;n sonra bir takım dileklerde 

t ·yarın t · 1·k - ' · hanePin tevsii ile bahceve bır pav- . ·ı k k ı . d k t ş· k -k . zmır inci Sulh Ceza mah- le, tayyaresile, donanmasile sana ila- , • rı)a ı ere o a)Ca ama çı mış ır. vay ır etinin, bütün arabalarını se- bulunulmuş, yeni idar<' heyetinin ça· 

delll!.-sınde açtı/iı bir hakaret ve teh- nıharb etmı·s o"yle mı·•... yon yaptırılması kararlaştırıl~tır. Ve biraz sonra da, buradan kendisi- fere çıkarmak suretile otobüslere h 1 h d d - Iışma programının ana at arı eye-
1 '' a. ı görülmPktedır' . Kütüphanenin bü,.·ük bir ihtityacı ııi sokag·a bırakıp "ere atlamıs.tır. ·· te · b k k d l İh - Her tarafta övle söylüyormuş!. ' • mu~ rı ıra mama arzusun a o - ti umumiye tarafından çizilmiştir. 

N 
.tıyar muşteki davasını, Hakim _ Amma daha bir sey yok.. karşılrıdı/!ı gibi gen doktorlarımız Receb; gecenin sükıinetini ihlal duğu ve bugünlerde bu ar>usunu tat- Neticede intihaba geçilmiş, Ali Ök-

acı Erel'e a}·n ·· 1 ' d f " t ft b' 'b· · 
b 1 

en şoy e anltmıya - Yok ... Ya oluverirse!.. için tedkik ve tetebbü ihtiyacına ce· le en ırunanın Ye e ra a ırı ırıne 
1
bik ettig'i, bu 180 numaralı arabanın tem baskanlıg·a, muharrir arkadaıı-

ôl'J ıyor : • h · - O kadar evhama kapılma !.. vab verdiği gibi bu gençleri kıraat- çarpan agaçlnrm ışırtıları arasında, 

1 

tekrar sefere b~latılmasile görül - mız Nu5ret Safa Coşkun genel sf'k-

- Bendeniz, biladı harre baride 
\·e mutedil ' ede dol~mı~ ve bu saçları 
değı• menr!e değil, çektiğim bin bir 
turı., Ha ve görcı-. .. b' 
eda ve Uı(Um ınbir çeşit 

ı azab yolunda ağartmış bu -
anuyorum. 
Hıikiın Nacı Erel: 

- Baba.. edebıyatın lüzum k. . 
1 

u yo 
~nı nası tehdid etti. Onu anlat.. · 

- Dönüp dolaşıp oraya geleceğim 
~·anı. demek i terim ki, hayatımda b~ 
erdm kalbini kırmış, bir karganın 

Gözler, kalbe inen yolların kapı
sı~ır, derler. Ne doğru söz İlhan .. 
Gozler ve dudaklar.. gözler, sevgi 
başlarken, dudaklar sevgi devam e· 
ie.rkc~ bizim mümessillerimiz değıl 
mı; gozlerimizin hazırladığı muka
\'ele ' d d yı, u aklarımız imzalamıyor 
mu? .. 
B~liyorum, sabırsızlanıyor; bırak 

şu liU!arı da bir an evvel sonunu an
lat diyorsun ! .. 

t 
M~aklanma, sıra ile hepsini anla
acagım ... 
Trenden ;nerk k . k ,, 

ı •ı b en apıya adar goz-
erı:.ck eni lakib etti. Vagonun I<apı· 
sını :>parke .. 1 
şıla t H . n goz erimiz tekrar kar-

şlıı. afıfce tebessüm ettim. Ha-
yır, tına tebessüm tr d . 
yiın, ad t _ . e tm emıye -

h 1 
e a gozlerım ve yüzümdeki 

at arh konu•t 
k • um. Bana gözlerini 
. ~rpma?an bakıyordu. Fakat ne gü
lumscdı, ne bir hareket yaptı. 

Ben indim, 0 yoluna devam etti. 
Fakat trende başlayan bu macera da 
burada bitmiş değildir. 

Bu loş bakışlı garib adam bütün 
gece gözümün önünden gitm~i. Tu
haf değil mi İlhan?.. Ben şimdiye 

H'ıl<ı·m bu defa da suçluya so o . d 1 ·ere düşmesinden mütevellid gü - reterlı'ğe, eczacı Fı·krı· "ster veme-• ' ruy r _ hane ve kahvehnnelerc deYam an mektedir. Hatlardaki arabaları sık- u 
- llfüşlekiyi dünva haritasından menetm<'kledir. rültünün işitilmiyeceğini zannetmiş !aştırmak ve çol!altmak için bütün 'ıd•rlığa, Şehir Tiyatrosu mecmuası 

mı kaldıracaktm ?.. ve hemen düstüğü yerden kalkara'< Çevirl!Pni Mümtaz Zeki Ta~kın, Se· 
Bu kütiıphanenin tevsii i", bu •t'- k ha kabil tamir arabalar. tamir edilerek -

·- Yok canım. Benim böyle şeyle- nenin büt~eslnden yapılacak!ır. oşmıya şlamışlır. çıkarılmaktadırlor. miha E~riboz, Fethi Baycın, Refik 
re R.1<iım ermez. Ben dünya haritası Lakin Recebin bu zannı ·anlı~ çık- _ Ulusoy, Kadıköy Tahakkuk $<'fliği 
ile degil, !lekimüfustan ibaret çoluk dırm.ıt·Ja hu alamın eline ne f.eçt' • mı;; \·e çok uyanık olan jandarma firar suçundan dola ·ı mahkemeye memurlarından Şevkeıı Coşkan, Se
çocuğumun nafakasını temin edecek kt· , devriyeleri. birisinin damdan yeri! 1verilecektir. min Kutbay, Vasfi Koton idare he· ce ır ... 
haritayla uğrazıyorum. Bu adam , e·icede, Hakim Naci Erci, 'i,i da- atladığını hissetmişler ve hemen ar- Bu suretle 1 aylık hır mahkumiyeti iyeli azalıklarına, 
mutlaka aklını bozmuş olacak. ka ından yetişerek Rerebi kıskıvrak bile zor bulan RC'ceb, hapishaneden Mehmed Bava, Yusuf Ziya Ural, 

ha zıvade uzattırmamış \"'e kestirım h · B•J tğır ittihamı birtürlü hazme- yaklamışlardır. kaçmanın cezasını, her halde 1 ay· Halis Tunca da mürakabe eyetıne 
dem.yen müsteki cevab veriyor: olarak şahidlerın celblerıne k•rar ,·e- Böylece, çok kısa bir serbe;tiden ılık mahkumiyetinden çok fazla oh· seçılmi<lerdir. Yeni idare he,:etine 

- Lehülhamd, şuurum yerindedir. rerek muhakemeyı başka bir gıine sonra yine kaçtığı yere dönen mah- cak olan yeni mahku'Tlıyetile ödemı~ m~vaffaklyeller temenni edılerek 
Ve fakat beni haritai alemden kal - talık etmiştir. kum; şimdi ve ayrıca, hapishaneden olocaktır. kongreye son verilmıştir. 

GONILCM 
YAZAN ~ 

N U S J~ E T SAFA COŞKUN 1 
---------E O E B l R O M A N: 10---------· 

kad ır böyle tesiri altında kaldığım 
bir insan hatırlamıyorum. Kocamla 
ilk d~fa scvişmiye başladığımız za. 
man bile o benim üzerimde bu kadar 
kuvvetli tesir yapmış değildi. 

Aln,rra düşen saçlan, ışıkları sön
müş gözlerile, dalgın hali ve kendini 
bırakmış tavırlarile bu adam ne ka
dar çabucak gönliime hiıkim olmuş
tu !.. 

İlk defa bende başlayan hissin se\·· 
giden çok tecessüs olduğunu söyle· 
yebilirim. Bu tecessüsü payandala
yan, vermiş olduğum, uzun uzun ve 
sana izah ettiğim kararlardı. 

Bu genç adam, sebebini kendi ken
dime de izaha muktedir olamadığım 
bir iz bırakmıştı üzerimde ... 

Maceraya, değişik zevklere atıl -
mıya karar \'ermiş bir kadın her hal
de çapkın ve uçarı erkeklerle işe baş· 
!ar. Tesiri altında kaldığım adam 
hiç te böyle bir yapıda değildi. Ağır 
başlı, belki de pısırık diyebileceği
miz k&tagoriye girecek tiplerdendi. 
Fok;t duruşunda, hareketlennde, 
bakı•larında insanı yakalavıp zorla 
kend'ne çeken başka bir C«zibe var
dı Bu sayd•klarım belki bir kadını 
çekmlye kafi değildir Bilhaosa bu 
kadın da yeni maceralara atılml\·a 

istekli olursa ... 

Tuhafı şu ki, trende sadece veıd,
ğim kararın küçük çapta bir tecrü
besini yapmak için harekete gc~ti· 

ğim Cu küçük ve masum macPrncık 

bir t"' suya daml:.mış kon gibı bü
tün bt::nliğimi istila etti. Her yerde 
onun kanepeye yaslanmıs, başını ar
kaya ,tmiş dalgın bakt~lı hayalini 
görüytırdum. 

Htc bir erkek hiç bir psikolog ka
dın rı.hunu tahlıl edememislir, der
ler <iınd.ye kadar ... 

B ·ll<' doğrudur bu İlhan .. biz ka· 
dm! ır, hakik.tcn garib mahluklarız . 
Ç0k zaman neyi ve niçin sevdiğimizi 
beğendiğımızi, tesiri altında kaldığı
ınm kendı kendimize izah edemiyo
ı-uz. 

Biınenaleyh gel de beraber kadın 
ruhuı,,ın bir muan1ma olduğunu iti
raf ouelim ! 

İ<lc· lwn meydond;ıyım. Sen de bir 

misalsin .. Samıden niçin uzaklaştın, 
o kadar çılgınca sevdığin halde?. 

Bir~aç cüml~ ~nlatmıy(\ çalışıyor

sun omına, saydıkların hiç te makul 
değil .. rom~ntık bir genç kız ruhunu 
tezakırleri bunlar .. 

Baııa gelince : 
Bu adama ba<ka bir yerde tes1düf 

edevdim belki üzerinde gözlerimle 
bir saniye bile durmıya lüzum gör
mezdim. Sonra bu meçhul yol arka

daşını benim kocamı aldatmıya ka

rar verdiğim zaman, hayalimde can
landırclığım ideal aşık tipi miydi? .. 

Ha\ ır, bin kere, yüz bin kere ha
yır .. 

O ~Jlde .. 

O bide. ! te bütün mesele buna 
bir cevab bulmakta .. 
Dıtrr erkeklerden ayrılan müs -

tesn ı btr güzeli ığı yok. Fakat öyle 
bir ha ~·lık \"r ki nasıl ve ne gıbi 
cldufıı.nu kendıme de izah edeme -
d•ğ•n ıçın sana da yazamı ·acağım ... 

lns,,n ııayrıihtıyari onun atmosfe
rine ı;ıırmek. kapalı bir kitaba benzi· 
ven ruhunu okumak, yakından tanı· 
ınak •stıyor. Bu isteği, parıltısiZ, loş 
fakat manaları okunanuyan derin 
gozlerıle kC'ndi emposc ediyor zaten. 
Kısa kescyım. Tesiri allınd:ı kal

dım. Bu adamla bir macera yaşamak 
arzusu kara1·larımla elele \•ererek 
beni 0na >Ürüklerniye başladı. 

Wit\in gece uyumadığımı, göıü -
mün ônı.inden de o iki ışıksıı projok
töre benzevcn gözün gitmediğini 
sö ·!ersem hayret elme .. 
K~ndi kendimi tartıyor, kızım 

Semra diyorum, bu adamın neresini 
beğerdin, seni neresi bu kadar dü • 
şünmlye sevkediyor. Yine kendı ken
dime ,•evab veriyorum : 

- Hiç!.. 
(Devamı ~·ar) 

• 
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MDSOR0DA 
italya ve ingiltere 

Almanya ve ltalyanın Mısır için besle· 
dikleri emeller Süveyş kanalı 

meselesini tazeledi 1.. 
Yeniden iki ordu teşkiline karar verilmesi Mısır 
lngiltere ittifakının daha fazla kuvvetlendiğini 

göstermektedir! •• 

Natıas paşa zamanında rneKteo çoçukıarına ogretllen seıarn 

Meyhanede 
Patlıgan 
Tabanca •. 

' Hud ud haricine 
Çıkarllacak lta lyanı 
Oldürdü 1 .. 

.-HöfKAVIE-, 
Lı-------------------~ KADIN ve OENiZ . 

Yazan: Nusret Safa Coşkun 
İntihar edecektim. Paris gazetelerinde okunduğuna 

göre Colmarda bir mahallede bir 
meyhaneci tezgahının. başında iken 

Bu karardan beni hiç bir kuvvet 
döndüremezdi artık .. 

nin vecizesi bana gayet gü7el görün
dü. Belki tahtesşuurumda tesirini 
gösterdi. Tahteşşuurum da şuuruma 
havale etti. Hayatımda hiç bir zaman dünya

öldürülmüş ve bu vak'a büyük bir dan ve insanlardan uzaklaşmayı ar
heyecan uyandırmıştır. Fakat mey- zulamamıştım bu kadar. 
hanecinin bir kaza neticesi olarak Sanmıyorum ki, en müthiş felaket
öldüğü söyleniyordu. Gexen gece !erle karşılaşmış bir insan bile ran
gene bu meyhanede bir vak'a daha devusuna geç gelmeyi Met edinmiş 
olmuştur. Geç vakit bir çok müştc- bir kadını bekler gibi, ölümü bu ka
riler masaların başında kalarak içki dar sabırsızlık ve heyecanla bekle
içerlerken içeriye başka bir müşteri miş olsun. 
gelmiş ve bir masaya oturmuştur. Sanki dünya yıkılmıştı da ben al-

Şuurum da - anlaşılan - bizim dai
reler gibi kırtasiyecilik illetine müb
tela.. bunu adamakıllı işledikten 
sonra bana iğnelemiye b3şladı : 

- Öl yahu .. yaşayıp ne yap3cak
sın, serin bir gece dururken, güneşli 
bir yolda, ne kadar süreceği belli ol-
mıyan bir seyahate devam edilir mi• 

İnsanları iki kuvvet yaşatır bence: 
Ne istediği sorulduğu zaman yalnız tında kalmıştım. 
bir bardak su istemiştir. Bunun ara- Sanki Çin - Japon harbi Uzak Şar
sından çok geçmemiş, orada oturan kın bir köşesinde değil de beynimin 
müşterilerden biri masanın başın - içinde devam ediyordu. 
dan kalkarak doğruca su istiyen ye- Sanki Şişhane yokuşu kafamın 
ni müşterinin yanına sokulmuş ve teJafif ve teariçleri arasındaydı. 
konuşmağa başlamıştır. Her ikisi Beni ölüme değil, selamete eriş -
de gayet samimi konuşuyorlarmış. tirmek için düşündüğüm hür fikir, 
Fakat biraz sonra meyhanenin için- hür düşünce bu kavisler arasında 
de bir tabanca patlamış, herkes telaş takla atarak yuvarlanıyor, frenleri 
ederek yerinden fırlamıştır. tutmıyarak kafa tasımın kemikleri

Meyhaneye yeni gelip te içmek i- ne toslayıp paramparça oluyordu. 
çin su istiyen adam bu telaş arasın- İntihar etmek kararını pek bir -
da kaçmış, gitmiş, faknt diğerinin denbire vermiyecektim belki .. Hay 
yaralı olarak yıkıldığı görülmüştür. yazmaz, söylemez olaydı. Hangi 
Bu adam karnından ağır surette ya- frenk muharriri söylemiş bilmem 
ralanmıştır. Vak'a mahalline gelen ki .. defterime not etmi~im, gözüme 
polis memurları yakalanacak adamı ilişti : 
bulamamışlardır. Bu adam gürültü .. 
ve telaş arasında fırsat bularak mey- cHayat güneşli bir yol, ölum sep
haneden kaçmadan evvel mecruhun serin bir gece .. • 
kulağına eğilerek: Ben öyle hassas filan b~r .~d~~n 

• -t k · di b" k"" k ·b· t değilim Öyle romanların buyukluk -=ı şım ır ope gı ıça-. ·. . . . • 
1 bil . · ı D · e kaç ıştır ızafe edılmış, vecız demlen kısır laf-ıya ırsın. emış v m . . . 
Mecruh hastahaneye kaldırılmışsa !arın pek tesırı altında kalmam: Kal
da orada ölmüştür. Tahkikata göre marn amma, kafam o kadar be~ım ol
bu cinayete kurban olan adam Nor- ~aktan ~ıkmıştı kı, adeta benım du
nora isimli bir İtalyandır. Fransız şuncelerıme, kararlarıma, hesabları-

zabıtası bunu hudud haricine çıkar- ma isyan ediyor : .. 
mak isterken bu adam gene Fransa- - Yaşayıp ne yapac_aksın .... nc go-

b . k d receksin. Şu arzuladıgınız, uzerıne da kalmış ve genç ır a ının ver- . . • . . .. . 
diği para ile yaşamağa başlamıştır. tıtredıgmız dunyada ne var sankı .. 
N 'y ··ıd·· e d R""ne ı·smın· yıllarca bu kara kıtablı, her sayfası ornora ı o ur n e o - . . . 
de bir Fransız olduğu anlaşılmıştır. 360 gün süren seksen sekız dıllı ya
Bu eski bir intikam meselesidir. şamada ne tat buluyorsun? diyordu. 

Ne yalan söyleyeyim, ben, yapılı-

Para ve aşk ... 
Ben, hayatımı payandalıyan ıki 

kuvveti de kaybettim. Evvela, mu· 
azzam bir surette top attım. Yani 
iflas ettim. Meteliğim kalmadı. Me
teliğim kalmayınca, sevdiğim kadın: 

- Yavrum, ben seni paran için 
seviyordum. Parasız bir adamla ya
şamak, güneşsiz bir dünyada ömür 
sürmiye benzer, demiye çekinme -
/~.iş .. ~attadak kapıyı vurmuştu, yü
zume ... 

E, birader .. gelin de şimcli siz, ya
şam~kta tat bulun. 
j Beni dünyaya getiren bir saniye 
değil miydi. Yok edivermek için de 
elbette bir saniye kafi gelirdi. 

Evvela tabancam, cıknrdım. Mek
tub yazdım. Tam beynime sıkacağım 
sırada düşündüm : Matbuat kanunu, 
gazeteleri, intihar vak'alarını yaz ~ 
maktan menediyordu. Bu nefi ha
vadisi kaçırmamak için gazeteci dost
larım, işi kitaba uyduracaldar, beni, 
ya tabancasını karıştırırken, yahut 
arka cebine yerleştirirken patladı, 

öldü .. şeklinde göstereceklerdi. O 
zaman herkes, tubii, ne budah he
rifmiş yahu, diyeceklerdi; doğru i
miş verdiğimiz isim .. 

Deniz kenarına gittim. Dehşetli 

lodos vardı. Ne yalan söyleyeyim si
ze .. deniz beni kayalara vura vura 
bir k3pek leşi gibi parçalayacaktı. 

doğrusu, kendime bu kadar hakareti 
layık bulamazdım .. Mısır dedikodusu hem uzadı, hem 

de karıştı. İşin iç yüzünü bildikleri
ni gösterir gibi vaziyet alarak söz 
6ÖYliyenler de pek o kadar Mısır me
ıelesinin esıarına varmış değiller

dir. Onun için cSon Telgraf. bugün 
§U sütunlarında Mısır meselesi etra
fındaki dedikoduları hülasa etmek 
isterken mümkün olduğu kadar kı
ıa yoldan gitmek istiyecek: 

şım iktızası pek böyle şeyler düşü
nemem. Allahın bildiğini kuldan ne 
saklayayım; bana biraz hüsnüniyet 

D . /ı tl g • l r arasına sahibi olan kimse dahi peki\lil budala ıp oma ar, zen ın e diyebilir. 

Caddeye çıktım. Kendimi, birçok
ları gibi caddenin ortasına bıraka

cak, sağıma soluma bakmadan alık 
alık yürüyecektim. Elbet hayır sa -
hibi bir tramvay, müşfik bir otomo
bil, insaniyetli bir otobüs beni çiğ -
nemekte geç kalmazdı. R d C bl\ Resmimi, gazetelerin, fotoğraftan 

Madam Lu"pesko omanya an enu 1 psi~olojiyita.hlileden~ydurmapro-
' fesorlerıne gondermedım amma, ba-

Evvela İtalya ... Evet, İtalya .. Çün
kü Mısırdaki buhrandan, değişiklik

Fra n san l n Zengl"nler diyarına gidiyor.. na~;ı;~~s~ mu? Bırak ş.u~u Allahını 
ı seversen .. budalanın bırı !.. dıyor • 
1 , mu~ ... Bütün alemin ayni notu verdi-

İnanır mısınız? .. Bir araba dolusu 
küfür yedim de, biri bile, çamurlu
ğunun ucile eteğime bile dokunma
dı. .. 

ten bahsederken bunu sadece Nahas Fransanın Cenubi Akdeniz sahili, 
Paşa ve Kral meselesi diye değil, da- şimdi bu mevsimde zenginlerin ve 
ha uzaklara açılarak gözden geçir- Avrupanın ileri gelen diplomatları
mek lazım geldiğini en son Avrupa nın gezmek, istirahat etmek için in· 
matbuatından anlıyoruz. tihab ettikleri yerler. İngiliz harici-

Roma mehafilinin Mısırda Nahas ye nazırı Eden Cenubi Fransaya git
Paşanın çekilmesinde, kralın gitgide ti. İngiliz maliye nazırı Sir Simon da 
• Vefd• fırkasına karşı nüfuzu art • orada. Eski başvekil yetmiş sekiz ya
rnasında İtalya hesabına memnuni- şındaki Loid Core da oraya gitmiş. 
yetle karşılanmaktadır. Çünkü bu Dük dö Vindsor ile Döşes de daha 
suretle İngilterenin Nil vadisinde evvel oraya gitmişlerdi. Hatta Loid 
nüfuzu kırılmıştır; diyorlar. Bir za- Corc Dük ve Düşes ile beraber ye
manlar istiklfil için uğraşırken • Vefd. mek yemiş, konuşmuş. 
iırkasile İngilterenin arası çok, çok Fakat Loid Corc ingilterede şim
açıktı. Fakat artık istiklal elde edil- diki hükumete muhaliftir. Onun i
ilikten ve İngiltere ile Mısır arasın- ·n hükCıınet azasına inad olarak Dük 
Cla bir ittifak yapıldıktan sonra iş de- çı .. .

1 
.d. t tl t tlı k 

ğişmiştir. İngiltere ile cVefd. ara- ve Duşes ı e !ı ıp a ı : onuş-
sında artık kavgaya yer kalmamış· mak fırsatını açırmaınış ır. 
tır. Ve İtalyan gazetelerinin hep bir Fakat bahsetmek istediğimiz cihet 
ağızdan söylediklerine göre de Na- başkadır. Romanyadan bahsedilir • 
has Paşa artık İngilterenin nüfuzu ken adı daima hatıra gelen kırmızım-

1 kadın olan Madam Lupesko nun ya- -i bir adam, kalkıp ta bunun aksini 
ı kında Romanyadan ç.ı~arak Pa~~se ~ddia edemez ya .. hem ben gayet mü-
gideçeğinden bahsedilıyordu. Soy- d 

1 •• •• M d L k . . tevazıım ır. 
ıendigıne gore a am upes o ıçın . d k r d"· ·· d · g·u·· .. . Ne dıyor um, a amın uşun u 
Fransanın cenubur.da. guzel bır yer kadar büyük şeyler akıl edemem, 

Dalgın dalgın ylirliyor, ne yapaca
ğımı, nasıl dünya yüzünden firar e
deceğımi düşünüyordum. 

hazırlanmaktaau:. Eskı Romanya ha- doğrusu .. fakat bu frenk muharriri
riciye nazırı Tıtulesko da uzun uza- ,;,;;~===============,===========:== 
dıya Avrupada dolaştıktan sonra ge- r•• Bu •kt•m bUtUn musiki meraklıları ~ 

Kaldırımın hemen yanısıra ağır 

ağır yürüyen lüks bir otomobil naza

(u euam• Y•dincl •ay/ada) 

çenlerde memleketine dönerek inti- 1 
habat mücadelesine karışmak iste- s A K A R YA s ı N E M A S 1 N A 1 miş, fakat Goga hükumeti iş başına 1 
gelince bütün hesablar alt üst olmuş
tur. Titülesko da bunun üzerine tek

rar hastalandığından bahisle gene 

Romanya hududu haricinde seyaha
te çıkmıştır. Şimdi o da Cenubi 

Fransanın ·ılık tatlı ikliminden isti-
' ' fadeye koşacaktır. Madam Lupesko-

nun artık kralın gözünden düştüğü. 
nü de söyliyenler var. Fakat bunu 
kat'i olarak kimse iddia edememek· 

Koşacak ve zamanımızın en güzel ~esli kadını (Bcrlin opera!!ndan) 

ERN A SACK'ı 
KARL SCHÔNBÔCK ve PAUL KEMP ile beraber çevirdiği 

NİS çiÇEGt 
Cazip Viyana operetinde candan ve takdirle alkışlıyacaklardır. 

tedir. 
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kendimle mücadele ettim. Amma, yine bir kar= 
yok. Onu seviyor muyum? .. Meçhul.. 

bir odada, ayrı bir yatakta yatsaydım: Muhakkak 
ıehvetten kendini kaybeden Vecdet yatakta bana 
kuduz bir heyecanla musallat olurdu. O zaman aca
ba ne yapardım?. Bağırır: 

Neş'e, iyi musi ki ve kıyas edilemeyen tatlı ve muhrik bir ses 
ilaveten : Paramount Jurnal - Avr upada Noel, Jeneral Ludondorl 'un 
cenaze :ııerasimi ve Moda. Yerlerinizi evYelden aldırınız Tel. 41341 

- Yetişin ... 
Diye bütün ev halkını başıma toplardım değil 

mi?. Fakat, bir de tersi çıkarsa ne olurdu? .. Yarı ba· 
kire Vicdan bu defa şüphesiz: Vahşt kurt gibi üz& 
rine saldıran bir erkeğin heyecandan gerilen kolla· 
rının arasında o yarı kızlığını da kaybederdi! Ne 
fena?. O vakit ben mahvolmalıyım ... Fakat, ateşin 

bir buse o anda bütün bunları insana düşünmek fır
satını verir mi?. 

Ertesi gün Nezihe'den ayrılırken kendisine söz 
verdim: Bir hafta sonra, beraber gezmeğe gidece
ğiZ. İnşallah, Vecdet de bizimle beraber olmaz Ar
tık, onu görmek istemiyorum Onun göz bebeklerin
de seyredilen uçurumun derinliklerine yuvarlan
maktan korkuyorum. 

Fakat, halledilecek birnokta var: Ruhu fırtınalı 

bir şehvet seli gibi coşkun akıp giden ve beni de be
raber sürüyüp götüren Vecdet'in tesirinden niçin 
kendimi kurtaramıyorum? Yirmi üç senelik ömrüm
de bile -ben istiyerek- bir defa ne yüzüme, ne du
daklarıma tek bir erkek &ğzı dokunmamışken onun 
dudaklarının dudaklarımı emmesine ve kabartma
sına neden müsaade ettim?. Niçin haykırmadım, ba-
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ğırmadım, baş eğdirici bir heyecanın verdiği itaat
le onun gözlerinde yanıp sönen esrarlı parıltılar 

içinde sindim, kendimi öptürdüm?. 
Bütün bunların cevabı yok değil mi? Her saniye 

kendi kendime soruyorum: 
- Vecdet'i seviyor muyum? .. 
Tereddüd etmeden yine ben, cevabını bulup ve

riyorum: 
- Hayır ... 
O halde bu sır ne? .. Bu zaaf nereden geliyor, 

nedir? .. Kalbimde bir temayül yok. Fakat gözleri 
gözlerimin önüne gelince damarlarım yanıyor, ka
nını tutuşuyor. Niçin? .. 

Bir busenin hummalı zevki için mi? .. 

16 Temmuz 

Kararsızlık ne fena 5ey?.. insan bir mesele 1'-

zerinde bin şey düşünüyor, dimağ seferber oh.ıyor, 

zihin ve asab makine gibi bütün hızıle çalışıyor. Fa
kat: Ortaya yine kesin bir şey çıkmıyor. 

Bu sabah yataktan hiç çıkmadım. Hatta Ayşe 
kadın: 

- Çaya inmiyecek misiniz? .• 

Diye, sordu da: 

- 1çmiyeceğim .. uyumak istiyorum. 
Cevabını verdim. Halbuki, ne uyuması? Her sa

bah mektebin trampeti ile beş buçukta uyanan ve 
ders müzakeresine girmeğe alışan Vicdan bu saatte 

nasıl uyuyabilir? .. On senelik alışkanlık on beş gün 
içinde terkedilmez ya!.. İlk defa kendi kendime yalan 
söyledim., hem beni; hem karşımdaki bön kadını 
aldattım. Bütün bunlar niçin?.. Vecdet için değil 
mi?. Yatakta hep onu düşündüm. Göz kapaklarımın 
içine saatlerce onun yeşil gözlerini hapsedip kendi 

Kararsızlık 5onsuzluğun aldatışıdır. 

Öğleden sonra 
Düşünmek acaba sevmek midir? Bugün Vec

Clet'i ne kadar çok düşünüyorum? .. Ateşli. arzulu bir 
düşünüş! Kanımda, beynimde, göz bebeklerimde, 
dudaklarımda hep o, onun ateşten izleri var. Sevgi 
bu mu?. Bu bir kaç meçhullü muadeleyi hallediver
sem: dimağımdaki bütün düğümler kendi kendili
ğinden bir anda çözülüverecek. Fakat, benim işitti
ğim, romanlarda okuduğum aşak benimki gibi de
ğil. Aşk: Kalbden gelirmiş! Benim kalbimdu bir şey 
yok. Aşk: Sinirde değil, ruhta olurmuş, _Ruh nedir, 
neremde? .. Bilmiyorum ki söyliyeyim. Aşık: Mad
deye değil, ruha bakarmış, ruhun esiri imiş ve göz
den göze ruhun esrarı akarmış. Bu nasıl şey? .. Bü
tün bunlardan sonra, aşık: kana değil, arzuya değil; 
kalbe hakimmiş, kalb kalbe karşı imiş!. Bu da ne?. 
Kalbim gayet sakin. Ben böyle bir şey hissetmiyo
rum. Bana hakim olan da, hükmeden de yalnız ka· 
nım, damarlarımdaki yangın, dudaklarımdaki ate.ı. 

Bu kadar. 
o halde: Aşk yok, şehvet var. Aşk hastalık, şeh

vet asıl. Sadece teşhis yanlışlığı var .. Hastalıkla şeh
vet, şehvetle hastalık iyice biribirinden ayırd ~t
lememiş. Ben, hasta değilim. Vecdet de hasta degLl 

(Devamı var) 
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Tarihden bir yaprak 

Dördüncü Mustafa zamanınoa 

ri.kulade şık, fevkalade güzel bir ka- • VE 

-=-=x dm vardı. Şoför de, kadın da bana (MUABBIR BABA SULTAN) 
sarayın içyüzü 

No.10 
bakıyorlardı. Bana bakacaklarını ü-

Vesl kalen veren : mid etmiyordum. Etrafıma ba- Yezan~ Osman Ferzi 
Yazan : Rahmi Ya§ız Donanme aa,kltlbl Ihsan kındım. Lakin geçen yürüyor, fakat - 3 -

Terceme ve iktibaıı mahfuzdur Ve .. Hamldlyenfn seyir defteri onların nazarları benden ayrılmıyor- B 

1 
• du, aba Sultan, bir muabbir değil, - Evet şevketlim, çünkü taze bir 

R f k t 
artık Dördüncü M:usta.fanın halife meyvadır. (Leylaya) gönül veren a u a p an Mondros fe 1 aA .. ke~~~irA~:~ ~~~:d::di~~y~~ı::~ yamağı oldu. o dereceöe ki sarayın (Mecnun) da böyle bir rüya görmüş· 

Param yok ... Haydı paramın yoklu- bütün erkanı, Baba Sultana karşı tü. Diye rumuzla işi anlatıyordu. 

ket• • ,- • ı • h b • • • ğunu nereden bilecek diyelim .. gü- mecburi bir hürmet hissi verdirmiye Mustafa bu tabiri dinledikten son-1 n 1 n g 1 1 z a r gem 1s1 n 1 n zellik derseniz, bende, aslımızın başlamış ve onu gören her hangi bir ra bir müddet düşünmiye başlayıp 
mayınun olduğu nazariyesini isbat saraylı, elini eteğini öperek manevi (Leylıl Sultan) ın kendisine muka-

k d d 
•• V edecek kadar namevcu<L imdad taleb eylemiye başlardı. Baba bil bir sevgi beslemediğini, içinden Uman an 1 n an Og ren I• yor. Peki amma neye bu kadar dikkatli Sultan ise, bu haline kendi kendine geçirerek üzülüyor, fakat bu üzün

hem gu·· ıer ve için için yapacağı do- tüsi.inü de faşetmek hiç te işine gelbakar bu kadıncağız bana .. 
muzluklan da düşünmeden geri dur- miyordu. 

l ""k f • h b h b • f. .1 A Otomobil de peşimden ayrılmıyor e Q 6 l Q er 'lJeren Ve mu Q7e enzn fQ Sf Q• hani. mazdı. Baba Sultan saba)ltan kalkar Leyla Sultan ise, Baba Sultanın, 
Derken kadın, şoföre bir şeyler kalkmaz, sarayın harem diresine gi· saraya. girdiği tarihten itibaren ken-

f zn z anlatan ingiliz binbaşısı Rauf kaptanla söyledi. Herif otoyu durdurdu. Ka- dcrek kapıları açar, elindeki binlik disine gizli gizli bir aşk beslediğini 
tesbihle dudaklarını mınldatarak i· ve o günden itibaren Mustafaya knr· 

O l J l • • b pıyı açtı : 'lJe Sman 1 UOnanmQSl i e SlnSl ir istihza _ Lfüfen bakar mısınız bayım!.. çeriye dalar, nazarlıları efsun etmi· şı muhabbet hislerinin yavaş ya\•aş 
. Etrafıma bakıyormu, kimseler yok. ye, muska vermiye, tütsü yapınıya söndüğünü biliyordu. Fakat Musta-

- Ben, ayın 3 
ündenbcri sefi • 
nemle donanma • 
dan ayrılrr.ış bu • 
lunuyonım ve 
kendilerH~ hiç mu 
harebe edl!medim 

gapmagı da ilımal etmiyordu / _Size söylüyorum efendim, evet ve bu şekilde deli Mustafanııı mane· fa bu işin hiçte farkında değildi. 
• 1 viyatma parmağını dolarnıya b~lar· Harem kahyası Hurrem ağa ise: 

BİR İHTİMAL VE BİR FİKİR ·sız... dı. Baba Sultanın bu ''aziyetini bili~or, 
Bu yahut, süvarinin fikrinde şim

şekleştL. Yahut ta .. bundan üst ta
rafını düşünmek istemedi.. Çünkü 
böyle bir hareket çok elim, çok eza 
verici mahiyette sayılırdı. (Yahut 
ta .. ) nın arkasından gelen fikir şu 
idi: 

-Banamı?.. a· l k , 
_Evet, isminizi lutfeder misiniz? Mustafa aptallığı yüzünden günün ve Leyla Sultanın ken ısi e sı · sı.c 
_Ne olacak ismim?.. Her halde birinde ba~ında bir kıyamet kopa - temasını hoş görüyor, ve ona icab 

cağın; ve sarayın altüst olacağını eden dersi vermekten vazgeçmiyor
hiç te tahmin edemiyordu. Kurnaz du. Çünkü hemşerisinin bu vaziyeti 
maiyeti ise, gün gcçtikce fırsattan is- j Hur:ı;em Kfıhya için de müs~akhc>l 
tifade ederek kendi planını hazırla- bir ümid teşkil ediyor dcmektı. 
makla meşgul oluyor, Hürrem Kah- Zavallı Mustafa, yavuklusu (LeY
ya da baba sultanm, bu çizdiği plan- ıa Sultan) a verdiği bol bol hcdi) c
larındaki alacağı hattı hareketi ta- ler, mücevheı·Jer, altınlar sam) ın 
kibcdiyordu. hazinesinden çıkıp nihayı•t Lcylanm 

birine benzettiniz ! .. 
- Hanımefendi merak ediyorlar .. 
- Hanımefendi ne yapacnkmış is-
. • ? 

mınn ... 
- Söyleyiniz efendim, öğrenelim 

de ... 
- İ5mim Şeyda, soyadım Tasasız, 

babamın adı ... 

Bu sefr.t· hayret 
sırası, k•.ımandan 

Çarles'E> gelmişti .. 
hnyretten gözleri 
büyüyüp muhata
bına tuhaf tuhaf 
bakarak sözüne 
devam etti: 

Düşman, kendi acemi mürettebatı 
yerine, modern bir kruvazör olan A
veroiun topculaıını birinci sınıf de
nızcı bir devlet gediklilerinden gö
nüllü olarak tedarik edemez mi idi? .. 

Rauf Bey bu ihtimale de inanmak 
istemedi. Çünkü gerek hasım donan
masını, gerekse Osmanlı bahriyesini 
İngiliz muallimler yetiştirmekte i
'diler. Ve Balkan harbi patladığı sı
rada her iki donanmadaki İngiliz 
muall.imler, kendilerinin muharebe 
işlerine asla müdahale etmiyecekle
rini, hatta bu hususta müşavere ve. 
ya tavsiyelerde dahi bu1unmıyacak
larını ilan etmişler, devletleri de bu
nu tasdikan ajanslar vasıtasile ilan 
etmişti. Şu halde ! .. Bu işte muhak
kak b!.!' şey vardı ... Bunu, daha sonra, 
alacağı malılmatın teferruatından, 

kendisi bulup çıkarmıya karar verdi 
ve sözüne devam eden Çarlcsi din • 
lemiye koyuldu : (Devamı var) 

Esasen Mustafanın başındaki saray yeni ynvuklusu Baba Sııl~mnn nez-

s. 1 d"kl · aveneleri zavallının başına bir bela dinde toplanıyor, ibu surc>tle B-ıba Şoför geriye döndü. ôy e ı erı-
mi kadına tekrarladı. Bunun üzerine kesilmiş, bir haydud şebekesinden Sultan hem sarayda istediği gibi y r.-

- Kafi efendim !.. 

- Nasıl? Siz 
Mondros m~are
besinden haber • 
dar ~eği.1 misiniz? 

. 
Mondros harbrnde yaralanan 

Barbaros z1rhıısı 

kadır., oturduğu tarafın kapısını açtı: başka bir şey değildi . Baba sultan i- şamıya ve Leyla ile di.işup kalknııya, 
_Bay Şeyda .. buyurmaz mısınız? se bunları bastıracak kadar az aşağı diner taraftan da s..ırayın bütün ser-

kurnazlardan değildi. ve~i deli Mustafanm elinden çıkıp, 

- Hayır ..• Mondrosta bir deniz 
muh:ırebesi nıi oldu? .. 

_Anlamadım efendim!.. d k d 
_ Otomobile buyurun da anlata- Her gece harem dairesin e çı an kurnaz muabbirin cebine giriyor u. 

Kumandan Çarles, muharebe hak
kında, süvariye tafsilat vermiye bac:-

na düşmüş ve bir saat süren harb
de Barbarosa bir tane isabet yaptıra-

gürültülerden adeta ürkek bir tay Bittabi bu servet, Baba Sultanla be-
y~~~· işte bir yanlışlık olsa gerekti. gibi en ufak bir gürültliden kulak raber olan hemşerisi Hurrem Kfıh-
Aptall~ştım. Hoş, eski huyum ya bu.. kabartan Mustafa, sarayda bir hali- yanındı. .. . 

k . k fe değil, bir kadın çob::ı.11lığı yapmak- Zavallı Mustafa, aşk bclfısı yuzun-
şaşırmışım, bir el ben içeri çe tı, a- . 

k d k tan başka elinden bir şey gelmiyor, den her gu··11 manevi bir ıstırab icın·. 
ladı: .., 

bilmişti ki bu isabet te makine ka-

portası ağzındaki pasakül vincini 

- Evet.· ayın beşinci günü Os • 
rnanlı ve Yunan donanmaları a'rasın
da Moı:dros önlerinde bir deniz mu
hareocsi çereyan etmis. Bunu bize 
verilen resmi haberlerden öğrendik. 
Sonra muharebeyi uzaktan, top men
zili dışmd<m gören bir şilep kapta
nının anlattıklarına göre de kat'i ne
ticeyi, hasmınız Yunan donanması 
kazannı1ş ! .. 

/
kırmaktan ve bir Türk neferini şehid 
etmekten başka tahribat yapama • 

pı örtüldü. Otomobilin içi a ın o-- d k 
kusile doluydu. Bayan, şuh bir ha- kimisini öpüp okşamaktnn, kimini de de kıvranıp kavruluyor, baş:n a t 

mıştı. Aradan bir ay geçmekle bu 
kadar yıldır gösteremediği kabiliye-

hapishanede vak'a çıkaran bir cani- avenclerin her birini birer bahane ile 
reketlc: 

C"' d b . t d ? dı"ve nin koğuşunun değiştirilmesi gibi saraydan kovuyordu. 
_ ;:.ey a, enı anı ın mı. " d 1 d v· • • k 1 .. d'" 1 · yın • o a arını egıştırıyor, ,.e ·apı arı - Baba Sultan, gun uz en sara 

sordu. k d k' k'"ı·k nm Üzerlerine kilid asarak cezalan- i ... yi.izündeki bu keşmekeş hayatı ti nasıl kazanırdı bu acemi düşman 
topeuhırı ... Binaenaleyh ya kuman- :Mantosunun ya asın a ı u , ~ . 1 · 

.. .. .. kl ·d . dırıyordu. nördükce neş'elenıyor ve zevk enı· 
dan ÇarJes yalan söylüyordu yahut 
ta ..• 

yuzumu glı~ıb ıyoı hu'· t d T ı Her gün kuş sütünden gayri ile ;or bir taraftan da Mustafanın böy-
- V~lla :ı. ayan ıç anıyaına ım. beslenen bu azgın, kızgın yer me- le bir kafa ile nasıl bir hrılife oldu-
- Bıraz ının.. . ,..ır f d l'l' v · d · d onu 

d 
v v tt leklerı de .ı.vıusta anın e ı ıgın en gv una hayret edip, aynı zaman a 

_ Kapıya ogru ayagımı a ım. . . k'" .. .. h k k d 
(D ) anladıkları ıçın opurup, ay ırma , da teselliden geri durmuyor u. 

Rauf.kaptan bu son sözleri şaskın
lıkla dinlemişti Demek d .., Mısırda italya ve 

ingiltere 
evamı var ~ . · 1 

l===============ı bağırıp çagırmalarından, ve bunln- Mustafa, bu halinden kımscyı ın· 
· onanma 

Mondros civarında hasım d .1 b. onanma-
~ı e . ır_ muharebe yapmış ve kay. 
et?1ı~tı... Demek, İmı·oz mağlubi • 

yetmden güzel bir ders alan a·· 
don . uşman 

Zeytinyağ ve 
Sabun 
Ucuzluyor!. 1 b

.an
1 

mkası .bır ayda kat'i neticeyi a- f 4 ~neli Hgfadan tlı!vam' şa ile görüşeceği rivayeti çıktı. Ri· 
a 1 ece bır k bir . a ıyet kazanmıştı. altında kalmıştır. Şimdi kralın vayet değil. Bir haber rivayet halin- Bu sene zeytin rekoltesinin pek iyi 

ECNEBI KAPTAN MUHAREBEYİ cVefd, reisi başvekili azletmesi 1- den çıkmış, artık bugün yarın olma- olması, zeytinyağ fiyatlarının ucuz-
ANLATIYOR talyan matbuatına göre Mısırda İn- sı beklenen bir hadise gibi olmuştu. lamasını mucib olmuştur: 

Muh<ırebenin teferruatını .. ğ, giliz nufuzuna indirilen bir darbe Fakat Nahas paşa malum surette Eskiden kilosu 65 kuruşa satılan 
~ek için büyük bir merak h'os:;n- demektir. gitti. Göbels de Mısır seyahatinden Ayvalık zeytinyağları, halen 45 ku-
suvari, kumandan Çarles'tenı~rd:~ Mısır meselesile Filistin işlerini ~az geç:i. mı, geçmedi mı burası bah-ıruşa kadar inmiştir, 

- ~~tfcn dostunuz şilep kaptanı~ de ayn tutmak lazım. Çünkü Roma· su~ harıcı. Gemlik yağları ise azami' 40 kuru-
nın muşahedatın1 anlatır mısınız? da çıkan cStampa~ nm iddiasınca Ingiltere ile Mısır arasındaki itti- •sa kadar satılmaktadır. 
Ka?t~n _Çarles anlatmıya başlad~: Nahas Paşa Filistin meselesinde de faka yukarıda temas edilmişti. Bu- ·· Zeytinyağ fiatlarının sukut etmesi 
- lkıncık:\nunun beşinci gün'" İngiltereye uymuş cArab davası. nı na tekrar dönmek lazım geliyor: Bu sabun fiatlan üzerinde de mii.essir 

at ıı_ de Osmanlı donanması M~:~~ bırakmıştır!. ittifak muc~bince Süveyş kanalı mm- olmuş ve eskiden kilosu 40-43 kuru-
ros lıtnanının 15 mil açığımı geldiği İtalyan gazeteleri şimdiye kadar takasında Ingilizlcr kuvvet bulun- şa alınmakta olan sabunlar şimdi 
~ırada prova hattında limandan Roma hükumetinin Nahas Paşaya el duracaklardır. Ne vakte kadar?. Ta 35-38 kuruşa kadar sukut et:niştir. 

an ve şarka aoğru sc " çı- U7.at~rak dostluğunu kuvvetlendir- ki Mısır ordusu kendi vesaitile Sü- Diğer tarnftan bunn mukabil; ye-
donanmasile kaı'şıla yredehn duşman mek istediği halde sabık başvekilin veyşin serbestliğini ve tam emniyc- meklik yagv fiatları ve tereyagv fiat
kıılarmı rnuh b. şmış.. emen fır-

are eye hazırlayan do Londraya tabi olnrak buna yanaş - tini temin eyliyebilecek hale gelin- ları yükselmiştir. Bilhassa tereyağ 
nanrnrı, hasıın donanması·l b - madığını da yanyorlar ve bundan ceye kadar!.. fiatları daha fazla tezayu·· d etmek is-
h tt d e arda a m a tf'karrub ettikten sonra artık yeni hükumetin eski ha- Mısırda bugün ordu teşkil edili • tidadmdadır. 
h h b sonra 

ar nşlamış.. taları düzeltl'Ceğini söylüyorlar. yor. Bu ordu en yeni vesaite de ma-
- Evet kumandanı.. İtalyan matbuatı Romanın bun - lik olacakhr. Mısırda yetişmiş bir Konferans 

. - Düşman topcularmın İmrozda- dan sonra daha ziyade sebat ve ısrar ordu bulunması ileride Libi tara - Beyoğlu Halkevinden: 
kı neenıiliği ile alay eden Barbaros ile Nil vadisinde takibedeceği siya- fından İtalyanarın bir hücumu kar· l - 11/1/938 salı günü saat 18,30 
topeulnrı bir salvo yaparak Averofu seti saklamağa lüzum görmemekte- şısında Çok işe ynrıyacak ve İngi- da evimizin Tepeb:ışındaki merkez 
yoklamışlar ... Hasım Amiral gemisi dir. Mısırın 15,000,000 nüfus ile bu- lizleri burayı düşünmekten ehem- binasında Zingal Orman Şirketi U
bu .salvoya hemen cevab vermekt~ gün en mühim birer arab devleti ol- miyetli surette kurtaracaktır. Mısır mum Müdürü mühendis Bay Tevfik 
gecıkmemiş ve .. hemen ilk me . duğunu nazarı dikkate koyan cLa- ordusu böyle kuvvetlenirse Süveyş Ali Çınar tarafından (Ormanlarımız) 
l~r~e. ~beUer başlamış; saı::r: va.re Fasciston> bir memleketin bir kanalının emniyetini temin işi de o- mevzuunda konferans verilecektir. 
bınbırıni takib etmiş, 10 dakik taraftan Libi ve diğer taraftan Sü· na verilecektir. Fakat Mısır acaba 2 - Bu konferansa herkes gelebi-
fında Türk Amiral gem.isı· B ba zar- dan'ı aşarak Habeşistan gibi iki.si de giltere yerjne başkalarile, mesela f- lir. 
iki dftıine isabet almış direkıar. a~os, İtalyanların elinde bulunan memle· talya ve Almanya ile dostluğu art- -·-biri kırılmış, zırh güv~rtesi ç~~: ketlerin arasındaki mühim vaziyeti tırırsa ne olacak? Etıbba Odaaının içti• 
b~. ve orta taretleri parçalanmış: hatırlatıyor. Bu ehemmiyet daha zi- İtalya gazetelerinin söylemek is- maın• davet ı. 
hula~:ı. koca zırhlı sefine d~rhal bir Yade artacaktır. tedıkJeri istiklal işte bu olsa gerek- 27.12.1937 pazartesi günü için mu· 
h~raheye dönmüş... İtalyanın resmi mehafili ile teması tir. Göbels'in Mısıra giderek Nahas karrer olan oda umumi heyet toplan-
fkI~~diye Stivarisi bu sözlerden olan Te1egrafo gazetesi de hiç bir za- paşa ile arlık ikim kalan görüşmek tıs1, nizamnamenin tasrih ettiği ek

ço tnuteessir olın tu E man İtalyanın Mısırda başka bir tasavvuru da bu meselelerle yabancı seriyetin temin edilememiş olma .. 
le hakikat uş ··· ğer mese- maksadı olmadığını, ancak ve ancak değildi smdan dolayı tehir edilmiştir. 10 i-
bilir n h se zavallı donanma kim tam bir istiklal sahı'bi olması ıs· tedi- d k d v t 1 kın· cı'ka~nun 1938 e tesadu'·f eden bu· nüy~rde aFle gelmiştir? .. diye düşü- Yukarı a o u ugunuz şu sa ır ar-

k 
u. akat buna ihtimal ver _ ğjni yazıyor. la Mısır meselesi etrafındaki dedi- günkü pazartesi günü saat 18.30 da 

me te biraz güçtü. Çünkü İm Bunun manası İngiltere Mısırdan kodular hülasa edilmeğe çalışıldı. toplanacak olan heyeti umumiyeye 
muharebesind h roz her suretle alakasını kesmeli, Mısır Meselenin kral ve basvekil arasında- sayın Oda üyelerinin iştirakleri. 
yapılan Morıd en emen bir ay sonra yalnız kalmalı ... gibi demek olacak. ki dargınlık, geçimsizlikten çıktığı 
da güJleleı-ini rı::t!1e~b!~~e ilk salvo- Fakat şimdi diğer tarafa gelmek bahsini bir tarafa bırakarak dışarı
tıstalaşacak kabiliyett: ~~:~e: !adi lazım: dan işin iç yüzü nasıl görüldüğü ci-
karşılaşmıyordu ki ş an a İşte Almanlar da karışıyor. Bir i- betine ehemmiyet vermek lazım. 

fmrozda Averof~·~ yapt v sal ki ay evvel Alman generallerinden Mısırda şimdi yeni hükitmet iş b:ı-
Jar donanmanın çok Yükse~~rin;e: birinin Süveyş kanalı civarında teb- şına geldikten sonra da tekrar edil
aşmış, hedefin binlerce metre gerisi- dilhava ve istirahat için seyahat et- meğe lüzum görüldü ki İngiliz • Mı
ne ti B tiği haber veriliyordu. Sonra da Al- sır ittifakı hiç bir suretle bozulacak 

' o~aada önünde rnevki almış manyanın propaganda nazın Göbeli değildir. Mısır bu ittifaka tamamile 
olan torpıdo filotiJlasının yakınları- in Mısıra giderek başvekil Nahas pa- riayet edecektir. 

r 
Kimyager• 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kUl'Uflur. 
BHumum tablilit. Eminönü Emlak 
ve Eytam Bankuı karpsında 
ız~et Bev Hanı. 

rın cazib edasına, bağırmalarına ta- berdar etmediği gibi, bir halife ol-
hammül cdemiyen meczub Mustafa mak itibarile hicabından hu işin iç 
da b:zan bunları a~r:tmek gibi. atı· yüzünü kimseye açmıya cesaret gös
fet gostererek hepsını tekrar bır a- teremiyordu. 
raya topluyordu. Fakat gün geçtikce (Leyla Sul -

S:ırayın ha.rem dairesini, haddi tan) ın kendisine karşı bigane kal
zatında biribirlerinden güzel cazib masından azab çeken l\Iustafanın, 
edalı kumru gibi bir sürü sultanlar yanardağ gibi dumanı tepesinden ~ı
teşkil ediyordu. Mustafa bunların i- kıyor. Ve bu işi herçi had fıbtıd mu
çindeki intihab ettiği (Leyla sul- abbir Sultana ifşa etmelerini de dü
taıı) a pek meczub olduğu için bir sünmüyor değildi. Nihayet bu der
elebaşı olan sultanın bir sözü Mus- din devasını bulacağına kani olduğu 
tafa tarafından hiç te reddolunmaz muabbir Sultana işi ifşa etmiye ka
ve derhal emri yerine getirilrdi. Bu rar verip Baba Sultanı bir gün gizli· 
vaziyetin farkında ola_n . (Babasu~-. ce yanma çağırtarak, gfilı kızararak 
tan) ise Mustafaya yenı bır aşk rakıbı ı ve gah gülümseyerek: 
olup (Leyla Sultana) bu da merak j _ Canım Baba Sultan .. sana gizli 

sardırmağa başlamış:ı. 1 bir derdimi ifşa edeceğim. Eğer be
Baba sultan, Leylayı arasıra hu- lııirrı bu işten yakamı kurtaracak O· 

susi ziyaret etmek fırsatını bulmuş- lı dünyalığın bendedir .. dedi. 
tu. Fakat bu işten Hürrem Kakya urBs~bn, S ltan hayretle : 

h b . kt .. a u .. 
dan başkasının hiç :e a crı yo u. _ Nedir Şl'vketlim .. buyurun .. ira-

Mustafa, bu Leylaya o kadar tut- d .. elimden geldiği kadar yerine 
k d ı .k .. t . ı· k" ge cnızı kun, o a ar a a a gos ermı§ ı ı - . t· ek isterim. Ve getireceğime 
v k' .. d Ah Ley ıge ırm 

ce oldugu va ıt ruyasın a < - 1 de evketlim emindir .. dedi. 
lam> diye sayıklıyor, ve tabesab~~ ~· ~ Sö lemi e de sıkılıyorum. Bil
nun hayalini taşımaktan kendisı,nı mem ki\ir ç~re bulabilecek misin? 
bir türlü alamıyordu. . · t d' 

Sabahtan yatağından btyecanla diye tekrar temınat ıs e ı. k tli 
· · · ·· - Merak buyurmayınız şev c m, 

kalkar kalkmaz bu hayalını bır ru· . b. d d olamaz, 
• • • • v • heı· halde çaresıı ır er 

ya gıbı muabbırı çagırtıp. d' Allah. dermanma da bir 
- Babasultan bu akşam bir rüya der 1 veren d d d' 

"rdüm sebeb ihsan c er, e ı. 

go H · d ketlim' _Ben çok garib bir hastalığa tu· 
- ayır ır şev · B k d h d · · de 
_ Bu akşam (daldan taze bir erile tuldum. u a ar arem aıresın 

to ladım. Ve bir tanesini de ağzıma basni, müstesna bir sar~y ~o~~~ 
aı:ken uyandım.) kızlar varken, bunların hıç b~ısın. 

_ Aldığınız eriği yuttunuz mu? gözüm görmüyor. Fakat (Leyla Sul-
- Bilmiyorum, bu hengamda u- tan) a yanıp bitiyorum. İşte bu ~er-

d 
dimin bir çaresini senden beklıyo-y an ım. 

_ Yemediğnize çok isabet buyur- rum .. dedi 
muşsunuz şevketlim, eğer yeseydi- Beşuş bir çehre ile, gayet müteva-
niz pek iyi değildi. zıane bir tavır alarak : 

- Niçin?. - Merak buyurmayın şevketlim •• 
- Erik ekşidir, rüyada ekşi g&- • derdinizin hiçte bir kıymeti yoktur, 

mek ağlamağa, gama, kedere delilet diye onu bir an için teselli etmiye 
eder, şevketlim. başladı. 

- Ya öyle mi?. (Devamı -oar) 

Nil 
Nevralji, Artritizm. Romatizma Grip, Bq 

ve Diı Ağnlan 



TlYATROSU 

eu gece saat 
20,30 da 

Snn'atkar Naşid ve arkadaşları 

Okuyucu Küçük Semiha ve 

Mişel varyetesi 

• 
Eski Fransız tiyl\trosunda 

ŞEHiR '11YATROSU 
OPt:RET KISMJ 

Du ıcce saat 20-30 ds 

Satıhk Kiraltlc 
Komedi 3 perde 

Yazan . Andre Birabcau 

Terccmc edtn: M. Feridun 
Pazar iÜnÜ gündüz saat 15,30 da 

• 
ÇOCUK TlY A TROSU 

Cumartesi, Çarşamba 14 to 

MAVi BONCUK 
Yaıan: Zeki Taşkm 
Mı ıik : F. Ege 

o 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TİYATROSU 

Bu gece : (Kadıköy • Süreyya) 
Salı · (Bakırköy), çarşamba: {f.ts

küdar) sinC'malarmda: 

İTAA1LAMI 

Yeni vodvil 3 perde 

Ynzon : Musohib zade Celal 

ASİPIN KENAN 
Romatizma ağrıları 
için en iyi ilaçtır 

Kendine beyhude 
yere eziyet ediyor 

NE v R o·z 'N 
Varken istarab çekilir mi ? 

~AŞ, DWŞ 
ağrıları 

Ve üşütmekten mütevellid bütün 
atn. sızı, sancılarla nezleye, 

romatizmaya karp 

NEVROZi.N 
icabında gUnde 3 kate altnablllr. 
isim ve marka va dikkat. Taklitlerinden ııakıaı ız. 

PROFiliKSiN 
1 Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
l - 246 adet torba muşamba Malatya Başmüdürlütünde"Abır ka• 

pı deposunda aümunesi vardır.,, 

2 - Hurda inşaat malzemesi Toptafl Bakımevinde 
Cinsi yukarda yaıılı eşya 14-1·938 tarihine raıtbyao Cumı runu 

saat 10 da pazarlıkla ıatalacaktır. isteklilerin mal ve DÜmuaeyl ma

hallinde görebilecekleri ve panrhk için de muay1en .rün · ve uattı 
•ı,. ıs teminat :paralari,le birUkto Kabatqta Levuım ve Müba1aat 
Şubesindeki Sahf Komiıyoauna plmeleri ilan olunur. -s630. 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Üçüncü keşide 11- 2. Kanun -938 dedir. 

Büyük 
ikramiye: 45.000 liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000) liralık iki 
adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin eden bu piyangoya işti
rak ediniz .. 

o 

BIRE, 
1000 KUMBARA 

\ 

TARLADIR 

··--
• ·ı'r1ooto 
~, 

.,.;l{/11 ... - • ..J ı' ıL j'ı - . - -ır .. t- ,,~. 

~ ~ -
-~ 

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresc.lııer Hank Şube i 

Merkezi: Berlin 

TUrklredeki tUb'llierl 
Galata. lstan tıı i - il ir · 

Deposu: fsı. Tulu ı C ııı r .' 7ı i 1 
e Her t rl "j ~ ·~ ~ , . • . ---

1938 aeneal Parla aerglalnln açllmasına 

FARELER MANJ OLMUŞLARDIR 
6 Klnunusani 938 tarihli Akşam gazetesinin ha vadisleriode. 
Eter FAR HASAN'ı Pariı sergisinin bir kö~esine koysalardı. Bir 

tek fare kalmazdt. 

Tekmil Fare ve ınçenlar1 ket'lyetle öldUrUr. 

KUTUSU 10 KURUŞ 
FAR HASAN Fare Zehlii 

ADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

HORMOB-i-N 
Tabletleri. Her rczanede arayınız. ( Posta 
kutusu 1255 Hormobin ) Galata. lıtanbul. 

P A T 1 
iç ve dış buur memelerinde, basur memelerinin her türlü il~a~ 
larında, cerahatlenmiı fistüllerde, kanayan baslH" memelenoıa 

tedavisinde daima munffa~tht tffa,t temin eder. 

LOKMAN HEKİM l 
(17) nci sayısı çıktı. (Tütünün, 

içkinin zararları), Hekim gelinceye 
kadar ne yapmalı?), Gözlerin öne
mi), (Brendizi'de neler gördüm?), 
(Meyva yemenin faydaları), (Lok
man Hekimin öğüdleri), Sıtma için 
yeni usul kan muayenesi), (Güzel 
bir çehreye malik olmak), (Eti çiy 
mi yemeli, pişmiş mi?), (Temiz ço
cuk sağlam olur), San' at mektebleri 
mezunlar cemiyeti), (Medeniyet A
leminde neler görülüyor?), (Çöp • 
lerden zengin olan Belediyeler), 
(Sun'i sünger yetiştirmek usulü), 
(Taze konserve lcri nasıl anlamalı?) 
gibi çok kıymetli makaleler vardır. 
Tanesi 7,1/2. seneliği, kolleksiyonu 
(100) JwnlŞtur. Divanyolu No. 104. 

SOUPL EX·PLATIME ::.ce'" •. ı 

-Doktor-Operatör 

Orhan ~,ahir Toros 

-

lıı' lndu1t111/ya11 
lıir leJtmmu'/ . 

lıarı'kasıdı r 

... Dr. IHSAN SAMI ... 

1 T n~o ~. e .. ti~ h!a~k~,.~ 1 1 tutulmamak için tesiri kat'ı mu- 1 
ı afiyeti pek emin taze aşıdır. ı 
t Her eczahanede bulunur. ı 

..... kutusu 45 kuruştur ..... 

Dr. Hafız CemaJ 
(IAJKMAN HEKİM) 

. Dalllllr• mUtehasaısı 

pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
Kulak, Bo~az, Burun bastahk· lstanbulda Divanyolunda (104) DU• 

lan mütehassısa maralı hususi kabinesinde hasta • 
Taksim, Abdülhakhamit Caddesi larını kabul eder. Salı, cumarted 

Geyik Apartmanı No: 1 günleri-sabah c9.l5. 12• saatleri ha· 
•Her gUn 15· 19 kadar• kilci fıkaraya mahsustur. Muayene-

........... -!'hane ve eve telefon: 2.2.198 - 21044 . ............... 
DOKTOR I ,- - - - 1 

ı: Ali Rıza Sag"' lar ı 1 13'>G Hıcrc nsı Rı.ı.uı 
Zilkade 8. K!nun 

ı JÇ HASTA L 1 K LA RI ı l .o 28 
ı MÜTEHASSlSl 1 v 

ı Her s;ün Bcşiktaşta tra~vay ı Yal 1938, Ay 1, GLaiO, Kastm 64 ı 
caddesindeki muayenehanesınde ı il 10 1 Klnun 

1 
Pazartesi ı saat on beşte:ı sonra hastal.- ı ı : __ • _.;.. ____ ...,. __ _ 

! rınt kabul ediyor. • ....................... 
1 

ı .......................... , -I • 

ı Göz Hekimi ı ~ Vakltıar Vaaatl Eaa..ı 

ıra. .t. ... d. j Or. Şükrü Ertan ı 
Güaeı 7 24 2 2S 

1 

Cotalo~lu Nuruoımaaiyo cad. 1 
ı (Dr. Oıımaıı Şerafettin apart• ı O,ı. 12 22 7 23 
S manı) No. 5. Telef OQ. 2:ı!SC>IJ ı 1 lkioJi 14 46 9 47 

ı : .......................... ı l Akı•• 17 00 u.u 
Yau. 18 37 1 37 ;111 ......................... 
Gaak 1 5 40 12 41 

r 
l ı ı.t.ıırevl ve cild hastalııd '" ı - . .. ·-

lf. or. Hayri Omer f ıH• .... HNUtfH._1 .... ltftl111Uıttllltl ffHHhllltltlHHllHHl"Htlftll 

Sahip ve nef1'iyatı idare edm · ı . ı 
ı ı u2ıcden ıonra H~yoılu A~acami : SGf mııh4niri 
ı. l-i.ıl~l~U fa l'"'· lJJ "1 ~ıcfon: : 

ETEM 1ZZET BENiCE ı . 6;l ~ " J .,. .. 
•< ......... ~ . . .......... BU.tt.Ldı0 ı1n: ·J:h'llzzi11cı MatbCMIP" 

. 


