
r·------- r SAGLIK t<UPONU .... 

En son T elgrafian ve Haberleri veren akşam gazetesi 

Bu kuponun be~ini toplıyan o
kuyucularımız Son Telgraf'ın bi
rinci sınıf dahiliye mütehassısı ta
rafından BeŞ1kta.şta Tramvay du
rağında 59 numarada her gün saat 
15 den sonra muayene ve tedaı•ı 
edilirler. 

BaşveKil muavini Daıadlye parlSmentoda 

Frr©ılfil~©lda: 
kabine sağa 

1Büyük Şef 
Bugün 

Yalovada 
Başvekil ile Dahiliye ve Hariciye 

vekilleri, bazı mebuslar da refa
katlerinde bulunmaktadır. 

Bir tiren kazası · yüzünden Büyük 
Şefin Yalovaya şeref 

Verme~eri gecikdi 
( Yazur 2 ne/ .a11faıl•) 

Mos1<ovtıde 3Clnco enternesyonalln oır topıentısı 

a 
a 

doğru kayıyor 

istenilmiyen hare
ketler varmış .. 

Hükumet birçok ecnebi konsolos· 
haneleri kapatmıya , karar . verdi 

---.-,- -·-· 
Bugün parUimentorfa kabinenin ek
seriyet temini muhakkak görülüyor 

Fakat tehlike parla
mento haricinde 

Evvelki gün İs- renen memurlar, Adlıye bınasında 
tanbul Adliyesin- tertibat almışlar ve mevkuf Salımi 
de tuhaf bir ha- gözönünde tutmuşlardır. 
dlse olmuş; Ağır M uhakcme esnasında ve muhake-
Cezaya muhake • meden sonra bır türlü eroini Salıme 
me için getirilen , verem iyen Ramazan isminde bır sa-
bir mevkufa ero • , ._.. bıkalının bunların etrafında dolaştı-
in vermiye teşeb- Mİidi ğını görmüşler ve sezdirmeden ka-
büs eden sabıkalı !abalık arasında onu takibe başlamış-

bıkalı Mükerrem Akşam geç vakit mevkuflara mah-

~ 

Türk konsoloshaneleri 
da bu aradacır 

Londra, 21 Son Telgraf) - Mısır-

da Kral Faruk'un evlenmesi müna
sebetile bi nbır gece masallarını an· 
dırır şekilde muazzam ve muhteşem 
merasim ve eğlenceler dün bütün gün 
ve gece devam ettiğı gıbi bugün ve 

(Devamı 2 r.ci sayfar!a) 

/ 

, 
K!eırce Feride 

" 

Cinden hicret eden bir grup :{(amazan ile sa- ı !ardır. 

~ e rı• ka ha rb·a mu•• isminde bir kadın 'Mevkuf Sall· sus kırmızı otobüse nakledilen Sali-
I 11 1'iİii • cürmümeşhud ha- hin metresi me malı veremıyen Ramazanın mev- ~~~~~~~~~~~~~!!!!!!:~~~~~~~~~~~ 

dah 1 . ? dılinrd.e tutulmuşlar- So~~~~~~ü- kufun otobüsten söylediği: 'Fer· ·ıko"· yde b·ır 
• Vak'a şöyle olmuştur: tesiye! erken gel. a e edecek mi -BugünolmadıRamazan,cumar-

U.?:a k . Akbıyıkta polıs H~sa~ B_asri'yi e- Sözleri nazarı dikkati celbetm!ş ve d b ı d 
9 .. Şarka takv~ye kıt'alar Ve donanma ru soymak maksadıle olduren katıl otobüs hareket eder etmez, Ramazan cese u un u 

Ondetilrne . 1 . . . Nazımın suç ortağı kahvecı Salım orada kapının önünde memurlar ta-

J 
sı meselesi tedkık edıhyor muhakeme için fpvk ... haneden çık- rafından aranmak üzere tutulmuş. a PO n yay' a- boy kotaı· tıkçı metresi sabıkalı Mükerrem tııra- tur. 

fından verilen eroını içeri soktuğu Ramazan'ın üzeri aranınca 75 gram 

Ya Pi 1 aca k m 1 ? 
Kaçakçılık Şubesine ihbar edilmiş. · eroin çıkarılmış, o sırada bu hadise

Evvclki gün ıhbar edtlen mevkuf- !eri uzaktan seyreden sabıkalı Mü· 
!arın muhakemeye getirıleceğını öğ- ıDeuamı .t nci sahıj•d•) 

\ "· ( . . \~ 
' ı. . 

• 

Ense kökünden vurulan ve çukur _iç!.'!.e 
atılan bu adam hakkında geç vakıt o"· 
rendiklerimizi 2 inci sayfada okuyunuz .. 



• 
ıspan a • • • ç n yenı Bez f iatları 

Şubattan ifiba-ren •• uza re er o ada Milletler Cemiyetini" 

-----·- ıslAhı •• 

fngilte re; Fransa, A~manya ve lta lya 
ile yeniden bu meseleyi tedkik edecek 

Ucuzlatlldı Büyük Önderimiz Atatürk, dün sa- Yerler donmuş olduğu ve şiddetli Milletler Cemiyeti toplantısı 
1 h gu .. nlük bir tehir ile sonrav. a bırak1 

at 5 de ususi trenlerile Gazi istas- bir ayaz hüküm sürdüğü cihetle yo-
d h k 1 d dı. Ccnevreye nitmek üzere di e --• yonun an are et buyurmuş ar ır. lun bozulan 250 metrelik kısmı der- b ı. 

. - mcmlC'ketlerden yola çıkan mur:ı.'l 

Ak d . d . t Ucuzluk mal ların Kendilerini istasyonda Meclis Re- hal tamir edilememiştir. Bu yüıden haslar da tabii bu teehhüre az Ço en iz e em niye isi. vekillerle İsmet inönü, Ankara· a- ··k ş f d · İ - - d h • uyu e c gcceyı nonun ~ u- havrct etmis olacaklardır. Maart19 

Cl'nsı'ne go··re O/o 12 ı· ı e da bulunan diğer mebuslar ve ku- susi· vagonlarında geçirmişlerdir. • İ . 1 b 

T • d · ı k 11 fih sviçreye gelmiş bulunan ar em 1 n e 1 ece mandanlar uğurlamışlardır. Yolun bcglin ancak öğleye d,.,t. kış mevsiminde oranın güzellikle __ ~ _ 18 arasındadır Refakatlerinde Başvekil Celal Ba· ru açılması mümkün olacaktır. Bu rindcn istifade etmek fırsatına mıı 
Londra, 21 (Son Telgraf) - Akde- lpa sulhünün tehlikeye girmesine ma- Ucuzluk meselesi etrafında yapılan yar, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Ha-1 itibarla Büyjik Şef'in Derincc'yc mu- lik olmuşlar dC'mcktir. Romanyan 

nizdc yine meçhul denizaltı gemile- ni olacak tedbirler alınacaktrı. çalışmalar hızla ilerlemektedir. riciye Vekili Rüşdü Aras ve mebus- '·asalatları teahhur etmiştir. !yeni hariciye nazırı M. Miçesku d 
rinin fasılalı olmakla beraber tekrar HÜ'KÜMETÇİLER SİLAHLANIYOR Etten sonra bez fiatlarının indi- lardan Salih Bozok, Ali Kılıç, İsmail Atatürk, Derince'den doğruca Ya- böyle düsünüyor. Milletler CemiYe 
faaliyete koyulması ciddi bir endic:e rilrnesi için yapılan tedkikler de bit- Müştak Mayakon, Doktor Şakir Ah· lovaya geçeceklerdir. meclisinin böyle 17 den 2G k{ı.nu.nll 

~ Bilbao, 21 (A.A.) - BarseJondan h k y 
tevlid etmektedir. İngiltere her şey· miş, bu hususta kat'i kararlar veril- med Ziya Naki ve Kavalalı İsmail Vilayet hududunda kendilerini va- saniye bırakılmrısmclan ic şı u 

bildirildiğine göre Nergin, Cumhuri· ' · d k' de\' 
den önce Akdenizde emniyetin tees- miştir. Yeni vaziyete göre bez fiat- Hakkı bulunmaktadır. Üçüncü Umu- Jimizle Kolordu kumandanı karşılı- eder görünmüyor. Isviçre e ·ı 
' yetçi İspanyaya silah ve mühimmat ı 1 d l t d ı ·1 t k · ı·n bun süs ve devamile sıkı surette alaka· larında bugünkü satış 'nisbetlerinc mi Müfettiş Tahsin Uzer de hususi yacak ar ır. e n am arı e anısma 1c 
dardır. Bu itibarla yeni Fransız ka- verilmesi hakkında Meksika Elçisi ve nazal".an cinsine göre % 12 ile 18 ara· trenle Cumhurrelsimizin maiyetle- ANKARA TRENLERİ bir fırsat saydığı anlaşılıyor. 
binesi fiilen işe başladıktan sonra Meksika askeri mütehassısile uzun sında bir tenzilat yapılmıştrı. Bu hu· rinde olarak hareket etmiştir. Dlin akşam ve bu sabah bu kaza Fakat Goga kabinesinin harickİ\ıı 

b. ··ı·k tt b l t k s k f b ·k ı nazın için Cenevre voluna "ıkar c iki devlet arasında İspanya mesele- ır mu a a a u unmuş ur. susta gere ümer Ban a rı a arı Hususi tren, Eskişchire 20,20 de yüzünden Ankara trenleri geleme - J " ıı 
· · d ASİLERİN TEBLİGİ ve gerek hususi tec:ebbüs sahibleri- ı · B". d d A k b!'rabcrindc Milletler cemivetinı sının yeni en tedkik ve müzakere e· -s ge mış ve uyük Şef istasyonda as- miş olduğu gibi bura an a n ara- islahına dair bir takım projeler dt 

dilmiye başlanacağı siyasi mehafil· Salamanca, 21 (A.A.) - Resini teb- nin fabrika müdürlerile hükumet ~ keri ve mülki erkan ıçağlrarak gö • ya tren harekctBe
1
tti.rktilmebmke

1
ktedikr. götürdüğü söyleniyordu. . 

de söylenmektedir. liğ: rasmda tam bir mutabakat elde ed· - rüşmüşler, mekteblilerle meşgul ol· YolOrıki trenler i ecı e e. eme - Milletler Cemivetinin islahı .. J3ıt 
Teruel cephesinde cumhuriyetçi- miştir. tedirler .ı 

Yine ayni mahafilde söylendiğine muşlar ve buraad 3 saat kalmışlardır. · . . çok su götüren bir bahs olmuştur· 
göre. İngiltere bu mesele hakkında lerin bazı siperlerini işgal ederek hat- Yeni fiatlar, şubatm birinci günü . . 1 HARICIYE VEKİLİ . eli 

sabahından itibaren tatbik olunacak Fakat Eskışehırden kalkan muhte- H . . V kil. R .. a·· A Ya Söylenmek istenip te söylenmıY 
Berlin ve Roma ile de temaslarda bu- larımızı lsliıh ettik. 400 esir aldık ve - ancıye e 1 uş u ras, - 1d ıs· 

tır. lit marşandiz treni, yolda tren vagon- lovoda kısa bir müddet kaldıktan bir fikir vardır. Yani bizim es 
lunacnk ve İspnnyn vüzündcn Avru- 7 düşman tayyaresi düşu-rdük. b. · · .1 - d b' b ki b lunll • 

J larmı birbirine bağlıyan kancanın sonra Milletler Cemiyeti içtimnına ırımı7..ae agız a ır a 8 u 

A•mmıııııım1111111111mmeııuııııuıırm1Utl:llkllllllllllallllhlllHlllllhhllllltllllallllllltllrll"""b'"'•llllllellllntnmtllm-·"ıı"mııu':·:ıım-u Bu"fu"n Mısır kopması yüzünden İnönünde devril- iştirak etmek üzere Cenevre'ye gi- yor ki bir tarafdan İtalya ve Alnı(:. 
ya ile dostluğu ilerletirken diğ<'r 

mış ve yol kapanmış bulunuyordu. decektir. 
raftan da Londrayı unutmam:ı 

ltılllltltllllflllllllllllltlllllltlltlllttHlltllllltlllltttltllUtllttıltıtUlltlHUltflltıUHUIUllHIUHI ftlUlllllhHllllllllHlllUltlrtlHllllAlttttllt• düşünenler dillerinin altındakint f' 

daha le edecek m i ? Ayakda Tevkifhaneye Eroin ~~:::uz:v~::~~:~~~~~erisıah~u:!~~ 
( l inci sayfadan devam) İngiliz nüfuzu ve tesiri altında ol 

Londra, 21 (Son Tel-rden dördüncü krüvazürün yeni Ze- yarın da ayni heyecan ve şiddetle SÜ· sokmıya ı la duğunu söyledikleri cenevre mür. 
graf) - Japonya var lruvvetile ye- Janda'yı zıyaret ettikten sonra avdet recektir. ça ışan r scsesinin bu nüfuz ve tesirden kur· 
ni bir Çın devleti kurmıya aid pro- edeceği malCımdur. Kral, Kraliçe ile dün gece saray- tulması demektir. 
jesini tatbik etmiye çalışıyor. Japon- Deniz mahfellerinde söylendiğine dan bir arabaya binmişler, halkın dü- (Birmcl ı:rı1ıifeden devam) ı edilere mahkemeye verilmek üzere Şimdiye ka<Jıır, hele şu altı yed1• 

ya bu programını bahardan önce ta- göre, üç krüvazörün Singapur'da ve- ğün münaseb:~~lc yapma~ta olduk- 1kerrem de kala~al~ğa karışarak kaç- evrak tanzim edilmiştir. ne içinde Milletler Cemiyetinin ı 
hakkuk ettirmek gayesini güdüyor. ya Amerikan deniz eksperlerince, A- ları tezahratı gondermek uzre şehrde mıya niyet etmıstır. Memurlar, Ra- 1 Ötedenberi Tevkifhanede zehirli lfıhmdan bahsedildiği çok işitild 

Harb vaziyetine gelince, bütün cep· merika Uzak Şark filosunu takviye ansızın bir gezinti yapmışlardır. Hiç mazanın derhal. maddelerin ne suretle tedarik edil - Cenevre kürsisinde söz söyliyen bıt' 
helerde, bilhassa merkezde Çinli - etmiye karar verdiği takdirde mü • kimsenin, hatta hükumetin bile ha- - Bana bunu Salimin metresi Mü- diği hakkındaki uzun araştırmaların zı hatiplerin muhtelif projeleri difl' 
lerle siddetli harbler devam etmek- kemmcl bir deniz üssil addedilen Sa- beri olmıyan bu gezinti esnasında kerrem verdi. bu suretle ipucu ele geçirilmiş bu- lenmiştir. 
tcdir. Henüz bu harblerde ne beriki, igos'da kalmaları muhtemeldir. Bu- Kraliçenin peçesiz olarak Kralın ya- Demesi ve kadının kalabalığa ka· lunmaktadır. Yeni romanya hariciye nazırını 
ne öteki taraf ka:tanmış sayılabilir. nunla beraber bu husustaki haberler nında yer alması, bilhassa nazan v _ • Emniyet Kacakçılık Bürosu Şefi • bu mevzu etrafında çok şeyler sÖ'' 

BOYKOTAJ YAPILACAK MI' t ·a ed'l · t· rışmıya ugrarması uzerıne derhal ko- • . . . d b' D a·ınne · resmı>n eyı ı memış lr. dikkati celbetmiştir. Bu hareket, kra-
1 

M .. k . d nin devamlı mesaısı sayesın e ır liyeceği anlaşılmaktadır. en 1"'· 

Londra, 21 (A.A.) -Trad Unyon· TAYYARE GÖNDERİYORLAR Iın dün de haber verdiğimiz gibi, şuşan memur ar u erremı e ya- derd halinde mevkuf ve mahkumla- göre nazır şimdi Cenevre mUesse~e-
lar ile işçi partisinin Japon mallan- Vaşington, 21 (A.A.) - Kara or- memlekette teccddüd ve isllihat yap- kalamışlar. Emniyet Direktörlüğüne rın hayatını zehirliyen bu keyfiye • sini iyiden iyiye tetkik etmektedıt'· 
na boykot edılmesi için, yaptıkları dusuna mensub Ultra mooem bir mıya kat'i surette azmetmiş olduğu- götürmüşlerdir. tin de halledilmesi için tahkikatı de- İsiahtnn bahsetmek onun için ke~: 
toplantı sonunda hiç bir tebliğ ne.ş· bombardıman tayyare filosu 1 ŞU· nu göstermekte olup Mısırda kadın- Mükerrem, burada suçunu inkar rinleştirilmektedir. disinin ortaya müsbet, ehemmiyet 
rolunmamıştır. battan itibaren Kaliforniyadan Ha· ların açılmasına doğru ilk adımdır. etmek istemiş, fakat Ramazan'ın if· Şimdiki tahkikat bu şekilden baş- bir proje koyması her tarafta bele •• 

Bu mesele hakkında bir karar ve- wai adalarına nakledilecektir. Bu tay· Düğün münasebetile bu sabah Mı- şaatı karşısında itiraf mecburiyetin· ka kanallarla da zehir tedarik edilip lenmcktedir. Çünkii İslfıhtan bahı;et 
rilınesi, Trad Unionların İşçi Partisi yareler vapurla taşınacaktır. sır ordusu Kahı.rede ı·1k defa olarak d k 1 . t 1 t f ..... ek kolaydır. Fakat kolay o1mı"ıırı e a mıştır. edilmediğinın araş ırı ması e ra ın- ... iJI 
Komitesi bu partinin parlamento gru- BtR TAVSİYE bütün teşkilatile muazzam bir geçid İki suçlu hakkında tahkikat ikmal da ceıcyan etmektedir. şey islfih edilecek bir müessese iç 
pu aradında yapılacak umumi top • Tokyo, 21 (A.A.) - İyi haber alan resmi yapmıştır. Bu gece sarayda bir tam bir çare göstermektir. 
l?ntıya bırakılmıstır. . mahfeller, Japonların geri çağırılan suvarc verilecektir. • • •• d b • Ahmet Ra~ 
JNTİKAM ALMAK ISTİYORLAR Tnkyo'daki Çin sefiri Luchihying'e Bir Uırafta halk, bir tarafta ÇO· Fe r·ı koyun e 1 r 
Tıcntsin, 21 (A.A) - 10 Çinli İn- Çinde yeni bir rejim kurulmasmn çn- cuklar. diğer tarafta Kralın emir ve 11 A 1 d b • 

gıliz mıntakasına girerek Mançuri'de lışmasmı tavsiye ettiklerini bildir - parasile fakirler büyük bir neş'e t- Cesed bu 1 un ıvıes u ır 
eski çete harblerini idare etmiş olan mektedlr. çinde eğlenmekle vakit geçirmekte- U A 'ı""ka"' h 
general Litunun evine gitmişler ve Sefir, oğlunun tavsiyesi üzerine bu dirler. l Y l 
generali gormck Jstemislerdir. Gc • teklifi reddetmiştir. Bu tezakürat pazar akşamı sona e- 11 11 • .. 
neralin Hankov'd olduğunu öğrc - İDAM EDİLENLER recek ve pazartesi sabahı kJnl ve krn· Bu cabah saat 10,30 a doğru Feri- ,bulunmaktadır. İlk tahkıkatta bir el- lVl erQSl ml 
nınce derhal karsılarındakılere ta- Hankow, 21 (A.A.) _ Röyter Ajan- liçe bal aylarını geçirmek üzere ma- köyde Tepeüstü ednen semt civarın· nayet vak'ası karşısında bulunuldu- Ankara, 20 cTelefonla~ _ Dahili' 
bancalarla ateş etmisler ve genera- sının muhabirinden: likanelerine çekilecekler ve bu kra· da bir boşlukta başında kanlar bu- ğu hissi mevcuddur. Cecedi muaye- ye Vekili ve Cumhuriyet Halk pıır· 
lin bir yeğenini öldürmüşler, diğerini Vazifeelrini yapmamakla itham e- lın doğum günü olnn on şubata kn- ıunan bir insan cesedi mevcud oldu- ne eden Adliye Tabibi Enver Karan tisi Genel Sekreteri B. Şükrü l{ıı)'11; 
ağır surette yaralamışlardır. Başka dilen dokuz kişi idam edilmiştir. İdam dar devam edecektir. On şubatta do· ğu Kurtuluş po1isine haber verilmiş- ölümün bu yaradan olduğunu tes- nın kızı Bayan Bisan Kaya ile sabi 
bir kişi de hafif yaralanmıştır. edilenler meyanında bir kolordu ku- ğum münasebetile yeniden şenlikler tir. bit etmiş, cesedin Morga kaldmlma- Adana valisi merhum Mümtaz 511· 

AMERİKA GEMİLERİ mandam, bir divanıharb hakimi, iki yapılacak, bundan sonra Mısır eğlen· Zabıta, vak'a mahalline gidip ce- sına lüzum görülmüştür. vut'un oğlu İlhan Savut'un nik~tı: 
Vaşington, 21 (A.A.) - Bahriye alay kumandanı, bir de posta ve tel- ce bakımından sükunete kavuşacak- sedl muhafaza altına almış ve Müd- Hadiseye Müddeiumumi muavin- ları bugün Belediye dairesinde ) 11t 

Nezareti yeni deniz üssünün açılma graf yüksek memuru vardır. İsim tır. Mısırda siyast faaliyetlerğ dahili deiumumiliği vak'adan haberdar et- lerinden Feridun Bayana vazıyed et- pılmıştır. Bu törende Büyük :r.-nııe 
merasiminde hazır bulunmak üzere tasrih edilmemiş olmasına rağmen islahat, on şubattan sonra yapılacak- miştir. miş, polis cephesindeki tahkikatı da Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, ~ 
Singnpur'a gönderilen üç krüvazörün Chantoung valisi Hanfuchu ile gene- tır. Cesed, orta yaşlı bir adama aid 0 • İkinci Şube Komiserlerinden Abdur- vekil Celal Bayar, İsmet İnönü, /ı; 
Pera1 Harbour'n ne zaman dönecek- ral Feng Yuhsiang'ın idam edilenler KONSOLOSHANEDE SUVARE lup başında derin bir yara mcvcud rahman derinleştirmektedir. liye Vekili Şükrü Saracoğlu, Müd= 
lerini bildirmemiştir. Fakat bu ge • arasında bulundukları zannedilmek· Düğün münasebetile şehrimiz Mı· ,..., ..... "-Ht""111""""'""'""""111""""'"'""'""""'111"-'!''"',.,'"""'0"'""'1111" ... 111"11"'""'"111'""""'"11111: "11' faai Milliye Vekili Kazım Öıal~, ~8' 
rnilere Sydeney'e kadar refakat e- tedir. sır konsolosu dün akşam bir suvnre yırtık ve pasaklı Istanbu 1 kısa hı liye Vekili Fuad Ağralı, .Maarıf i1' 
-============================ vermiştir. • • • r kili Saffet Arıkan, Ha~ı~iye ye;,. 

Fr ~nsa'da - manda yepyenı hır şehır ol uya Rüştü Aras. tktıs~d vek~ı şa~il' " ~ Borsa ve altın işleri za r sebir, Nafıa Vekıli Alı Çetın~8ı. 
Altın alım ve satımı hakkında neş- U1us gazetesi, bu sabah ~ıkan sa- dünyanın en güzel tabiatile dünya- Gümrük ve İnhisarlar Vekili .Alı. p.· 

- . . . . ' T han Sıhhiye Vekili HulQsı 

K b • v k :edilen kara.rnam~nin tatbikına. aid yısındaki gündeliğini fstanbula tah- nı nen nazik ve sevımlı ınsanı olan na ar • sl yük ~ a 1 n e sa g a ay 1 yor 1şlcre, kambıyo milrakabe hcyetı mü· sis etmiştir. Ulus bu makalesinde ez- İstanbulluyu medeni bir çercevenin la taş ile bir çok mebu . ar.. ıcıll 
d h " S lih d"l · · K ortasıııa alac"k ve merkez İstanbul memurlar ve her iki aılenın ya·•' uru a ı memur e ı mıştır. en- cümle diyor ki: ... 

1 
Jll"1 

d . · · l · h kk d a· k · ı ı 1 B v Ad 1 y akraba ve dostları hazır bu un İ'' ( 1 inci sayfadan devam) müessir olacağı ôşikar görülmekte- ısı yenı ış erı a ın a ıre tı a • c İki gün evvel Dahiliye Vekfıletin- olmak şarti e ogaza, a ara, a- ·ıe ~ 
}ardır. Başvekil Celfıl Bayar ı .. 

Paktlara ve Milletler Cemiyetine kar- dir. mak üzere Ankara'ya gitmiştir. de İstanbulun yeni J)Ianını Büyük lovaya, Bursa •a doğru işliyecek seri Ö ik' gc•· 
Al Ü 1 k met İnönü ve Kazım zalp, · ı 

c:ı sadık davranmak. M l llf m üdafaa tın zerne muı:ıme e yapma is- şef gözden geçirmiş ve beğenmiştir. nakil vasıtaları, bütün o mıntakayı ·cesıı .,. cin nikahlarında şahidlik vazı 
Kabinenin programı Mebusan'da Faris, 21 (A.A.) - Dünkü kabine tiyen bankalar bu heyete müracaat Kısa bir zamanda İstanbul, yırtık ve hem bizim, hem oraya akın edecek 

başvekil Şotan, Ayanda bacvekil mu- edecekler, Maliye, bunlar arasından pasaklı kılıg-ından kurtarılarak Av- yabancılar için paha biçilmez bir tu- ifa etmişlerdir. ...A'tidiJ' ~ · içtimaındaki müzakerelerin büyük İlhan Savut, Ajans Umum .ıv• •1, 

nvini Daladiye tarafından okuna- bir kısmı Milli müdafaa meselesine bir kaçını seçecektir. rupanın biiyük, temiz ve bayındır şe- rizm merkezi haline koyacaktır. rü Muvaffak Menemencioğlu ne Pe' 
Caktır. Diğer taraftan Borsanın Ankara'ya hı·r1erı·nı'n arasınn katılacaktır. deJ1 tahsis edilmiştir. Kara, hava ve de- Bütün bunlardan başka plan plan riciye Umumi Katibi Numan .ın b 

Kabine Sağa do)\ru ka"·dığı cıhetle . ·1·h1 nakli meselesi etrafında görüşmek Liman, gar, antrepo gibi mide na- d . ve 
6 J nız sı a anma programlannın bir sı- - k , . 1 b mefhumu, plan disiplini ve ahlakı, mencioğlu'nun hemşire za esı. ·dı"" 

ı A d k . . d b' . . . . _ uzere An ara ya gitmış o an orsa- siyesine aid cihazları yerlerini de- fidı • 
par Hmento a e serıvet temın e e ı· raya getırılebılmesı için mudafaa na- 1 d.. B kil .1 M r V k' Türkü orta Asyalardan yanıbaşına çe· yük şair Namık Kemal'in ha 
lecektir. Çünkü mutedil sağlarla Mer- zırına Harbiye, Bahriye ve Hava ne- cı ar, un aşve 1 e a ıye c ·ı- ğiştirecek, büyük ve yeni caddeler . -·-
k , • 

1
1imiz tarafından kabul edilmişler - ve nenic: meydanlar vapılarak essiz ken bu gövdeye elbiselerin en güze- bU #' 

ez grupları Şotan a müzaheret va- zaretıerini kontrol etmek hakkının d' B 1 • kl . . - 1 ~ ~ ... lı·nı· gı·yaı·recektir. Bunun manası, İs- * Nöbel sulh mükafatının , 1 .ı t i l rd. V d d Ş h ır orsacı ar ıste erını sov emiş- camiler ve abideler tepsinin üze - - ve• ue m ş e ır. u vaa a otan'ın o- verilmesine kaıar verilmic:tir. Hava · d ne sabık Habeş İmparatoruna 
'el d h.l. ı· ld ~ ' ler, bu hususların te kik edileceğine rı·nde gibi mevdana çıkanlacak, plôj- tanbulun kendine göre müstahsil ol· 

rı • a 1 ı ve ma ı siyasette a ığı Harbiye ve Bahriye Nezaretlerinin 1 J mesi mevzubahs olmaktadır. 
dair vandlar almış ardır. Ayni za- lar, gazinolar, oteller ve parklar masıdır.> 

voziyetten ileri gelmektedir. Ayrı- hususi projeleri olacak, fakat bunla- manda mevcud 18 ı:;centenin olduğu ==================== ,-
1 

1 ::,~6 1 ııcrl ı · HS3 ,<J ııC 
ca kabineye dahil parhlerin de Mec- rın Daladier riyasetinde teşekkül e· gibi Ankara'ya taşınmalarına muva- 1 Zilkade 1. Kanuıı 
lis'de 184 mebusu vnrdır. Merkezin decek bir heyet tarafından tasdiki la- fakat edildiği kendilerine bildiril - lngiliz hava kuvvetleri 1 KO ,OK HABERLER 19 s. __..,,d1, 
50, mutedil sağların da 60, 70 kişi· zım gelecektir. miştir. - ; 
lik bir grup halinde kabineye rey VC• o kadar kuvvetlendı" kı" * Bir Fransız gazetecisi Alman- Yıl l!:ı.:>8. Av 1. Gun21, K sırıt General Gamelin, Milli Müdafaa ,. 
recekleri hesab edildiğin& göre Şo- erkanıharbiye şefliğine ve umumi Nazırn HlkmPt t evkif e d ' l di vanın yeni ve büvük bir dar~.e h~- 21 1. K Gnu n ~ CU~ 
tnn istediğinden iyi netice alacaktır. müfettiş Jnconnet de bu tecckku"lu··n zırladığını, bunun yakında surprız 

k Ş k b. . • . 1• -s Şair ve muharrir Nazım Hikmet, M e v cud hava m eyd an•· 1 d k ğ ı b Anca , otnn a ınesı ıçın par amen· umumi kfıtibliğinc tayiR edilecek • şek in e ortaya çı aca mı 18 er ver-
to haricinde tehilke vardır. Çünkü komünistlik tahrik5tından suçlu ola- nın Uzerinde .ayrem mektedir. 
Şotan'ın bilhassa harici siyasette İn- tir. rak dün akşam tevkif edilmiştir. u r u .;u ı-ıpı lamadı * Eminönii istimlnk işi Nafıa Ve- -

UllhllUIUtıııtunnıHHllUtftll&&lll•HhHlllllUllHtltttJIJhJlltrrtt• ~ 

giliz ve dolayısilc Alman dostluğu- K JI • d Londı·a, 21 (A.A.) - Heııdonda her kaletince ıdare edilecektir. 
nu Uıkib etmesi ve Moskovnnın prog· Q e j yangının a Maden dlre!(törferlnln sene yapılmakta olnn hava bayramı *Akay Müdürü Cemil, Yalovn'ya 
ramile hareket etmemesi yu-zünden oı 1 47 k bir pro testosu 'gitmiştir. t bu sene hava nazırı tarafmdan kal· -
komünistler ve bunların arkasında en er ye Çf 1 Londra, 21 (A.A.) - Bütün maden --

cemiyetleri direktörleri, bu cemiyet· dırılmıştır. Buna sebcb olarak ~im- ,ı H nnlsl do~. ru bulunan Amele Konfederasyonu, bil· ~ ~ 
Ottavn, 21 (A.A.) - Resmen bil- ]erin birleşmesini mecburi kılan ka- diki çok kuvvetli tayyaı elerin toplu Hava Kurumu Başkanı Fuad But-

tun kuvvetlerile kabineyi düşiirmiyc 
h b dirildiğine göre Saint Hyacithe kol· nun liıyihasını şiddetle protesto'va olarak uçuşlarına Hendo~ tayyare canın sıhhi sebcblerdcn dolay ı i5ti-veya her sa adaki icraatını geri ı· ,, 

raktırmıya çalışacaklardır. Bu çalış- 1eji yangınında 47 kişi ölmüştür. Cc- karar vermişlerdir. Direktörler, böy- meydanının ne cesamet, ne de mev- fa ettiği söylenmektedir. Fakat di-
rnaların kabinenin uzun ömürlü ol- sedlerden 25 i bulunmuştur. Diğer- le bir karar hukiımet sosyalis~hğinc iki itibarile müsnid olmadığı ~österi- fr"r bazı mehnfil bu haberin asılsız 
mamasında rol oynıyacak derecede leri henüz ankaz altındadır. yol açac:ıi{mı ileri c;firih-orlar . Jiyor. ,,,, ; •nu iddia eylemektedir. 

Vakiti ar Vultl E• 
cı:ı. 

1 a· 

Güaeı 7 19 2 

Öğla 12 25 1 

lKuıJI 14 57 9 

Ak4.:& a 17 12 1l 

\alsı ld 48 
ı 

lmsu 5 38 ıı 
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Veni Bir Mesele lnuilferenin 
- • • Müdafaası 
Alman devlet Reısı Romada Yeniden·- Eşyalardan fanteziler 

italya kral~ ile görüşecekfakat ı~~~fJ~ fabrikalar• 
ır--=======================~==============" _, Londra 20 - İngiliz kabinesinde 

Burmal ı sütun anlatıyor 
Fi LO il Yazan: 

Katoll.k kı·fı"sesı·nı·n b olan p harbiye nazırından başka diğer bir 
aşı a Payı nazır daha vardır ki bunun vazifesi 

memleketin müdafaası için lazım o- Daha beni karşıdan görür görmez •- Hakkın var delikanlı, bunlar 

V k d 
lan vesaiti hazırlamak v ·· d f a dile geldi. .Anladım, dedi. Bugün Üniversite kürsisinde ezbere oku· afi an a ziyaret edecek mı• işlerini gören bütün neza:e~:r :r:. sıra bende.• Tarihin bu !;>aşsız yadi· nur da buraya kadar gelerek bana 
sında irtibat vücude getirmektir. Bu giırile baş başayım. Ben sormadan da bir defa cöyle mi?• diye sorulmaz. 

k ? 
ti t ·a in h d · k başsız başından geçenleri anlatıyor. Hakkın var .• 

etml•yece mı• • :r~u:V:ı~ri~e~dare a:::n :e~~re~: Fakat Sultanahmed camiinin altı Sustu, derin bir düşünceye daldı. 
minaresinden, saj!ımızda ve solumuz· •- Gücendirdim mi acaba seni?• 

"====,,.===--=--=========~~==,=======--,========--==z= ... = !erin nazırlarından başka kabinede dlğer bir nazır daha bulunmaktadır. daki iki Mısır sütunundan başka din· Dedim. 
------~-.a··-~'-'·-- ı mihverinin Avrupada oynadığı e liyenimiz yok. Park tenha. Etrafta •- Yok efendim ne münasebet 

bemmlyetll, faal rolden bahsedilen Şimdi Nevil Çemberlayn kabine· tek tük gelen geçen varsa da onlar geçen gün buraya' gelen iki mektebll 
bir zamandır. Onun için Sinyor Mu· sinde bu müdafaa nazırlığını Sir To- da topu dairesindeki işleri için acele kızı hatırlayıverdim de şöyle gösle-
solini nasıl Almanyaya gittiği vakit mas İnskip görmektedir. Nazır geçen acele gidiyorlar. rim daldı. 

Muaollnl 

Rllinadan yazılıyor - İtalya baş
vekili eylfilde Almanyayı ziyaret et· 
miştl. Tabiidir ki Alman devlet rei
si de bir gün Romaya gelecek. Fakat 
bu ziyaretin vakti henü zkat'I olarak 
belli değil. Mayıs ayında diyorlar. 
Bir de bu ziyaret o kadar zannedil· 
diği kadar basit olmıyacak. Çünkil 
Her Hitler'in Alman milli sosyalist 
fırkası reisi sıfatile mi, yoksa Al • 
rnanyanın devlet reisi sıfatile mi f. 
talyayı ziyaret edeceği de henüz kes
tirilmemiştir. Fakat en yakın olan 
ihtimal tabii Her Hitler'in fırka re-
isi, devlet reisi gibi bütün sıfatlarile 
İtalyayı ziyaret edeceğidlr. Bu teş· 
rlfat meselesinin nereden çıktığını 

tıktığını soranlara verilen cevab ŞU· 
dur: Her Hitler yalnız fırka reisi de
lildir. Yalnız Alman kabinesinin 
başı da değildir. Bütün Alman dev· 
!etinin reisidir. Bu takdirde ise t. 
talyaya geldiği zaman İtalyan dev· 
!etinin başı olan kral Üçüncü Vik· 
tor Amanuel ile görüşecek demek· 
tir. 

Her Hltler hatıralardadır ki 934 
yazında da İtalyaya gelm~, Vene· 
ilikte Sinyor Musolini ile görüşmüş
tü. Fakat İtalya ile Almanyanın o 
zamanki münasebetlerinin şekli ne
rede şimdiki bal nerede?. Sinyor Mu-
1<>lini o zaman Almanyaya taraftar 
ve Versay ağırlıklarından kurtulma
lı için Almanyayı müdafaa ediyor
ilu. İki tarafın bugünkü münasebatı 
tiç dört sene evvel böyle başladı. Fa· 
kat bugünkü şekil artık Almanya • 
İtalya dostluğunun vardığı son de
recedir. Bugün yalnız iki tarafın 

ilostluğundan değil, Berlin • Roma 

en hararetli bir surette karşılanmı§ gün söylediği pek şayanı dikkat bir - Neler ııördüm neler? Diye baş- Dedi ve devam etti. 
ise Alman devlet reisi de Romaya nutkunda İngilterenin silahlanmllk ladı ve Bizans tarihini baştan başa •- Bak dedi sana şunların hika· 
gPldiği zaman öyle canlı karşılana· için nasıl geceli, gündüzlü çalıştığı· anlatmıya koyuldu. Hipodromda şah- yesini anlatayım. Bunlar, bir hafta 
caktır. nı anlatacak tarzda beyanatta bıılu· !anan Bizans kısraklarından, At mey- kadar oluyor bir gün öğle üstü -ga· 

Bu böyle olmakla beraber diğer narak demiştir ki: d~nında kesilen kellelerden büyük liba yemek teneffüsünde- bana gel· 
mühim bir mesele vardır. Henüz y !makta 

1 
t t·· bır talakatle ve vukufla bahsediyor. diler. Etrafımdaki parmaklığa daya· 

B - apı o an ayyare mo or- y d • d . 1 • b' k .. ··k k k unun halledilmediği anl3Şlhyor. 1 . . ikt lk' tah . 1 d / aşa ıgı evır erın ırer uçu ro- nara çantalarından çıkarıp birer 
H H . 1 R ld erının m arı evve ı mm er en k" . . . k t 1.. . .b uk d d . ed" . er ıt er omaya ge iği zaman . . . .. . ısını çızere a ıının acaı m a • san uvıç y ıler, dertleştıler. Sarışın 
Papa ile görüşecek mi? ç~ktur. Bunla~. ~~gılız ~torler~. • deratını sayıp döküyor: kız esmer kıza yaşlı bir adamı sev-

Almanya ile Vatikan arasındaki nın ne kadar ustun oldugunu gos· - Biz, diyor, birbirlerine kenet· diğini anlatıyordu. Amma öyle ha· 
gerginlik tamam ile ortadan kalkma- !ermiştir. Tayyarelerini yapmak Ü· lenmiş üc vücud, tek vücud halinde ı raretle anlatıyordu ki taşardın. 
dan Almanya devlet reisinin kato- zere mevcud olan fabrikalara yardım bunların hepsini gördük. Fatihin İs- cGerçi diyordu. Elli, elli beşlik var 
lik kilisesinin başı olan Papa lie gö- etmek üzere vücude getirilmesine tanbula girdiği günü şimdiye kadar amma öyle dinç, öyle temiz, şık ve 
rüşmesi mümkün olacağa benzemi- karar verilen fabrikalar da tamam hiç bir tarih kitabında okumadığım avrupai bir adam ki, bukle, bukle 
yor. olmuştur. Yalnız birisi kalmıştır. şekilde anlattı. beyaz saçları var bayılıyorum be-

Fakat yıl başında Her Hitler tara- - Artık ihtiyarladık. Bütün bildik· yaz saça .• 
fından Papa on Birinci Pi'ye tebrik Loid co .. c'un yll !erimi unutuyorum. Bir bunakla ko- Esmer kız dudak büktü. cAnla-
gönderildi. O da cevab yazdı. Al • nuşmaktan ne anlıyacak.;ınız sanki? madım. dedi ve mavi poturlu, mavi 
manyada katolik kilisesi aleyhindeki dönümü Başlarıını kaybettiğim gündenberi gözlü bir manav çırağma karşı olan 
cereyan malüm iken bu tebriklerin • Londra _ Eski başvekil Aold Corc hafızamı .da kaybettim. Size anlattı- zaafını ballandıra ballandıra anlat· 
gönderilmesi üzerine iki taraf mü- eşi ile beraber evlendiklerinin ellin· ğım şeylere pek itimad etmeyin. Ya- mağa başladı .• Kestane tartarken O· 

nascbatının iyileşeceğine hükmeden· . ıl d"' - .. .. t ,.d ed kt· rısı doğru ise, yarısı da yalandır. Bu nun öyle bir terazi tutuşu var ki ba· 
cı y onumunu es ı ece ır. 

!er çoj!alrruştır. yalan dünyada ben de yalanla doğ· yılıyorum.• Dedi. Öteki yüzünü ek· 
Fakat bu mesele halledilmekten Vaktile genç bir avukat iken evlen· ruyu artık ayırd edemez oldum. Ku- şitti . • Mavi potur ve terazi anlamamı 

aaha çok uzak görünüyor. Her Hit- miş olan Loid Corc bugün yetm~ sura bakma delikanlı! dedi. Dedi. Epey münakaşa ettiler. Diye-
ler'ln İtalyayı ziyareti mayıs başın- Hltler dört yaşındadır. Kendisi 1890 sene· Gülümsedim. bilirim ki bir sanduviçi tam bir bu· 
da olacağa benziyor. Bu ziyaretin sağlamlığı gösterilecek, !ıaıyanın slndenberl fasılasız surette memle· - Sizin hatıra defteriniz yok mu- çuk saatte yiyebildiler. 
bir yıl dönümüne tesadüf edişi iste- Afrikada büyük bir impıiratorluk kelinden meb'us intihab edilmekte dur? dedim. Esmer kız öyle ateşli, öyle hara· 
nlyor. Çünkü 6 mayıs 936 da İtalyan· (V.V.,nq 7 net eog/aıla) dir. - Amma da yaptın ha evlad! de- retli idi "ki. İkide birde. 
lar Adla Ababaya girmişler, 9 mayıs- dl. Gerçi biz artık kendimiz masal - Ah diyordu. Onun kolları ara· 
ta da Sinyor Musolinl artık Habeşis- s olduk amma hatıra defterlerimiz bin sına atılıvermcmek için kendimi öy· 
tanın alınarak İtalyanın Şarki Afri· ı•nema ve dans bir lisana tercüme edildi. Tarihlere le güç zaptediyorum ki .• 
ka imparatorluğunu 'urduğunu ilan kondu. Matbaa lcad edildikten son· Aradan bir kaç gün geçti. önüm· 
etmişti. Bu sene ayni tarihte bu yıl ra te"l<sir edildi. Her kütüphanede bir de bir hususi otomobil durdu için· 

dönümünde pek parlak merasim ya· Dansın incelı"k 'erı·nı· meg ..,ana tane bulabilirsin yahu! dedi. den tek gözlüklü, altın başı baston 
pılacağını ıöylemeğe hacet yoktur. li UI •-Ey anlat bakalım• dedim. elinde, kadife şapkalı bir yaşlı er • 

Her Hitlerin İtalya ziyareti niçin k • l f Burmalı sütun başladı anlatmıya: kekle o sarışın kız çıktılar. Dikill 
bu tarihe teııadüt ettirilmesin? Bu Çl aran SlnemQ 0 muş Ur• •- Delikanlı! Derler ki Yunanlı· taşları dikkatle gözden geçirdiler. 
vesile Bertin - Roma mihvertnın y T f Si h l lar, İranlılar kavga etmişler, onları Kız ona tarih dersinde öğrendiği 

azan : u an pa yeminşler. Ve aldıkları aHltı harbi· b4" çok şeyler anlattı. Yaşlı erkek 

XI Plus 

Hareketin çılgınlığı, güzel ve a· ıcük, oyuncak piyanoların üstüne çık· yeyi eriterek de beni vücude getir • dinledi ve benim önümt! gelerek dur• 
henkli vaziyetlerin hendesesi olan, mııı danseden zeki bir ayna oyunu mlşler. Şimdi güya benim kanımda dular. 
tnsan gözlerinin görmesi, mestolma- sayesinde bize sayıları sayılmıyacak acem mitralyozlarının mermileri do· - ·Bu dal dedi. Bizanslılar zama· 
111, bol rengi ile sahnede oynanılma· kadar çok gözüken dansözlerin ha· !aşıyormuş. Yalan. nında ..• 
sı için yaratılmış, binlerce senelik kikati rüya ile karıştırarak efsaneli Ben .anasına babasına pay. ver· Erkek sarışın kızın kolundan tut· 
dans gizü inceliklerini, esrarlı ritmi- oyunları!., diği için kader tarafLıdan kaskatı e· t.u. 
mi, zor ve karışık makanizmasını si· Misaller o kadar çok ki.. Sinema ile dilmiş üç hemşireyiz. Bir vücud ha· - Yeter dedi. Yoldan geçenlerle 
nema sayesinde ııluorta meydana dans yapışık kardeşlere benzer. İ· !inde senelerdeııberi böyle yaşıyo • biraz ötede bekliyen şoförü hiçe sa· 
koymuştur. Gözümüzün hiç bir va· kisinin de esası harekettir. Güzel ve ruz. Bir müddet Delli Alpullon ma- yarak kızı kendisine doğru çekti ve 
kit göremiyeceği en küçük jestleri, ahenkli hareket! İçinde dans sahne· bedindeki altın sehpanın altında l:al· dudaklarından öptü. Otomobillerine 
en belirsiz sarsıntıları bile kaçırma- si olmıyan film gördünüz mü hiç?· dım. Sonra beni burada çeşme ola· bindiler, uzaklaştılar. 
dan film üstüne tesbit ederek man· Böyle bir film aramak için zihnini· rak kullandılar. Kimse buna inan- Garib tesadüf biraz sonra esmer 
zara çekme makinesinin objektifi on- zi yormayınız! Bugün dans ve sine- madı halli altımda Boztuğan keme· kız yanında mavi poturlu, açık gri 
!arı rahatca maroken koltuğa kuru· ma blriblrlni tamamlıyan, biribirine rine kadar giden su yolunu göster· kasketli, geniş omuzlu, atletik bir 
larak görmemize sebeb olmuştur. lazım olan bir vücud haline gelmiş- dim Yine inanan olmadı. Beni bura· delikanlı ile yanyana salına salına 

42 inci sokak filminde buzlu canı tir. ya Büyük Kostantin getirdiği za • yanıma kadar geldiler. Çeneleri oy· 

üstünde danseden dansözün yeni a. En zengininden en fakirine kadar man ... > nuyordu. Bir şeyler yiyorlardı. 
1 Ş b. · k ğ ll •- Canım bunları bırak şimdi. Delikanlı: 

çı mı ır çıçe yapra ının sa anışı herkesin gözü önüne yaytığı ori ji· . . . . 
duygusunu veren fevkaliide sahnevi 1 ·· u· şıer· h" f t k Geçmışe mazı. Sen, yem bır şey var (Devamı 6 ncı sayfada) , na gor ı, ıç ırsa açırmıyan h b 
h t 1 m Ya k . . . . mı? Ondan a er ver.• a ır ıyor usunuz... geçen ış objektıfı ile sınema dansın dünya ü~- b. . 1 t b 

1 sinemalarımızdan birinde oynatılan tünde yayılmasına r v b 1 . •- Başlarımdan ın s an u Iİ· 
revü filminde gördüğümüz on, yir· ' e aç u masına sarlatika müzesinde seyircilerle a.· 

. tu k k .. 1 k b b çalışırken, dans da boş durmamış si· 1 d" Öt k" 
mı, o z, ır guze ızın era er oy- • ay e ıyor. e ı ..• > 
nadığı, zıpladığı, sıçradığı sahneler- nemaya lazım can ve hayatı vererek •- Bırak şu tarihi işleri canım. E· 
de mermerden daha beyaz deri ile onun yükselmesine, değişik olması· mil Fage der ki tarihin faydası hiç 
simsiyahgölgenin yarattığı gıcıkla- na çalışmıştır. bir şeye hadim olmamaktır Şöyle 
vıcı tezad!.. Yineayni filmde küçü· (uevamı Yedinci ıagfada) tatlı tarafından aç da dinliyelim• 

• • 
••YAR_!!! ---

Zabit Kasketi 
Yazan : Goster Derys 
Çeviren: M. Atakcr 

Fakat, bütün bunlarla beraber tali de Uzun. yaşlı değildi? .• Halbuki, ben ölümü aradan aylar 
geçtikten sonra öğrendim. Her hafta konağa gidi· 
yordum Nazlı'dan başka kimseyi bulamıyordum. 

Nazlı da bana: 

Tali, sahibi olduğu insanın perçeminden yakalayıp 

da: 
- Yürü ... 
Demedi mi? boş. Feliiket biribirini takibediyor. 

Hem •de öyle çabuk, öyle amansız, öyle fasılasız ki., 
Böyle olmasa ikinci senenin içinde babalığım da öl· 
mczdi!. 

Zavallı adamcağız hanımın kederinden kendini 
yiye yiye bir buçuk sene içinde iğne ipliğe döndü ve 
en sonra şiddetli bir kalb buhranile birdenbire dün· 
yaya gözlerini kapadı. 

Bu ölüm de ne tuhaf oldu?. Bir perşembe akşa
mı mektebden çıktım, çantam aferinlerle dolmuştu. 
Hoplıya, hoplıya, sevine sevine konağa gidiyor: 

- Babama aferinlerimi gösterirsem sevincin
den çıldırır ... 

Diye düşünüyordum. 
Konağa gelince, kapıyı evde tek kalan hizmetçi 

Nazlı açtı. Hemen sordum: 
- Beyefendi geldi mi? .. 
Hidayet beye bir türlü: 
- Baba ... 
Diyemiyordum. Ağzım ilk günden: 
- Beyefendi .. . 
Diye alışmıştı. Hizmetçi: 
- Hayır konakta yok .. 
Cevabını verdi. İçeri girince, doğru odama çık-

No: 21 

tım. Elbiselerimi, çamaşırlarımı değiştirdim. Akşa

ma kadar resim karaladım. Beyefendi, eve gelmek 
saati geçmiş olmasına rağmen, hfila gelmiyordu, 
Hizmetçiye tekrar sordum: 

- Hidayet bey niye gelmedi acaba? 
Nazlı bön bön yüzüme bakarak dedi ki: 
- Beyefendi gelmiyecek.. Bursaya kaplıcalar:. 

gitti. Orada dinlenecek. 
-Ya? .. 
- Evet. Sen onu bekleme kızım .. 
:!\füteessir oldum, bana haber vermediklerine 

kızdım. 

- Peki ağabeyim? .. 
- Ağabeyin de Erenköyünde. Pazartesi gü. 

nündenberi yok. 
Hele, buna büsbütün kızdım. Ne baba, ne ağa. 

be>'. ne de dadı. Evin içinde hiç kimse yok. 

İyice akşam oldu. Bulutlara siyah lekeler düş· 
til. Canım sıkıldı. Nazlı'ya; 

- Nazlı yemek yiyelim de sen benimle beraber 
otur olmaz mı? .. Korkarım, 

Dedlm. İyi kalbi! kadın beni kırmadı. Yemek
ten sonra, benimle beraber oturdu. Ben vazifeleri· 
mı yazdım. O fanila ördü. Yatarken de benim odam
da kaldı. 

r Hala çocuktum. Hiıla hiç bir ıey bilmiyordum. 
Hfila düşünemiyordum. 

Ertesi akşam kimseyi görmeden kırık kalble 
mektebe döndüm, 

Meğer, beyefendi pazar günü ölmüş de Nazlı 
benden saklamış, bana söylem emiş. Tevekkeli değil, 
perşembe akşamı o kadar hüzünlü, sessiz, gözleri 

- Beyefendi Bursa'da, küçük bey hala Eren· 
köy'ünde .. 

Demekten başka hiç bir şey söylemiyordu. Be· 
nim de sabi aklıma komşulara bir şey sormak gelmi· 
yordu. 

Nihayet bir salı günü Ömer bey mektebe gel· 
mış . Beni çağırttı. Ağabeyimi haftalardan sonra gö· 
rünce birdenbire sevindim, boynuna sarıldım. 

- Ağabeyciğim neredeydin? Beyefendi nasıl?. 

Sonra, kendisine konakta kimseyi bulamadığım· 
dan şikayet ettim, saf saf söylendim. Ömer bey ba· 
na sudan cevablat veriyor, babam Bursadan gelin· 
ceye kadar ben konakta oturmıyacağım. Nazh'yı 

beraber alıp Erenköy'üne götürüyorum. Erenköy 
çok uzak. Sen buradan yalnız başına oraya kadıır 
gelemezsin .Hafta aralarında gelir, seni görüıünı. 

Babam geldikten sonra tekrar her hafta konağa gc· 
lirsin. Onun için şimdi ben müdireye söyliyeceğinı, 
seni leyli bekar talebe arasına yazsın. Konaktaki ça· 
maşırını, öteni berini de bavula yerleştirir, sana gc· 
tiririm. Olmaz mı?. 

İnandım. 

- Peki ağabey .•• 
(Devamı var ) 
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Kenarına bak bezin i al 
Anas•na bdk kız•nı al 

Surukulenin zurna mabudu 
besf ekar kara Hayderi 

• 
1 EMA 

Holywood'un genç 
ylldızlarından 
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MiK .ROP!. 
- mı 

Gizli teşkilatta rol almış ! 
Hainleri tifo ile öldürmek 

ıazım mı ? ____________________ ..;.; 

Yeniden meyden8 çıkarılan eUSh depoJarmd~ biri 

fabrikada çıkan yangınların da gizli Jmelerine rağmen goze görünmez bir 
te§kilatın marileti olduğundan fÜP- yerden çıkmıştır. Neticede her ikt 
he. edilmeğe başlamıştır. Gece yarı· fabrikada milyonlarca ziyan vukua 
sından sonra çıkan bu yangınlar bek· gelmiştir. O zamanki tahkikattan 
ellerin her tarafı iyice muayene et- hiç bir netice çıkmamıştır. 

Vandeger Hof isminde gene Kler-
mönde Mişelin fabrikalarında çalı· 

şan bir mühendis bir müddettenbc· 
ri oradan ayrılmış, seyahate çıkmış
tır. Bu mühendisin gizli silah sakla· 
mak meselesinden dolayı arandığı 

halde bulunamadığı söyleniyordu. 
Fakat mühendis geçen gün Rlermon• 
a gelmiŞ ve doğruca karakola gide
rek kendisinden ne öğrenilmek is • 
tendiğini sormuştur. İsticvab edil-

. diltten sonra tevkif edilen Vnndeger 
Hof şu §ayanı dikkat ifadede bulun· 
muştur: 

- Lokoti, Dögel Voklard ile ben 
İtalyan hududuna gittık. Oradan 
mitralyozlar aldık. Fransız hududu
na soktuk. Bunlardan bir kısmını da 
birisinin yanına bıraktık. 

Fakat bu birisi kim olduğunu söy
lememiştir. 

Gizli teşkilfıtın yalnız tabanca, 
mitralyoz ile değil, mikroblarla da 
adam öldürmek için hazırlandığını 

söyliycnlcr vardır. 936 da komünist· 
lere karşı teşkil edilen bir fırkaya 
girmesi için birisine israr edilmiş, 
sonra bu adam da oraya dahil olmuş
tur. Bu adamın ismi ve hüviyeti hak· 
kında polis ketum davranmaktadır. 
Nihayet 1'u adam zabıtaya §Unları 
haber vermektedir: 

(Devamı 6 tll!tl ıayf ada) 

Aşk Yolunda 
Feda Edilen Paralar 

Ahmak bir adam, sevdiği kadın 
uğrunda bu işlere sürüklenmiş 

Vagdman ve 
tuzak 

Million gene 
hazırlıyorlar .. 

bir 

Vaydman ile arkadaşlarına yatak- /Million'la metresine her '·akit <Ö 

Jık etmekle maznun olarak tevkif e- diinç• para verirmiş. 
dilen Jan Blônk'm vaziyeti şayanı İstintak hakimi Rollet ile Jan 
dikkattir. Hanri Triko'nun karısı ve Biank'ı tekrar yüzleştirmiştir. Bu 
Millon'un metresi olan Rollet Triko·· sefer Jan Biank hakime bir mektub 
yu çok seven bu aaam btitiın bu iş- uzatmıştır. Bu mektub Million'un 
lere belki de bılmiyerek sürüklen • yollamış olduğu mektublardan biri
miş oluyor. Onun içın daha başlan- dir. Million her ,•akitkı gibi b~ se· 
gıçta tahkikat yapılırken onun hak- fer de ondan bir mikdar para ıste
kında şöyle bir şey soylenmişti: cAh- mektcdir. Kollet Trik~ kocas.ın~an 
mak bir adam. Sevdığı k~dın uğ - ayrı yaşamakta, en zıyade Mılhon· 
runda bu işlere süruklenmiş > / la beraber bulunmakta idi. Fakat 

Rollet Triko ile Mıllıon halı vak- vakit vakit Jan Blank da bunlarb 
ti yerınde olan Jan Blank~an ı:ık sıli beraber olur, bilhassa ması·af e~il~
para çekml'ği hıç unutınnmıı-lardır cek yerlerde çok defa Jan Blank ı 
Kollct'ın sözi.inu kıı mıyan bu nd~ın (L>cvarrı 6 ncı sayfamazJa) 
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Burmalı sütun L i 1 y p o n s 
Anlatıyor SarfediJen paralar 

Çamlimanında sab..hleyin illt u
yanan Bahir Bey oldu ve araların -
dan üç kişiyi eksik gôrünee zaten u
yanık olan ~nç Ç<'CUğa sordu · 

- Muzaffer, nerede bunlar, nere
ye gittiler böyle erkenden, hele da
ha akşamdan körkütük kesilen Abdi 
Bey nasıl oldtt da sabah karanlığın
da uykudan kalkabildL 

Çocuk, gece yansından sonra, sa
baha karşı orada olanı, biteni bir bir 
anlattı. Bahir şimdi hem gülüyor; 
hem canı sık:ı!ıvordıı : 

- Bak yedikleri ahlta şu kerata
ların! .. 

Dedi. Gece vakti o kadar içkiden 
sonra o dolgun kafa ile bu yapılır 
mı hiç'- Allah vere de başlarına bir 
kaza gelmeseydi L 

Beri tarafta Yürükali plajının bi
raz ötesinde leş gibi uyuyan Abdi 
Be;, güneş do"duktan tam bir saat 
5onra uvanabildi, gözler:ni açtı ve 
ilk i i etrafında su destisfni aramak 
oldu. Zavall mn i i kireç ocai!ı gibi 
yanıyordu. Etrafında valnız desti 
a.-ın hiç bir şey g-re~ev!nce şa ır
clı. EVTak muavini ile Turhan, biraz 
iler•ııeki ~amlarn 1rasına gizlenmiş, 
onu ~ÖZC'tlivorlard 

A bcl B v bir müddet şa kın şa kın 
etra fına bakcıdı. S nra bağırmıya 
bıiiladı : 

- Hey Bahir- &oy, B"hir Bey ... 
Mümevviz E y, Mübeyyiz Bey .. Tor
} ıın. Turhan neredesiniz. yalnı? .. Sa
b h karanı ·ında beni burada yap
ya ' ız. l -r km bo ·le nere ve savuş
tunıız? !Mahmur, orgun kan caııa
ğı gibı g&zlcrini ugu turorak) Allah 
Allah_ fesubhanella ' Yahu, btmlar 
ha ·di çalgıları filan alıp sabah s fa
sı için dPni.ı: ke.narına. yahut vukarı 
çam'ara f • n ittiler d

0

i elim: fakat 
hani o kadar eşva nerede, koskoca 
çadır nerede.?. Gı>rinerek ayalla kal
kıp etrafı süze süze tekrar bağırdı : 

- Yahu. cocukl.:ıaar, nerede5İ:niz 

be heriflecer? . !Deniz kP.narına doğ
ru bakarak) sandal burada amma, 
kendileri ne cehenneme sa ular 
acaha?. (Biraz sandala doğru vürü
yPrPk) Benim !ersrm mi dönmÜş ne 
olmus be? .. !Bir müdd€t olduğu yer
de durdu şe bir parca Çamlimanma 

- Komün' tler aleyhine le kil e
dile bu fırkanın gizli olrlu•unu 
öğrendim. Nihayet 937 ilk babarın. 
da bana muhim bir iş verdıJer: Bir 

adamı gır!· öldürmemi söyl~diler. 

Gidıp kNıdlSllc tamıpcak. yavaş ya-

vaş itimadını kazanacaktım. Bu a
damın iyice itimadını kazandıktan 

bPmevcn orasını sü'dü. süzdü. süz- 5'1nra kahvesine veya limonalaı :ıa 
dü. Sonra yanından gccmekte olan bir zehir ko acaktıcn. Bu zehir de_ 
oradaki kahvenin gof'onuna sordu: 

- Ayol hizim arkadı;slar ne oldu
lar nereye gittiler?. 

- Hangisi arkarlasl.ır? .. 
- Canım, dün akşamdanberi bizim 

arkııd:ıslar vok muvdu burada?. 
- Bf'n ı;?ı1rmemisi-m !.. 
- Nasıl ı:ıönrıPmi•sin yalıu? Bura-

da dün aksam koskoca bi• ~dır, bir 
alay,e•ya, cn'"•lar yedi sekiz kişi in
san vnk muvdu?_ 

ereo:J,•yc!i !J•ı soyk<likleı;in se-
nin., . 

tifo raıkr budur. Bana verilen bır u

fak şişede bu vardı. Kendimin elle
rimi yıkamak için de bir şişe lokman 
ruhu veri rlardL Gidip o adamı 

buldum, temas ettim. Ne olursa ol
sun kendisini öldürmek için 5,000 
den 10,000 frarı ka kadar da ikramiye 
Vl'rilec:ekti. 

Hainleri bövle öldürmek lazım ol-
duğurıu söy lüyorhrtlı. 

Fakat e r bü ün bu ter hırtı an-
!ar da ne kahveyi, ne de 1 monatayı 

• Canım işte buracıkta nah şu - içmezse diye bana on iki kurşunluk 
rada !.. bir de tabanca verdiler. Bununla da 

- Urva göruyorsun sen galibı. !.. 

- Ne rüyası he sen de, saçmalama-
iş görebılirdim. Bir de bir bankaya 
bomba koymam leklifedildi..> 

- Caniyi, çılgınca seviyorun1, o
na tesadüf ct,tiğime ne ivi etrmı,im, 
tam istPdi " ım idell erkeği buldum. 
19:l8 eylul ayına kadar şirketle mu-

eti 

Roma - İtalyan köylülerinden 
2,000 papas İtalyada buğday ziraa-

tinde çok çalıştıkları ciheti geçen
lerde Musolini tarafından kabul e

dilerek mükafatlandırılmıştı. Papl 
da bu köyü pap'1"!ll:ırı kabul elmış· 

tir. Papa bu münasebetle bu: nutuk; 

söylemiş ve Vahkan ile İtalya hükt'.ı
metı arasındaki sıkı dostluğu an • 
latmıstır. . ...... ,. ..... _, _,,.,,, ,,, ........ _ ....... .._ .................... . 

a - ımyager 
il a 1 

J 
Tam idrar tahlili 100 kuruşlar. 
Bilumum tahlilat. Eminönü Emlak 
ve Eytam BankJW karşısında 
!., P.ıa • Harı~. 

Nevralji,Artr1itizm, Romatizma, 
Grip, Baş ve Diş Ağrıları 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden : 

idaremiz ihtiyacı için otuz beş ton kadar anason alınacaktır. 

Anasonların yüzde üçten aşağı esansı ibtiva etmemesi ve bu sene 
mahsulü olması şarttır. 

Eleme neticesinde yüzde be~ten fazla zuhur edecek fire mıkdardan 

tenzil edı1ir. Satışa talip olanların fiat tekliflerini havi mektublaril• 

25- 1·938 tarihine kadar inhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Mua• 

melat şubesine müracaat etmeleri ilan olunur. 

sküdar Tahsilat Müdürlüğünden : 
Kadıköy Maliye Şubesine geçmiş seneler Kazanç ..crgisinden 

1046,82 lira borçlu Sinemacı Kamilin işbu borcundan dolayı muta• 

sarrıfı bu!unduaıı Hasanpaşa mahalleıinin Fıstıkh sokağında kAin 

eski mükerrer 2 yeni 59 sayılı ahşap evi satılığa çıkarılmıştır. !halci 
katiyesi 26-1-1938 gününe müsadif Çarşamba günü saat U de Ka. 

dıköy kazası kaymakamlığı idare heyetinde icra kılınauğından talip 
olanların % 7,S nisbetinde pey akçeleri ile birlikte Kadıköy kazası 

kaymakamlığı idare heyetine müracaatları. (337) 

.. . . . .. .... ..: . . ~. ' . . ~ ... ~ .. " 

sana. Akşam burada koskoca çadı
rın önünde saatlerce yapılan eğlen
tileri, çalman çalgıları bütün Ada 

Bu sözlerin ne dereceye kadar 
doğru olup olmadığı tahkik edilmek· 
tedır 

Belediye Tur· zın Şubesinde. ınÜRLcel tercüman.ardan 

aş, cU , nezle grip, romatizma ve bütün •Arı• 
1 rtnızı derhal keser. icabında gUnde 3 ka9e 

alınabilir. 

• 
1 u 

Yazan: oris Löbl 
\r~JtC'ks , aklını başına topları1.ya 

sa,·aşıyordu. Yumruklarını sıkryor. 

ka 1 lrını catıyor, Raııriin kPndısile 

afay edisiııe ne kadar kızdı":nı mey
dana vuruyordu. Raul ise onun hu 
halile büsbütün eğleni,;ordu 

- Haydi gayret, biraz toplan ba
kalım. Bugün idam ve 6lüm lehlıl<Psf 
yok ... İcab ettiği zaman kPndini bu 
fikre alıştırabilirsin. Şimdilik sade
ce, uslu uslu ellerini ve ayaklarını 
bağlayacağım. Sonra, Polis Müdiri
yetine telefon edeceğim... Jorjöre 
gelip seni tesellüm e.:lecek .. görüyor
sıın ya .. program gayet basit.. 

Valteks çıldırıyordu. Dili tutulmuş 
idi. Karşısında duran Raul'e pek ta

bii olarak içerliyordu. Fakat asıl onu 
deli eden, Raul ile berııber Klararun 

bulunuşu, Klaranın da gülerek en
itlsile işıkı ile beraber alay ed.tşi idi. 

dını " -

rozetlerini almayanların l:e, gün :ı.arlında bu. roz.etleri a·madıi<lan 
ta' d de bunların yeru tercümanlara veriJecej!i illh olu'lur. •B. "32",. 

fakat Klara içm değil.. Eıuk, bak .. 
sözlerime nasıl dikkat ediyor; Ben;m 

O- L Do R o o ? hiç bir vakit alay etmedığimi o pek 
• fila bilir.. ben senin gibi, vaktımı 

konferansa vermekle !l"'çirtnem. 
n Nakleden: a. Valteks, Klara'ya eğileuk sordu: 

- Markinin senirde olan alilasını 
ş:sında bu de.-cce gülünç oluşu Val
lEks'te bir aksüliimel yaptı ve ken
disini toplayarak, bu sefer o hücu
ma geçti: 

- Ya .• dedi, demek mesele bun -
dan ibaret.. beni polise teslim ede
ceksin. Peki amma bunu iki defa tec
rübe etmedin mi? Netice ne oldu? .. 
Hiç !_ l\faamafih, yoluna çıkışımdan 
istifade etmek istiyorsun, olsun: 
Hoş yine muvaffak olacağını zannet
miyorum ya ... Bununla beraber, mu
vaffak ofduğun takdirde, bunun sana, 
bılsnhha Klara'ya neye mal olacağı
nı bilmelisın ... 

biliyor musun ? .. 
- Markinin mi? .. 
- Evet, bir gün bana, annenin 

Marki ile tanışmı şoiıfuğunu söyle
miştin .. 

- Evet söyledim ... 
- Ben o zaman, biraz şübhelendi-

ğini, fakat elinde dehl oimadığım 
hissetıniştim. 

- Ne delili? .. 

- Aptallık etme.. gece Markinin 
evine, yazıhanesine gircfiğin akşam, 
işte bu delili arıyordun. Senden ev
vel mevcudiyetini benim de bildi -
ğim ve içindekileri gördiiğüm gizli 

Valteks, divanın üstünde, artık çekmecede, annenin bir fotografisi
kendisini toplamış olan Klara'ya ni buldun. Altındaki yazı ise, artık 
döndü. Raul : bütün ~übheleri izale ediyordu. An

- Söyle bakalun, dedi, doğrusu nen. Markinin binbir metreslerin
pek merak ediyorum. Her halde eğ-

1 

den birisi olmuştu ve sen de Marki 
lenceli bir hikaye anlatacaksın!.. d,Erlecnont'uıı kızı idin. 

- Evet .. belki senin için eğlenceli.. Valyeks devam etti: 

- 1tıraf edeyını ki bu, elıemmıyet
lı bır mesele değit Sadece vazıyeti 
tamamen tavzih etmek için bunu 
söyledim. Demek Jan d'Erlemont 
babandır. Ona ~ neler lussettiği
ni biliniyorum. Maamafih, bunu, 
bundan soı:ııın takıb edeceğın yolda 
aklından çıkarına., J an d'Erlem .. ıı t 
babandır. HalbukL. 

Valteks buraya gelince durdu, 
sözlerine dalın kuvvet vererek: 

- Halbuki, d~, Volnik şatosu ci
nayetinde babanın oynadığı rolün 
ne olduğunu biliyor musun? Her 
halde bu cinayetten bahsedilcliğıni 
işi1ınişsindir ve Elizabet Ornet is
minde bir kadının. katledilerek, boy
nundaki gerdanlıkların çalınmış ol
duğunu bilirsin. Bu kadın benim ha
lamdı. İşte bu faciada babanın oy -
nadığı rolü biliyor musun? .. 

Raul omuzlarını silkerek cevab 
verdi: 

- Aptalca bir sual.. M3l'ki, bu ha
disede bir davetn rolünden başRa bir 
rol oynamınnı~tır. Sadece bu esnada. 
şatoda misafir bulunuyordu 

- E\'et, polis böyle divor. Fakat 
hakikat bu degil. 

- Nedir? .. 
- l\1arkı d,Erlemont, Elizabet Or-

nen1i katletrnış ve elmaslarını çal • 
mıştır. 

Valteks bu sözleri, ayağa kalkarak 
şıddetle söylemıştL Fakat Raul buna 
bır kahkaha ilc cevab verdi: 

- Aman şu V altelts, olur şey de-

' . , , ... ' • ı:ı ' ;- ~ .. • • 

tahkikata başladım. Markinin bütüll 
hayatını tedkik ettim. O, evinde yok· 

·ken gizlice odasına girdim, velhasıl 
aradım, taradnn ve nihayet, polisin 
gözünden kaçmış olan birçok şeyler 
buldum. 

Raul mütebessim, sordu: 

- E, neler buldun bakalım?. 
ği.L diyordu, ne komik, ne komik? .. 

Jrlfirıı ıse, hjddelle söyleniyordu: - Şunu tesbit ettim ki; Elizabet 
- Yalan söylüyorsun, yalan.. Ornen'i, şatoya Marki davet ettir • 
Valteks aynı sözleri daha hıddetli mi~ti. Sonra, Elizabet Ornen'deJI• 

bir tavırla söyl.edı. Fakat kendisine şarkı söylemesini o rica etmiş, kabul 
yıne bil.kim olarak devam etti: ettirmiş ve şarkı söyleyeceği yeri 

O la b 
. . d de o göstermiştir. Nihayet, Elizabet 

- zaman r en yırmı yaşın a . .. .. "i .• 
idim. Elizabet Ornen ile Markinin elınden tutarak, oraya o goturınL ~ 

arasıııdakı münasebetten haberdar• tür. 
- Fakat herkesin gözu cinundc! değildim. Ancak on sene sonra aile 

mektublarını karıştırırken bunu öğ
rendim ve Murkinin, bu münasebeti 

1 

ı polisten niçin sakladığına hayret et-
tim. Binaenaleyh, hadiseyi tekrar 
bir ıözden geçirmek üzere şatoya 

geldim, duvardan içeri atladım ve 
cin:. etin olduğu yerde dolaşırken 

kimi gördüm, biliyor musunuz? Biz
zat Marki d'Erlemont'u ! Marki şa
toyu gi2lice satın almıştı. Artık me
sele tevaızuh ediyordu. DPrin bir 

- Hayır. Bir aralık, kendileriı>İ 
ı ağaçlıklar, şatodakılerin nazarları~
ıdan saklamıştı. Elızabet ancak bır 

l
da!;.ika sonra yalnız olarak, öte taraf· 
la göründü. Halbuki bu mesafe. bir 
clakikadan çok az bir müddetle kate· 
dılebilirdi. Bu bir dakikalık müddet 
içinde neler oldu? Bunu tesbit etınc~ 
gayet kohvdu'. Zira, hizmetçiler .;e 

~ ı·rı 

birçok kimseler, E!i?.abet Ornen 1 

( Det>amı var) 

1 
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Terceme \'C iktibası 
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~ 
Veslkeılerı veren : 

Donanma Başkltlbl Ihsan 
Ve .. Hamldlyenın seyir defteri 

amidiye Başkumandanhk-
tan emir ahyor: Esad ve Ca
vid Pş. ordularına sür'atle 

cephane yetiştiriniz .. 

Japonya'da 
İtalyan hey'eti 
Roma - İtalyadan Japonyaya gön-

r, ~ o. c - :21 lklnclklnun 938 

T ARİHDE 

r t 
derileceği evvelce haber verilen hey- Yazan : Hasan Adn =:-n 
etin on dört kişiden mürekkeb ola· 1 k k e-

t Meşhur adamlar nrasında en eski Pertev, bırkaç para opnrma em cağı anlaşılmıştır. Bu heyet talya-
nın Japonyaya olan merbutiyetini sakat şair Homer'dir. Hayatı hak - lile: 
&österecek ve orada kaldığı müd _ kındaki bilgiler, muhtelif rivayet - cDili gamdidcnin bir dahi handan 
detce her tarafı gezip görecektir. !erden toplanan Odise Vayilya da olduğun gÖTdük ... > 

Japon hükumeti erkanı böyle bir şairi gördü ve söylendiğine göre ih- cO naşadın hele bir kCTe şcidan ot-
heyetin ziyaretinden çok memnun tiyarlığında şiirlerini okuyarak di- duğu.n gördük.:a. 

kalacaklarını bildirmişlerdir. Her i- lendi. Matlaı ile başlayan bir kaside 
ki taraf arasındaki münasebatm bir· Cihan edebiyatında yükse~ bir dü?.erek yine şairlerden baştezkereci 
kat daha sıklaşması beklenmekte - iin kazanan en büyük kör : Ingil~ Arif Efendi vasıtasile Pasava takdim 
dir. şairi Miltondur. Onun meşhur eserı eder. Yusuf Ziya Paşa, kasideyi Arif 
!"•u• "'"""""'"'""'"'""""""'"""•ıuıu11111mm111111ıııın~ (Paradis Perdu = Kayıb Cennet) Efendiye uzatarak: 

-
:_= TiYATROLAR -=~ körlüg~ün edebivata muhteşem bir dah .. 

J ' - Siz şair olduğunuzdan, a gu· 
: E ğanıdır Milton meşhur Krom- d 1 ,. 1 itıımııınııııınııııııııııııııııuıııııııııııııımuıııııııııııııııııımmıır arma · 1 •• •• •• zel okursunuz. Okuyun in eye.ın1 . 

Şehzadebaşı 1 ı : j vel'in kfitibi idi. Onun olumunden der. Arif Efendi okur. Fakat kasi • 
· sonra bir köşeye atıldı, a'Çlık ve se- denin cGördük> redifi ile yazılması 

TURJlN fnlet içindC' kör oldu. İşte o halinde ve eski imiada: gördük ve.körduk 
11Y A TROSU ı dünya C'dcbiyatının en meşhur des· kelimelerinin bir şekilde yazılmasın-
~u gece ıaat 

20,30 da 

tanlarından biri olan (Kayıb Cen -
d dan Paşa alınır : 

net) i karısına ve kı7.lanıı:ı yazdır ı. 

Hamidige Adrigatik'de bir Yunan 
dlkfan sonra süvarisinden mühim 

b i San'atkar Naşid ve arkadaşları 
Q lr• Oukuyucu Küçük Semiha ve Mi-

a l mışt şel varyetesi: Memleketimizin kıy-

şilebini 
izahat 

- Maşaa11ah !.. der .. bu Pertev E
Açık düşünceli bir Şark şairi olan fendi güzel şairmiş! Zira bizden ih-

.Ebül'ulfı Mısri) yedi yaşında çi - san ümidile yazdığı kaside •e kafive 
çekten kör olmuştu. Buna rağmen bulamavıp körlüğümüzii yüzümüze 
zamanın bütün bilgilerini öğrendi vuracak lafzı kabihi 'htivar evlemis. 

Rauf kaptan Yunan kaptanını isticvab 
1• metli sporcular tarafından: İDDİA

halinde meşgul ol- ı----__..;-,.~-=;;;;;;;;=~--------~-,. 
nıac;ı kararını ver
dirdiğinden yeni 
'Vazifeler için ha _ 
zırlanmak .. . uzere 
;~mafo; (Kınava) 
ırnanına gilmiye 

karar verdi. 

11 şubatta Be -
rut'tan hareket e
clıld · ı. Kıbrıs açık-
larında Malta se
f erindekinden da-

h.~ nıüthic;, fakat 
ttirek · sız bir fırtı-
na daha atlatıı • 

dıktan sonra 12 
§Ubat saat ı:: d 
'Kı '< e 

nava limanına 
Varıldı. 

Rınava'da k. .. ı ı 

~~11 gecirildi ... U-

irova r 

' .. 

: 

Çuncü a;; •. T . { 
k ı:.unu e - ·.• . 
d .. ımanına 

o ru demir alı - -·----..,._.....__.__...._ ....... ._...._""" __ ._~~~ 
• ~aı ak beş saat yol 

esıldiktC'n 
'rck· sonra 

. ırova limanına 
Rrlındj ~ 

Homldlyenln Akdeniz akınında 1 KS· 
nunusanı 328 den 1 ŞuDat 328 e ka• 
dar olan seyyahat rotasını ve u(;Jra· 

aı{Jı yerleri gösterir harita · nece li
manda h·d· . 

İST~ 1 esız geçirildi. ~Antalya telgrafhanesinden makine 
İkrnaı IRA.MET ANTALYA !başında Bahriye Nezareti ve erkanı-

§ına de ~asıtaları noksan, yalnız ba- harbiyei umumiye ile muhabereye 
bir h 

1 
~ızlerde dolaşmak çok gu~ 

• a dı Ge 'd girişmişti ... 

ederken •• 
BAHRİYE NEZARETİNİN 

TALİMATI 
Nezaretten verilen telgrafda: 
c- Ervad adasında Cavidpaşa or

dusile Yanya müdafii Esad P~a or
dusuna gönderilecek cephane iddihar 
edilmi§tir. Onları heınen bulunduk-
'ıan yerden alınız ve, Adrtyatik sa
hillerinde muvafık bulacağınız bir 
noktaya çıkarınız. Mezkur ordular 
kumandanlıklarına da haber veriniz,. 

Deniliyordu .. 
Antalya'da iki gün daha geçiril -

dikten sonra Erkanıharbiyenin em
rini yapmak üzere Hamidiye 16 şu
bat akşamı harekete geçerek 17 şu
bat pazar günü saııt 7 de Ervad adası 
limanına geldi ve demirledi. 

Burada da Antalya'dakinin eşi te-
2ahüratla karşılanan kurüvazör, bi
raz kömür ve bildirilen ordu cep
hanelerini yükledikten sonra baş ku
mandanlıkça cephaneyi teslime me
mur edilen Binbaşı Fevzi Beyden 
gemi için ileride lazım olacak parayı 
da teslim aldı ve, yeni \'azifesini yap
mak üzere Berut yolu ile hemen ha
rekete geçti. 

Yolda. başkumandanlıktan gelmiş 
bir telsiz şu emri bildirdı. 

1 •- Hemen Ervad adasına dönüııiiz. 
Orndcı 1stanbuldtm gonderilen bir kı
~ım kömür ile Cavidpaşa ordusu için 
aynlm~ 4 sandık ali feveranlı tapa 
mevcuddur. Bunları da aldıktan son-

;ız] ~ · mı e yeniden kumanya 
11:,'l baş ·· tttttıttnu1111111unı11u1111u111111111111nnu•unuuıunu.n1n1111111ııııoı111•t-••t1••nh1uın111uiw1111111ııuınu1111nuıuuııııt1uuıuuuuı• 

altında Ye~~~c:?riy~rh~u. B~ şartlar Yen ,. b ı· r s ,. nema 
1'11 hareket ediniz.• 

~"r 1 e mu ım vazıfeler ba-
Y"' ı arnıvac ~ d 
Ya . agın an hemen Antalya-

gıdilmes· M 1 v d ikınaı· 1 ve orada hem erzakın ese e e an s 
kınd 1

'. hem de yeni vazifeler hak • 
h a Istanbulla görüşülmek için ( 4 llneü sahlfec/~rı J•oarn\ 

emen h<ı . k . 
cunıa .. ~-e ete geçıldı ve 15 Şubat kurduğu ileri sürülürken bir taraf. 
2i:ıını ~nu l.25 de Antalyaya gelen tan da Almanyanın .müstemleke da-

G d~ye, limanda funda etti. vasınıı 1tnly:ını'h srın derece müza-
tn t'Jnının Antalyaya gelişi, şehirde hl"'rt>t r.drr,.~i an Jncılacaktır. Buna unzıam b. · ,; " 
~et ır panık, bir korku, deh· ·imparııtorluk b:ıyramh deniyor ki 
tad uyandırmıştı. Hamidiycnin, ~fol-

nn h tı:ıJyanl:ır icin bu ·Afrika bayramı> ..... arc~ketinden sonra dört Yu-
·• .. n de t nır Afrika h:l\'r:ımınıfa Alman dtı!v-lıırak s royeri tarafından sıkıştın-

b t 1 !Pt rl'iı:;inin bıılımm;ısı hu itibarla hr a ırı dığı evvelce bir casus 
,.. OJ>ago d Ct>k mana Vl'rrlirılmck iı:;tE>niyor. .... • • n ası şeklinde etrafa yayıl-
·•1ış oldu~ d Sinyor Mııs'>lini simdıye kadar 
bard gun an, sefineyi; şehri bom- mııhf,..Jif vf'silNIC' Alm:ınvanın müs
Rerni~~an için gelen bir düşman harb 
le b· 1 zanneden Anta)ya halkı bCv- t"mlekfıt clnv:ısına mii1aherettPn ge-

J;' ır korku geçirmekte haklı jdil~r. rı k:ılm:ıoı Rl'rlin - 'Rnma mihvPri 
rn sakat, limana demirlendikten son- rı:ımm:ı bundan ha~ka türlü de hare· 
lı 'r~:endc ve kıcta görülen ayyıldız- k1"'t rol"'m<>7.dl. Alman mill"ti bilvilk 
Sl'v· k bavrağı bir anda korkuyu hir milletin Afrik:ı J?iinc>si :ıltında 

ınce deh ti h 
licrkes'n ~- nyrete çevirdi... <>VV<>lcc mnlik olduğu vl"'rleri ff'krar 
mnnda buarnıdıyenin sağ ve salim li- ıf'lP vecimıe.si k-ıchr tabii hir Şf'V nl
sevınmi tjlunuşuna sonsuz derecede mıvacnğını stiylPdi. hc>m dl! bunun 

'Bir a şd ··· hövl~ olmnS1 ıarııri bulunduğunu 
ce kayı~ ; sahildc:?n ayrılan yüzler- tekrar etti. 
kırışan ~ Yaşa ... Varol) seslerHe hny- 9 mavıs. vani ftahıan fmparator
lılnrı g e. tezahürat yapan Antalya- lui!unun tarihi bu sene pek nar lak 
Vc>rtcy:~Ye taşımıya başlndı ... Gü- tc>znhürotla karşılanırken Roma -
hli.ircttl'b~t:J~ın Yığdığı hediyeler, Bcrlin mihv<>rinin ehemmiyetini 
kcr ve ~i " ıkrarn edilen pasta, şe- .ı:!ÖstE>rmPk icin hiç bir şeyden geri 
tı.ı Raratar '"h· 
la:or; /\ntalyalrnl u ım bir yekun tu- ka1ınmıvncağı anlaşılıvor. 

• 
1 "ok1....... 1 arın alkıc ve dua- B.. · k b 1 ~ h "' , , ,. :.- uvü ir re~mi geçit yanı acagı 

a ilde ke ·ı çıkıyordu ... Gemide ve ı'(bi Napolide İtalyan donanınasınm 
YÜ?lerı ., 1 

en kurbanların sayısı 
edil "eçını .. ı· da bir geçidi yapılacak, diyorlar. Bu 

en liall'ıi : 1
••• licrkes battığı işaa 

ll'lana ge}i . dıye•nin sapasağlam li- mC'rasimde Alman · donanmasından 
'l/in d Şıne c gelecC'k gC'milC'r de bulunacaktır. 
Bu çt uYnluşıu .. ~n ve yürekten se- Fakat bu satırlara nihayet verme-

ezah·· 
d·· Urat 4 den evvel tekrar ·ukarıki bahse dö-

ort saat saat SÜrdü... ve bu . . . A 

?i e .larCında gern· nerek bw kaç kelıme ılave etmek 
Zak ve 1 .. ıye ınukte- _ . B 

1
. R ·h 

"' tonıür de lazım gelıvor: er ın - oma mı vc-
~nl<ıı alü P<> edildi . v •• 

14 r11c·1 ırı•ln'1'ttt cf.-,, ... m, 
Plfık yıllarca yıl ev\'el ölen Ka -

rüm'nun sesini nasıl bize şimdi din
Jetebiliyorsa film de İzidora Dunkau, 
Anna Pavlova, Arjnntina gibi meş
hur dansözlerin harika denecek o! 
yunlannı gelecek nesle tanıtacak -
tır. Konservatuarlarda yetişecek ye
ni balerinler onfann hareketlerini 
tahlıl ederek çalışacaklardır. Tuhaf 
dPğil mi? .. Sinema ile dans bu kadar 
biribirine yakın oldukları halde ba
şından sonuna kadar dans sahneleri 
göstC'ren, dansın şerefini yükselten 
bir fiJm bulmanın hemen hemen im
kfinı yoktur. Çevikliklerine bayıldı
ğımız, giizclHklerine hayran kaldı
ğımız Joan Kravfrod, Lili Damita. 
Lilvnm Harvey, Nnnsi Karolun hep
si önce dansöz olmuşlar, çok ivi dan
settikleri icin stiidyoya girebilnuş
lcr. kendilerini tanıtmıslnrdır. 

Holivucl btüdyolarıncla dansın e
hemmiyeti çok büyüktür. Hatta A
merikalılar işi mübalağaya dökerek 
her sinema artistinin mutlak dans 
bilmesini şart kosmağa başlamışlar· 
dır. İste zaten filmlerinde en büyük 
yanıldıkları nokta da budur. Varye- j 
te ve dans aı·tistini hakiki sinema ar-
tisti ile karıştırmak! Kıymeti ne o
lursa olsun varyete artistinin oyna
dığı film müzikasız dans kadar can
sız. sönüktür. 

Bütün bunları okuyarak sinema
nın nankör olduğunu zannetmeyiniz. 
Hnyır o sade kendi artistlerinin san
atina saygı, emniyet ister o kadar. 

teı·~indy nr, hoşnudı kl .. rinın sağlamlıgından bahsedılırken 
e o k d u arının gos- V 'k . B ı· d k. . kı, k~ - n ar ıleri g·d· . atı an ıle er m nrnsın a ı gergm- Viyana - Alman hududundan A-onıur p ı l)Orlardı r-· • • f k •· .. } 

rctteb lı 0stası i ini li . _ ıgın uzayıp gıtmesı muva 1 goru - vusturynya girerek nazi propagan. 

Avusturyada 
Propaganda 

nıür ı: na bırakrnıyorlar a~ye rn~~ memektedir. Netekim Sinyor Musa- dası yapmak istiyen dört kişi yaka-
ı:ıYorlar • ıı.zat ko- ı· ., . Al . t• 1 t 

lllanya kileri • erz•lh kendileri ko- mı nın . m.anyayı zıyare ~. esnası.n-
1 
anmış ır. 

Yorlard ne onıuı-Jar d ide bu cıhctı konuşacağı soylenmış-Y .,..o_l_d_a_a_t_ıl_m_ı~ş~b~ir~a~d-ım~d-e_m_k_t_· ::::::s~""!I 
ı... ın a geti . e ır. 

Süvari b rı- ,ti. O zamandnnberi belli başlı bir ne- Mayısa kadar zemin hazırlanırsa 
' u arada karayn ~ıkın 1 tice. elde edemediler. Fakat Her Hit- HcrHitler Romayı ziyaretinde Va-

ış, ve ı ler'ııı Pnpa'ya tebrik göndermesi bu tikan'a da uğnyabilir, 

LI BOKS MÜSABAKASI: 
OBUR MÜNECCİM: Operet 3 perde 

• TEPEHAŞINDA ŞEHiR 
TiYATROSU 

ve ili mmerkezlerini dolaştı. Körlü- •ı.· . 
haysiyeti malum oldu. La.-ın ~ız, şa-

ğe en büyük hizmeti yapan (Braille) ir iken fark ve temyiz etmevıp hu-
adındn bir Fransızdır. zurumuza arzeylcmeniz ve bahusus 

üç yaşında gözlerini kaybeden kırnct etmeniz kasde makrun oldu
Braille, körlere mahsus bir bakım ğuna şübhe kalmadı .. > 

Dram ve Piyes kısmı evine verılmişti. Orada çalıştı. Ka- d·-· 
Pertev Efendiye on para verme ır,ı ranlıkta kalan zekasını işletti. Bu -Bugece saat 20.30 da 

Pergunt 
Dram :; perde 

Yazan: Henrik lbsen 
Terceme eden: Scnıha Bedri Göknil 

gün körler arasında Braille alfabesi gibi zavallı Arif'i de baı:;tezkereci -
nrunile meşhur olan kabartma harf- likten azleder [2]. 
leri icad ve bu usulü notaya tatbik Dünyanın C'n büyük ve en de1erli 
eden odur. Bu suretle bir kör, kör- adamlarından biri VC' belki birincisi 
H.ıg~ e en büyük hizmeti yaptı. olan Edison da sağırdı. Ve sağırlı -

Pazar günü gündüz saat 15.30da ifından adeta memnun görünürd i. 
e Tarihte tek gözlüler daha çok gö-

~
'/'~ l'ı Eski Fransız tiyatrosunda 

11 • 1 ŞElilR TIYATRO::>U 
, KOMt.DJ KISMI 

ÜJ/ı lııı Bu gece saat 20.30 da 

Ayn aroz Ka ısı 
Komedi 6 tablo 

Yazan : Celal Mus~hip oğlu 
Pazar günü gündüz saat 15,30 da 

• ÇOCUK TIY A TR OSU 
Cumartesi, Çarşamba 14 te 

MAVi BONCUK 

• 
r u "rul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

ze çarpar. Fransa Kralı On beşinci Çünki.i onu lüzumsuz ve saçma söz-
D .. k D l lnrı· dı'nlemektcn kurtaran bu hal, 

ı Luı'nin vasi ı meshur u or _ea~, " 
bunlardan biridir. Sefih ve musrıf derin bir sükun içinde dü.ünmesine 
bir prens olan Dükiin tek gözÜ yü- vEsıle olmuştu. Hatta bu yüzden fo
zünden zavallı Volter'in başına ne- noğrafı yaratırken, ~ayıf ~:~~re.~:-
} 1 d ·? danmnk hatasına duşmedıgını so)-er geme ı... ... 

Dezaldr adında bir şair, Dük Dor- ler. 
lean'm metresi Markiz Düpre (Dup- Fakat büyük san'otkar Bethofen, 
re) ye şöyle bir kıt•a yazar: cİo, bu arıza yü~ünden çok ıstırab çekti. 
yapmacık yapmasını bilmediği halde 'Edison gibi derin düsünce ndamları
(Argos) un bütün gözlerini aldata-

1nı fazla sıkmıyan sağırclık, Bethof~n 
bildı ! .. Bizım korkacağımız göz bir gibi ruhn kulaktan hitab eden hır 
iken niçin mes'ud olmıyalım? [l]• san'atkur için ne acı bir m:ıhrumi

Volterin düşmanları, bu şiiri Vol· yetti. Hayatının son günlerinde b~s
tcr yzadı dıye, Di.ık DorlC'an'a gös - bütün işitmiyen büyük bestekar, 

terirlcır. Zavallı saire fena hnlde i - füıht nağmf'lerini duymadan ~eryü
çerleyen Dük, onu kendine rakib zünden çekildi. 
addederek hemen Bastil'c tıkar. Tarihte f'D me hur topal, şübhesiz 

Bu ,Tek göz• yüzünden tuhaf bir aksak Demirdir. 
Pazartesi (Kadıköy - Süreyya) Sa- hfıdıse de meşhur şair Pertev•in ba- Gençli~indc girdiği bir savaşta 

lı: (Bakırköy) Çarşamba: ('Üskıidarj şmdan geçmiştir. Üçüncü SeJım'in vurularak topal kalan büyük Türk 
Sinemalarında HANIMLAR TERZİ- !Sadrazamı Yusuf Paşanın da bir gö- cihangirinin bu sakatı bir soyadı gi-
IIANESİ: Vodvil 3 perde zti kördü. Paşa, Sadrazam olur olmaz, ıbi ismine eklenmiştir. 

- • Beyazıd, Ankara savaşında esir 
•• 1 düşerek karşısına çıkarıldığı ıaman 

S l!ft H • R L • G oz Demir ~üler:bu ~lüşten alınan Yıl-

ı 1 1 dırım sıtcm etmış: 
- Demir !.. Benim felaketim ile 

alay etme ! İmparatorlukları insan
lara veren Tanrıdır. O verdiği gibi 

Pudra renklerinde 

Bu yeni ve 
Sihramiz 
Renkleri 

MECCANEN 
tecrübe ediniz. 

On kadında dokuzu tenlerine 
uymıyan bir renkte pudra kull~ 
nırlar ve yüzleri sun'i crnakyaj 
görmüş> bir şekil aldıkları gibi, 
yaşlarından fnzla ihtiyarlamış gö
rünürler. Yeni icad edilen şayanı 
hnyret cChromoscopc> makinesi, 
pudra renklerinde bir inkılab yap
tığı gibi sihirli bir göz, mevcudi· 
Yetinden bile şübhe edeceğiniz 
nisbette pudra renkleri arasında· 
ki ahengi ifşa etmiştir ki, bu To
kalon müessesesi kimyagerlerine 
birçok tabii renkleri esaslı bir 
tarzda mezcetmek imkanını ver
miştir. Artık yüzünüzde plaklar 
halinde yaşayan adi pudralara ni-

inkılab 

yaptı 

A7'tık; sizi yll§ınızdan fazla 
ihtiyarlamış gösteren ve yüzü
nüzde cPliiklar• halinde yaşa
yan adi pudraları bırakınız ve 
bir güzellik müteh<usısının de
diklerini okuyunuz: -----

hayet veriniz ve bugünden Toka
lon pudrnsının sihramiz renkleri
ni tecrübe ediniz. Yüzünüzün bir 
tarafına bir renk ve dığer tarafı
na da başka renk bir pudra sürü
nüz ve cildinize hangisi daha uy
gun geldiğini görünüz. Bu yeni 
pudrayı kullanarak cazib, sehhar 
ve adetfı tııbJi bir güzellik temin 
ediniz. 

almasını da bilir ... 

Aksak kahraman, bu söze şu ceva
bı vermiş: 

1 - Evet, öyledir Beyazıd ! Bilirim. 

1 Ben senin felaketin Ue - Allah ı?ÖS· 
ed .. ? 

1 termesin - hiç alay er mıyım ... 

inen yalnız Tannnın, cihanı bir kör 
'ile bir topala verdiğine gülüyorum 
[3]. 

Topal o arak doğan 1n~iliz şairi 
(Bayron), bütün hayatında bunun 

üzüntüsünü çekti. Çorukluj!unda bir 

gün dadısı ile gezerken bir kadın onu 
sevmiş, cNe güzel çocuk!-. demişti. 

Dadı bu söze : cGüzeJ; fakat ne ya

zık ki topal !> cevabını verdi. Bay

ron, o günden sonra hayata karşı 

!hırçın ve isyankar olduğunu söylü
'yor. 

Cizvit papazlığını kuran meşhur 

papaz (İi!nas Löyulfı) da seçme to
paIJardandı. 

Meşhur hattat Yesari, mefluc doğ
muş, fakat sol tarafı islediğinden, 
yazılarım sol eli ile yazmırtır. 

Tarihte meşhur ve de.l!erli insan

lnr arasındn daha böyle yüzlerce s:ı.
k.ıt vardır. Onlar, bütün gü~lüklere 

rağmen ülkülerinden şaS?nı •an ve 
hedeflerine eren merd ve çalışkan 
insanlardır. 

HASAN ADNAN GİZ 

c(l] fyo (10)1 Yunan mitoloji.<;-in
de fnahos'un kızıdır ki Jüpiter tara
fından ineğe çevrilm~, mu~a!aza.sı, 
Argos adında - uykuda ellısı açı~ 
ellisi kapalı duran yüz gözlü • bır 

1 

deve tcvd: edildiği lıa?de yine (Mir-
Posta, ambalAj vesa·r masarifc karşılık olarak lstan- kor) tarafından kaçınlm~tır. ŞaiT: 
bul 622 posta kuıusu adresine (T. S. 7) rumuzile 12 ,fo, elli gözün önünden kaçtığı hal· 
kuruşluk pul gönderdiğinizde size husust modelde de, biz niçin tek bir gözün önünde 
bir kutu pudra ile muhtelif renklerde nümunelik 4 t 1 d k · ı· '-.-.1• ı'lles'ud o1mıya mı ... » e?"le ı.s ıyor. ufak paket pudra gönderilecektir. Mt·ktubu-ıuzda her ,,. -
vakit kullandığınız pudranın rengini de bildirmeyi [2] Tarihi Cevdet, cild 7. Sayfa9. 
unutmayınız. [3] cŞı:refeddin Ali Yezdi'dcn nak-

Zen .. > 
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İNKIBAZI, HAZIMSIZLIGI 

M D E ' 
• 
1 

EKŞİLİK ve YANMALARINI 
--~---------- -

1 

1 Uykusuzluk, asabi öksürükler, 1 
1 asabi zayıflık, baş ve yarım baş 1 

ağrısı, baş dönmesi, baygmlık, · 

çarpıntı ve sinirden ileri gelen 

~ütün rahaısızlok ları iyi eder. i 
DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

c Emniyetli kibrit başlan ve bun
ların sureti imali- hakkındaki ihttra 
için alınmış olan 8 şubat 1934 tarih 
ve 1753 numaralı ihtira beratının 

ihtiva ettiği hukuk bu kere başkasl
na devir veyahut mevkii fiile kon· 
mak için icara verilmesi teklıf edil· 
mekte olmakla bu hususta fazla ma· 
Jümat edinmek istiyenJerin Galata'da 
Aslan Han 5 nci kat 1-3 numaralara 
ı:nüracaat eylemelE>ri ilan olunur. 

••Doktor· O pera tör•IİI 

Orhan r:ıa hir Toros 
Kulak, Boğaz, Burun bastahk· 

lan mütebıssm 

Taksim. Abdülhakhaınit Caddesi 
Geyik Apartmana No: t 

Her gUn 15 .. '!9 kadar• 

İstanbul dördüncü icra memurlu
ğundan: 

Tamamına 2190 lira kıymet takdir 
olunan İstanbul Hızırhey mahalle • 
sınin TavanlıçPşme sokağında ~ski 

5 yeni 5 numaralı ve sağı Reşitkap
tan hanesi sol tarafı Salim ve zevce
sı Zehra hanesı ve arkası İzzet bah
çesi ve cephesi tariluam ile mahdut· 
tur. 

Evsafı: Gayri menkul ahşap bir 
hane ve arkc.sırıda bir aralık olup 
yan kaplo.muları haraptır. Terkosu 

'
vardır. Zemm ve bodJum kat pençe
relen demır parmaklıdır. Bırinci ve 

l
ikınci katlarda şahniş vardır. Bod -
rum kai. zemmi toprak odunluk kö· 

, 

MAZON MEYVA tuzu GiDERrn 
Mide ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. lçilmeal 

lltlf, tesiri kolay ve m Uliyimdir . Yerini hiçbir 
mümasil müstahzar tutamaz. M A ZON isim, HO• 
ROZ markasına di kkat 

Deposu : Mazon ve Boton ecza deposu. Jsta!lbul Yeni postahane 
arkasmda No. 47 

HASAN TIRNAK CILASI 
Türkıyealn en mükemmel cilalarıdır. Sedef ve renkleri birer şaheserdir. 

ı, 2. 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fm,:asile şişesi 

Küçük 1 O kuruş, büyük 20 kuruştur. 
Her yerde H asan lsml nl ve markasını isteyiniz. 

Çckti~i •ıtırap\ar bu haki· 

kati öğreninceye kadar ıii· 

rüp ~idecektir. 

NEVROZIN 
Bütün a~rı, sızı re unala-

rı dindirir. 

Baş ve diı a~rılariJe neıle-

üşütmekten mütevellit 
karşı bilhassa 

., 

25 ince 
20 kalın 15 kuruştur. 

ı murluktiır Zem iri kat bir an tire bir 

1 oda bir matbah ve bir heladır Bırin-
cı kat bır sofa ikı oda bu heJadır. 1- -
kınci kcıt bırıncisinm aynıdır Bır ku-

müessırdir. 

f cabında günde 3 kaşe alınabilir. 
' 

...... i'c•' ~->4 ' -~,~·~ , •• .-,, >4 . . ........... ~- ~ . - . . . ·'• "···' ~ ' ' ... , __ ~ . 
·~ '• .. _ .r ~ .. ~ '... • of'o'"" ,J ,,. ~- ..... ,..~ ... -..... .. 

yu ile bir mıkdar bahçeı>i vardır, U· 

mum mPsaho.sı 70 metre murabbaı 
olup bundan kırk dokuz buçuk met-

--- re murabbaı bina ve mütebakisı bah-

r * O l 1 M A SA f\ LAM KAL M AK . ........................... Ç('dır. İşbu ga;ın menkul ilan tari -
A U • ı Zünrevf ve ciJd hastalıklan ı hinden ıtıbanm otuz gün müddetle 

Jstiyenlerc : Midelerinde11 muztarib olanlara. haZlmsızlıktan şikayet ı H . o·· ı açık arttırmaya konmuş olup bıtin· 
edenlere ve kalori alamıyorum diyenler e kan ve cao verici, mc~hur ı Dr. ayrı mer ı ci açık arttırma 22/2/938 tarihine te· 
Akçaburga?: çiftliği mer'alarında fennf bir şekilde yetiştiri len bın· ı ô . ı sadüf eden sah gunu saat 16 da da-

lerce koyunların sütlerinden yapılmış olanı & tledcn sonra Bcyoilu _Ağacaınl ı irede yapılacak ve kıymetı munam· 

H •• • A • Ak b "' ı karşısında N°: _ UJ 1 cle tun: ı menı;osrnın % 15 inı bulmadığı takdir· 
useyın vnı ça ogaz ı 4->J3) ı de on beş gun daha uzatılarak ikınci 

Y O Gv u R o u .......................... açık arthrması 10/3/938 tarihine te-
. DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI sadüf eden perşembe guııü ayni ma· 

tavsiye olunur. Tenekenin ya.n tarafmdaki etikete dikkat ediniz cHavanın devamlı surette bakte- hal ve saatte yapılacaktır İsteklile-
Satış mahalli : Tütün gümrük No. 10. Telefon : 23581 ı rik vesair taaıuv ve LeşekküHerin • rın kıymeti muham~enesinin_ ~0 7,5 
Merkez }·azıhane: Mcrk~z Hal 75. Tel 23717 

1
den tecrit etmek usuJ ve tertıbatı• nısbetınde P~Y akçesı vey~ n;ıHı ban-

Tophane, Beyoğlu, Cihangir. Pangaltı, Maçka, Kurtuluş, J hakktnda ihtira için alınmış olan 19/ ka mektubu ıbr~z etmelerı l~zımdtr. 
Şişli, Mecidiyeköy, Şehremaneti, Be} aııd'a 2/935 tarih ve 2022 ~umaralı ıhtira 1 Daha fazla malumat almak ıstı yen· 

HER GÜN KAMYONET SERViSiMiZ V ARD!R. 1 beratının ihtiva ettiği hukuk bu ke- \ıere bu işe aıt dairemizin 34/1550 sa-
Bir ııü,., evvel t .. Jefon f"tti~: niz taknir cie vovurt evinize kıldar yeli r. \re başkasına devir veyahut mevkii ytlı dosyası trae ve tafsilat verilece
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nile konmak~inkuaverilm~i~~lği ~~ müddetikan~cyed~r~da 

lif edilmekte olmakla bu hususta 1 ctaıre dıvanhanesıne asıl~cak olan 
fazla malumat edinmek istiyenlerin açtk artt~rma şartnamesinı okuyabi· 

li~::~~lr~::ır,,~~~:~:~i'~~il Ga~Wda&~H~5~kdl~ lirlRMu~~imv~~~illd~ numaralara müracaat ey!emeleri i- tenviriye rüsumu ve vakıf icaresi 
lan olunur. borçluya ait olup yirmi senelik ta· 
t-------..;....·------ viz bedeli müşteriye aıttir. Hakları 

İstanbul as1iye mahkemesi birin· tapu sicilleri ile sabit olmıyan ipo
ci hukuk dairesinden: tekli alacaklılarla diğer alakadarla

İstanbul muhakemat müdürlüğü rın ve irtıfak hakkı sahjplerınin bu 

p A T 1 

tarafından İstanbulda Çiçekpazarın· haklarını ve hususi ile faiz ve masa
da Altıparmak hanında 17 No. lu rife dair olan iddialarının ilan tari
mağazada tüccardan Salamon Mod- hinden itibaren yirmi gün zarfında 

·evrakı. müsbiteleri ile birlikte dai-
remize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdırde hakları tapu sicillerile sao1t 
olmıyanların satış 15edelinın paylaş-

--------
DAQANIZ r-AIZ G[TiR-M~ I 

~ij· .ÇA [ NI '$ J P 
,,\ 
\~~ 

.~ususT ŞARTLA01f11Z J.fAl('~tNC 
GtŞELERIM tZDEN MALUMAT ALJN 

~ . ~-,._ 

f. _ .. ~ .. ·./ _·~~·~·.· .:- .. . •·• ;;, •, • ~:.." .. .... ~: "'ı' • .., ·~ -

Soo.a, maltız, mutbah, kalorifer vesair h~r ihtiyacımı içın ddima 

TÜRK ANTRASiTi'ni 
yano vesaire aleyhlerine açılan da
vada M. aleyhlerden Salamon Mod

·ı iç ve dış ba~ur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihab. 1 yanoya gönderilen davetiye arkası-
larında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerinin ı na mübaşiri tarafından verilen meş-

tecfa v'~inde daima muvaffakfyetle şifayi temin eder, · ıruhatta ticaretgfilımı terk ile bir 
~~~~~~~~~~~~~~~~ı~~~~~-~~~~~~ ~mti meçhuk gttti~ ve hali hanr 

masından hariç kaıacakıarı uan oıu- o· RK ANTRASITI' · 
3 11 0 kullarımız. T n ı n 1 

•nur~ ...... ::.: ............. I En iktisadi bir kömür olduğuna kanaat edeceksiniz. 
----------------------------ikametgahı meçhul bulunduğu an

-CAFER MÜSHiL Şekeri 
Te siri kat't, içimi kolay 

en iyi müshil şekeridir. 

laşılmasına binaen 20 gün müddetle 
• ilanen tebliğat icrasına karar veril-

i 
miş olduğu tahkikat için tayin edi· 

i
len 17/2/938 saat 14 te mahkemeye 
gelmesi ve yahut bir vekil gönder· 

BilOıru.ım eczanelerde bulunur. 
1 

mesi aksi takdirde hakkında gıya-

1 ı ben muamele yapılacağı ilan olu • 
••••ııilnur. (37/607) 

1 

DOKTOR Satış merkezi: GlLKRlST VOKER ve ŞürekAs1 Limi~ed i Ali Rıza Sağlar J Galata Yolcu Salonu k.ırşıcıınrla Tahir Han No. 5 Tel. 44915 
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ı Her güo Beşiktaşta tramvay ı Sahip ve neşriyatı id are eden Başmuharriri 
ı CC\dde.si ndeki muayenehanesinde • 

ı ıaat on beşten sonra hastal4• :• ETEM iZZET BENiCE 
rım kabul eder. 
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