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lngillz gazetelerinin yazdıklanna göre 

oc ı rı ispanyaya gönderilen 

Alnlan annel 
' • n ·· rnayiş yaptı 

"Evl8tlarımızı isteriz, onları 
yadan geri getirin ' .,, 

yapndan 45 yaşına kadar her Türk er· 
keği askerdir,. fıkrasını, "16 yaşından 
65 yaşına kadar bütün Türk milleti se-l ıg:;;;ri~ll'lıır:'ll 

(Devamı f. tncıda) 

• 
ın 

1 ~ 

- . ~~ ~ ~e .--~~......-..._.~~---
~ ı:~ tiv mttn ahalisi " neredeyse geceleri nöbetfoşe devriye gezeceğiz!" diyor ..• 

\: t_. ~ • da "• tacle~~•nda Fakir 1 "Semtimizde hırs1zlık vakaları gün rüyoruz. Alakadar makamlardan 
~~ k b.'~"l hı~kd..:ıesin. den güne çoğalmaktadır. Mevkiin ve Haydar polis mevkii mürettebatının 
~ı~~tı bt t:- 1 .. • n di n etrafın yan~ın yerleri olması ve civa- arttırmalarını dileriz.,, 

~ "1ekt ' :"' J,1 k rın .hic tenvir. edilmemiş. bulunmas1 Okuy.ucularımızdan aldığımız bu 
t\ıpta şöy. 1 bu vakaları tevali ettiriyor. Esasen mektup üzerine bir arkadaşımızı mev 

fakir olan bizler bu yüzden zarar gö· · {Devamı 6 ıncıda). 

gibi Malcıganm dsiler eline a~<ıii..,ctü sırasında da 7.-imbilir nckadar masıımmı 
· canina kıyı1mı*tır1 

Frans1z Q§Zetele ge göre 

'' alaganın za tı 
Alman zaferidir,, 
Şehr;n nasıl zaptedUeceğinl general 

. Göriog Romada tesblt etmiş 

Avila 11 (A.A.) - Havas ajansı mu· 
ltttbirinden: 

irtibatı diln akşam kesilmiştir. Bu in• 
kıta, ıfıilliyetperverlerin Madrit - Valan .. 
siya yolunda ilerleme1erine atfetdilmek· 
tedir. 

Asiler Malagada hükfımetçilerin bı

rakmış oldukları mühim miktarda mal
zemeyi ele ge;irmişlerdir. Miidafaa komitesinin tebliği 

Pek büyük bir musibete uğrı:mıı olan 
şehir, yava§ yavaş sükun ve intizamını 

• elde etmektedir. Sokaklarda devriyeler 
gezmektedir. 

Madrit 11 (A.A.) - Mildafaa komi
tesi, dün öğle vakti bir tebliğ neşret· 

miştir. Bu tebliğde 24 saattenberi Mad
rit cephesinde vaziyette tebeddül hasıl 
olmamış olduğunu bildirmektedir. 

Asilerin harp gemileri, Malaga ile 
Mortil arasında demir atmış bulunmak
tadır. Bu gemiler Almeria istikametine 
doğru kaçmakta olanlar üzerine ate~ 

ctmektddir. 

Asilerin hükumet merkezinde 
konıilnistlerin nümayişi 

Sevlllc 11 (A.A.) - İspanyol Fasının 

yüksek komiseri, Tangor ahalisinin Ma 
(Devamı 6 tncıda) 

Madrit telefon hattı 
Londra 10 (A.A.) - Madritle telefon 
~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~ .................................................................................................................. 
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PRpas Osman 
Hıristiyan korsafilarmın eline düşen, siyasete {ılet yapmak üzere 
papa tarafından evlatlık edinilen ve katolik yetiştirilip "Osmanh ha
nedanından bir zıapas" diye dünyayı bir 'birine katan 

l Papas Osman 
Sultan İbrahimin oğlu muydu? Yoksa harcmnğası Sünbtil ağanın oğlu 
muydu? 

Babası yahut babalığı sa te hare-:n ajası Sü.nbül a; a 
Os:ııanlr sarayındaki klz!an, kadmlan nasıl knnnş ne
çirm" pe, evlatlığı papas Osm:ın da kendi de,·rinde A v· 
rupada ya)ıyan hirçok rn )~hur kndınbrı, bu l"""'•""n-:la 
krallnnn sevgililerini kt~mline meftun etmi~tir ! Roma, 
Pa.m ve Viyt.nn saraylarında müthiş bir Don Juan 

~~1mi:'ri i romanı pek yakında 1. 

llABER'de okuyaca~s1n1z ! . 

Yazan. (Va-Nu) ~ 
••••••••••••••••u••••••••••••••--••--•••••-••••••••n••••• .. ••u••n•••-••n•••• ... ••·---~ 1 



~================;~~~=7=~~~=;=:============~:=:====~H~A~B~E=R"""""'-:;.Ak~~o=s=ta=s~ı,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~~=======================~=~""""7=~==========--

Cumhuriyet 
inh~sarların 

~da resinde 
faaliyetleri 

Bükreş ile Prağın 
arasını açan sefire 

• • 
ızın verildi 

i ı;~a:ıa.,-S . ı 

~ 
IJu tered<lüd a,eva, J . 
anla.şması yuzartde"~;i 
alacağımız ~ met' :f1. ·"" 

Çekoslovakyanm Bükreş elçisi Se-1 lunmuştur. Son zamanlar tarihi, ken- faza eclecel~tır. - ~ 
banın Romanyaya dair yazdığı kitap disine misafirperverlik gösteren bir 2. 37. diY~ 

Ya Zan: Gümrük v J inhisarlar vekili Ali Rana Orta. A vrupada bir mesele halini al- memleketi aleni surette tahkir eden ve ''Alacağımız .ınevc~er, r; 
Mevzua girmeden evvel, inhisar altı- satışiyle inhisar idarelerinin ilk faali- mıştır. Bu işe Lclıistanda da büyük bu memleketin taksimini tavsiye eden za edecek" dc.ınek, JJl iŞ. 

na alınmış olan dört maddenin herbi- yet yılında satmış olduğu 7.100.00 ki- bir ehemmiyet atfedilmektedir. bu M. Seba gibi bir diplomat kaydet- alamıyac.ağız'' d~~~: .. 
risinin şümul ve hudutlarını tayin ede- 1o karşılaştırılınca, aradaki büyük Polonya hükumetinin naşiri efkarı memiştir." biyatça söylen.mışı ı;. ~ 

lim: fark derhal anlaşılır. 1935 istihlaki Express Parauyy gazetesi bu husus - Sefire mezuniyet verildi :ıf. ~ tı:ıllil"~? 
Tütün: Memleket içinde tütün imal 12.000.000 kiloyu bulmuştur. ta şayanı dikkat bir makale yazmak _ insanlarda s~~-ıurrs"' 

ve satışı münhasıran devlete aittir. Satış miktarının artması hiç şüphe- ta ve demektedir ki: Pra.g, 11 (A. A.) - Çekoslovakya- ne yoktur. -3
1
, -

b · dat d t i tın' t' .. · nın Bil.kreş elçisi ya.kında uzun bir me A ı1 .. 11 2. ,1•• f Yaprak tütün ticaret ve ihracı ise azı sız var! a a es r e ışır: reJının "Seba meselesi, Çekoslova.kyanın ç ı:: soz, · . tsbia ·~ 
şeraitle serbesttir. son yılında elde ettiği 10.710.000 türk zuniyet alacaktır. Çek diplomatının Muharririn "seyrı Acıd''ll'..ı 

!m . siyaset sahasında yeni ve büyük bir le bu mezuniyeti almasına sebep geçen - buna. Jli>" ~ 
ls1,.;rto ve ispirtoıu. içkiler: al, it- lirası idarenin ilk yılında 21.500.000 ked.i.r. Müellif bu kitabında Romanya na verdiğini ve ,, bit. 

hal ve satışı umumi bir surette devlet liraya yükselmiştir. 1935 karlan !erde intişar eden bir kitap üzerinde ni ''mUşahhas bir şeY; e~ 
inhisarı altındadır. İnhisar idaresi bun- 26.000.000 lirayı aşmıştır. ordusu hakkında hakaretamiz bir su- Romen parlamentosunda kendisine yeb!ldiğini haylı ıne_rJ-ıa tııl1-' 
!arı bizzat im.al eder, yahut hususi fert.. 2 _İspirto ve ispfrtolu içkiler: rette idarei kelam etmiş ve Polonya karşı yapılan şiddetli hücumlardır. Bu fıkrayı okuduk<;~ ~ı.ı.>· 'I 
lere imal salB.hiyetini verir. Şarap ima- Cumhur:yet ilfuıma takaddüm. edense- ve Romanya aleyhinde Çekoslovakya! kitaptaki bazı tabirler Romanya için rasg.eldim. Me5;1~· ~..,il 
li kontrola tabi olmak şartiyle serbest· nelerde ispirto ve ispirtolu içkilerden hudutlarının genişletilmesi lehinde bu- hakaretamiz görülmüştür. YüT,lü beygır, m lJİf ,, 
tir. cibayet olunan rüsum 1.000.000 lira----------------------:---------- üstüM mııaz$-nı ~ 

Tuz: İstihsal ve ihracı devlete aittir. dan eksikti. İnhisar idareleri dokuz se- I t a ı y o y a k r o m çirmiş, oostonıı~ t}'lttıl: 
Tuz satışı ise serbesttir. nelik faa1iyeti esnasında her sene hazi- U yil:rüyen 3porC1J.ıa ~ 

Barut ve infilak maddeleri: İmal, it- neye 6.500.000 lira teminine muvaffak yor ve mt sayeı.w 
hal ve satışı devlet inhisarındad1T. olmu~tur. m ad e n ı· ~ o • a ca g'W ı z geçiveriyOf'. sl d~ 

İnhisar idaresinin vazifeleri sadece 3 - Tuz: Düyunuumu.miyenin elde 11.1 ~ U 'L ''Teşbihte hats. 01:°1 ır spe:·.~ 
lbu malla.rgı üstüne konmuş inhisar re- ettiği gayrisafi gelir 3.976.534 lira i- 2 .. 5 mllyoo ii rayı bu lan hede il ile ltal yada' yüklü beygirin. ~tı! .. rsyel~ 
simlerini tahsil etmekten ibaret değil- ken 1930, 1931 ve 1932 yıllarında bu " · · M saın1 ~ ~rJY 
dJr. İde.renin §öylece hulasa edilebile- gelir 8.000.000 lirayı tecavüz etmiştir. gemi yaptırılacağı SÖy leni yor zemesını, . 

1 
ıtabıll e ·-n

1
· 

miz dolayısı i e • •• 111 ıteY"~ cek vazifeleri de viı.rdır: Bununla beraber Cumhuriyet Hüku- Eti Bank tarafından kurulmuş o- niyetindedirler. Bu miktarın bugün- ş ı>Ç 
Tütün ve ispirtoda hem müstahsile, metinin gayesi varidatıru tuzdan art- lan "Şark kromları Türk anonim şir- kü fiyat üzerinden getirdiği para 2,5 ~::!:;::n::rıa.· ':~~!yst~oıst) 

hem de devlet hazinesine mu.zaaf bir tmnak olmadığı, fakat bunun müm - l milyon liradır ·· ruyil U, 
keti,, ile bazı talyan firmaları arasın- · l 

1 
l 

1
· . d l andırm:ınm ''kop e!iıt' · kazanç temin etmek için iptidai mad- kün mertebe ucuza sa.tınaldırm.ak ol- . . .. 

1 
, ta yan ara aynı zaman a yapı a· . .,,.beb t ~ 

d k b I l me!t" için bır .,.., delerin fiatlarmı yü_kseltir. Tuzda in- duğu için fiatlarda ,,.ı.orde 50 ruspe' tin- a rom sa şı ıç.ın muza ~er.e ere Jaş- cak maden kömürü satzıııı anlaıımasiy- d...., 
J...,, ı fi l k :r - türlU a.nlryama ~ .. · r· •11 b.isa.r idaresi, bunun en iyi şartlar al- de tenzilat yapılmıştır. anmıştır. Bu rma ar, şır et tara· le bu miktarın 16 milyon Türk lircısı· bitiyo · ·ı' 

f d · l t'l k' l t b' b Fıkra şöyle ~ ... ıırlıl· tında istihsaline uğraşır ve herkesin 4 - Barut ve infilak maddeleri: Bu ın an ış e ı en se ız oca ~an ır se- na kadar çıkacağı ve buna muka. il Al11,gw· 
- · Bıtgün haVO r ,.1·1ıfJf tuzu ucuzca temin etmesini ister. inhisarm geliri devlet idaresine geçti- nede çıkarılabilen yüz bin ton krom İtalyan tez35hb.rma gemiler ısmarla- ı.a. be'ı"' • 

lyi cins barut ve infilak maddelerini ğindenberi her yıl artmıştır. madeninin mühim bir kısmını almak m:ıc:ı~ söyleniyor. ~: ~1:,~r ins"tılJ~ııt~I 
ueuz fiatlarla emre amade kılmak su- Aşağıdaki rakamlar bu terakkiyi------.:.....~ ___ __.:.._________________ yn.,, 

0
i$1 

retiyle inhisar idaresi hem halkın, hem göstermektedir: f"\ il ., '$ ., " ev~" Mı Ta ~ı s Om dek,. iç'ınAnlBaş. Ail.dŞı !. hL~a:.a'ıpı.e" cı~"'··l:i'" 
de madenlerle nafıa işlerinde çalışan- Sene Türk lirası el aş l n be 

1• n fi. 11~~ a· k mek istediğine"- .. J# .I": ~ larm ihtiyaçlarını karşılar. 1932 1.193.114 k [ l il~ ... ~ ~" 
''Tilrkiye Cumhuriyeti İnhisarları" 1933 1.650.753 uı~ u uş ııı sof Jıl 

d birl irilmi. · b a Do'abın eski sistem ArTro,d.(r,şmı va,1 ı..rı ~"' ismi altın a eşt ş u ört ida- 1934 1.771.892 : .fJ u• 10" 

renin tevhidi, işletme masra.flarmı 1935 2.147.224 b old UğU 8 O l&ŞI idi - Al(JJ,h ~JT;~tıtane IJI' 
6.777.000 tUrk lirasından 5.450.000 li- Bu kısa hullsada biri.birinden çok ayr a ffl l isimden y:rmı . )'··· -"" 

Dün Taksimde Abdülhak Hamit , ,, Bıı 1~1t · 'fi".'. 
raya indirmiştir. ayrı dört inhisarı idare etnıekte olan Yarın Necip Fhzı~ın caddesinde bir buz dolabının infilak Terııp.e · ()G'ltk 51 51.· 

Memleketin sanayi teşebbü.Sünde, in- bir müessesenin en mühım faaliyetle- - Me~h.1ır ç 
11

. ı ·~t 
• y • ~ bir hitabesi le ettiğini yazmıştık. Öğrendiğimize gö- H. F. AltEam, ~..,,..&~t:'"-hisarJ,~~esinin OYI'!amakta oldugu ;mü rini süratle icriıale uğraştık. ~ ;; _.,ır 

r.ı' • • -.:ur .. · t re, hadise şöyle olmuştur: "Bu kim?" ktlls._;;.,; dJ 
him. rol hakkında bir fikir verebilinek r.:::un1!.Ja il!ve etmek lazlmdxr ki: açı"nı·~a•~-_ c_ 1 t 30 d -· T · 'mli ''v.. /ı . a 1 .., ... ... - - • ç~ ö-- uaat , a, 1 ıp • op ısı a· gelı'yor. sız· ya: için, müesseselerJn e çalışan memur cumhuriyet rejimi prensiplerinin ışık-

~ Yarın Meraş kurtuluşunun 1 7 in· partmanm altmclaki Yaşar Konak' a ''Kim bu?" derİZ- . ~ '.J 
ve müstn.hclem yekftnunun 18.000 oldu- 1ariyle hareket eden, vazife a.'ik ve ci yılına tesadüf ediyor. Bu müna- ait sütçü dükkanında çalışan oğlu, tık sııte~•sl~ 
ğımu söylemek kafidir. hissiyle ilham.lanan inhisar idaresi ''Meşhur çoc ıf ır. 

S t l 1. ak sebetle ~ehrimizde bulunan 300 ka- es!ü sistem ve adi gaz ocağiyle işli • yanlı(! diyemcyiZ ~ 1.:.ı 0
1

!
1 

',ı a ış ar ve ge ır: Türkiyenin mütemdiyen artın ta olan :r 1 ı 1 "' .. r /; 
. dar Mera•lı yarın Emı'no··nu·· Halke yen buz do c:omm at,...,ini ya ~ı.,trr. çocuk· '' elbette da.b e...,,,ıe 1 - Tütün: ReJi idaresinin en son refahına kuvvetli bir vatannerverlikle '1 • -s ~ wr 

vinde toplanarak kurtuluş bayramını Buz yapmak İçin, ocağın 80 dakika H F "ShirleY 1' ılf'ldB' !-yılında yaptığı 2.900.00Q kilo tlitün hizmeteder.(The Finmıcial Times) ten. M l d yanması Ş"rt'L·ır. y,~.nma mu"ddetı' bı·r . . , elt w'-...J 
--- ---- -------------------- tesit edecektir. erasim öğe en '"' ıe' s ·w .H 

H • • V k ·ı "I f sonra saat 2,30 da başlıyacaktır. sn~ti bulunca, dolaptan bir gürültü "Şirley Tem.p tuııı-'· ~~Y arncıye e 1 i Voroşı o çıkmıc ve tam 77 inci dakikada deh- lryamadrm? Ta.laf. de-r:.ıe·· Mera§hlar bu seneki merasimi 'S 
1
,, şeıtliJl 'fl'Y'ı# 

V 8 rı O 88 ba b k f d v • ı geçen yıllara nazaran daha canlı ve "?etli bir infilak ortalığı sar~mış ve "Şerli Temp. v· içil> ı•'f ,;;. • mev U egı ve daha fevkaJade kutluiamak için bütün T::ıksim ayağa kalkmıştır. ya itfüs.r ettıgı BJllış de6 ~.J 
şeb ri mize geliyor her tedbiri almış bulunuyorlar. istik- İnfil~k o kadar şiddetli olmuştur harfini kaldırın ıı.ı111~ 1 ·ıfJl:~ 

ı Çıkarılan şa.uiaların 11 d · b ı ki, Suaservilerdeoturanlarbileduy. ye''ş"§eklindeY -ı11d6~oı~ ki gün evvel Anka raya gihni~ •' ~ marşın an sonra merasım a~ ıva- . ~,erw...ıi~". ~~ 
l h . . kil' . T f•k R ya hı o oldu ~u cak ve toplantıyı Sair Necip Fazıl Kı- mur:lar ve civar apartmanlarda otu - Fıkrasınrn bit. 5CVLY~ 0 
an ancıye ve ımız ev 

1 
• üş- fi; - ran!ar kimi korl;..u ve kimi de merak e'iinü diyor .. II .. F'b:'..,tl eııd J.t~ tü Aras, kalemi mahsus müdürü Re- an la111 lıyor sakürek heyecanlı bir hitabeyle aça· ~ ı.w r-·" 

fik Amirle beraber bu akşam şehrimi· ~ cakttr. Baba soyundan Meraşlı olan sa=:-... siyle sokcğa fırlamr:!ardır. daş olduğu ıçlll teJ1leııoJ00~ 
ze hareket edecektir. Roma ve Varşova menbamdan Necip Fazıldan sonra birçok hatipler Kaza vukuunda dükkanda ne ka· yanlışı 0ımasını .. iitle'. a' tl 

Hariciye vekilimiz buradan doğ. gelen ve bazı İngiliz gazetelerinde söz söyliyecek, şiirler okunacak vn- cbr süt, yogurt, reçel ve ya~ gibi ~ey- kü "Hıdrellez" ~~~ f~\~ ."":ı 
ruca pazartesi günü toplanacak olan neşrolunan haberler Sovyet Rusyada kalar anlatılacaktır. ler varsa hepsi tazyikin fazlalığından dir diye "Hızır bit lı /?,/ 
Balkan antantı konseyine İştirak et· Kızılordu başkumandanı Voroşilofun Bu suretle Mera~hlar, tarihlerinin Yitrinlcri P~rc:alıyarak sokağa fırla - tahammül edilrxJ.e:ıı •f'I 
mek üzere Atinaya gidecektir. tevkif edildiğini bildiriyordu. Dün bu en mühim hadisesi ve istiklal savaşr- mıştır. Çıraklardan Hüsnü bu esna. tJ 

Doktor Aras, Atinada Romanya haberleri yazarken tamamiyle uydur· nm en güzel levhdarmdan biri ohm da sol gözi.inc!en tehlikeli surette YJ.- ------ • ııS ıt 
hariciye nazırı Antonesko ile görüşe- ma olduğunun yakında anlaşılacağı- Mera.ş müde.faacmı, bütün çizgileriy- nı.hnnuş ve Yaşarın oğluyle bera - p r Slfl r b 
rek mumaileyhin Türkiye seyahati m da ilave etmiştik. Filhakika Fin- le Y<'.şayacnkbrdrr. ber, dob!Jtc:ın intişar eden zehirli 0 1 rtf11 of 
tarihini tesbit edecektir. landiya hariciye nazın Holstinin zi· Merasimden somu konservatuvar gazların tesiriyle bunalmışlar ve dı. H I 14'8 tıf .J 

b 1 l f ı:: •. "rı çrlrmak ı'mk~nını bulamamışlar. ırsız 1 iti ·~'" yareti münase etiy e veri en %İya et· artistlerinden güzide bir heyet, klô.- - · "' 811 ~, 

ihracatımız lerintafsilatınadairgelentelgraflarm sik Avrupa ese-r!erindcn p:-.r:alar ça- dır. birer d ııı. ~ 
hepsinde mareşal Voroşilofun ismi lacak, teganniler yaoılacaktır. Kazayı ha!Jer alan itfaiye vaka ma- Kadirga ci,,ar~~i 11'0ti,ı ~~) 

Bu sene ithalattan zikredilmekte, ziyafetlerde bulun· Bir gece sonra da Mernşlılar, Park halline yetişmi~se de dükkana gir- diği evde ev safı·ıa&ı"tıl~plroı 
duğu yazılmaktadır. Şu halde Voro- Otelde büyük bir b:ılo verecl::lerdir. mek im!~am olmadığından gaz mas- ve bir genci yaralaY'ıı" ~~1"' 

25 milyon fazla şilof ne kaybolmuştur, ne de mev- Yarın Halkevinde yapılacak olan kelerini takmağa. mecbur olmuşlar . b' r. yara ıısı· 
ıktıs f Ve l·c~n·de1.'ı'lerı· dısarı cıl,.ararak mu- çı ır po ısı iıd . .f. rİ. at vekfileti tarafından tesbit olun- ku tur. törene her vatandas serbestçe gele- -- " J - " z ı c;;~üın şer .... ı~t>· ..ı I~ 

. ~ - halr.kak bı'r -o"lu··mden frurtarmı•lar. ım a ..... · 1111". ~ ,,.. duğuna göre 936 senesinde ithalatımız -------------- bilir. " :r tekrar ifadeterı a 1'ııd' ~oe 
92,531,000, ihracatmuzda ~17,737,ooo TrOÇ '4' ı• dır. if!ldiY'e ~' 
liradır.Geçenseneithaiatımızss.soo,ooo ., Almanyada YaralıHüsnüderhalimdatsıhhi Suçlular ş · Jaİ111 dif· ~I 
ihracatımız ise 95,800,000 lira idi. B:tarai korn:svonda otomobiliyle Beyoğlu Zükür hasta- ilaveten iki e"1 t111i~1'' 1 

Bu sene ihracatımız ithalata nazaran 
25,206,000 lira fazladrr. 

Grip yUzündPn 

Mektepler 
kapatılacak mı? 
Sıhhat komisyonu 
yarın karar vert.~ceh 

muhakemeye hazır işsizler hanesine götürülmüş, fakat burada duklarını itiraf e .~ 
göz mütehassısı bulunmadığından, ti Jtıfefl 1 1J'I 

/ Soc;;I~ ~ık arsa li Gfasını MU tenı o diyen artıyor ilk tedavi için ilaç aranmışsa da bu. aya 0 rt18 P/{, 
Cel~ada Verecek 1 Ber!in, 11 (A. A.) - Kanunusani a- na da imkan hasıl olmamıştır. Niha- ille ı ~~ 
T 1 11 yında iı:-.sizlerin m.Mtarı 18''5 000 idi yet yaralı hnriçteki doktorlardan bi. Tahran büyii1'

1 
.. ~ \jj'~JO· rocKinin evve d gün Amerikan .,, ' • "' ' • ..... eır 

- l 11. M ' 1 yani kanunuevvele nazaran -.:ı74 000 kı' risine götürülerek gözü sarılmıştır. nad~kı' konsolos efdt e rndyosu vasrtasiy e n'lcks:!:oc.cn söy t - · . . " · - " "' 
l d k d h b Şi f __ ,n.l""""rQ 1 1statıstıl-ler bu tez:ı 1-Iüımi.inün gözü hala görmemekte - sın' den du"şere.~1." ~,, .. t { e i;Ji nutu ünyanm • iç !r tc.ra· • .. ~ ...... .;--!;' · .. . ~ ' · µ>" v"'' 
fmdan vazıh surette duyulmam!ct.ır. yu.du mevs e m~teallik csba.ba atfet- dir. · cenaze ınerası _ ı.I ~, 

... 1 ted' lcr Zabıta tahkikatı tamik icin dük- ~ r 
Bu ani bozuklug"'un sebebi de anl"'o:ıı- _m_eu:-~ır:---·--------- · nııştır ,e .• ~11 ........ kanı mühfülemistir. Dükkan sahibi · "1;let u ti>', 
lamarnı~trr. Sovy et e içi si zararının 350 li~a kadar olduğunu Merasi!l1C ~~ t11°ıı' ·~1 11 

T ror:ki nutkunda R usyudaki Zi· d ~J .t ? söylemektedir. ve tabut tsrll ıcı.ırı.tı1lı.ı~.11ııe~ I Vilayet sıhhat komisyonu yarın bir noviefsuib.~tiylekatiyenal.J.!·adarol- ef.ıli ŞıyOr .mu --- Aras, Basın ôat1 &0 ıp·;o_.,1 
toplantı yapacaktır. Bu toplnntida ı;on 1 madıamı söyledikten sonra, Japonya İtalya gazetelerinin yazdığına göre Tavzih dostları taraf~rt zavıılll ~~, J 
günlerde şehirde çoğalan grip val:aı.m 1 ve Almanya ajanı oldu~ iddialarını Sovyet sefirleri arr.!>:nda geniş mikyasta Birkaç gün evvel Beyoğlunda Rah- le örtülmüştU: de ı:ı•f~f fj 
ve bilhassa mekteplerdeki fazla vukuat ~ureti katiyede reddetmi~tir. değiş'klik yapılaacktrr. mmın cvinlde kumar oynamak naze ınerasirll111 13e~ 'ol 

maıı ' tetkik edilecektir. Sıhhat komisyonu ne- T roçki bitaraf bir komisyonun İtalyan gaze~elcri Paris büyük elçisi cürmile yakalananlar arasmda ko· Cenaze na ,~ıı ~d 
ticede mekteplerin kapatılmasına lüzum davayı tetkik etmeeini, eğer euçlu Potemkin, Ankara büyük elçisi Karahan misyoncu Ziya isimli birisinden de bahs caıniir.l:lc kılın~ J11edf 
olup olmadığı hakkında bir karar vere- çıkarsa kendisini Sovyet cell!drna tee Peloin btiyUk elçisi Çerenicfin merkeı-e edilmi~ti. Bu ki:rme 36 karne numanlıl sanndaki ebedı 
cektir~ lime hazır olduğunu bildirm.i§tir. j ıılmaeaklanm yazmaktadır. gümrük komisyoncusu Ziya değildir. tür, 



--.uu&tlllttlWHl ltttltütttUllUl..., .. , ..... _.. ___ ,_ ... __ ..... ___ _ 

Kara köy 
meydanı 
~ u IMrlt n m aı 

15 kuruşa tama ederek 
Barlında bir zavallıs 

yı iple boğdular IFll aı ~al ır ~ lril 

A çakta 
kalacak 

Türk kuşu kampları 
Hava kurumu ilk baharda kurula

cak olan "Türk Kuşu .. kampları için 
hazırlık yapmaktadır. Bu sene mü
teaddit yerlerde kurulacak kampları-
na levazım tedarik edilmektedir. Bu 
meyanda yelkenli tayyareler icin 
muhtelif kamp hangarları yaptı;ıl
maktadır. 

alo 
r-5.as 12,2s ı:ı,ıs 11,37 19,10 5,ı9 

' GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? 
İngiltereli bir falcı "kral seltlz!nci Edvar 

dm devrinde İngilterenln mesut olo.co.ğrnı ve 
bu devrenin uzun ııUreccğini., eöylemi§U. 

1 Ç E R l O E : { meyanına Amerika, Flllstln, Mısır ve Surl• 

• Ynrm ak§am saat 21 de Kadıköy Halk· ye de girmiştir. 
evinde Celal Esat Arscven tarafından "Türk 1 • qeml adamlarının tekaUUUklerlne alt 
sanatı., m evzuu üzerinde bir konferans, mU• 1(1.y{ha meclisin cuma günkU içUmaındn gE· 
teakibcn GUzin Işık vo Nevin Bingisu tarıı.• rll§UlecekUr. 
fmdan piyano konsert verilccel•tir. • tzmıtte hUkQrnet tarafmdan kimyevi 

• Ankara mebusu AltngündUz bugün saat maddeleri istihsal edecek bir fabrika kurula.• 
17,30 da EminönU Halkcvlnde "İeUpdat, cakttr. 
Meşrutiyet" ve Cumhuriyet .. mevzulu bir kor.• • Ankara Hnlkevlnde bu ayın 17 sinde bir 
tcrdns verecektir. Puşkin gecesi yapılacaktır. 

• Eyüp fakirleri koruma derneğinden : • Yeniden gUmrUk komisyoncusu ve ma• 
7/S/ 937 paa.zr gUnü saat H de Derneğimizin !yet memuru olacakların lmtihanlan dUn 
yıllık kongresi Eytip İlçesi Parti bina.smda. yapılmıııtır. 

yapılacağından kayıtlı Uyelcrln gelmeleri ri·, • Eski İstanbul polis mUdürU ve vlltlyet 
ca olunur. hususi encUmeni azalarından SRdettln Aı:~-

•Birlta.Ç gUndenberi limanımızda bulunan rm cenaze merasimi, dUn vali, belediye erk'.
Holnnda mektep gemisi dlln Akdcntze git· nı vo yUzlcrce kl~lnln lştlraklle yapılmıştır. I 

• Klnunusanl içinde §ehrlml.zde 2:1 ev. t nıiştir. J 
• Son ay zarfında Be'ediye mezat idar(• 1 apartrman ve s ı muhtelif olmn.k üzere 37' 

sinde 11,734 liralık 490 pnrçıı gtlmilş vo al· bina yeniden yapılmış ve 200 bina da tarrJr 
tm avruıJ, fl,674 liralık 747 parça halı, 5,6441 edilmiştir. 
liralık 1223 parça. di1'cr eaya satılmıştır. • Çocuk!arı kurtarma. yurdunda tahsil g[• 

• YUltSCk askert §Ora bu ay sonuna doğ• rerek i§e verilen 16 çocuğun hareketleri kon-
ru Ankara.da toplantılarına bn~layacaktır. trol edilmektedir. Bu 16 çocuğa hU~U halle.• 

• Tanınmış muge.nnlyelcrlmlzdcn Sabriye rl tesblt edildiği taltdlrde valinin ımzıı.slle 
ToksözUn idaresi a1tında. te~ek!:Ul eden bir birer tezkere verilecektir. 
tiyatro grupu içlerinde komik Fahri GUIUç 
de olduğu hıılde Anadoluda bUyUk bir tur- • Adnpazarmda dolttor ~anın kızı Bedinyı 

1 

SC\'g ll!sl doktor ı.-~mllln oğlu Cihat ve arl:.n· • 
neye çılunışlardır. ı 

daşı 0 "ma.n knçmrken yakalıı.runışlardır. 1 
• Kadastro heyetinin eml!'Lk kıymetlerini 

eksik göstermek suçlle Belediye memur!-· O 1 Ş A R 1 D A : 
r~dıın Recnlnln duruşması dün yapılmtş, I • Amerika.da yUlu:ek mııhkemenln ısllhı 
dunı~n tevsii tahkikat i~n geri kalmı:ıtır. ---- --:============= 

• Kurban bayramı arifesine tcsadUf eden - -
pazar günU esn:ı.tın dUl:kft.nlarmı açm:ık CEı~UB! AMER1KADA FUTBOL 
için yaptıkları mUracant kabul edl'memlştır. 

• Liman idaresi tıı.rnfmdnn yaptınlae:ılt 

yolcu salonuna. alt 60 proje llmnn, BelecUye 
ve gUmrUk tarafından ayn &}Tl tetkik edl!· 

mektcdir. 

• Nafia velt~etinin yapılan §ikl\yetıer kar
§ısmda Kadıköy Su §lrketile yaprlan mUzı.· 

kereleri kc.serclt glrketln mukavelesini fest• 
etmesi muhtemel görU'mcktcdir. 

• Bc:edlye gubelere bir tıı.mlm yaparak sc• 
kaltlarm levha.sız knlmnma.Jn.rma itina edil· 
mestnl blldirmiştlr. 

• tık mekteplerde çarşamba günU llğleden 
sonra yapılan tatiller kaldırılmıştır. Talebe 
o günler jimnastik ve elişlerlle mc~gul ol~ 
calttır. 

• Ankaradald kadın ve erkek kayakçılar 
bir katile halinde bayramda Uludağ'a gide
ceklerdir. 

• Vekiller hc:reU yalnız 40,000 ton !;lmcn• 

to için gtlmrUk resminde tcnzi!M yapıruştlr. I 
• Tlcaı1 mUvnzene vnzlyctı daimi 1JUrette 

Türkiye l~e açık bulun.an memleketler 

- K a:xınd-ınız mı' 
- Evet, 6 ölüye karşı 3 oW ile! 

Ş iı li eti Hayri yeni o 
gece postaları 

Akaydan sonra Şirketi Hayriye 
de Boğaza gece yarısından sonra pos
talar yapmağa karar vermiştir. Bu ak 
§amdan itibnren ba§lıyacnk olan bu 
postalar saat 24, 15 te yapılacaktır. 

• 

dvla.yısile teşrii faaliyetin ağırlaştığı iddia 
edilmektedir. 

• Sovyetler birliği merkezi icra komJteıd 
bazı şehir ve sokaklara maruf Rua edlhi 
Puşklnln isıninl vermlşUr. 

• Ma'kedonyada y~to.n ~iddeUI yağmurlar 
dan her tartı.ita feyza.nlar olmaktadır. 

• Frnnea.da malt gilı;lilklcr Ayan mecıı ... • 
nin hara.retli mnzakere!erlne ııelı<-p olmu§ ve 
'.Maliye na.zın yeniden lzıı.hat vermiştir. 
~etlccde muvakkat k&.nunuııanl bUtc;:esi kabul 
edilmiştir. Açık bir milyar franktır. 

• Ran Fr:ı.nı:ıiskoda Unlted nlr Ltnes kum
panyasının bir tayyaresi Jimnnda denize dU~· 
mUş ve içindeki l l kişi Olmll:;tUr. 

• Lehistan Vllno Unlverstteslnde Lehli ve 
Yahudi talebe ıı.ramnda yeniden kavgalar ol· 
mu~tur. Hulmk :nltUlteslnde bu yüzden dere• 
ler tnttı olunmuıştur. 

• Bud:ı.pe:tede mnhkem,. yabancı bir de,
lct hesıı.bma ca.zusluk ynpo.n on kişiyi 13 sc• 
ne hap:.e mıı.hk!!m etmi§ ve bunları Çekoslc· 
vakya hudut mmtnka.smda oturmaktan ebe• 
diyen menetnı!;ıtlr. 

• Pestl Hırlap gazetesinin DUkre§ten l\l• 

dıl\'t bir h'lbere göre, Rom.anyada Sovyelıer 
birliğini çekoslovakyaya rapteden dogru bir 
demJryolu in;ıa oıunmakt.ıı.dır. Bu hattın 

ma.srıı.fını çekoslo\'ak bUkfl.metl ödeyecektir. 
• 937 beynelmilel Pıı.rüı ııerglsi için yııpıl· 

m.akt.:ı olan Fro.nsız §imcndlterlerl binasının 
bir iskelesi yıkılmı' ve iskede ı;nlışmnkb 

ola.-ı 30 işçiden 12 si de ya.ro.1anmıştır. Altr 
smın yarası ağırdır. 

• Siyam don.o.nnuı.sı nıı.mmıı. ttalyada inşa 
edilmeltte olan on bir torpitcnun C:okuzıın· 
cusu denize lndirllırJ§tlr. BUtün torpitolar 
bi=t kendi mür ttebıı.Uarı ile nisan ayında 
Sly:ıma gldecc!ttlr. 

• Mmr kralı Faruk yanmd& annesi ve 
kız karde,ıcrt olduğu halde 27 şubatta. lsviç
reye hnreltet edecektir. Orada birkaç hafta 
kaldıktan sonra. Londrıı.ya gldeeck ve ancak 
temmuz ııonlarında Kahireye dönecektir. 

• lngilterenln bUytik şehirlerinde S<'!:en 
ho.ft.ıı. gripten ö'cnlerln 511yısı 976 yı bul• 
muştur. 

• A vustarya hUkflmeU, Vlynnıı ile Selllnlk 
&rasmda bir hava hattı tellisi 1ı;in Yunan hl!• 
kOmetınden müsaade lstemi§tir. 

• Bulgarlstanın thtıman kazaıımd& yeni 
bir ltomünist ~ebe kesi me~ dana. çıkanlmı~ 

ve 20 ld§I tevkif edl'mi~. 
• Arnıı:rntıuk krıı.lı dUn Tiranda bir nu• 

tukla parU'ı.mentoyu ıı.tmı§, !t.nıya De druıt• 

lukta.n lnhtetm1,ur. 
• Almıın Hariciye narın bu aym 21 inde 

Viya.naya. gidecek ve AVU.!tury& Hariciye 
naz;ırm.m ziyaretin! iade edecektir. 

HaıDko Dmha eden 
s~~cdl~ mnoon. 
weıtç~~ ır~ce ıro ~ır 

ispanya harbine dair dünkü sayımız
da neşrettiğimiz ajaru telgrafları. ~ 

zerinde bugünl...-ii "Tan" şöyle yazıyor: 
''Asiler Malagaya girdiler. 
Hakikatte Alman ve İtalyan kıtaları 

Malagayı işgal ettiler. Malaganın yerli 
halkı bu ecnebi istil~sı karşısında ken
dilerini denize attılar. Top ateşi altında 
ölC:.'..iler. 150 bin kişi yuvalarını bırakıp 
kaçtılar. 

Dahili harp iki parti arasında olabilir. 
Fakat kendi kendine milli ordu ismini 
veren Franko ve mUttefikleri ile İspan
yol yerlileri arasındaki harp bir dahiU 
harp olmaktan çıkmış, ~si generallerin 
halkı irpha etmesi şeklini almıştır. 

Tarih böyle bir facia kaydetmemiştir.,, 

Kıırl}( 19>nır ~tYJÇlb!Jk 
k<eıre maşaooaın i 

Bugünkü "Tan" re/ih-"imizde şöy~ 
bir ~levha gördük: 

40 SENEDE TÜRKÇE ôCRENMI· 
YEN ADAM. 

&/ikimiz bu ba~lıktan. 3mtrtı ~u, 
devam ediyor: 

"Bu adam şehrimizde çıkan fransızca 
İstanbul gazetesinin sahibi Mösyö Pier 
Legoftur. 

Bu zat geçen gün bir mecliste kırk 
senedenberi Türkiyede bulunduğu halde 
türkçe öğrenmcdi~ini itiraf etti.,, 

N c diyclim1 Kırk bir buçuk kere ma.
~Tlah! 

lO>~ ır~ şşa'ff aka 
"Cumhuriyet" te M. Turhan Tan ya

zıyor: 

Dariişşafaka kendi yıldönümünü kut
luladı ve yap lan tören bütün gazetelere 
geçti. Ben resimlerle s:.islencrek günün 
iyi hadiselerinden biri olarak tesbit o
lunan bu güzel törene ait yazılan okur
ken kendisine çok §eyler borçlu oldu • 
ğum Ahmet Rasimi ve DarUşr-afakadarı 

çıkma birkaç düzüne üstadı düşündüm. 
Onlar bu mübarek ocaktan birer irfan 
yildm parlakhğile doğup içtimai muhi· 
te yayılmrşlardı ve ölmez birer marifet 
ışığı halinde teslih ettikleri esc.rlerile 
milli idraki nurlandıra nurlandıra yaşa
dıktan sonra mahreklerini deği~tiren 
seyyareler gibi aramızdan çekilip git-
mişlerdi. Darüşşfaka olmasaydr bu üs • 
tadlar vücud bulanuyacaktı. Hayır, öyle 
değil. Darüşa faka olmasaydı, İstanbul 
• bilgi bakımmdan - belki bir darüllccze 
olacaktı . Bu güzel §ehri öyle çikin bir 
hüviyet alm:ıktan kurtaran müessesele
rin ba§ınc'la. hiç ;üphe yok ki, Darü~şa.. 
faka vard.r. 

lf'©ır~nnmno IQ)ıyız 
©l©ll~~o mu? 

Tak.<ıimdc bir buz dolabı patladığını 
dürı zabıta haberleri arasında. ya..,""'nıt~ 
t•k. H ':Lldct Siiha Gczgi>ı lm Mdi.~e üze
rinde burıiln7d "Kurun'' da bir maknle 
yazmı:j. Vstad son ::xımankırcUı bir lnı:s 
dolab ı a?m;~ olacak 1..-i fena. halde teld.~· 
laıuıra1~ soruyor: 

"Torpil mi, buz dolabı mı?'' 
Ve şöy1e dvam ediyor: 

"Dünyanın en suçsuz, fennin en fay· 
dah bir aleti diye alkışladığımız buz; 
dolabr. me~er korkulaca'.< bir ~eymiş f 
Evlerimizde key"flenerek kullandığ·mu: 
bu beyaz, bu masum, bu s::i.slü şey. de
mek sırası gelir, fırsatını bulursa, bir 
bombaya dönüverirmiş !,, 

''İstanbulun birçok evlerinde bll% do
labı kullanılryor. Eğer bu dolaplarda 
gerçekten bir torpil tehlikesi varsa. ko
runma çareleri nedir? Ve niçin satış i· 
lanlannda bunu gözönüne koyan, öğiit 
veren, cHkkat istiyen noktalara raslamı
yoruz? Öyle sanınm, ki t:caret odaları. 
bu işten sonra acentelerle ~örli~erek 
halkı uyandıracaklardır. Ne yapalım, 
musibetten ders almak da bir kardır.,, 

Şile yolunun tamiri 
Şile ile Ağvaya giden büyük şo

senin kış münasebetiyle duran inşaa• 
tına önümüzdeki ay tekrar ba§lana• 
caktrr. Bu yolun üzerinde bulunan 
Göksu deresine büyük bir beton köp. 
rü yaptmlacaktır. Köprü 32.000 U. 
raya çıkacaktır. 
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tJdzellfliDokto Cocok hafttı8 
venvor.ı A~ -Hakikail ona · [4 

BAVA LAR ~;"==~.::~:.:·::;;,,,,-::-:. söyleyiniz Hediye kazanatı oı 
:_,,."':;.':.c::~:~:. '::!':!"oır".'":.=:: .:::.:~::·'~::::z:~:. n.;! :;;,.:,~ aldığımız bir ""'"- adlarını yazı go~,~ ' 

-102 - ondülasyon bile yaptırmama itiraz e- ''Bir tesadüf olarak 17 yaşlarında C!ohteıı"'...,lı' 

. .~. ,., ... . . ... . . 

lise talebesi bir kızla bir senedenbcri 23 ikinci.kanun tarihli bilmecemizin okul 4 - calıit .. ~6 ,,,, ~-1 
B bekt R A • • ı rul diyor. Nitekim yüzüme makyaJ· da ....::ır ov , e en • • ımzasıy e so u- tanışıyoruz. Biribirim.izi anlamış ve halli yazi Karagüınrw> 1.ır:1rçı " 

J'Ol"I pa yaptırmıyor. }e~ JJ' t'1' 
19 yqmdayım; saçlarım çok u- Bwıun için sizden nasihat istiyo. sevmiş bulunuyoruz. Fakat az bir za- Süelymaniyede e ~ecd~ 

zmıdur. Şimdiye kadar hiç kestir- rum. Kendisine öğütlerinizi okur- mandır bana arız olan hastalık dolayı- Bağla.rbaşı 15 8 ;:i'ttı.Y f{#• ~ 
medim, hep arkama topuz yaparak sam herhalde fikrini değiştirecektir. siyle doktorlar evlenmeyi kat'iyyen Jozef lisesi 9 - ·~ ~ 
taşıdım. Saçlarım oldukça dalgalı, Saçları.mı kestirmemi ve permanant menetmişlerdir. Ben kızı çok sevmek- va sokak 7 10 - !{ 

açık renkli ve cazip bir parlaklıkta- yapbrmamı tavsiye eder misiniz? Edi le beraber kendi.mi değil, onu düşüne- ilk okul 175 * ,, A 
dır. Annem aaçlanm.m kestirihnesi- yorsamz hangi tipte yaptırayım. Göz- rek bana bağlı kaldığım hiç istemiyor ; 11..zJJl. ti:.,; 

- 1 · · d • · b b. kız ıl ve vicdan azabı çekiyorum. Yalnız ko- DEFTER ~..ı;rrıelC .~'"ı 
nl istiyor; hatta permanant değil de en mavı, ensı eyaz ır a D!lS ..l!J>" _ ııJIS":' 

bir makyaj tavsiye edersiniz? nuştuğumuz günden.beri benim ona 11 - Halime _ ıı v 
Annelerin hemen hepsi kızların- k~ı çok ciddi hareket etmem beni cami sokak 27 12 :g:eıııa' ~ ı 

d 
biraz teselli ediyor. Sevgime ra.gmv en retmen okulu 14 -e .. di s0 

..... ı 
a uzun saça bayılırlar ve hiç kestirt· f •· ol~ 

EırrJ • k mek istemezler. Bunların bazıları her feda.karlığı ele alarak beni unut - Deruni Mehrne.~~rtilt j~ ~ U[Ffle apc haksız olabilir. Fakat sizin anneniz masmı çok istiyorum.. Fakat benim o- Nuriye Kara~-pı ~ 
herhalde çok haklı 1 Saçlarınızın çok nu sevdiğim kadar onun da beni da.ha - Dürüsof l{UJll~ıı10u (). 

ŞJkAyetler, temenniler 

tı a m vaylar l güzel olduğunu yazılarınızdan anla- fazla. sevdiğinden emin olduğumdan 2817 - Ziya d~ı:ıJıtJsef ~~' 
dık; bu güzel saçlara makas vurmak cesaret edip ona sıhhatim.in bozuldu- 18 - SaiıihaddJ!l rta- o~~ 

Edim_· ekapılılann Beyoğluna doğru ğundan, benimle sonunda mes'ut ola- Şevket Kuınka.P1 0 Gilt~ • 
g ünan degıu'l mi? (.n,. pa k il. 1 k k -...r

1
' ~ 

bamvay seferleri tertibini istediklerini mıyacağmdan bir türlü bahsedemiyo- u~ rça es ıp yaprştm ara yu ar Gören 21 - T""·~ecrtıi>'C' 
J'llZDllftık. Edimekapıda. attar Kerim ıo- Saçlannızt kendinize yakışacak rum. Fakat içim içimi yiyerek hastalı- ldaki bir merkep kafası vücuda getirile~ erkek lisesi 22 - Celil~ ~ 
lıaimda oturan okuyuculamnızdan Ma - biçimde tanzim etmekte güçlük çeki- ğnn iyi olacağı yerde, bunca tedaviye cekti.) önü kız lisesi~ _.OJ.1'-ii'·# 
nok Çamiç bu mesele hakkında gazete- yorsanız usta bir kadın berberine gi- rağmen günden güne kötüleşiyor. Bu Kristal konsol saati kazanan 50 24 - J3edr1 
ınlDı bir mektup gi>ndennİftİr. Okuyu. din; uçlarından birkaç santim kadar vaziyet karşısında ne yolda harekete- Birinci: MeLa.hat Demir lstanbw kiz İtalyan lisesi ... ~f s? 
c:mnuz diyor ki: kısaltın ve aralarım biraz inceltsin. deyim. Bir an evvel bildirmenizi dile _ lisesinden 819 "" 

Şiriı:et Tramvay hattnu Edinıekapıya Bdölylec:..l e dsaçlarr dlaha bariz bir surette rim.,, BRiYANTiN KAZANAN MÜREKKEP ~çl> f. 
.~ od Fatih Edi k a ga an ınnış o ursunuz. CEVABIMIZ·. İkini H di T ! 25 _ G"ıu··-cer ...:ır~ gcurm en, • me apı arası c : a opkapı Ika.dmı apart. · ı.u 1

1'>' 'J."' 

bir lat'a olarak eski biletlerinde g&ter- Beyaz oJan yüzünüz de makyaj Hast,cılığınız, tedavisi 'kab11 cin.sten. BiR KREM KAZANAN Suat Tekçe All~~~~~~ ~ 
nıtşken, Tramvay Edirnekapıya i!Jlcmcye ihtiyacında değildir. Dünyada tabii ise ümidinizi lcesrn.cyiniz. Tedaviye de- Oçüncü: Ahmet Demirpençe :&şik- sunda 24 - :Ru.<> l{Jllı.ı.) ~~ ı 
başladığında (sekiz sene evvel) ayni güzellikten daha cazip ne olabilir ki. vam ettikçe elbet bundan kurt1tlursu- taş Mluhtarevel sokak 40 51 28 - J{adri~010 29 ""ıl'ı "-
biletleri bir müddet kullandı. Herhalde anneniz. insana sun"i ve nuz. Eğer tedavisi kıcıbil olmıycın 'IJeya cati bey cadde_:~enati ııe~ ~\· 1 

+... yapmacık bir manzara veren müba- bi k ı .:z- • - :ı:. :ç. :ı:. .ı.-. ...... .wt gt:inleri Kara.gümrüğe yakın bir rço sene er teUl«kınye ragmen gene man Tophane oıof 'I' 
fstaayonda Atikalipa§a krtası namında lagalı makyajdan hoşlanmasa gerek. evlenmenize irı.Mn vermiyecek cinsten KlTAP KAZANANLAR 30 Nikola pa,puıS31 ,_ ~ı ~ 
bir kıt'a ihdas edildF'ini görerek mahal· Mesela renginize uyacak bir dudak 1>iır kastalıksa yapacağınız şey hakiktJ,,. 1 - Nezih lıkesun Pertevniyal li- bey cadesi 25~ Soı;ııl' J' 

leden tanzim edilen bir mazbata veril - boyasını gayet hafif olmak şartiyle ti o"lduğu gibi sevgilinize arı.tatmaktır. sesi 313 2 - M... ~ural Kumkapı orta eski hoca ıa~sı~ 64 ,,,,J l 
mfşti Her nedense bugüne kadar bir ne pek ala kullanabilirsiniz. Gayet açık Bu su:retle onu daha fazla betbaht ol - okul 153 3 - Müfıt Srtkı 10 uncu ilk tin tica.re~ A \ 
tice çıkmadı. pembe bir pudra da az sürülmek şal'- maktan korumu.j olıırsunuz. Bıı, bir ~V ~ 

'h Ed. tiyle size yakışır. Fakat ruj hiç kul- • ...ı,.datn borcudur. Cesaretinizi kırma01• ı- "1 c;J' ~.· Fatı le ımekapr mıın mesafe vov ·" .... ~ "' 
lt1.b&rile bir krta<hr. Buna emsal olarak lanmayın. Dediğim gibi tabii dudak nız. Çünkü, acı h.alriloati işitince onun B A G DA O B ı••ı L l;;;i' ~ 
...,_~ boyası ve hafif pembe pudra. Mak- du~~acaavı teessür nihayet muvakkat· '1.ııl ıı.b 
..-~k latalann mesafelerini gözönüne 1 ::1 • • ~ yaj armm yalnız bunlar teşkil etme· tir. Fakat bıınu kendisinden saklarsa... Türkçe Sözlü - Şark MusikiSJ Alı- j 
getirelim. Meseli Karaköy - Kaba ta§, ]idir. nız ilerde tamir ·ve teW.fj.si kabil olmı- M ı••ı N ·ı RE M EH 0 ·ı YE • AH .ut~ O r ~ 
Beşiktaş - Ortaköy, Harbiye - Maçka gi -------------- ""' ı•r'""' ,.. 
bt 'krtalann mesafeleri ölçülse de Fatih.! Maliye memurları yan hatal.ar~mevkiOO kalırsımz. \, 
lo Editnekapı arasında Atikalipaşa lata- T°) • -- -;1. ... ~ (1~0~ 
il fazla ve haksu olarak U!ve edlldiği arasında tayinler oır sene uaııa M:AURICE CHEVALIER ve MARIE J• 
ıtlrfililr. Bolu muhasebe müdürü Re§at, B b fl ~~' ~~ 

Bu krt'a kaldırıldığında Taksim ye lostanbul tahsilat kontrol memuru sabrediniz s AKA RYAU as·ıanenıas~ı ~' 
Beşiktaştan işliyen tramvaylar Edirne - mer, Eyüp malmüdürü Mehmet Ra ~ 
kapıya kadar işletilebilir. Zira servis me miz bir derece terfi ebnişlerdir. (Erzurum yaylası) imzasiyle al- ~. 
sa.fesi yedi krtayı tecavllz etmez. Bu su- Samatya maliye şubesi tahsilat dığnnız bir mektupta ezcümle denili- N E Ş I E İ 1- -~· ~ 
retle Beyoğlu cihetine geçen semtimiz memuru İsmail Hakkı ayni §Ubenin yor ki: ç~ :/ 
hal h ah il... ruv· Ad f . ''Bir sene sonra yüksek tahsilimi H det 5S .,. kı em fazla para vermezler, hem de t s at şe gme, apazarı mü ettışi akiki muvaffakıyetli filmleriyle neşe ve saa . :., ,oP 
Jf.J A f B vl k kiki bitireceğim. 16 yaşında bir lazı şid- ıuı,.. .tı 
)Al defa tramvay değiştirmek zahmetin- sa eyog u azanç tet . itiraz O d d naveten: Paramount Jumalda: Milletler CemiY. e •-t'fl"fP': 
öen kurtulurlar. komisyonu raportörlüğüne, şeker fab detle seviyonını. a beni sev iği· N lı'"" -. ·· ı·· Kı iJ • ı k Tilkilerin yetiştirilmesi ve büyük ıs ~ '/,,, .J 

Bir de şirket bizim taraftaki hatlar· rikalan anonim şirketi müfettişi Yas· nı soyuyor. zm a esı ev enme bil"'J 
'da çalıştırdığı küçük daracık vagonları fi de İstanbul tetkiki itiraz komisyo- talebimi kabul ebnek İstemiyor ve -;:::.=:-11&1 . 111ıı~11 

,re 
'bazan Beyoğlu cihetindeki hatlarda ça- nu raportörlüğüne tayin edilmişleı- kızı bana vermekten çekiniyor. Kız İstanbul 7 inci icra memurluğun kulün 6000 ııra Jdılğıl ı.ıl 
hşt:ırsa olmaz mı acaba?" dir. da bu vaziyet karşısında. ailesinin ka- dan: d d ·potek 

0 ~l';J 
rarma muhalefet edemiyeceğini, fa- erece e 

1 
d ğtJ t ıf'.ı 

~All!ıııırıı:ınııınmı;ıınnmıçAlnll~IL~Dı""""811ıtıK11nıl11lllllltııııttl1llffnl~ kat 18 yaşma gelip kendi mukadde- ikinci derecede ipotekli alacaklısı ' zleinn mteezck.heurel 
0~:rı.fdl;:~~~#~~ 

il\' ratma bakim olduktan sonra benimle ikametgahı meçhul Ropen kızı Aneş "'",. ırr. 

~ yev01letaneki~pile:d:ınyım·. i t:lüyor. Nasıl bir Anaya: ı~nzlcmı· ımş vadedicers~P:ef:e.;~1ı~~~:.·~ ,, Ovakim Karabetyanın (namıdiğer ;" / 
CEVABIMIZ: Yivakim Karabetyan) (Boğos oğlu) tazi ve ınükelle 

1 
~:r' 

S e nen İ n e n g ÜZ e 1 Mademki bu kızı şiddetle seviyor- uhdei tasarrufunda olup Emine bi- kıymet raporutlııfl~,.!9' d1~ 

O 1acakt1 r 
sunuz. O da sizi istiyor. Esasen tah- ı·ı~nen teblig~i.tl~e.,''"~~.~~··1' 
silinizi bitirmenize daha bir sene var. rinci derecede ipotekli olan Kmalıada cı ,,. •·" o"~· f ı 

romanı 
Yazan: ~<efHB< A hm®'l!: ~®V®tn1~ö0 

Memleket dekoru, fabrika, Anadoluda uyanan yeni 
hayat, ziraatten işçiliğe geçen köylü. Bütün bunlan 
Jıummah, içli, özlü ve ihtiraslı bir qk hikayesi içinde 
bulacaksınız. 

Cumartesi günü 

Demek ki tahsilinizi bitirdikten sonra da Ağası sokak 39 No. lı gayri men- Mezkur ga:>rr~toıiş ol .el 
bir sene beklerseniz kız on sekiz ya- met takdir e ..,jptı> -ı'' 
Şma gelecek ve sı"zı'nle evlenmegve ser besinden Rıdvan Yurdözü soruyor: ·ıA d ·u·barell ,. ~ 9;"' 

41Jlkmckteptenberi babamm ınes- 1 an an 1 
" eıere i~ 

best kalacktrr. Yalnız bunu yapma- I fında daireye g 1,
1
· </~ :fPJ 

dan evvel kızla iyice konuşup anlaş- eğini tutmalı: için telgrafçı olmak e- ta~ e' ff. 
1. d · ş· d" t kt b. ·· ya ı·le bu baP Jc...ıı. ."' e ılJ manız lazımdır. Cok muhtemeldir ki mc m eyım. ım 1 ora me e ın u- ı~ 'fJ 

b k 
- çüncü sınıftayım. Bu mesleğe abla-· meniz icabed. ef· .1JeS1~..ıe~ 

sizin u arşılrklı sabır ve sebatmız ....,a,o ılJ 
1 bilmek için ne yapayım?., nun ) 28 iııc.ı w :;ı ... Jle ""1~ 

onun ai esini de şimdiki kararların - CEVABIMIZ; ' ... ~" ır 
dan vazgeçirecek ve kızlarını size ver- liği. muktaZl ı111~,.,ofll_,, İyi bir telgrafçı olmak için evve- et r ~cıı:;r 
meğe sevkedecektir. l" r . b' . . IA d s takdiri kıJı1l re il 
V e p A 11 f b • ( ı f a ıseyı ı tırmenız azım rr. onra k i.iıe 
11:..ı v v il sey J r n telgraf mektebine girer, mesleki tah- ım olma zo33 

KU U Sayfalarında başhyor 
--..ıftl-~!1Jlllfll11nttıv.uıır.ıtlllft!ıtıtHılfllllllllltlftı1M1tHlllll~uıtıttıııııııııı1111HUf lllllllllt tııı1111ı ı ınıı1ıı111HılUlll~1u Gazi Osmanpa.şa orta okulu tale- ı sil görerek telgrafcı olabilirsiniz. nur. 
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Fransızccı 
lngmzce 
Ahlıanca 
Fransızca 
~ 

Nahide eskisine nisbetle çok 
ters çok daha aksi bir tavır takındı~
dan, Ahmet: 

''-Herhalde zamanla değişir, böyle 
kalmaz! - diye dilşUnUyordu .. Sabrede· 
lim, tatlılıkla murunele edelim •. Baka
lım netice neye varacak?,. 

Fakat kocnsmm munisliği, bu hır
çın kadını bUsbUtiln delirtiyordu. 

- Beni böyle betbaht görüyorsun 
da vazife bile etmiyorsun.. Kederden 
ölmemi istiyor3an ne derneğe beni in
tihardan kurtardın? .. Ah ru erkekler, 
ne alçaktırlar .. Srhhatt:ı olduğum için 
iizülüyorsun, değil mi? Pieman oldun 
değil mi? 

Ahmet efendi, bu hücuml:ı.r knn$I· 
smda boynunu büküyor, ses çıkarmı· 
yordu. Bu sefer de Nahic!e hıçkıra hıç
kıra ağlamağa ba.5lıyordu: 

- Beni okşamasmı, beni sevmesini 
bilmedikten ve bana istediğim hayatı 
yaşatmadıktan sonra ne diye beni al
dın? 

Nahide sonderece müsrifti. Ahmet, 
bütün kaz=ındığı parayı ona veriyordu. 
Fakat, bu, masraflarına yetişmiyordu. 
Ilorca bil<> battı. Buna ra.:,"ıncn her ak
şam eve avdetinde acı acı sözlere ma
ruz kalıyordu. 

Karısını bir timo.rhaneye koymaya 
karar verdi. Gizlice mah:ı.llcnin dok
toruna müracazt etti. Hekim ona: 

- Olamaz! Bütlin konu komşu, ka
rınızın gayet a...l(lı başında, sakin bir 
insan olduğuna kanidir. Mahalle onu 
sever. Kendisinde hiçbir delilik alaimi 
yok! 

Zavallı Ahmet efendi, ısrar etmedi. 
Fakat Nahidenin kavgaları gUnden 
gilne arttı. O, artık tahammülfersa 
bir hale geldi. Sessiz adam bir gün çi
leden çıktı ve bağırdı: 

- Seni §imdi evden dışan a.tarıın! 
Kadın bu sözün üzerine hemen koş

tu; pencereyi açtı; Ahmet yetişmesey
di, kendi.sini, apa.rtmıanm altıncı ka
tından aşağı fırlatacaktı? 

Kan t.er içinde, ka.dmm VUcudunu 
geri çektiği zaman, Nahide, hışımla. 

söylendi: 
- Beni ne zaman tehdit edecek 

olursan, ne zaman ter8 muamele eder
sen, intihar ederim .. Bunu iyi bil! 

• * • 
Ertesi giln bütiln apartmıan halkı 

hadiseyi duydu. KomfU yaşlı hnnım
la.rdan biri, Ahmet efend'nin yolunu 
keserek ~öyle n:ı..sihat etti: 

- A oğlum! Neye karına bu kadar 
sert muamele ediyorsun? O, pek has
sas bir tazedir! Maazallah kederle 
kendine bir §eY yapac:ı.k olursa, ölün
ceye kadar vicdan azabı çekmez misin 
sonra? 

Zavallı adam ses çıkarmadı, ya.va§· 
ça mmldandı: 
. - Peldll .. Pekala.. Yapaca.ğmu bi
liyorum .. Başka çarem kalmadı! 

O giln, işine gitmedi. Dalgın dalgın 1 
yürüyor, kansız ya.r.ıa<Iığı anların sa.
adetini yadediyordu. Arnavutköyilnc 
geldi. Na.bidenin denize atıldığı yerde 
durdu. Sulara baktı. Mırıldandı: 

- Boğulmaktan kurtardığım bir 
kadım sokakta da bırakamazdım ya .. ,,. ,,. ,,. 

Ahmet efendinin cesedini denizdo 
buldukları zaman, ellerinin bağlı oldu
ğunu gördüler. Yüzmesini iyi bildiği 
için b:.ı tedbire ba.ş vurmu.,tu. 

N.a.hideye fclA.keti haber verdiler. 
Ka.dm dedi ki: 

- Evet, bu son günlerde pek sinir
liydi. Belki denizden l:urt..'lrdığı kadı

nın daha genç, da.ha güzel olm:ısını 

istiyordu • 
Ilıkin, kendi kendine, yUreğin<le bir 

ferah duyarak, şöyle dü.'.Şlinüyordu: 
- İkimizden birinin yok olması l!

zımdı herhalde .. 
(Hatice Süreyya) 
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Ahmet 

1026 sene evvel bugün 

Meh i k ô ' ~f ·ğe 
çıl<ara ları s~r ~~ ~ da 

i t ir 
Halife, kasabanın Ptr=ıfını halın sur ve 
demir ltapıJarlıı ta1ıı,ın1 ettikten sonra 

" A rl!!< emin o.ahlllrlm ,, diye 
dt-r in b!r nt-.fes aldı 

Din ve mezhep yüzi.inden aknn) 
kanlar, herhalde toprak ahp vermP. 
yüzünden aknn kanlardo.n daha çok
tur. 13urada buna misal olncak bir 
vakacian bahsedeceğiz. 

Şii mezhebinin en unyyur müdafii 
ve etrafa ne~redeni Ebu Abclulkıh•'•r 
şie Afrikaya geçmiş, beliğ nutuk~ar 
vererek taraf tar toplamağa bnşlamt·~
tr. Ebu Abdullah nz zamand.:l muvflt
fak oldu ve biıyük bir kc.bilenin ima:n 
lrğmı almağa muvaffal: oldu. 

Bu esnada Şimali Afriknda ibra -
him bin Mehmet hüküm sürüyor ve 
lsmnili ceryanma sed çekmek için bü
tün gayretini sarfediyordu. Fakat düş 
manian kuvvetli idi. Onhırı mahve· 
diyordu. Mehmedin yerine Ziyde -

13 numarah 
lokomo ifin 
muamma a 
Elli sene sonra 

anlaşıldı 
Bütün Amerikayı elli sene şa· 

§ırtmış olan bir muamma, geçenler· 
de Kolorado ırmağının yatağında es· 
ki bir lokomotif ve bir iskeletin bu
lunmasiyle halledilmiştir. Lokomotif, 
zamanın bile silemedi~i 13 numarayı 
taşryorau. d' civarın eski sakınleri, 
makinisti hatırlamaktndırlar. Bu a· 
dam bütün dünya sürat rekorlarını 
kıracak bir lokomotif yapacağını id
dia eden mühendis Oskar Hansendi. 
O günlerde §İmendifer memurlann
dan olan Mister A. Schultz Nevyorl: 
Herald gazetesine ~unları söylemiş· 
tir: 

··- llk tecriibe gününi.i iyice ha
tırlıyorum. Haneen çok heyecanlı 
idi. Lokomotifin makinistine en son 
talimatı vererek yola <;tl:masmı em
retti. F aknt lokomotif beklenilen ne· 
ticeleri vermece muvaffak olnmc.dı. 
Şimendifer kump:myası da mnkincyi 
mn~andiz katarlarını çe1. .. mck için so.
tm aldı. 

Hansen o tarihten sonra her gün 
istasyona gelerek makinesi hakkında 
mnlumat istedi. Mnkincni ~iirat re· 
korlnnm lmac3ğmı h~l5. iimit ediyor· 
du. Günün birinde 1-Iansen cıldırdı 
ve bir tnn:lrhnneye kapatıldı: Çok 
geçmeden tımarhaneden k:ı.çtığı gibi 
istasyona ko~tu. Makine ornda f!tim 
üstünde duruyordu. 

Hansen lokorr:otifini biliyordu, 
birkaç saniye içinde makine şimdiye 
kadar görülmemi§ bir hıza çıktı; tren 
müthiş bir süratle uz~kla~ırken bütün 
demiryolu memurlan ~a~kmlıktnn ha 
ka kalmış!o.rdı. Lokomotif hiç şüp
hesiz bi.iti.in rel:orlnn kırmnha idi. 

Trenin enkazı bulunucaya kadar 
aradan günler geçti. Dinamit infilak 
ederek furgunları parçnlamıştı. Fakat 
lokomotifle Hansenden hiç bir iz yok 
tu. Uzun uzadıya ynpılan tahkikat
tan sonra dosya "halledilemcmi~tir,. 
do.mga!)iyle kapatıldı.,, 

t(. tf. ~ 

Aradan elli sene geçtih.1:en sonra 
geçenlerde bu muamma halledildi. 
Kolorado ırmağının yatağını temizle· 
mekte olan nmeleler 13 numaralı lo
komotifle makinistini bulmuçlnrdır. 
Lokomotif o kndar yüksekten di.iş· 
müştü ki ırmak yatağında yirmi beş 
metre dcrinliiinde bir çukur kazmı~· 
tır. Lokomotif şimdi acaip mezarın
dan çl:anl~rak Kansas ~ehir mÜ7.cı:i· 
ne konacak ve becaemn aınlacak bir 
levhaya da garip macera:n yazılacak· 
tır,. 

tullah ae:tikten sonra lsmaililer büs
bti tün çofrdd:lar. Her tarafta imam
lar, hocalar bu mezhep etrafında 
konferanslar vermeğe başladı. T ara.f
tan gün geçtikçe artıyordu. Ziyade
tullah' m iki bi.iyük ordusu Şeyhlerin 
l:arşısmda perişan oldular. Bu, imam 
Ebu Abdullah için büyük bir muvaf
fokıyetti. Fırsatı kaçırmadan taraf • 
tarları ile Aglebilerin payitahtına gi
rip zaptetti, vilayetlere vali tayin e
derek hüküm sünneğe başladı. 

• • • 
Mehemmedül Habib ölünce yeri· 

ne Übeydullah geçmişti. Babası ö
lürken kendisine: 

- Sen Mehdisin, ben öldükten 
sonra uzak memleketlere giderek bir 
çok çileler çekeceksin, demişti 

Tuhaf bir t~adiiftür Şiiler Obey· 
dullahı dini hareketlerini idare için 
davet ettiler. Abdulah oğlu Kasım ve 
diğer birkaç arkada§I ile tüccar kıya
fetine girerek yola çıldı. Bu seyahat 
gizli tutuluyordu. Bilhassa Abbasi 
halifesi Muktedinin duymaması la· 
zımdı. Fakat halife haber almış, ya
kalanmaları için her tarafa emir ver· 
mişti. 

Übeydulah, diğer arkadaşların· 
dan ayrıldıı. Oğlu ile Sicilmase şehri
ne geldi. Burnyı Elyesa adında bir 
prens idare ediyordu. 

Elyesa' !eyyahlan büyük bir ilti
fatla kabul ederek son derece iyi mu
amele etti. Fakat Ziyadetullahdan 
aldığı bir mektup üzerine her ikisini 
de yakalryarak hapse nttr. 

Bu hadiseden haberdar olan Ebu 
Abdullahuşsii biiyük bir ordu ile El· 
ye:;a'm iizerine yürüyerek• mağlup 
etti. Abdullahı oğlu ile hapisten çı
kararak büvi.ik bir debdebe ile şehre 
cötürdü. Übeydullnh bumda Mehdi 
adı ile halife ilan edildi. 

Mehdi, bundan sonra bütün Af· 
rikaırı nüfuzu rıltın::ı nldr. Vilayetle· 
ri ıslah etmeğe b~ladı. 

Übcydulbhm oğlu Ebul Abbas 
M~!-ıdinin aciz bir hükümdar olacağı
nı tahmin etmişti. Halifeliği ele al· 
dıl;ti:n sonra bütün nüfuzu kendinde 
toplıyı:ı.rak is!ediğini yapmağa başla
dığmı görünce tcldşa düştü. Bir kabi
le rci8i ile ittifak aktede:-ek F atimi ha 
lifesini tahtından indirmcğe teşebbüs 
etti. Bu te;ebbüse, Ebu Abdulla
hu~oii de knnşm~tı. Mehdi, aleyhin
deki tıuikestı he.her alır almaz, kendi
sine en büyük iyiliği ynpmıt olmala· 
nna rnğmen §imdi niçin ımikasta te· 
§ehbüs ettiklerine hayret etmekle be
rnber Ebu Abdullah ile biraderini 911 
yılı 11 şubat giinü, 1026 !ene evvel 
bugün ~:ırayındnn dışarı çıkartmrya
rnk hapsettirdi ve her ikieini de öl
dürttü. 

Mohdi, bu idamlardan 8onra T u
n usta Mehdiye kasabasını kurdur
du. Etrafını demir kapılı surlarla çe
virdi ve: 

- l!te şimdi hanedanımın sela
metini temin ettim. Artık emin olabi
lirim. dedi. 

Boyoiiu Dördüncü Sulh H nık mMı. 
ke:rJlsindcn: Fatihte Karaglimrükte 
Hoc:ı. caddeı5inde 24 No. da oturan Hü.. 
ııeyin tnrafından Bcyoğlunda bülbül !de
resi Dııdem sokafmda 8 No. da oturan 
kansı Zelteriya k:zı Hatice aleyhine 
açtı~ Sulh te~ebbUsU davasında: Mu. 
h~.!· me ftilnü davacı gelip, dava edile.. · 
nin il:amctgahımn meçhul olduğu mü. 
ba§irin me~ruhatındcn anlafılmakla ila
nen tebliğat icrasına karar verildiğin -
iden dava edilen H11ticmin muhakeme 
günU olan 17/2/U7 ~arşamba gtinij 
~aat 11 de Bcyo~lu dördOncn Sulh 
Hukuk mahkemeainde ha.nr bulunması 
aksi takdirde gıyabmda p;öriileceği lü .. 
zumu tebli!at maamma bia\ olmak u. 
.zere illn olunur. -
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"Malaganın zaptı ~lYJIF~lYJır©I~ 

Tren bir 
Alman zaferi ,, otobüse çarptı 

1...--- . (&uJ tarafı 1 incide) ettiklerini nan etmekle beraber, ha Yedi yaralı var 

Kazanan· 
50000 I 

numatB ııı 
oso.~ 

ıoo Jf ra k8ı~11~ 
9997 7142 s488 ~!~ 

26565 6977 21215 2 2993~ 
27467 2sıı2 39439 i831ı 1, laganın sukutunu tesit etmek üzere Bur kikatte bunca senedenberi hükümfer . Dün gece saat 22 de, Burduıidan Is· 

gos hük:O.metinin bayrağxnr çektiğini bil- ma olan muvazeneyı· altüst edecekler- Lira kazanan · 
29372 17489 t45860 37916,,,, q 
12589 9464 2509 .-29 261 ~I 

partaya giden tren, Bladız, istasyonuna 
'dirmektedir. dir. Bu işe göz yumarsak. A vrupanın b' ır kilometre mesafede iken Afyona iş- 36367 Burgos lda bulunan komünist gruplar demokrasi devri kapa.nacak ve faşizm ı· 1 tyen otobüs erden birisine çarparak 25988 26923 33055 L'J~~2o54 ~ bJr nümayiş tertip etmeğe teşebbüs et- devri başlıyacaktır. Ve bu Fransanm parçalamrştır. Biri ağır olmak üzere ye-
mişlersc de Faslı kıtalar tarafından da- zevali olacaktır. di yaralı vardır. 
ğrtılmışlardır. Malaga ile Pranko kuv- ' Övr gazetesi de şunları yazıyor: Kaza hakkında tafsit§t henüz alınama 

38675 27168 2970<' 54 ~.J ~ 
32443 22121 9465 1~! 3Z~~ ~ 

vetlerinin elinde bulunan İspanyanın "Malaganın zaptı Alman hava nazı- mıştır. 
sair kısımları arasında telgraf muhabe- rı general Göringin Romayı ziyareti ---------------

15000 8240 10146 376 33205 f ~ 
1723819239 17121 3314Ü

2 ~ 
32500 23 755 12934 ~ ııt ~ 
50 lira ktıZ811~~ ~ 

releri tekrar tesis edilmiştir. esnasında takarrür etmiş ve Alman Ask er ı i k ' 
Uydurma haberleri tekzip topçularının himayesindeki İtalyan kı-

Lira kazanan 

Paris 11 (A.A.) - Katalonyaya se- taatınm, §ehrin işgaline bilhassa yar
yahat yapmış olan Fransız mebusları dmıda bulunma.sx kararlaştırılmıştı. 
heyeti bu seyahat hakkında muhtelif Her ne olursa olsun, asilerin Malagaya 
gazetelerde !Jrkan haberleri kati olarak. yerleştirilmesi hususunda İtalyanla • 
:tekzip etmekte ve geçtikleri bütün yer- rın büyük bir f a.aliyet gösterqikleri 
terde ve bilhassa Barselonda tam bir muhakkaktır. İtalyan ordusuna men _ 
slikfinun hüküm sürdüğünü bildirmek- sup bir miralay şehrin kumanda ve i
tedirle• daresini ele almıştır. Bu hadise Lon • 

Tekzip edilen bu haber Barselond.a drada. büyük tesir icra etmektedir.,, 
vaziyetin çok karışık olduğunu bildir· Populer gazetesi de diyor ki: 

· mekte idl~ "Mala.ga.nın işgali hususunda !tal -
Portekiz, asilere silAh gönderip yanların büyük yardımlarda bulun -
göndermediğinin kontroluna dukla.rma şüphe yoktur. İspanya a • 

razı değil · janslarmm birinde, metnini bulduğu-
Londra, 10 (A. A.) - Tali ademi muz bir telgrafa bakılırsa, Franko 

müdahale komitesinin, bugünkü toplan (İtalyanın, İspanyol milliyetçilerinin 
'tısmda en bariz hAdise Portekizin kon- gayelerine gösterdiği alicenap yardım.
trol plB.nı hakkında müta.leasını bil • dan dolayı) şükranlarım Mussoliniye 
"1rlrken, Portekiz • İspanyol hududu - bildirmiştir.,, 
ıı:ı:a hiçbir beynelmllel murakabe k:.aıbul Çocuklarımızı isteriz ! 
edemiyeceğini beyan etmesi olmuştur. 
fortekiz notası çok uzun süren mü.za.- Bu sabahki posta ile gelen İngiliz 
kerelere sebebiyet vermiştir. gazetelerinden Daily Herald diplomatik 

muhabiri "Sosyalist değil, komünist de
Komite reisi Plymouth ve Fransa 

ğil, yahudi değil Nazi aleyhtarı da de
'lçisi Corbin Portekizin bu hattı hare

. keti neticesinde çok ci<lrli bir vaziyetin ğil, fakat tamamen şayanı itimat sayı-
, hi.sIJ. olduğu hususuna naz.an dikkati bilecek bir menbadan,, aldığını söylddi-
celbetmiştir. ği bir havadis neşretmektedir: 

Tali kom.i.t.e Portkeizin aldığı va.zi- Bu havadise göre, Almanyanm Dusel 
yet dolayısiyle kontrol pUlnmm baş - dorf şehrinde anneler, İspanyaya oğul
ta.n a.5ağı yeniden t.etkiık edilmesi 1A . larının gönüllü gönderilmesine karşı is-

yan etmişler ve sokaklarida: 
ınmgeldiği mütaleasma ~ ve bi-
11!1.enalPyh bu tetkiki yapmak üzere - Çocuklanıruzı İspanyadan geri 
mübh::ıssıslarm cuma günü toplan • getirin 1 diye haykınnrşlardır. 
ma.".lr kararlaştırılmıştır. Kalabalık polis kuvvetile dağıtılmış 

Fransız gazetelerine göre ve birçok kişi tevkif edilmiştir. 
Paris, 10 (Hususi) _ İspanya.de.ki Bu neviden hadiselerin diğer Alman 

son asker! M.ıi.iseler Pöti Jurnal ga.ze- şehirlerinde de mesela Ber11n veMünih 
tüSi ta:r::ı.fmdan ''Malagada Alma.n m - , te de vukua ge~diğini yazan İngiliz mu
feri" rer:c,-hası altında [;!U suretle iza.b habiri diyor ki: 

"Birçok şayanı itimat menbalardan 
edilm~!:tr.dir: 

"Z:;.ferin, İtalyan • Alm.a.n müdahale öğrerlcliğime göre, bütün Almanyada İs-
sinin neticesi olduğunu kimse ink.!r e- panya macerasını protesto yollu gittik
demez. Faşist devletlerin bütün İspatı· çe artan bir cereyan, mevcut olduğu mu-

• ik hakaktl'r ve (burası mühimdir) -dört se-
ya.yı . ele geçirmekten sarfınazar ett -
leri anlaşıltyor. Onlar sadece, havai nedenberi ilk defa olarak, hükümete 
ve bahri fuller ve sahil boyunca emni- karşı müphem bir şekilde değil de, doğ
yet mmtakalan tesis etmekle iktifa e- rudan doğruya Her Hitlerin aziz tutu
decekler ve bu suretle hedeflerine va- lan şahsına karşı hiddetli tenkitkar sea
ml olacaklardır. Almanlar Fasr tta.ı • ler yükselmiş oluyor.,. 

Onlar Akdeniz statükosuna hUrmet İngiliz muhabiri bundan sonra aileler hesa 
hına çarpışmak üzere binlerce Alman 
gencinin İspanyaya gönlderildiğine ve 
alelide bir Almanın kafasına göre "hiç 
de Almanyarun vazifesi olmayan bir 
harpte,, bu genç Almanların maktul 
düştüğüne işaret ediyor. Muhabir yazı

n ifil~ n Dt<e: ırce~ e 
Eski krala 

tahsisat · 
verilmiyecek mi 

Londra 11 (A.A.) - İşçi partisi ha· 
nedana ait tahsisat listesini Avam Ka-
marasma geldiği vakit Dük de Vindso
ıra tahsisat verilmesine katiyen muhale
fet göstermeye karar vermiştir. 

Maamafih bu ka·rar büyük müşkül!t 
ilkaracak mahiyette değildir, Çünkü 
kral şahsen Dük de Vindsora tahsisat 
vermek isterse kendi parasından ayıra
rak verebilecektir. Bu takdirde kralın 
tahsisatı bu miktarida arttmlaeaktır. 

Filislinde tethiş 
, (Btı§ tarafı 1 incide) 

ve hayal inkisarı dolayısile yapılan bir 
takım ferdi teşebbüslerden ibaret ol
lduğu zannolunmaktadır. Bununla bera
ber münferit suikastler, sık sık vukua 
gelmektedir. 

Dün Samarie mıntakasında bir takım 
taarruzlar yapılmış olduğu haber veril
miştir. Bu mıntakada bilhassa Guivat
hada mevkiindeki çiftçilere karşı bir 
çete tarafından müsellah bir tecavüzde 
bulunulmuştur. Çete, bu mevkie üç ta
taraftan taarruz etmiştir. 

Haydutlar Arap kas<*ıalarını da ih
mal etmemektedirler. Yirmi kaldar silah
lı adam, Kudüs ei'1'annda hakikt bir yağ 
macılık yapmışlar ve talan yaptıkları 

sma şöyle devam etmektedir: 
"Şunu hatırlamak lazımdır ki, Alman 

yada hallı:, İspanyaya Alman gönülllile
rinin gönderildiğinden malUmattar edil
memiştir. 

Ona, (Kızıl ihtilal) iden ve Bolşevik 
müdahalesi) nden Alınan gemilerinin 
Alman tebaası ahaliyi kızıl tethişten 

kurtardtğmdan bahsedilmiştir. 

Fakat binlerce Almanın günden güne 
Madrit önilndeki kıtale atıldığı ona bil
dirilmemiştir. Ve neticede bu hakikati 
öğrenince, manen hazırhksız olduğu 

için iki misli hiddetlenmiştir. 
Alman halkına, (oğlunuz, manevrada 

öldü) şeklinlde bir formülle malUmat 
verilmiş aym zamanda matem tutmama
sı tavsiye olunmuştur. 

Fakat ölümün şekli ve yeri katiyen 
söylenmiyordu. Ceset gömülmek için 
asla vatana gönderilmiyordu. 

Esrarengiz (manevralar} için çağrı

lan yüzlerce Alman gencinden, ayrrl
dıkları günlerdenberi ailelerine bir ha
ber gelmemiştir. 

Daily Herald diplomatik muhabiri 
çocuklarım geri istiyen Alman anneleri 
nin feryadını Her Hitlerin, Başvekil 

olduktan beri karşılao:ım2.k mecburiyetin 
de kaMığı en tehlikeli umumı rıe•:muni 
yetsizlik eseri halinde gösterip y~z1sım 
bitirmektedir. 

kasabalarda halkın elelrini, kollarım bağ ---------------
Jadrktan sonra hayvanlarım sürüp gö- Iran maliye nazın öfdü 
tllrmüşlerdir. Tahran, 11 (A. A.) - 1'a1i:·~ r.azı-

yan.lar da Cebelütta.nğı tehdit edecek- n B. Davar, dün kalp sektesinden öl-
le~- müştUr. 

j 

32732 ?1119 .,.Q, 
12817 28068 18701 ;0528. ı; ~ 

(Baş tarafı 1 incidıe) 
ferberlik zamanmda askerdir,, şeklinde 
değiştirmektedir. 

Bu kanunun tazammun ettiği en mü
hinı nokta Türk kadınının da, erkeği gi
bi vatan müdafaasında mühim rol oyna· 
yacağıdtr. 

26962 7G56 37694 
37s61 :~~ ~ 

32 ile biten numaralar ikişer lira 19032 16417 13940 
18

&!5 ~~,1 ~ 
amorti alacaklardır. ·· · 2sıo2 31188 9533 

93
oJ9 ~ı 4ı 

12. 000 34312 36C86 12
4 

"3454 !~ ~ 
5561 4225 23249 \614 ~I "1 

Projenin, meclisin mart içtimaında 

müzakereye konulacağı ümit edilmekte
dir. 

Bu proje hakkında Ankarada salahi

Lira 1' uzanan 

25264 
yet sahibi. bir zat. şunı~rı sö~lem~ştir: 1 OOOO L. kazan an 

- Yenı askerlik mukellefıyetı kanu- --.. 
nu, harbe lüzumu olan işleri organize ~ 7 3 21 
etmek ve harp halinde üstüne vazife 
alacak insanlan iş başına celbetmek için 
hazırlanmıştır. Bugünün asker1ik mü· 
kellefiyeti kanununun drşmda kalan 
16-20 yaşmda gençlerle 45-65 yaşında

3 bin lira kazanan 

35611 
ki geçkinler ve bu yaşlar içindeki kaldın 1000 lira 
lar da yeni kanunla hizmete çağırılabi-
lecektir. 400 2 

kazananlar 
14840 

500 lira kazananlar 
9419 12301 4086 34656 13915 

25189 18002 20886 6902 395!>5 
4396 4332 9744 7821 805 
13411 

13368 21219 26108 f'14 ~~ ~I 
23866 31206 36999 ;7;66 ~ ~ 
28727 14520 30396 3649 6l ~ 
16764 35511 31624 1 ıı 61 ~ 
29777 22600 

6456
63 1~:·' ~~ 

1725 37235 
221 3931:1 ~ 

11sso ~{)' L: 
36816 33543 14so9 ;11 'Ilı 

9329 20373 9219 
943Z ;;J ~ 

ısso6 15173 z5039 101•• ~ı. 
4635 26765 15350

1c:53Z ~ ~ 
37819 35 !63 1385

5 ;715 ~d f:tı 
10999 33841 1119 3893 ,:ı ~ 
31283 3411 6504 111J6 .ıtl ! 
332090 33390 13571 ~d rJP,; ~, 

?. 3•1:JiT' n•ıı- ~ 
3069 31459 732-" ?.1151 ·:p 

39140 37286 3111
3 ;6[)50 !1~ ~ 

4'77 4 241 3728 ' 4913 J 

28333 8315 13104 384;;6 ~ıı ~~ 
21518 2ııs45 3355

9 ~~329 r~, ~ 
6530 28310 25091 ,, 4gj! • !' ' 

Kadınların bu hususta alacakları va
zifeler kanunun kabulünden sonra ni
zamnamelerle tesbit edilecektir. Evli, 
çocuklu, kimsesiz, iş sahibi, işçi ve be
denen malul kadınlar arasında harp za
manında verilecek işler baknnmdan bir 
tefrik yapılacağı tabiidir. 

Hırsız korkusu 

23759 17938 10612 g463 ~ ~ 
200 lira kazananlar 33651 34~20 32323 ;oızS , ~,. 

32480 2957 39160 ~,~ ~ 

(Baş tarafı 1 incide) 
zuu bahis mahalleye gönderdik. Ar· 
kadaşrmı:z: mahalle halkından bazıla
riy]e görüşmüştür. 

38909 36207 10206 17114 38969 
19224 18399 21468 14724 16373 
29024 14053 24880 30273 36056 
33375 22665 15216 22839 29022 
13143 14:871 

.. Bakkaldan ~az alan bir kadm B ogv azla 
şoyle dem.ektedir: r 

··- Son on beş. yirmi gün zar- 1 
fında hırsızh\dar bizim semtte ziya- an aşması 
deleşti. Geceleri büyük bir korku J · 
içindeyiz. Hele Kadırgada polisin 8ponya tarafındanı:-
ölümü ve beş kişinin yaralanması da tasdjk edi ldi 
ile neticelenen hırsızlık vakası üzeri- Boğazlar anlaşmasını tasdik eden 
ne gözümüze uyku girmiyor. Nerede devletler meyanına Japonya da dahil 
ise dörder dörder mahallede devriye olmuştur. Dün geç vakit Tokyodan bil
gezeceğiz.,, diriEdiğine göre Japon meclisi hası dün 

Diğer bir kadın da şöyle demiş- sabah imparatonın riyaseti altında top
tir: lanarak Montröde imzalanan Boğazlar 

··- Ben karşıdaki bir numaralı anlaşmasını tetkik ve bu tetkikten son
eve taşmmıştım. Halbuki o eve bir ra anlaşmayı ittifakla tasdik etmiştir. 
kaç kere hırsız girdiğini işitince kork Mukavele bugünlerde impa.rator ta
tum. Hemen şimdiki eve taşındım. rafından tasdik edilecektir. 
Hani burası kalabalık da ondan .•. ,, Japonyanın Milletler cemiyetinden 

Diğer bir kadm da şunları söyle- çekildikten sonra akdettiği ilk bey-
miştir: nelmilel muahedeyi Boğazlar anlaşması 

.. _Bu semtte hırsızlar meydanı teşkil etmektedir. 
boş buldular. Cumartesi gecesi şu ---------------

koskoca Gelenbevi orta mektebine Kamutay· ve 
de hırsız girmiş .. Bekçinin söylediği-

ne göre gece bekçisi sabaha karşı bir ek· ı ı he et. 
şmltı işitmiş .. Uyanıp sesin geldiği V 1 er Y 1 
tarafa gidince su borusunun söküldü
ğünü görmüş; mektebin içi su içinde 
kalmış. Hırsız jimnastikhanenin 
pencere camını kırmış, mektebe ora
dan girmiş.. Birkaç metre boru, mü
ze kısmından bazı ufak tefek eşya al
mış, kaçmış. Daha başka kıymetli 
şeyler bulsaydı tabii böyle eli boş 
dönmezdi.,, 

Alakadarların dikkatini çeker, 

Dün top,andılar 
Kamutay dünkü toplantısında Tür

kiye - Yugoslavya afyon anlaşması
nın tasdikına ait kanuna ek kanun 13.
yihasile Türkiye - Çekoslovakya tica
ret Finlandiya ticaret ve seyrisefain 
muahedesine müzeyyel itilafın ve bir 
numaralı munzam protokolun tasdikle-

rine ait kanun layihalarının ikinci mü 
zakerelerini yaparak kabul etmiştir. 

k ·· ın t' ~ 
3fl lir~ ~: 1454~ ~~- ~ 
38323 18l"SJ 200.4' ızS' ', ~ 
8966 ı3Sö7 22811 M~3 ~~ ~ 

2827 4 3J 524 36750 5559 ~I 
19454 5231 11199 ıs616 ;'J ~ 
28110 18924 6346 2114! $#. 
31994 7586 21116 

10619 rp 
14896 14795 7996 

311s1 91~ ı 
11103 25416 1059~ 29s9o ~ · tııt 
21832 14874 2798 1059 jl ~ ~ 
17 493 32788 9166 3212 ~ ~ l 
24170 32616 303~0 3145" ~j ~ 
3945 33523 31~.:ı; 33548 j ~~ 

11002 30930 22~1 39~44 j l' 
21121 979os 3'3912 41·ill sı' ~~~ 
30421 24720 3osı 33109 $ ~bı 
32006 10115 355:~ ' 43~~ j11 f 
16·101 1743 6

20 
s ı161 ~ ~ 

10378 2583Ü 3Qt.!S n 1011' f "\l"'l 

23143 30919 2173
J 3-İgs-1 ~ ~~ 

35238 ""778 ~ggg(l "ıı"~ ~'i' ~q 
,) J 1"'"'!'İ .ı~ ·6 ' ' 

24193 1413 ~ '!J 3Zt}5 3tıe-' ~t,I 
23030 2348 419 

2pgtS 1;l
0 \~ 

20695 38701 319s~ zzSD ı'O~~ ~~ 
39597 5171 3763 60·' :tı 
39157 13681 ; 1391 ss6; ~~ 
26042 ;ı11s7 ; 5019 3o'!; ~ 
26136 2s300 255sı 1:0 ~, 
25352 34740 1063 1~~ ' 

1" ' 
34948 ıt49 71 ~o4 ~ 10sı \ 

658 14163 87s7 .- '-(1 ~ ~ 
4739 1425° ~8 \,, 

- vırı fi~ ~ 
Aka ir1 6 " 37gb~~ıN 

ffe ~ "" "~ IE>n n ~~~:.? tı:'' ' ı11 ~ 
(E?)~ u IJ 1t' ti'' ) ij 

Bilet ~e,.o ~. ·~~ı 
as• ıf 1- 1.·~1 Haydar polis mevkii mi.iretteabtı ha· 

kikaten azsa çoğaltılmasını temenni 
e~eriz. 

Bunlardan başka ceza kanununun 
mer'iyet mevki '.ne konulmasına aid ka 

ya 11 rt1 .,,•il> ;:~ }9,: ~tı 
. tıı-tı,,• ~v c ' r ' 

Belediye_ ıs tistiğe . rl~~ ~~
nunun 27 nci maddesinin tadili ve ladığı bir ısta- ·df!.1·es1 1ı~ ,r ~~ 

~iısı r MI Het ~er "devlet meteoroloji işleri genel direk- zarfında Aka.Yg~ )'oıcıı.J~t) ~ 
c e m iye tine ai r i yor 1 törlüğü" teşkilatı ve vazifelerine ait purla ıı.os3.1 ·rı \'ıV)1ı ~( ' 

Mısır hükumetinin Milletler Ce- kanunlar da kamutayın dün kabul et- dan 1.585,214 111.206·; l~f ' ~ ~ 
miyetine gireceği haberi tahakkuk et- tiği kanunlar arasında bulıtnmaktadır. tir. Bu par~~arı 319·94tetl1~ı ' ~. 1 

miş ve bu hususta sarfedilen mesai Kamutay bugün toplanacaktır. gitmiştir. l(iil'J Jl'lı.ır19 11l' f 
bir havli ilerlemistir. Kamutay içtimamı müteakip Heye- 1 işelrini 695 J!J._e·e i# JC~1' 

A. t . cl ~ ·1 b h b tivekile bir toplantı yapmıştır. Bu top- Şirketiha:YflY 3 ,·0 .J• 
nıçara an ven.en ir <" er~ 

26 
26 ~B·' ... 

·· "'"-sır h"l ,. t" l\""11 t1 C . j lantıda yeni kurulacak vekAletler ve rı·yıe 9,0 , 
1 
. .ınt J 1 .. gore ıvı.r u :um.e ı '11 e ıer emı· u" ı.v' 

yetine girmek üzere teşebbüslerde bu ' siya::;1 müste~arhklar etrafında görü- 983,433 lir~ vat rıııı-'ı:' it, 
lunduğundan bu işte hükumetimizin şüldüğü zannolunmaktadır. 868,338 liraSıı:ıl . ıı ~1 
müzaheretini iştemiştir. Bu arzu Toplantıdan sonra Başvekil İsmet rı 15095 liradır;d~~;'.~/ 
memnuniyetle karşılanmıştır. İnönü Mareşal Fevzi Çakmağı ziyaret Haliç va.pul' ~fi>~&" h 

Diğer taraftan kapitülasyonların etmiştir. Bu ziyaretin de yeni ihdas e- 3,602,120 yolC~ş, ı: itıı;?~ 
da lağvını temin için Mısır hü- dilecek hava bakanlığı için olduğu tah varidat kaYd~tJPli)'~0~ı. ~J 
kume~i nisanda beyr.elmilel bir kon.- min edilmekteı:iir. yapmışt.ır. tJ 1' "~ oe· tllf~ 
greyi içti~aa davet etrıi .. tir. Eu kon· Bazı vekale~ler için siyasi müsteşar· idarelerın geres.Jedill 
greye hükumetimiz de davet edilmiş- !ıklar ihdasına lüzum görülmemekte - drkla.rı yoJcU . ~lif 
tir. - · dir. · - nazaran bil' yii 

/ 
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~bı kesinden korunmasını bllellm ! 

·~YYare hücumlannda 

g·· ivıı ahalinin 
~ı~,!eeekleri işler 

HABER - :A.lC§am poatım 

L, ı ~va ko?u: Ve sıhhiye tetki- si endüstri için alınacak tedbirler 
~R~c ~l'tı görnı··tnası cihetinden muayyen makamlar ~r~fmdan 
~~anten: olmakla bera • ittihaz olunur ve burada zıkrı fazla · T. S. K. lstanbul bölgesi futbol 
\'c~ . Di'" as vazifelerine dır. ajanlığından: 

Bu haftaki 
lik maçları 

Sıı İl)ı ter~er kıtalar ise yeni Tehlike işareti 1 3-2-93 7 cumartesi günü yapıla-
dı.._ ~ ~~Cfckki.i)J:;e edilmek lazım- Tayyare tehlikesi işareti şöyle ve· cak Jik maçı 
."lcı 'Cf lti kol ba.. mensuplannd3 rilir: llk evvel canavar düdükleri 30 Şeref Stadı: \ 

I'~ Lltlara ~i;~ Üzerinde yar- saniye çalar, sonra ikişer saniye fa- Beşiktaş_ Hilal B. takımları sa· 
~~~ ışaretler bulu- sıla ve beşer saniye devamla gene ça· at 14,30 hakem Ta.hsin. 
~·~~Ve t . larlar. Bu işaret. üzerine her ferd 14-2-93 7 pazar günü yapılacak 
~ Sonra. ~leme kıtalan bulunduğu yere en yakın sığınağa ko Jik macları: 
tka bornb l gazları temiz- şar, Fakat tam bir sükunetle ve ta· Taksim Stadı: Alan gözcüsü Şa-

\i~l\ ~a. .. ~trnın büyük bir mamen gösterilmiş yol ve işaretleri zi Tezcan. 
'1 ~. v ettir u grupu,, na ait takip ederek... Kasımpaşa _ Doğan A. takrm-

~t ~ c J:>clc Y~v 2:un müddet yer- Mavi kol işaretlerini hamil ko - ları saat 12. Hakem Burhan Atak 
\ ~ttdc 81lrctlc t aş _ta.bahhura baş- runma teşkilatının vereceği talimat F enerbahçe _Anadolu A. takım 
·~~~';ti bi~~~ .. nkinceye. ka· harfiyen mutavkaa

1
t e~lird. K

1
admklar, ları saat 13,45. Hakem Şazi Tezcan. 

~ tilddc ıden 1 ı e teşkıl e· çocuklar ve sa at ar, ôn e o ara sı- Yan hakemleri Feridun Kılıç ve Ek-
~. a' doku~~n .. :zehirli mad- ğmağa girmek hakkını haizdirler. 1- rem Ersoy 
~ il 'ebcpl ugu Yerde, ya· kametgahları terkten evvel mevcut Galatasaray - lstanbulspor A. 

tvı 'lbiaes· ~ gaz arayıcılar pencere kapaklan, perdeler ve saire takımları saat J 5,30. Hakem Ahmet 
~. i~ ı~tl~ gıYıniş olarak ya örtülür, ışık ve ateşler söndürülür, Adem Göğdün. Yan hakemleri Sa-

~İ?ıi Çıkara,~ ... Yahut gaz biri· gaz ve su muslukları kapanır. mim Talu ve Rıfkı. 
lık··atı~arak t kokudan ga- Araba ile sokakta iken tayyare ta- Şeref Stadı: Alan gözcüsü Nuri 

~ 8.ıl\~çGk fiia ulaşık yerin hu arruzu olursa bir sı~ınağm bulundu- Bosut. 
tıiı ~ til)ı!:~larla belli eder- ğu yere kadar gidilir, araba durdu - Karagümrük-Beylerbeyi A. ta 

7 

Finlandiyaya gidecek o an 

Güreş ta ı . 
Dün seçıldi, kafıle cumartesi 

günü hareket ediyor 

z 

~~le ~ci taf'trnez, arkadan rulur ve sroınağa girilir. Atlar çözü. kımlan saat 12. Hakem Halit Galip 
\ ~~~ti teın· 1ıtn Yerdeki ze - lere1· ve eğer memnu değilse tel veya Ezgü. Son seçmelerde muwılfakıyet göste~ 
~ 1~ ~~e İşiıb~J1er.. lamba direklerine, şayet memnu ise • Beşiktaş _ Hilal B. takımları sa rerek milli takıma dahil ol.an gilre~- : 
> ~."llij"<llağı su ıle yıkama arabaya bağlanır. at 13,45. Hakem Nuri Bosut. Yan finlandiyaya gidecek olan güre§, çil.erden Yusuf Aslan oo Adnan :!" 

tqtt~lol'\ı kerpme suretiyle Umumi vesait de dururlar ki yol- hakemleri Tank ve Tahsin. takımımız dün akşam Galatasaray 
t . 4 silın akştırıp bulaşık cular inip sığınaklara girebilsinler. Beykoz _ Süleymaniye A. ta- kulübünde son ekzersis ve seçme mü. Kenanm rakibinden daha üstün oldu4 
~'"eh e Ve süpürmek Umumi sığınakların memurları kala- knnlan saat 1 S,30. Hakem Nihat sabakasım yapmı§tır. ğu aşikar olduğundan bu genç pehli· 
~ b..~'.1~ai kıt l balıktan dolayı başka kimseyi alama- Bekdik. Ya n hakemleri Bahaeddin 56 kiloda Hüscyinle Kenanın seç· vamn güreş takımımıza alınması ka· 
l ~)~~af edil~ a~ Teknik za· drklarr takdirde en ynkın bir ev sığr Uluöz ve Halit Ôzbaykal mesi çok heyecanlı olmuş, neticede rarlaştınlmıştır. Milli güreş takımı• 
~~~~~ft~-~~a~~~~k&~da-----------------------------~~~ü~i ~~~g~ 
l~~U •l!tetiy]:ın zarars~z ha- yer bulunmazsa en yakın bir evin T ! b / •• b k l Seyfi Cenabın reisliği altm la; 56 ki .. 
'\ı:~--~}'t caddelen ser methaline girilir. Fakatkapıvepen- y of ey 0 fflUSa a a 8f l loda Kenan, 61 kiloda Yaşar, 66 ki· 
\~~~~ b· t~rnin ederler. cereler önünde durulmaz, ve her hal - loda Yusuf Arslan, 72 kiloda Saim, 
~ '• i~e~ttikten ve "tehli- de sokakta şuraya buraya da koşul- T. S. K. lstanbul bölgesi Voley- saat 15,30. Hakem Zekai 79 kiloda Adnan, 87 kiloda Mustafa, 
~ı:;h k talerildikten son- maz. Caddelerin tahliyesi 3 - ~ daki- bol ajanlığından: Galatasaray - Galata gençler ağırda da Çoban Mehmetten müte· 

İl\ . te~il} ar ~azifeye baş kada bitmelidir. Ne oluyor merakı 13-2-93 7 cumartesi günü Galata- takımları saat 16. Hakem Zekai. şekkil olarak hareket ededektir. 
~ ~U enır, yıkılma ile kapı ve pencere açmak ölümü ve- saray Spor kulübü lokalinde yapıla- NOT: Voleybol maçlarına tam Kafileye Antrenör de refakat e-~.' ~CI ile 'l' d h } 1 l d b 1 k ıı.:" f?~ geçı ır, sonra ya ağır yaralanmayı intaç e er, em cak Voleybol maçları. i an o unan saat er e aş anaca tır. decektir . 

.,_~ lnij~ asına tnüsaade e· kendisi, hem de diğerleri tehlikeye T opkah - Eyüp takımları ıaat llan olunan saatten beş dakika geç Finlandiya ferlerasyonu heykeltraş 1 
'I et duh• J 4 30 H k B h edd' l ak .. b k · 1 t k 1 b b ~ ·ı dev h-.cu gaz ar, girer. 1 , . a em ür an ın. o ar musa a a yerıne ge en a rm Jönssan tarafından yapı mış ir üs-

~ 1~~etıirİcr Ususi kıtalar Açık arazide yere ~ttlır. varsa bir Hilal - Ortaköy takımları saat lar hükmen mağlup addolunacak ve tü güreş federMyonumuza gönder· 
~~~~ .. başında. çukura girili~-, bu suretle hava tazyi- 15. Hakem Todori. bu hususta ileride hiç bir itiraz ka- miştir. Bu biist her sene yapılacak 

~ı •ı kinden ve bomba parçalarından kur Anadolu - Davutpaşa takımlan bul olunmıyacaktır. olan Türkiye - Finlandiya güreş ~ ~; ı 1 l)\i.ies k da eli ~-~ ı.~ttj al SCsede §ahst ko- tulun ur. Eğer ko u n ve na ren maçlarının dört seneki galibinde kala. 
": b.ı~q:t\iıı ~}' ~ehlike işa- de cıkan renkli dumandan zehirli ga· B caktır. 

~·. ı;:·ıan mesı arasında zm.mevcudiyeti anlaşılırsa ve eğer UZ su• ·vat USU ____ B ______ d ____ _ 
ı.. ~ ~ita geçer ki bu ·· d- maske de yoksa, o zaman bir men· t 

1 
ay ram a 

ev· Yerd ınu lb .. k" k 1 ~ . ~ille ,, e Çahşa.n biri- dil veya e ise parçası, mum umıe yapılaca o an 
lı')~i il ~b atınasma vakit iyice ıslatılarak ağza ve buruna bas· • 1 - ı k ı 

~ ~ ~'~~ c .~ahaic~ıe herkes, bu - tmlır ve ancak hafif ve derin olmr· v r u p a ş a m p . y o n 9 o s u maç arı 
~t dir. 0 runma imka. yan nefesler alınır. 

ı ~-b.ha.Ilc.nı imdat istemek için bağırmak veya 
ı~~ de 1• bit titn, kendi evinde koşmak tehlikelidir. Zehirlenme ala. 
l~ ~ ahıi ti ta.rethane müs- ~eti A hisedilmiyorsa ~~~~ o halde 

1 ~il )ct~q ora,:k~hanede ko- ruz gara karşı yavaşça yuruyerek gaz 1 
\ ~ ~~ ~ol'\ın laı rnlişteriler bulutundan çıkılır ve her halde en 

,~~e~tepktr r. Sinema· yakın sıhhiyeye müracaat edilir. Çü~ 
, ''1'"1 ıçtnd •memurlar, kü bazı zehirli maddeler derhal degıl 

~llakı e Ve caddeler- ancak birkaç saat sonra tesirini gös-
d.. ,'!};.. ara gi b'l ı· · (Ulustan) 'i·~ Ço~ re ı me ı- tenr. 

~ 
l l'ıt~ o~ -----------

~ )~t ltt kı•~rı tnü.esses l d ~.-~~~~~~~~~~~ 
'ılıt~ tll ~sı e er e 1· 

\ ~tı:'% di.i•tn~· olmalıdır. E· n...n ~ ~ /?.!!! n•n N 
"rt~ t~kı ın kend' ı ını ıs:.. ~ \l:::al 'blJ • 

~. ıı~ ~h~atı "ardır. •s::: ı On b5nle:rc v tandaş 
t t~. l)ılJl •na da t,..,m·l tarrfında ı 
t,;•111~ •ıaf<l.2; L ~ l e· s k 
""t~tne h' a ıu.tası, gaı: eve seve o onan 

!}' ltı~ı<lıı rı, Ya:rnetı, tahliye ve tak ip e d i 1 en 
~~~ l'ı\' hı:> ı gırı, bekçi ve 

l~l tt~ liea~ ı ltnalıdır. Şu 1 A R 
., L. • old .... c erdeki · 1 

"'-ı....ı,.~~ 'b ınsan· 
~ -·,ı~ gı i ''faal ve 1 

~ a a;ı k 
t ~~tth rrna la· 
~q ~ıtqlatı ~nelerde 1 

:ıı..· ı. ·ı l'a ' Yangın 
,:;ıt ~~ ltı" lltnakta 'k 'f t..: ~re l.!esa ı tı a 
~~Lltı lto~tleselerde mü-
~,~~tı "c tchİ1e ve sad'1 

't ~ılı~ }'oIIarı 1 
e rnerkezi, 

\ ı ~~ l' kl!v,, n açılma ted- ı 
~ t~iji b~lcril'l:tlenmesi, en 

'ltı-.. ıt İ..l. sağlam . rti 
'''tııi ~te 'b· ı . \ & ~ l'ct v gı ı husus-

t ~Q~ ermek lazım ... 
:. " 'v etel'(f 
d .. ··~t . c ~kı· e 

\-... ~~ lrj ıye l ~ 'v~ n t()lll Vasıtaların 
~ .ı. f t/olJ~ ama sığınak . 
'l~.~1111}-ek ls~rih surette ıı 
~ ~ • ıı;ı L &~rnd ' 
\ ı ~la, lllJsl!ai .. ır. Bu 

~ ~ <'~k h Sigtnaklar 
il abiı acrni ge~me- I 

VE 

R 
Gazetelerinin .. ç .. 
ita ların an 
ist:ifade ediniz 

Herhangi bir ihtiyacınızı bu ga- , 
zetelerimize bir küçük ilan ver 
mek suleriyle dehal temin etmek 
elinizdedir. ı 1 

~1üracaat yeri: ls~anbul; J.uıkaro ' 
·- .!desi VAKiT Yurdunda 

v 1 
t adetleri fazla 
· ~ttlaı Propaganda servisi 

ar, 'Ye husu-. ı.I 

Davos 31111937 (Hususi) - Kadın

lar ve erkekler için yapılan Avrupa buz 

sürat ko~usu şampiyonluğu Norveçin 

z:ıferile neticelenmiştir. Norveçli Stc.k- ! 

Norveçlilere mağlup o1an Bcrli>ı1i 

.'f>'J.Z~ 

Kombi!'ation (l:oşu ve atlaII'a) 
ı. S. P.öen (fT~rveç) 

2. B··., teru;d ( ., ) 
3. W. Bogner (Alman) 
Ski - atlama. 
1. Birger Ru ıd (Norveç) 
2. Görensen ( .. ) 

3. Hoselberger (Alman) 

srud {1500) metrede yirmi üç seneden· Jlk ~Unü Galatasaray • Beşiktaş 
beri kınlamayan 2: 17,4 dakikalık re· \ Güneş • Feneı:_ karş~l~~a~.a~. 
koru 2: 14,9 yapmağa muvaffak olmuş Evvelce yazdıgımız gıbı onumuz· 
ve ıdünya rekorunu tazelemiştir. 500 deki kurban bayramında dört büyük 
metre süratte Engncstangen 42,3 saniye kuH.ibümüz arasında (Dostluk kupa· 
ile yeni dünya rekoru yapmıştır. Geri sı) ismi altında üç gün sürecek olan 
kalan yanşlann hepsini Staksrud kazan-

1 
çok mühim bir turnuva tertip edil-

mıştır. 1 mişti. 
Kadınlar _arasında ol~piyat ş~.mpiy~· Organizasyon kom_~tesi dünkü iç-

nu Norveçlı Schou - Nıelson dort mu· timaında bayram mu abakalarmın 
sabakayı da yeni dünya rekorlarile ka· kur'asını çekmiştir. 
zanmıştır. Dereceleri şunlaı·dır: Çekilen kur' aya göre ilk günü 

500 metre · 46,4 saniye Galatasnrayla Beşiktaş, Güneşle F e· 
1500 ,, 1 :38,8 dakika nerbahçenin karşılaşması lazım gel· 
3000 .. 5 :29,6 ,, mektedir. 
5000 ,, 9 :28,3 .. ikinci günü; ilk müsabakalann 
Yukardaki koşulardan maada Gar- mağlupları, üçÜncü ve dördiincüyü 

misch - Partenkireben ide yapılan bey- tayin edeceklerdir. 
nelmilel ski koşu ve atlama müsabaka- Üçiincü günü de ilk maçların ga• 
lan da yine Norveçliler tarafından ka
zanılmıştır. Ski ile atlamalarda yine 
meııhur ve maruf Birget Ruud temayüz 
etmiştir. Otuz beş kişinin iştirak ettiği 
bu müsaba!::ıda evvelli 77 metre ve son
ra 82 metre atlayarak Ş<!mpiyon olmuş· 
tur. 

Müsabakalarda 25000 seyirci hazır 

bulunmuştur. Diğer teknik dereceler 
aşağıdadır: 

18 kilometre: 
1. Sigurd Röen 
2. W. Bogner 
3. Foseide 

(Norveç) 1:05:59 
(Alman) 1 :07 :35 
(Norveç) 1:07:47 

4~4 ::ı puvan (47 ve 40 metre) 
487,9 .. (50 .. 51 .. ) 

431,3 .. (48 .. 48 " ) 

231,5 .. ( 7 7 " 82 " ) 
215 •. ~ ,, ( 7 4 ,, 78 •• ) 

121,6 • (73 .. 7 5 •• ) 
Su.at ERLER 

}ipleri birincilik ve ikincilik için kar· 
şılaşacaklardır. 

Memnuniyetle öğrendiğimize gö 
re duhuliye (25) tribün de (50) ku
ruş olmasJ komite tarafından tes-
bit edilmiştir. 

Bu maçların hakemliğini de baş 
antrenö Mister Boots yapacaktır. 

Geçen pazar yapılmış olan Gala
tasaray - Fener, Güneş - Beşik
taş maçlarının halkımız üzerinde bü. 
yük tesiri ve hala devam eden dedi .. 
kodusu nazarı dikkate alınarak ; dqst 
luk maçında da kur'aya lüzum görül
meden gene ayni takımların ilk günü 
çarpıştmlmaları daha makul olurdu 
zannındayız. Organizasyon komitesi 
ilk günkü müsabakaları bu şekilde 
yaparsa - bu haftaki karşılaşmaların 
bir revanşı şeklinde olacağından -
herhal de daha enteresan olacaktır. 

Dört güzide kulübümüze dost· 
luk kupasına layık bir oyun göster
melerini şimdiden temenni ederiz. 
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Bellaml masanın Uzcrlnde duran viskiden/ 
· b1r kadeh doldurdu. Smlt almak için ellnl 
uu.ttı. Fal<at Bellami bardağın içlndeld vı:. 
ki.}1 ltar~ısı:ıdaltlnin suratına fırlatmı;Jtı. 

da~~Odak~~~~-----------------------------------------~~ 
tu~k. lcöpcl• ko§Uyordu. Blrnz sonra. birili Saf. : " ay k ü f t eh o r va y ! K af~8kst 
izi kaybetti. Yalnız bir l:öpek ta.ldpte devam d • ı •' v • d 11 ; ' 

Smit cııerııe yUzUnU kap:ıdı, gözlerini c
ğuştrumnyn b:ışl:ıdı: 

- Ay, dlyordu, gözlerim kör oldu. 

- Snr?ı~'I l:Gpek, herhalde kendine geldin 
der,ıı mi? Du d:ı kMl gelmezse. 

f.nıLI ynlc":ıtndan yak:ılııdı, şiddetle aa.ııa. 

dı, ve iri ellerile r.ıratınm bir satma bir 11<>

, Jun:ı mUthl~ IW toko.t yapıııtırdı: 

- Beş senedir benden mUtemadJyen para 
çeker, ve hlr §CY yııpm..'lZSm, tam L!'in oldu 
ğu ve çağrrdığmı. z:ı.mnn bulut gibi ıınrho, 
gelirsin. Ayılnuığn b:ı.oladm mı? Otur Şl'.• 
raya! 

Smlt kendlsln1 mUdo.tanya te§ebbfüı etti, 
fakat muvııt!ıık olamadı, Bellamlnln tazyiki 
ile aandtı.lyeye oturdu. 

- Dinle Smlt, sana bir iş var. geçen gUn 
yazdığın mektupta artık ln'!iıtcreden bıktı 

ğmı, cenubi Amerlkaya gitmek arzusunda 
olduğunu yazıyordun. Yani açıltçası, burndn 

.pollale ba.,m hoş değil. Şimdi s:ı.ııa yapacıı

. ğtm teklif, bu arzunu tnhaltkulc cttlrebllecPk 
mahlyettcdlr. Dinliyor musun? J{endinc gel 
din m.1? 

- Oold.lm e!endlm. 

Bm1t kendine gclmi§tl. Bellam.1 onım yt:• 
süne dJkkatte baktı, sonra gülerek: 

- Sen. dedi, bu 1§1 yapab1!1nı1n. KA!I de
recede çlrldruıin. Ye yılaruı. benziyorsun. 
Zaten benim de aradrğ'nn bu, elmdl, beni iyi 
dJnle. 

Bcltamı C1dlp kapıyı kilitledi, ve bir saat 
konu,tuıar. 

TAKIP 

Yeuf gclc."l b!!..:Jha.dem.e, Koldha.rbur Smit 
l'ltttkten hlraz sonro., Bel'nminln odamıda. b!r 
pencerenin §tddetle açıldrğmı ve onto sahibi 
nln "işto, ora.dal., dJ:'!-"tl bağırdxğmı duydu, 
koştu, kendi odasmm penccrel<ırinden birini 
atarak baktı. Bahçede, ny I§tğrnda bir gö'• 
ge ltı.>ştıyordu. Nihayet, Mr o.ğaç!Tl';e. girip 
kayboldu. Bu gfilgo bir kadm g6'lces1 idi. 

Bc:ıl1ııınJ, ıı:ı.rhoş mi.tafirl glttlltten ııonra 

koltuğu p nceremnin önüne çekerek dUşUn
meıte ba;l:ı.mrştı. Dışnrda ha!lt bir mehtap 
vardL Bal>.çe, lcaprcmm k!S~künc kadar, b!r 
gOmnı tabıı.k gthl g!Sı1lnUyordu. Fakat Bt>'• 
lam! bu gll.l".el'ikle n.ltu:adar değildi. O, bun
dan ~rml hlr .sene t!TI'elln! dU~llnDYQrd\I 

Yoksa bu garlp bir tesndO! m.lydJ. DUnyaclı 
,.nilcrce lnınn Hovet ismini taşıyabilirdi, 
ve Valeri Hovet isminde belld binlerce ku: 
nrdt. Fakat bu Valerl Hovetln de Mongo 
merldıo domu, olma.sı tuhnt deCU m.lydJ? Ya 
o lso. Bu d~ce ile Bellami gWUau:ed!. 

Eğer o ise ak saçlı kadına güzel hlr havadis 
vercblleeekU. Ak saçlı kadın! r:.ellıunlnin 

gözleri parladı, aya""ll k lktı, pencereden d·
f&rJ baktL O ne? A~lar arasından bir IJCY 
kmırtdanır gihl olmuftu. Daha dfkaktu ba.k• 
tI. Eftt. Bir g!nge dola,,ıyordu. Bu kim ole· 

blllrdl. Herhalde pto hademelerinden biri 
dc:'?ilcU. Hiçblrlal gece dl'.§&rl çıkc.mnzdr. Kö 
pekler vardı. Bu olca olaıı. bir yabancı idi. 
Bellaml odamndnn çıktr, köpeklere ııeslendl 

!ldm k~k geldiler. Bcll&m.I bahçe kapm 
nı actı ve "işte, orada,. diye onlan bahçeye 
koyuverdi. 

öteki 1ld k!Spek de yctlşm.l§ti. OOrdU bl'f'o 
den hahçeye fırladılar. Köpeklerden ikisi, 
gölgeyi derhal görmil§lerdl. o tarata aeğlrt• 
tiler. 

Valeri, tehlikeyi gıtrmtl§tü. BUt1ln kuvve 
Un! toplayarak merdi.venin d3ynlr oldtığu ta· 
n.fa doğrun k~ata ba§ladı. Bellam1 kapı-

etti. ValerlnJn sanld kanat' an vardı. KO§ı:• 1 n r a 1 z 1 o g ren m ~ ş ., , ' . 1:' ~dl 
yord:..ı. Fakat nc!esi keslliyordu. Bir tara!t:ruı .r"t ;,J 

da hıçkırıklar boğazını tıkıyordu. Şimdi ar k e n ~. s r. r ~ i a a 1 an zen c· ti e , 1 z. • .. ~._:ııı ı~ 
kasında ayak sesleri peyda oımu~u. Dlr ar U 1ı - y ~~IJ' 
dam koşuyordu. Fal{at biraz daha gayret et (Ge;en tefrikaların hülU:::ısı) ' 1 rüldüklerini, gazaba uğradığımı söy- kardeşlerimi bir öl~Je ~ ~ 
se merdivenin olduğu yere yetl§ecelttl. Yeti Safiye sultan yeni clostu Ifon- !ersiniz.. istiyormuş. Bu a.rZU ~. fW. 

§ebllecek m.lydJ '! DfuıUp arkasına bakmak tese l:cııdi manevi iJıt:şamrnı - Bnı:ı üstüne, efendimiz.. tu. O kadar y:ıh·nr _ır o'-' 
lstedJ. Fakat bu ona. çok kıymetu bir a:ınlye ~ tı.ffv.ı- ııcJll 
kaybcttlreblllrdJ. ES!\Sen eimdJ. Ayak sesle- gi5stcr:yor. Bnıretmcsi iizcrine Tirand:ız, bu fermanı yerine getir- di.. Emeline Dl~ içi' 
rıne, pe~e dUıımuıı otan k!Speğtn aoıumaıa ba.'] halfa T:randa::: l:cnd:ni :::c- mek için, biran dışarı çıktığı sıra.da, dini emniyete ~ıı# 
n kstıımıştı. Artık merdJ,•ene pek az kal· h:rlcr.ıi:;tir. Safiye, Kontc::e: I Ve işte şimdi eŞSıı,yıııtı, blf 
mı~tı. LO.kln lcUçllk bir yokuıı çılcm.nk ın.znn :;. Jf. Jf. ı _ İGte görüyorsun, kızım .. HUkm-ı tır .. Yoksa, inS~ticede 1>11 

dL Köpek havlıı.dı. ve Valeri köpeğin çenete - Kızım! - dedi. - Sen, bn.na ne sa- etme!> İ!;İn, icnbmda bu derece sert ve edecek oıw:sn, d~·a1>r .. 
rlnin trak dJye kapandığını duydu, köpek dık bir cariye o!cluğunu tekrar kbat icabm::b. bu derece müşfik olmalı.. nın dereke.sın~ . u~ el'· 
az kıı.lsm baldirmı kapacnlctı. Vnleri aon etti ı s · "l · · · · Eı"r prtırdı ışıttil n... cn:n o mcru ıJ~cmıyorum.. B"""1·a "are yotl·ur ~en de '--nını· 
bir hnmle ile kt>pcğin ikinci bir saidm:omdan .. :;.-.ı:ı. ' · ' " "" U\." 

da.ha kurtuldu ve korkunun tesiri ne bir on Haydi, cm şunu.. ı~ad:ı.r bu islerde k~~'.?arl:ınırsan nC' - Nedir 0 ? Ş 
trc l Elini uzattı. mutlu! Aksi t!l.l:dirdc yandın .. Kalbur Kontes: ~-ırttri 

olabilirdi. Eter Uerlcmemfı ve durmu, - ?.. nltın'.l gircr:~n .. Zira, k~ı tarafta d:ı. 
me kadar llerledl. )1 k1 buna muvaffak _ Belki kalfa. cıı...... ~ 

olsaydı, bu seter, mUUılş hlr manzara ne Tiranclay, anlamruru~, b0ş naz.,r!ar'u c:ın:ı.v:ı.r:cr var .. Hem clc ne c:ı.navar- geri dönmüştür. rtırdJ i 
bayılııblllrdJ. Zira ora.d!ı. ağa.cm hlrine y~ bakıyordu: 1:.ır .. Ilnr ~.eyi görecek, ruıla. ·ac:tlcsm... - Hayrr, bu P ~ 
ıanmı,, balmumu yUzJU ve ye:ııı etblscler giy•· - Pr"rnuı.ihmcnki yuz"zü~lin tası p:ın- B ı 1 IA d' h N ı geliyor --Adilt~e 

~ b ~ a..>, cızım, mcs~ .ı, pa ış:ı v aıu · t~ 
m!ş bir ltem:ı.nlte~. ona doğru çevirdiği ~· zehirdir! Em onu .. Derhal §Üa buln- b" d Kontes, b'ra.ı te?]lf 

r1 , ır :ı J.m.. d ıs 
ymı gc yordu. Valerl bunu görmedJ mi? ,_ \T .. .. •· k d G h ra,· kımıldan J. 

C3.Kt>In.. c omruruın sonuna a ar, nuet t-.,tlr ga\rct hocc:.0 bet GördU. Fakat o kıı.dar halsiz dtişmu,tu ki, - • ' ....... • ......, ... 
r;özıcrt o kadar knrarmı§ idi ki, bunu he· benim Yillllmda, en mutemet e.cfamım Anc=.~c biraz mütereddi .. Bununla be- astı. i teli~ Jt'ı 

olarak yaşayacaksın.. Trun eşikte k P1 ~ 
klltatte."l ziyıı.de muhnn1lcsinln bir görtıoU r=ı;' er çok n "'.Zik.. niz ? .. Bizim ~te lıd1 ... uf'' 
sandı. Beyni zonkluyordu, aynı zs.m.anda Tam mana.sile "yeniden h:ı.yata ka- S:ı.f'yc sultan güldii: arı " 
kulağının dibinden bir vızrtdı getlyordu v~ VU§mak .. ,, bili .. Konu~ulnnl ,.-ıııJJdJ- -~~ 

- İyi görmüşsün.. Tn.m mnnasilc ı· d ynı-ı:ı.ı "°__. 
bir saniye sonra, ıırtma ağır blr cı..ııım yUl·· Baş kalfa, vücudunun herzerresi se- meşhut ha ın e 1~~ 

ln bir kaplan l"'ibi.. Otururken, yürürken, Saf ıtan lt:ı.5 ' lendi, genç z, yere dUştU. Fnkat royılmn- vinçten titreye titreye dudn.klarını ha- b iye su ııısill ·" 
dnn cıvcl, yanı ba,ına lri hlr köpc!tln uzan yatarken, kallmrkcn, zar..( çizgiler. - Oğlan .. sen :k~Alıı 
dJğmI ve can verdiğini de g!Srcbildi. nımmm eline u~ttı. YüztiğUn ta.'?ını nazik bir hal.. Ii'akat bir de tırnald:ı- arıyorsun? .. B. izi w....- __ Al. 

emdi. Sonra Safiye sultanın ayakla- rmı göstermesin .. Mcseia, sana da an- dl" 
KOL Dt70HE8t nna kapandı: 1 Küçlik zencı: iiJll' • 

labnı~ ardır ya, padişah, ilk devirdeki _ Ben, Siinbill' · ,,,_' 

- Babanız ka.hvalbya inip 1nmlyeceğinf%t 
90ruyor nıatma.zol! 

Valerl yatağmda doğruldu, gözlerlnl c-
fuşturdu. Baomda mllUıi§ bir ağrı vardı. Bo 
murtarak: 

- Kahvaltı mr, dedi, evet.. ETet.. Geliyo
rum. 

(Deoom' var) 

- :tiı.~allah bin kere senin uğrunda şehuı.delig~ i zamanında bUtUn ömrünü · ıı1 I" 
Safiye suln.tn: 5f1%11>"' 

ölilp dirilmek bana ruı.sip olsun .. Fu- bana hasrcderdi. Onu gnyet iyj tanı- sen1Il 
zul'nin beytinin manası zahlr olsun.. d1ğımı sannu~tım.. Halbuki, b:.b:ı.sı- y~y~!~: t:Jell ~

2 Safiye sultan: ·nın öld'"mmü haber alır o.lll"az: "Kar- _ Evet erendlP1·· a "#'J 
- Peki, peki.. - dedi. - Şu yedi <leşlerim! .. dodi.. İlk önce ak'a nn ge- nil Konte!iin hıı.yn:,_ıııc r;.; 

na'§ı kaldırın ~uradan.. lir: "Alı, kardeşlerim ne ka.da.r mUte- köleyim .. ona blr ~1~~ f 
- Gizli olarak mı efendimiz? essir oldu, fitınln.n teselli etmeli!., di- ye knpınm önUnd~it.ııltJ'" 
- Ne hacet? Benim irademle öldU- yor sanılır, değil mi? .. Hayır, o: "Ah, Saf ye sultanı 15~ ~ 

o.lama.dl: ~ıd ~ Yazan: Edgcır Rice Burrouglıs 
Çeviren: A. E. 
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- Olur ~ytıtrı ·ş t11S· 
Gel ba.ka.yım burtı.Yj\JICI. 

HabeR. yaklo.~tr. rdtl· ):;,ı 
sultana da bakıY0 pe!C f'~ 
geçmesine r:ığrneD tl~J ıır' 
kadını gözUne )\e! tııt9fl 0,/ 
kışlarında ı~ıltıl~u ~;ı.A 

Uza tan z 
kükreme i i i 

Safiye ımlt:ıJl· ralı o ~r, 
sını sezdi. Fakat, 

0 edi'~ıı" 
Se hadIJII b J" - n, diYe, 

Dur ba.lrn.yım.. • nııı.df· JJ 
bUlü kolunda.n yıı~ıı.Sı t~ 

KUçUk bareın 11 ı·c.,dJJY ııt' 
Palviç muazzam bir yekun söyle· 

eli .. T arzan da dudaklarında beliren 
acı bir gülümsemeyi güç zaptctti. Na 
sıl bir tongaya düşürüldüğünü e.r· 
kadaşlarına anlatabilecek bir fırsat 
belirmişti. 

Kar§ısmdakini şüphelendirme • 
mek için, evvela itirazda bulundu. 
Fakat, Palviç ısrar etti. Tarz.an is· 
tenilen meblağı yazarak çeki imzala
dı. Bu yek<ın bankadaki matlübun
dan rok daha yüksekti! 

T arzan çeki memnuniyetinden 
kabına sığamıyan Rusa uzatırken, 
Kinkaydm sahile yaklaşmak Üzere 
olduğunu görerek ~aşırdı. Sahil sıcak 
iklimlere mahsus nebatlarla doluy
du. 

T arzanm sahile bakışmı takip 
eden Palviç, soğuk bir sesle: 

- Burada serbest bırakılacaksı
nız, dedi ve: 

- Elbiselerinizi çıkarınız. Çünkü 
artık onlara hiç bir ihtiyacınız kalma
dı! .. 

Sözlerini ilave etti .. 
T arzan hiç krprrdanmadı. 
Bu sefer Palviç bir tek kelime bi

le söyleme~e lüzum gönneksizin, te· 
tikleri çekmeğe hazır duran tayfalara 
panna?,ivle işaret verdi. Bunlar bir 
köpek öldüriir gibi T arzımn ateş ede
c~derdi. Bunun üzerine !!oyunmağa 
ha!;ladı. 

Denize bir kayık indirildi. T ar7.an 
s·1cı bir muhafaza altında olduğu hal
de karnya götürüldü. 

Kayı}~ yıırml s at sonra vapura 
cl'j;uni.iş, Kinkayd dn yavaş yavaş U· 

zaklaşmağa başbmıştrr. 

• • • 

dikkatini celbetmek istiyormuş gibi 
bağıran bir siluet gördü. Gözlerini, 
şiddetli güneıe karşn eliyle koruyarak 
iyice baktı .. Bir adam bir çocuk göv
desini başının üstüne kaldırmıştı ve 
vahşi kahkahalar atıyordu. T arzan 
vapura yetişmek için az kalsın kaldı
rıp kendini denize atacaktı; Fakat, 
böyle bir teşebbüsün çılgınlıktan 
başka bir §ey olmadığını anlayınca 
bulunduğu yerde kaldı ve müthiş 
hiddetini ancak acı bir feryatla iz -
har etti. 

Bir heykel gibi hiç kıpırdamaksı
zın duruyordu. Gözlerini Kinkayt'in 
geride bıraktığı beyaz köpüklü yol -
dan ayırmıyor ve öylece duruyordu. 
Nihayet vapur, kıyının bir çıhmtısı 
gerisinde gözden kayboldu. 

Bir kaya hareketsizlifiyle sahilde 
duran adamın arkasmdal;i ucsuz bu· 
caksız ormandan, deniz dalr,alarmm 
mırıltılarım andmr homurtular yük
seliyordu. 

Uzaktan uzağa bir Parsın kükre
mesi ve daldan dala s·çrıynn may -
munlann hmltılnrı i~itiliyordu. 

Gittikçe eözden kaybolmıya yüz 
tutan vanur dumanına karşı içinde 
müthi~ bir inti ~am saklıyon T arzan 
körleşmiş ve sağ?rla~mzştı. 

Neden sonra kendini toparl:yaral.
söylenmeğe ba~ladı: 

- Benim için bir tek teselli nok· 
ta~ıı vnr: Hir rl'no-r "I k•nm Londra
cla emnivettedir. AlJ .. ha çok şükiir, 
~ ela bu haydutların ellerine düşme • 
di. 

Bulunduğu yerde uzun Zl!lmnn 
hareketsiz kah:m bu mahluk, yavl:.! 
yavaş harekete geçti ve hiç giirültü 
yapmaksızın T arzana yaklnştı . 

Bir vakitler yarı maymundan baş
ka bir şey olmıyan T arzan ne ol -
muştu? Onun keskin hissikablelvu· 
kuu, her şeyi önceden sezmeğe alış -
km hisleri nereye gitmi~ti? 

Londranın medeni kucağında ge • 
çirdiği uzun seneler onun bu tabii İn· 
siy~kbnm alıp götürmüş, sıcak ık -
limlerin pusularına galebe çalan kud
retini silip süpürmüş müydü?. 
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de bozuldu. sonrn.dcdi. • 
ıın l • 

- Sultan · 
sana. !eda.. c~? .. (J,.. 

- O da ne de~'1Jlıtıl' 
- Viirudurll• t'• .. ~ıııd' 

v~~ ~ 
şeyim.. Emret.· 1JCl1 S' 4' 
7.ehirli yemcı.-ten ııll I>' 
Şu cesetlerin yn.ııı _tı.,1# 

ı:ıv· . 
yım.. 1<cl1 ~,.J; 

S:ı.fiye stı1~1ıı.lıı.ıııı'~. ,,..., 
maktan kendiJll e)lOr .,·ıı.. · f tt« 

- Vay köft rt,ııltt'>' rı:_ı,fı 
dan dinlemiş .. ~~liYo#! ~ 
oldurrunu n:ı.sıl I<Jl'lıı-· e1tl:I 
ma, Sünbill kor :,crıi· ~· ,rJ 
pacak de2ilirn.. .M'; f 
tes'e bırakf\'Oruırı;ıııııJ o/ 
saray irinde i)~cıJ!l' d~l~ 
Ç.. ı .. kendi b""' J:Jı1 

un m • Jıt·· t'f" j T arzan birdenbire, sahile adım e. - ne de dert ııÇJ ~1' f') 
tarken, tayfalardan birinin eline sı - musun .. Yerde Y' &I· • İ. 
kı~tırdığı bir kôgvıt parçasını hatırla- SünbUl · t! ..ı 

G .. :.~orurrı·· '001'!' ~ 
dı. Kağıdın katlarını açtı ve yazıyı SÜ· - OrllJ aıııı ,ır'_j 
ratle okudu: benim c~ra.rıIII l)vlc),ge~-61 

1 d v ·1 mi:.. • .. ı Jt!lo· .. 1~<' 
B ar, egı bııY°" ~ 

" u yazı size ve oğlunuza karşı na cıksa ten. 'ıc btl 
l l d ~- . Jı. .. tı ' 1 , 

o an niyet erimi izah e ecektir. Siz İyi ettiniz.. ~ ıı.dııfl' /, 

ormanda doğmuştunuz; bir hayvan bu esrarı Sl'.,1:Uıt~~~ 
gibi yaşamıştınız. Gene bir hayvan bilen kaıına.dI (Pst ti 
gibi oraya dönmelisiniz. Fakat evla • .~ A 

--~ ........... ,~,. ~I' 
dmız mahluklar merdiveninde, tcka"· ff ~ 

.r·v-··e····n······ rı1 e O e. mül kanunlarına uygun olarak bir ha- · ı ~ 

samak yükselmelidir. Babası bir or- JPa pas ~1 ~~~ 
man hayvanı ise, oğlu da bir insan ol- il' P ~ 

5arı17 ~ 
malıdır; F nkat insan smıflarmm en Harem.ağ~' 'k pt/P tf'J 'J 
az ll§Zlğı tabakalarına mensup bir in- sinden cıogarcı o~ZD" ~ r 
san! Bu Çôcuk en az tekamül ede - giren 'IJO pO~ "J 
bilmiş vahşilerin, daha doğrusu yam yetin Avrıt A"" ~~ 

aramtıdo geısJ':..,,NJ ~ 
yamlarm arasında büyütülecek, on- kınaa ını satııtııD';JI' 

Kurunu vustnda Avrup:ıda yafancı-1 
lan böyle tcş!ıir ederek cezclandrnrlnr.I 
dı. Şimdi de bu fidet kabul edifo! hepi-, 
mirin b8yte birer maske tedarik etme. 
al llzmı gelir herhalde 1 

Tarzan kıyıda uzakla§an vapu· 
ru seyrederken güvertesinde nazarı 

T arzan böylece derin düşüncelere 
dahp gitmişti. Bu sı~da vahşi ve 
gözleri knn dolu acayip bir mahluk 
gerisine dikilmi§ kcncfüıini gözetliyor
du. 

lar gibi yetiştirilecektir! Yazıın: l 
(Devamı var) 



~~ 

'~~ ll O R T L 1 Y A N F A U S T A 
~ hı.ı, lca!aaına 

lııi it tttiı- ve hiçbir zaman ak. 
" 'illi .. ,,ediği .. . . 
(',~tt 1'1tıeğ saadet,, kelımesı 

t hi 1 ~e . c başlamıştı: 
lt , 0 ~ ngın oı 
ı.,~ 'd '"leneb· ~U§tu. Fakat herkes 
'<; cı...·ı· ılır rn· d' ~ C\( 11J ırdi? ıy ı? Bunu nasıl 

dp tı? li:cr'- l3u teklif nasıl karşı· 
'' • ı:teg ı- J onunla alay etmez-

dı l ~ 
l "'tıı.ı ııa? () 

14ltı nu se . 
b .;ı 

0 
e tcvab vıyor muydu? Ken 

r L_ ıııı b· ınx ve • . H ! 

Genç kız salona girdi ve hiçbir şey 

söylemeden, kendisini koltuklardan bi. 
risine attı. Sonra, başını elleri içine a
larak düşünmeğe başladı. 

Şiko yavaşça ona doğru yaklaştı ve 
ayaklan dibine oturdu. 

Uzun müddet bu vaziyette kaldılar. 
Juana belki de onun mevcudiyetini u
nutmuştu. Şikoysa onu nasıl teselli ede 
bileceğini düşünüyordu. ~rd ır 0 rnııştı. ayır 

J cı Yuncak f k" · · ı Nihayet cüce acık!ı bir sesle mırıl. 
, ' J!tbi &ev· • zayı ve v:u : 

!lıı a başltas ıyordu. Bu kadar. dandı: 
t._lııtı,, Pek iyını seviyordu. Sevdiği - Çok mu ıstırap çekiyorsun Juana? 
"il 

1 \r ı.... 1 tanı•· d J d' F k t b t ~ ttı ''~lll ,,or u. uana cevap verme ı. a a u ses e-
Şılt:ıı •cai ~tçi Barbaramn mutfak. ki samimiyet ve teessür o kadar büyük 
e ltııı_ nu rij tü ki, ellerini iy!ce yüzüne kapattı ve 
~ha "'kla Yasından uyantdır-

' r~ J tını k b küçük hıçkırıklarla ag~lamaıYa başladı. 
~ ~ ıı a arttı: - b -
~ ~ anayla k Şiko, onun ayaklarını elleri arasına 
) dııı1 Yarabb· onuşuyordu. alarak ayni merhametle mırıldandı: 

ı,, 0ra11,. t lll.ı? ı.. ırn, diyordu, hala 
~ • ·•u Q..Cnd' - Zavallı Juana ! 'llt ı, ~ ınizi .. ld" k · 

' ,.,1ıı.ı~; c var? N ° urme mı Şikonun, Juananın niçin müteessir 
~~ 'ltr •• e oluyor Al-

t, tı !c olduğunu bHdiği halde ona a:ıması. ve 
ltiıin }' }'ak l3 bunu izhar etmesi cidden şayanı tak-

1'-tı lıtıı ce gider arbara .. Biraz işim dirdi. 
\ htıı ile gu Yatanm. 

~l l'ap ile du Biraz sonra gözleri yaşla dolu oldu. 
~\ lılt~ a}'ıllı, Siz ru~do.rum kızım . İş. ğu halde sordu: 

l'i.itu..... gı ıp yatın. Uy- • 
~ ,, ·•llzd - Onu çok mu seviyorsun? 
11tıı ı,k e renk kalma-

t. tıı '"l.fı k Şiko isim zikretmeğe lüzum görme-
"-•11~ }'~~ b· aılllağa . mişti. Juana onun kimden bahsettiğini 
••tı lll"t.· Iraz~ ıhtiyacım var. 

Ilı '\ tıi ~an b . t<ıbii derhal anlamış ve işin fa: kına var-
}'tr. il ıs.... en de gil:it>rı:n. Cj • .,. -.. rı .. mış olm~sına hayret etmemişti. Fakat 

~ 1 t di Utarak ı:~erine. Juana a. bu suale nasıl cevap vereceğini bir tiir. 
.t ~ııtı l'arU:xt h gırdı: tülü bilmiyordu. Cünkü bunu h! .. bir 

ı.. "<to •111 ~arb • t;ı a?tl ara 1 Yalnız kal- k a· k d" t B'' ltı ~h.atharah I}'or tnusun? zaman en ı en ıne sormamiş ı. u-
'Ya -.un 

5 
.. 

1 
yük bir saflıkla cevap verdi: 

b· Çıkt1 ı; oy encrek mutfak- - Bilmiyoru:n 1 
._ ır a bını du 

~ ı:ılt Cssi::ı · ıı: Ydu. Sonra ge. 
~ 'o her .tarafı kapla· 

tı tıra 
' )'ıı Oıııı luana 

Şlltcı tı ııalonnın ay<ık c:esleri 
İ'crinde a doğru cldiğini , 

n fırlaldı ve bekle-j 

Şikonun kalbinde bir ümit belirji E
ğer sevip sevmed :ğini bilmiyorsa, de. 
mek ki henüz herşey bitmiş değildi. 

Fakat bu ümit uzun sürmedi. Juana 
hıçkırıklar içinde devam etti: 

Onu sevip sevmediğimi bilmiyo
rum 1 Fakat bu cesur ve kuvvetli ada-

HORTLIYAN FAUSTA 165 

olduğunu ve hatta biraz sonra ondan 
daha fazla uzadığını görünce evvela 
hayret etmişti. Sonra, ·bu hayret bir se
vinç haline gelmişti. Böylelikle, her za

man bebek muamelesi yaptığı bu arka. 
da§ı, onun için daima bebek olarak ka
la :aktı. 

El Şiko ise, bilakis boyunun uzama. 
m!!:nndan son derece müteessir oluyor, 
üzülüyordu. Fakat her şeye ve ıdtişünce 
terinin yavaş yavaı inkişaf etmiş olma
sına rağmen, Ju.ana, onun nazarında da

ima hamisi olarak kaltniştı. Onun en 
küçük bir arzusunu yerine getirmek i. 
çin, canını vermekte asla tereddüt etmi 

yecekti. Juana onun için. kü:;ük ve gü
zel bir "ilah,, haline gelmiçti. 

Bu düşünce, genç erkeğin kalbinde 
bir aşka tahavvül etti. Fakat ümitsiz bir 
aşk 1 Çünkü Juananın kendisini sevme

sine imiı:an olmad:ğmı, o, herkesten da. 
ha iyi biliyor ve takdir ediyordu. 

El Şiko. Juananın himayesi altında 

lokanta ve otel işlerine yaridım ediyor 
ve sırf sevdiği kızın yanında bulundu
ğu için bundan mes'ut görünüyordu. 

Fakat, gerek Juananın babası Manü. 
elin, gerekse müşterilerin mütemadi ha 
kar::t ve hatta dayakları artık taham.. 
mül edilmez bir hale gelmişti. 

Hele bilhassa, bir gün, Mo.nüel onu 
Juananın ör.ünde döğünce, zavallı El 
~ikonun izzeti nefsi büsbütün kınlmı~ 
ve o gece, gizlice otekJen kaçmıştı. 

Onu bir daha otelde, kimse görmemiş 
ti. Manüel, senelerce beslediği ve b:ıba 
muamelesi yaptığı bu çocuğun ortadan 

kaybolu~una evvell son derece fü:ülmü~ 
sonra da, bu hareketi nankörHikle tav
sif ederek fena halde kızmııtı. · • 

Fakat El Şiko hakikatte nankör de· 
ğildi. Yalnız onun bütün sadakat ve 

şükranı, ona iyilik eden bir tek insana 
mütevec::ihti: Juana: 

Hergün, bir yolunu bularak, gizlice 
otel veya lokantaya geliyor ve orada, 
bir köşeye saklanarak onun iç.in herşey 
olan J uanayı dakikalarca seyrel:iiyordu. 

Birgün, gene bir kapının arkasına 

gizlenerek ona bakıyordu. Tesadüf ola. 
rak, Juana da. kapının arkasına koy• 

muş olduğu bir paketi almak üzere ka
pının kanadını açmış ve korkusundan 
birdenbire bağırmııtı. 

Bu çığlık üzerine baabsı ve biltiln 
hizmetçiler oraya doğru koşuşmuşlardı. 

Z::ıvallı Şiko başına gelecek felaketi 
biliyordu. Şimdi onu yakahyarak baka. 

ret edecekler ve belki de ıdöğerek Jua
nanın gözü önünde koğaceklardı. 

Acıklı zir vaziyette. yere diz çökmü' 
ve mırıldanmıştı: 

- Benim Juana, korkma. 
Sefil bir halde olmasına rağmen Ju

ana onu hemen tanıtnIŞ ve kapının ka.. 
nadını çabucak kapattıktan sonra, kof!• 
rak gelen babasına: 

- Bir ~ey değil, babacığım, demi~ti, 
kapıya çarptım da.. Ondan bağırdım. 

Bu cevap üzerine, babası ve hizmet
çil~r. çekilip gitmişlerdi. 

Juana Lda, ı:avallı cüceyi, kimsenin gö. 
remiyeeeği bir yere götürerek, sevinci· 
ne rağmen, azarlamıştı. 

- Kapının arkasında ne i~in vardı? 
Tenbel 1 Utanmaz! Vedala§madan ve 
sıkılmadan terkettiğin bu eve nasıl gir 
meğe cesaret ediyorsun?.. Nankör! 
Kalp!iizl 

P'akat, Şiko, her şeye rağmen Juana• 
nın kendisini cörmekten miltevellit bir 
sevin~ içinde olduğunu görüyordu: 
Bundan son derece mütelıauia ~ 
ve heyecanlı bir sesle: 

• 
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- Seni görmek istiyordum J uana, 
idem.itti. 

- Ya?.. Şimdiye kadar hiç aklına 

eelmedi de timdi mi geliyorsun? 
Şiko bilyük bir teeuUr içinde cevap 

'VICl'Dli§ti : 

- Seni unutmadım, Juana, ı:aten u. 
nutmama lmldn yok. Ben hergUn bu· 
raya geliyordum.. 

- HcrgUn mü? Beni kandırmak mı 
~tiyoraun? O halde ne diye hiç meyda
na çıkmıyordun.. 

- Beni görürlerse, kovarlar diye kor 
lru ~·orld um. 

Juana evvela hayretle balanı~ sonra 
omuzlarını silkerek: 

- Bunu haketmiş olurdun ya .. de
mi§ti. Fakat vunu bilmeliydin ki, ben 
seni koğmazdım. 

- Sen, evet Juana, fakat baban? 
Juana zavallı cüceye hak vermiş ola· 

cak ki, cevap vermedi. Biraz düşUndü 
ve sonra: 

- Şu haline bak bir !defa 1 Göten ne 
der? Bu vaziyette benim karşıma çık. 

mağa utanmadın mı? 

Şiko başını önilne eğdi. Gözleri dol
du. Bu sözler ona çok dokunmuştu. Bu 
vaf:iyette, zaten, onun karşısına çıkmaz 
dı fakat kaza oldu işte. 

Juana zavallı cGceyi incittiğini anla
nuş ve yüzüne bakarak tatlı bir sesle: 

- Ara sıra penceremde bulduğum çi. 
çekleri de sen mi getiriyordun? 

Şiko ktzararak başiyle tasdik etti. 
Juana gözleri içine bakarak tekrar 

sordu: . 

- Bunu niçin yaptın? 
- Beni nankör zannetmeni istemiyor 

k!um. Ötekilere aldırmam. Fakat senin 
böyle bir düşünceye kapılman beni çok 
müteessir eder. 

Juana bir müddet cevap vermeden o· 

ııa baktı. Sonra, muammalı bir tebeı· 

sfunle: 
- Fena değil 1 dedi. Fakat benim pen 

cereme kadar nasıl tmnanabildin? Bed 
baht çocuk l Hiç düşüqmedinmi ki, dü.. 
ıüp ölse~din, bunun kabahatini ben 
kendimde bulacaktım. 

Şiko, içinde büyük bir sevinç ve sa
adet hissetti. Demek ki Juana ona dar· 
gın değildi. Gülerek cevap verdi: 

- Korkma! Fazla tehlike yok. Be· 
nim boyum kzsa ama becerik_liyim. 

Juana da kahkahayla güldü: 
- Doğru, dedi. Maymun gibi çevilc bir 
çocuksun. Fakat ne olursa olsun, bir 
daha böyle yapma! Çiçek getireceksen, 
doğrt~dan doğruya bana verirsin, daha 
rahat olurum. 

Zavallı Şiko limitle titriyerek f:Ordu: 
- Seni gelip görmemi hakikaten fo. 

tiyor musun? 

Juana, zavallı arkadaşına acıyarak 

baktı: 

- Herhalde, dedi, bizden ayrılma

ğa niyetin yok! Mademki geldin. Artık 

burada kalırsın! 

- Ya baban? 
Juana, bu cihetten korkmaması icap 

ettiğini gösterir bir tavırla omuzlarım 

silkti: 

- Orasına karışma! Bir hırsız gibi 
saklanmadan beni her zaman görmek 
ister misin? 

Şiko yalvarır gibi onun yilzline bak· 
tı. Juana gülümsedi: 

- O halde, burada kalacaksın. Y C· 

mekleri bizimle beraber yer ve burada 
yatarsın. Çalışmağa gelince, istediğin 
işleri yaparsın, haydi gel. 

ence başını önüne eğdi. 
İyi k~lbli Juana s>nun yüzüne aczyb. 

baktı ve büyük bir teessUr isinde: 
- tıtcıniyor musun? W:liye ıordu. 
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Ve hemen akabinde ilave etti: 
- Demek ki, artık beni tanmuyor, 

bana isyan ediyorsun, öyle mi? 
Cüce yavaşça fakat kat'i bir sec;le: 

- Sen her zaman benim büyüğüm' 
ve benim hayatımsın. Seni görmek ve 
aana itaat etmek için ateşin üzerinden 
bile geçerim .. Fakat, art1k beni besleme 
ni, beni giydirmeni istemiyorum. 

Juana bir sevkitabiile, zavallı cücenin 
elbiselerine baktı. Ve sonra, onun, başı 
nı önüne eğdiğini görünce, küçük par. 
maklarile çenesinden tutarak yuzunu 
kaldrıdı ve gözleri içine şefkatle baktı. 
Aklından neler geçtiğini anlamzştı. Is
rar etmedi. Biraz düşündü ve sonra: 

~ JlJ ] 
Juana, kızarak ayagı 

ve: b801rdt- p "" 
- Gene ne var? diye ~ cc"' 
Cüce elbfaelerine bakar3 ~ 

di. r.otl' .1 
• JcY3ı~ ~ 
- Babanın beni bu 

1

1b:sd~ • I 
sini istemiyorum, yarın .. e ece};slıı 
ğiştirerek gelirim. v:. gor #~ 
ni mahcup etmiyecegıttı· ~fi ~ t1' 

Şiko ne yapmıştı. 13eş :işti?~ 
ğı halde bu işi nasıl bece}ckııl> ôiSı 
sı mcçhUJ. Yalnız, ınulı11 

.... u gel ,,1 . gu•· il" .l: 
şey varsa, o da ertesı ··ıerC• t~J." 
man başta Juana ptrnak i.l ııııttl 
tel halkının ona hayret .,e lı~ 
le bakmıs olduklarıdır· ıııış1'11 !ıilf 

- .. rııdatı cJefıı 
- Peki, dedi. O haDde, istediğin za- Boyunun kısalıgı bil ,. 

~irkinliği olmayan Şik0• ştı.I· ı~ ,, 
tün güzel bir genç olt11ı.ı yııoıfl11 

4
r. 

man gelirsin. Yalnız, unutma ki, bir 
şeye ihtiyacın olursa, sana daima hem. 
şirelik eden ben varım. Bunu unutmıya 
cağım vaadediyor musun? 

Bunları bliyfik bir heyecan ve şefkat 
le söylemişti. O zaman Şiko, bir çok 
defalar yaptığı gibi, önünde diz çöktü 
ve yavaşça eğilerek, ayakkabısının ucu
nu öptü. Bununla ona ka11ı olan hürmet 
sevgi ve sadakatini göstermek istiyor
du. 

Juana, cücenin bu hareketini bir nevi 
gurur ve ayni zamanda merhametle 
seyretti. 

Şiko birdenbire ayağa kalktı ve içten 
gelen. heyecanlı bir sesle: 

- Sen benim için daima anne, hem. 
şire ve herşeydin ve gene de öyle ka
lacaksın. 

Juana sevinçle ellerini çuptı, mağrur 
ve muzaffer bir tebessümle: 

- Bunu biliyorum, diye bağırdı. 
Sonra kolundan yakalıyarak: 
- Haydi gel, dedi, b::ıbnmı gör! 
Şiko çekingen ve yava§ bir sesle: 
- Hayır, deldi. 

Juana, onu babasının ·ı 0ıııı'' (o 

d .. E h' d kaıbsı . .IJ u. • sa sen ıç e ıniştı· J?". 
nUe1, onu derhal affet le &11' of' 

Ş·1<0 51 ce Bundan sonra, 1 saatler 
görmeğe geliyor ve ı'~ 

cıet-· • ...r, 
beraber kalıyordu. ·yetiıl J" l 

Fakat, gerek mah.cu:~~ıııe!C it'~ 
se gülünç bir mevkıe ~Atl • zaı•...-

sundan, aşkını hiçbır Jel 
memişti. tt1ıııı~ ' r 

~ JuarıB • .. ıııetl• " ~ 
Buna ragmen, . e rag .. ~ıa~ ~ 

rindeki tecrübesizJiğın ıcte gil ,e f 
nin düşüncelerini sezr11~ğlıtı1'.ııÇI' 
memiş ve hatdi, onun ~ ,eflil f 
katini büyük bir gur"~·~ ;&d .. ~ıc 

• e\1Dl&" Jll'' pr 1 
şılamıştı. Cüceyı 5 ıcal< 0 ;r 
mezdi. Fakat mubak odiııe 11 eP • 

f kC ... ifl ~j ' varsa. o d:ı onu sır . cuceır ~ ti 
san telakki .ettiğ~ydı. 

1 
.,efıı;,e 

bir dikaktsizlik, .. ih~ bir i~ ,j ~ 
liği onun için buyuk ~~ 
tırap olurdu. darı tP 

Fakat cilce bunlar stıı~ 
işte tam bu anda Fal.l 
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BEYOCLU 
ı Şaha.ne melodi 
ı Dokuzuncu senfoni ve Be

kAr evıuer 
ı Ş&nghay 

ı Canlı fUm 

Yeni eserler : 

Yeni Tilrk 
Eminönü Halkevi tarafından her 

ay çıkarılmakta olan (Yeni Türk) ün 
(j0) inci sayısı çıkmıştır. Bu sayı
da: 

Agah Sırn Levend, Ziyaeddin 
Fahri, H. Namık Orkun, Nahit Sırrı, 
Salih Münir Çorlu, Raşit Gökdemir, 
Naki Tezel, Nusret Sefa Coşkun gibi 
tanınmış imzaların yazılan vardır. 

KAÇIRILMAZ BiR FIRSAT 
~\.KARVA ı Ne~e ile Pangaltı Hamam civannda az ki-

ı ~k gUne;jl l VILDr.l 

8tll\ll:R 1 şovbot ra ı ve az kazanç vergili bir bakkal 
ALHAZAll ı l{lzıl Çayır ve HOcum ta• dükkanı devren satılıktır. isteklilerin 

buru sabahları saat 1 O • 12 ye kadar Ga· 
ı Marinella. ve Brodvay m~ 

lodi lata Hürriyet hanında 2 numanıya 
rAN 

ŞIK ı Korlrusuz kııptan müracaatları. Tel: 40063 
. ı Brodvay melodJ ve Hava ----------------

kahrıı.manlıın lıtanbul 7 inci icra memurluğun-
Aşk bandosu ve Singapur d 
korsanlan an: 

ı\STORYA ı Şeytan adaaı ve Mumya.!~ Borçlu: Kmalıadacla ağası (Akas-
rm serveti ya) sokağında 39 numaralı hanede 

llU?t1URIYET ı KorMnlar definesi ve Meç 
hOJ kuvvet mukim iken elyevm ikametgahı meç 

1 S T A N B U L hul Ovakim Karabetyana namı diğer 
FERAH ı Programını bfld!rmemııttr Yuvakim Karabetyım ( Boğos oğlu) 
l\IU,f.I ı çapkın genç ve KI%1I çayır Uhdei tasarrufunuzda olup Emine 
rttı.AL ı Bay Tekin 
~·un ı KUçUk prenses birinci derecede ipotek olan Kmalıa • 
ALr;nmAR r Bay Tekin dada ağası sokağında 39 numaralı 

ır 

a i ·2!ce si 
Resim: 4 

The Smiths' Drawing - room 

( Smit'lerin misafir odnsı ) 

Kl!lMAL8E1' ı Hava kahra.manian ve De. 
nı.zaıtı k~akçtla.rı gayri menkule mahallen haciz yapıl- e 

K A D l K O Y mış ve üç ehli vukuf tarafından ta-
s Ye§ll domino mamma 3450 lira kıymet takdir edil· 

O S K lJ D A R miştir. Mezkur gayri menkul ikinci 
HALii r Margarlta derecede Rupen km Ancş Anaya 

B A K 1 R K O Y ipotek olduğu tapu kaydından anla -
l\lfLTtY ADI : Siyah inci "J'osetlıı B&ker., şılmakla icra ve iflas kanununun 1 28 
'I I Y A T R O L A R inci maddesine tevfikan tanzim edi-
.fehirTıgafroS'D t E P E B A Ş 1 len mükellefiyet listesi ve takdiri kıy 

llf fllJJJllf IJI B~~ ~=tzı.ıoı met raporu ile 1 03 üncü maddesine 
8 perde komedi tevfikan tanzim edilen ihbar varakası 

~111~ 
Yazan HaUt Fahri ozan ikametgahmrzm meçhul olması 
:soy hasebiyle tebliğ edilememiı ve bir 

ıllJ
111

Ut fl'ranıın nyatrnınmde ay müddetle ilanen tebliğine karar 
Operet ksaım 

Aş K M EKTE B ı verilmiş olmakla tarihi ilandan itiba-
Yazan: Yuau.t Ziya ren nihayet bir ay zarfında 936/1191 

Bcstellyen: Muhlla Saba. 
hadc!lD 

Ordu hastahaneleri için 350 adet 
subay ve 1000 adet erat battaniyesi-
• 
ne verilen fiyat vek81etçe pahali gö· 

dosya n\ımarasiyle daireye müracaat· 
la bu baptaki mahallen haciz beyan-
namesini tetkik ve bir itirazınız varsa 
dermeyan eylcmeniz icabeder. icra 
ve iflas kanununun 103, ve 128 inci 
maddelerine tevfikan tebliği mutazi 
ihbar varakası mükellefiyet listesi 
ve takdiri kıymet raporu tebliği ma -
kamına kaim olmak üzere ilanen teb· 
liğ olunur. (7032) 

rüldüğünden 16 ıubat 937 sah günü -------------

aaat on be!te lstanbu!da Tophanede 
53.tmalma komisyonunda pazarhk-

1 la eksiltmesi yapdacal:tır. Hepsinin 
tahmin bedeli 24300 liradır. ilk te • 
minab 1822 lira 50 kuruştur. Şart· 
name ve nümuneleri komiı;yonda gö· 
rü!ebilir. İsteklilerin kanuni vesika
lariyle beraber belli saatte komis · 
yona gelmeleri ( 341) ( 776) 

KURUN doktoru 
Necaeddin Atasa~un 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
LAielide Tayyare apartımanların· 

da daire 2 oumara 3 de hastaları-
nı kabul eder. CumnrtP"'i gllnleri 14 
den 20 ye kadar muayene parası:r.· 
dır. 

1'ii tkiye Cum urlyet Merkez Bankası 
,,"1-<'l' 612ı1937 vaziyeti 

i~ 
~=--=L-, --·.. P ~ S ı F' , 19,

119 
ra 

' .. .133., 
'-.. .. .. ıJ...27.736.~37.81 
: ' .. .. 10. 5.451.-

• ~.: .. 1.034.815-03 39.276.863.84 

'&.o; ...,____.449.086.73 .449.086.73 

~~'· 7.tC9.52t.60 
') "• 1 . 'll 48 293.50 

ttı : • 1 
\ '"~ ..__!0.9()9.093.97 48.066.909.07 

Serma,-e, , • • • • 1 
11ıu1aı ak9E191 • • , • ı 

recıavWdekJ Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nakUye ~[ 158. 748.563-
Kıı.nunun 6 .,,. 8 ind aıadd& 
ıer!ne tevfikan hazine taratın- · 
dan vakt tedlyat. • L. 12.404.056-
Deruhte e<!llen evrakı nakUye-

bak1yest, l 146.~44.5{,7-
Ka~ılığ'ı tamamen altm olarak 
tedavüle UAveten vazedilen L. 19.C00.000-

Lira 

l ';.()00.00f)-

1.551 .182. jJ 

'~ ~ ~tt,t 
lt ~~ 

'\."~'t... 't ~t.. 1
58. 148.563- u.ı:ed. 

Reeskont mukabUI Uheten ted ,. 20.CC0.000- 185.344 507. -

~"' l'Ork Uruı &1evd-b 
~· 

13.50-l.083.94 

1 - Thc mantlepicce: oca1c ilstfl. 2 - The fireplnee: ocak. 3 - The 
mirror: ayna. 4 - The clock: saat. 5 - The photograph: fotoğraf. 
6 - The lamp: lamba. 7 - The fire: ate§. 8 - The fcnder: par
malclık. 9 - The tongs: m<ı,.<Kı. 10 - The poker: ateş demiri. 11 -
The shovcl~ 1:ürc1:. 12 - The book.case: k"iltilphane. 13 - Books: 
7.;itaplar. 14 -Thc doo : kapt. 15 - The curtain: perde. 16 - The pia. 
no piyano. 17 - A piece of music: bfr nota. 18 - The stool: isToom. 
le. 19 - The table: masa. 20 - A bowl of flowers: bi1' çiçek vazosu. 
21 - An armchair: bir 1:oltuk. 22 - A chair: bir sandalye. 23 - A 
sofa: bir lca;ıape. 24 - A cushlon: bir kö§e yMtığı. 25 - A small 
tablc: bir ııfa1c masa. 26 - A bird-c::ı.ge: bir Tii!L§ T:afcsi. 27 - Agra.· 
ınophone: bir gramofon. 28 - A wire!ess set: bir raayo aleti. 29 -
The floor: dö§cme. 30 - The carpet: halı. 31 - Thc ceiling: tavan. 
32 - The pendant: asma lamba. Not: Resimde, kapının yanındaki 
perdenin Uzerine 15 rnlt::ımı işaret olunacaktır. 

629 paketten ibaret 933 be!ediye 1er mÜ§terek bütçelerinin ambalaj ve 
vilayetlere sevki a~< e!miltmiye konu~u§tur. Beher paket için 27 kuru§ 
SO santim fiynt tnhmin oiun..1i1u~tur. Ş::ırtn:ımc3İ fovazım müdürlüğünde 

görülebilir. lste!diler 2490 No. h kanunda yazılı vesika ve 12 lira 97 ku -
ru~luk ilk teminat makbuz veya mek ubiyb beraber 2 /3 /937 a* günü 
5a3t 14 de daimi encfuT.cnde bulunmalıdırlar. (8.) (C02) 

Türk 
Kom· 

v 
o • 

• 

us ınalma 

Tür!druş~ için 4 tane Ç:ıdır • lınn1:.u. ya.ptmb.cah ve 15 2 11937 pazar
tesi snnt 15 te n;ık eksiltme ile müno':~ .. sı icra cdilece!dir. istekli olan· 
larm ~o.rtnamc ve rc~mini gömıe.c için piyango direktörlüğü muhasebesine 
gelmeleri. (751) 

• • e e n n: 
12 Dli\"lz l'ıuıllhlhtatı: 

l ' ., ...:......:. ·404.056- 146.344.507- Altm tanvtıı kabil dııvtzıer 18 ~ub:ıt 1937 perş!!mbe günü Stı'lt 15 te Anl:arada Nafıa Veknleti 
~,; ~~~ ". L nı~l'r dövt:rıcr ve aıncakh ~ 2·271.ı -97 m:ılzemc eksiltme komisyonundl Snfoınb:>!unun Kuzdağı Abnza devlet 

'lı tı~r,~~·= ~.?ıs.297:88 24.718.297.86 kllrtnı:: t-ıı'<tycıert • • 1L.2·.s10.308. ' 6:• 25.872.6S5.83 onne.I"Jnnndan veya hususi mu!~c.vcleli ormı:ınlı:umd:m kesilmek ve ana hat 
1 t~lt.. ---....;.;;;.;~;,:; Muhtelit • • • • • 8.!.2S!l.9t9.2l üzerinde hcrhı:ın3i bir istnsyonda tedi:n edilmek üzere 23200 lira ınuham-\ ~ ' ~·ı 1 men bedelli 16000 adet normnl li:ııyın travenıin knp:ıh zarf usulüyle eksilt· 

.... ' % ~tı~ .31.044 160 23 
·'l ~ ~ı • • rnesi yapılııcııktır. 

,'t ~ '" ~·961.008.60 41.C05.J68.83 Eksiltme ~arln?lme:;i ve teferrüatı parasız obrcl.t ArJ;:nrnda Vekalet 
'- '-• L malzeme cl:.ire~inden alınabilir. 

l 27.162.609.9J 
l'C. ~ 9.958.444.36 Muvnkknt teminnt 1740 liradır. 

"'l 1 lstetdilerin teklif melrtuplannı Nafra V ckaletinden alınmı! 1937 senesi 
'~. 4

•
500.ooo- müteahhitlik vc:ıilmsı ile birlikte 18 !U1Jat 1937 perşemb~ günü saat 14 e 

·~ 9.243.13('1.8'; 
tıı ıu~.~~ 323:5b'2.40M. 4 v.-kftn ı2J.btit.4lı8.54 kadar Ankarad:ı Vekalet malzeme m:.itiürlüğüne verilmesi lazımdır. 

lııı...----~-----=---:::~_;_'":==:oıı:~:·~n:;;:o;~-=~~:•:....:.O~J-2=-=-:...:Al:tu:.=-:ns.::.:rt.:•=--:a~Yaıı1::~yU.zd'...::=•~•:..:ı·~~.---~--.---~--~ı------~-.-~- 23~3u_.uıLL.J~---.---~---~------~----~---~ 
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Şehzadebatı TURAN Tiyatrosunda '•-...,.A DEM • 
1 

• 
1 KT • 

1 o A R 11 

KA~fl Okuyucu Bayan SAFiYE konseri 
-;anatkar Na~it, f ·k 'h opereti ZOZC 
'1ALMAS birlikte ESKİ HAMAM 
ESKİ TAS operet 3 perde, aynca 
büyük komedi. 

Gündüz talebeye aaat 14,30 da. 

• 

Tabletleri • Her eczanede aray1nız. ( Posta kulusu 1255 Horrnobll'l I 

AMPUL 
PARASINOAN TASARRUF 
ETMEK MANASIZOIR 

KURBAN BAYRAMINDA YALNIZ , 

KIZ L Y AZETESl 
IŞIGI UCUZA 
MAL ETMELiDİR 

C 1 K A C A K T 1 R tt",-
llantarmızı bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat hem Kızılaya :yardmı olacaktır· fi ..A 

fada santimi 40, iç sayıfalarda 30, dördüncü sayıfada 60 kuruttur. . ~. 

M •• t ) • f Yeni Postahane kartısmda KIZILAY Satış bürosu Telef0~~ı.,o: 

A 
"'-~~· 
~;-~J·~-" 

UT3C3a yer en: l 4.nkara caddesinde V AKIT PROPAGANDA SERVtsl feJP 

r · 

PHILI 
OAHA AZ CERYAN SARFllE 

DAHA PARLAK IŞIK VERiR 

Türklve umumi mümessilli(ii : 

HE L ı o s Muessesatı, 
lstanbuı - Galata, Voyvoda Cad. No.' 124~ 1"26-128 (Yeni binasında) 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
umum ta.hliHit. Eminönil Emlak ve 
Eytam Bankası karırsmda tzı:et 

Bey Ham. 

Doğum ve Kadın 
Hastalıklar~ 

MOTEHASSISI 

Necip bey diş macunu elitleri inci gibi parlatır. Kibar ailelerin kullandığı ye. 
gane diş macunudur. Fiyab 15 kurutlur. j 

Dr. Naşid Erez 

A ~!(Jj_;• • '•\~, • 
. !• ~""'""' c " ı ( \ ••• .:1 .. • .,'°P ' - BEYOCLU istiklal caddesi 99 

numaralı Ankara apartmanına 
(Gaz şirketi üstünde) naklet
mi§tir. Tel. 41572. 

- . . 
EDEN 8AZI .SiNEMA ARTiSTLERi ••• Kulak, Burun, Boğaz~ 

MÜTEHASSISI 

HAFTADA Dr. ŞEVKET 
HDSND TARAV 
Beyoğlu, istiklal caddesi Singeı 
karşısında Saka çılanazı No. 3 100.000 FRANK KAZAllYOR --· l il•llAİICI# Telefon: 43242 •m• 

Meşhur bir sinemacı: 
, HugU o oli vud'da 
yalnız klasik gUzelltk 

kifayet etmiyor 

81.nema stt1dyolarmda klasik güzellik 
diyor ve ilflvc ediyor: "Zuwanımwta 

günde 8 ~olar ve zekA 100 dolar kıy
mettedir. GilzcJ yüzler ise, zekadan ve 
gençleşmiş bir tenden daha fazla, 1000 
dolar kıymetindedir. 

Sinema artistlerın:ın yakıcı ve kuV" 
vetli projektörleri altında çalışırken 

onların yüzlerim çabuk soldurarak 
ıertleştireo ve huruşturan bu projP.k· 
törlerdir. Birçok yıldızlar, yUzlerini 
düzeltmek ve güzelleştirmek için gü• 
zellik mUesseselerinde bütün serveti~ 
rint feda ediyorlardı. Fakat, bugUn ... 
Her yıldtt, kendi kendine tevessül ed~ 
~eğ! basit bir trdhir ~:ıvrı:ıindP <'iltlrri' 

nln taravetını vıkliye edebilirler. Vi' 

Yana üniversiesı profesörü dokto1 

----• D r. ma---• 
NIŞANYAN 

Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında .

1 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehanesinde tednYi eder. 

• • Tel: 40843 - +• 

Diş Doktoru 

CJb . Dç r 
Cumartesinden maada hergün 

hastalarnı kabul eder. 
Edirnekapı, Karagümrlik Tramva) 

Durağ. No. 95 
........................................................... ,. 

Stesj taraf~n~ao k~şif v~ genç hay l~~-···· .. ••••••·•
00Öokto0r0 

............ _i~ 

vanla.rdan ıstıhsa~ e~ıleo cıldı b~sl~yı I~~ (Jmer AbdUrrahme ri~ 
el ve gençleştiricı Bıocel cevherı şım :: :: 
di pembe rengindeki Tokalan kremin· ~~ D E R M A N i~ 
de mevcuttur. Gece yatmazdan evvel g Muayenehanesi - Eminönünde ~~ 
kullandıkta. siz uyurken cildiniz g V ALDE HANI içinde No. 21 i~ 

················~ ..................................... . 
besler ve gençleştirir. Buru§ukluklaı ··-·········· .. ·················-····-·· .. •••• .......... . 
ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadn• B A H A 
birkaç hafta zarfında 10-15 yaş gene ~ 
leşmeğe muvaffak olabilir. Gündlizler M h ı. d 
rl iee (yağsız) beyaz rengindekı Toka eş Ur H 00 Ur8Cl 
ton kremi kullandıkta bUtUn siyah Aya.'<lcabıya merakı olan bayan 

hr vp <'i'di hn~·a1lııtm Cl'f'!l"lrr•irir kafidir. 

Kadıköy mühürdar çaddesi 

' A,,ıı 
1f9' 

-~Ağrl:,G'ôKP~Af 
Bilhassa Gripe, Romatizma ve nevral jiye, adele ve bel a~ı.ıd' 
müessir ve pek faydalı katelerdir. Her eczahane mad=ni kıl• 

~~maıtnzma 

ILumba~o 

snyatnlk 
Omuz, sırt ve kuyruk sokumu 

ağnlannı 

Teskin 

izale eder 

MAZO MEYVA .:~ı 
lNKIBAZI, HAZIM51!W~~ ,,'Z 

EKŞiLiK ve Y e ısıii"" ı,il! 
giderir. Hiç bir zararb.,,.; 0~ nz 
yoktur. Şeker hastalı~~1 ~ 

ler. MID~ ve ~~~A tetİ~ .~ 
MAZ. lçilmesı latif, . f1J~ of, 
yimdir. Yerini·hiç bır ~olt 
tutamaz. MAZON isiıO 

dikkat. 


