
Çemberlitaşta Şenbahçede her hafta 

ile 
mı? 

Türk spor kurumu başkanlığı tara
fından çekilen bir telgrafla futbol millf 
takımı baş antrenörü Boots Ankaraya 
davet edilmiştir; antrenör bir iki giin 

içinde Ankaraya mütev~cihen hareket 
edecektir. 

yapılmakta olan yağlı güreş müsabaka. 
ları gittikçe daha ziyade alakalı olmıya 
başlamıştır. Bilhassa son haftanın karşı
laşmalarındaki başa güreşenler çok çe-1 
tin birer müsabaka yapmışlar ve her iki -y----.---.--------. 
çift de berabere kalmışlardır. enı bır rekor 

Yapılan karşılaşmanın neticeleri şun. DR l Ü t k d 
}ardır: ur y z me re a ın 

Küçük orta: bu güreşe Kı:.içükpazar- yüzme rekoru kırıldl 
lı Hurşid, Çatalcalı Elmas, Bandırmalı 
Şükreddin ve Osman iştirak etmişler ve Danimarkalı kadın yüzücü Ragnhild 

ali Hveger, kadınlara mahsus 400 metrelik 
bunlardan Küçükpazarlı Hurşid g p 
gelmiştir. serbest yüzme rekorunu kırmıştır. Bu 

Büyük ortada; Eyüplü Mehmet ile yüzücü, bu mesafeyi 5 dakika 14,2/10 
Arap İsmail karşılaşmışlar ve heyecan. saniyede katetmiştir. Eski rekorun sa • 
1ı bir m:.isabakadan sonra arabacı Meh- bibi Felemenkli Nouden idi, müddeti 
111et rakibinJ: p~s dedir:tmişt\r. de 5 dakika 16 saniye idi. 

Başa Şileli Rahmi ile Sarı Befür, Ba
lıkesirli Mustafa ile de Üsküplü Sulhi 
tutuşmuşlar, yukarda da yazdığımız gi. 
bi bu çetin karşılaşmalar neticede bera
berlikle bitmiştir. 

Bir Yunanlı tüccar 
atletizm federasyo

nuna bir milyon 
drahmi verdi 

Mıstrda oturan Yunanlılardan Koç. 
kas isimli bir tüccar, Yunan atletizm 

federasyonu emrine bir milyon drahmi 
göndermiş ve bu paranın Yunanistan 

atletlerinin terakkisine sarfedilmesini 
istemiştir. 

•ı••ı• .. •••••••••u•••••••••••ıı•-.••••••••n•n11m:m~ ~~ ........................................... -
!!YARIN 
:: KU~UN 1 .. 
~~ Sayfalarında 
~i Üç büyük eseri birden bulacakamız 
:: 1 1 
~i AÇLIK ı 
Ü Yazan: 
N REFİK AHMET SEVENGIL 
il lşlenmemi~ bir mevzu üzerinde. 
H yepyeni bir roman eı· 
~ . 
:: Memleket dekoru icinde özlü ve:: 
f~ ihtiraslı bir a;kı~ hikayesi •

1
:İ 

li CENGiZ GELlYOR 1 
fi Bir zamanlar bütün dünyaya deh-i

1 
i~ şet salan büyük hükümdarın aklail 
H hayret veren. maceralannı İ 
ı: nesredıyoruz • u • : 
i! Eski Şarkın bu fevkalade tipik şah-: 
fi siyetini tarih dekoru i<iinde bütün~ı· 
:! tahayyülleri ve aşkı ile en güzel: .. .. 1 
!: bir kalemden çıkmış; olarak : x • 
:: okuyacaksınız ! 
H •ı 
H 3 O 

il f:\İR KOCOK KAHR.AM~ Ü 
g Birer hafta sürecek uzun hikaye!e-~I 
!: mizin birincisini Dostoyevskiden:I 
g yaptri!rm•z fevkalade bir hikayeH 
EE ~eşkil edivor. Bu hil<aye ayrui! 
:: zamand'\ bütün dünyada ya7.tlmı .. :! 
•• ııllii" •• •• k hik"' ' . . 1 . •• :: "Ş. raye ,.rın•n PU güze lenn·:: 
:: d b0 .d. ·: ·: en ın ır. i: 

s nenin 365 gününde yüzebilmek ii YARIN: Her üç tefrik::ıyı da lez-iS 
için, si~e~ ~ıldızı Patt Pa:terson Holi. ji zetle okumaya hazırlanınız. ı 
vuttakı koşkııne kocaman bır havuz yap :i::=::::~11emm - = 
tırmıştır. 
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Macera ve aşk romanı - 90 - Yazan : 

Rüya mı gtırnJu,,tu? Genç kız g\ce}i ha·ı 
tırlayınca Utredl. Çamur içinde olan c.btsc· 
lerl bir aruıdalye llzcrine ntılllllŞ, duruyor 
du. Nereye gitmişti? Kendini, evin s:ılonur
da bulmuştu. şatonun bahçesinden oraya n:ı 
sıl gelmişti? Kim onu getirmişti? Yc§il ltE• 

nuı.nkeş mi? Titredi. Acaba nıcrdlvenlcr htı 

lA duvara dayalı mıydı? Ya birisi görllrse? 
Kalkıp giyimli. A~ğıya, bahçeye inecekti. 
Fakat }emek odasında babasilc knrşılll§tı: 

on iki basamnk q:ı.ğı indi. Kubbeli b:ır mah
zene girdi. Bir kö§cde bir yığm kömür du. 
ruyordu. Dip tara.ı ta, Uç kapıvardı. Bunlar• 
dan başka mahzenlere giıillyordu. Birinci
sinde oarap fıçıları, ikincisinde bo§ sandık .. 
lar, şişeler varJı. Üçüncü mahzenin kapısı 

klllW idi ve kllldl yeni idi. Kapmın üzerinde 
parmaklıklı bir t!cllk \'ardı. Valert elektrik 
lı\mbnsilo o tarata bakb. tc;erde eski, siyah 
renkli bir bavul vardı. Killdi açmak için e\• 
do mevcut bUtUn anahtarları tccrllbe etti. 
Muv:ıtro.ıc olama.dı. Kapıyı kırmağı düşUııdU. 
Fakat ne !Uzum vardı? Bavulun manzara.sın 
dan orada uzun mUddet kaldıg-ı anl&§ılıyoP 
du. Ve zahmete değmezdi. 

Şehzadelerden birinin annesi Padişaha ~~ 
kndı: "bunların doğmasına sebep olu~of 111 

Halbu ki hepsi idam mahkumu! Bıtı 
- Bu a:ıbah blr tuhn!lığuı var kızım, ne 

oldu? Hasta mısın? 
nelik hislerimizi düşünsene ... ''·~~ 

(Geçen tefrikaların hülasası) tetiyorlar •.. Canfeda. kadmı yollamış- rine büyük bir tepS' f~ 
a 

- Hayır bir l}e}im yok. 
- O halde kMi derecede uyumamışJm. Y cdi oescdhı ortasında ba.J1..:.adın Sa- lar ... Likin burada bu manzarayı gör- rılmıştı. Fmdıklıı.rI• ~'/ı 

/iye sultan/4 yeni gözdelerden kontes mesin diye, kapının önünde oyaladım.. yorlar, cavul cu':'11 ~~ ~ Valerlnln boğazmdıın bir şey geçmıyordıı. 
Nihayet bir vesile bularak ltnlktı Hlzmetçlle 
,.. llOI'dlL 

- Bahçe kapısı açık mıydı r 

Vnlerf mutbağa dönerken, qçı ne hizmet• 
çlnln gW!l§tüklerlnl duydu. !çer! girince, aş
çı. 

Tronu§Uyorlar. Bu esnada, sahte 1Ul- Haydi, çabuk sultanım... 1 §ilyorlardı. Ta. ki, -ne ~ ; 
remağası Siinbiil"ün kendilerini din- Başkadm: masm. .• Bunla.rıJl ~.I' 
1.e4iğtni yakalamı.şlardır. - İyi ettin. .. Bin türlil mana çıka- ı ka.hala.n, kapı ar 'bi geiif".. f 

- Bahço kn.pIBJ mı, mıı.tmo.zol? Hayır. 

Kapalı ıc.ı. Ve !çerden sürgUlenmıştı. 
- Atfedersiniz matmazel, dedi, bu ctv~ 

da btzim mahzenin bir adı vardır, onu anla. Safiye sultan: 
nroı bizi bu halde görseydi... HattA, 1 çağlayanın a.kişı gı tl ~ ~ 
belki de hakiki manayı anlardı... Çok ' Kızlar arasında ~ ~ - lçerden mı? emin mısınız Ben açık 

lılraktnn zannediyordum. 
VoJerl bir şeyden emindi. Şatonun babçe 

l!fnden cvo kadnr yalnız bn.!lma gelmcm1ştl. 
Onu birisi geUrm1şt1, fakat kim? 

tıyordum. 1 1 ., - Benim a.dam arnn mı ..• - Ne biçim l.slm fmfş bu! 
... i 1 - Öyley ya.: Ben, Kontes, kalfa ... 

tedbirli 6a.vranmışsm, Tirendaz! .. , on yedisine, on sele dt. ~ 
r~ontese hitaben: vardı ..• Yani, b~~ ~' 

Bnhçcye çıktı Duvara. dayadığı mttcll
dlvenleri aradı. Merdivenler, duvo.ıda dcğt!· 
dl. Yerlerinde duruyordu. Demek Yeşil ha• 
)'alet her §ey! dU,UnmüştU. Blr tz bulurum 
Om.idile BAiona döndü. Fakat hizmetçiler or• 
taıığı tomlzlemlşlllrdl. Fakat bir masanm 
ttzerlnc, yerlerde buldukla.rnıt koymuşlardl. 

!ık gözüne lllşcn mcndUI oldu. çamurlan• 
llllftL Herhalde mendlllo birisi onun yfu:UnU 
.nmı~ olacaktı. Şonra, mendilin yanında bir 
kol düğmesi vardı. Valcrl sordu. 

- uu ç çe mahzenler için qıklar ma.h• 
zerıJ <lerler. Üçümüz de emniyetli .• 

- Neden bu ımnı vermişler? - Olur şey,değil, olur şey değil... Ne 
Fakat ıı.şçı kadm bu kadnrm..ı biliyordu. yaman oğlan bu böyle... Zayıf tarafı • 

- Haydi, sen, padi§a.hm yanma git. kızlarıydı ... Bir n~~ 
Ben de Canfeda buralardan uza.klaşm- 1 şah, onların da attA ~ 
caya kadar buralarda oyaJanaymı... srrada okşardı ... fJ t7i)e 

Daha tazıa.smdan haber! yoktu. mızı nasıl da keşfetti.. Vay kurnaz 
Vaıerı odasma çıktı. Bellamı ile naarı kar- vay ... Sen büyü de mutlaka kızlaragası 

Kontes, bu emre itaat etti. hlmile olduğundaJ\ a 
Canfeda, ona: du. Hasekiler a,rasJJl şlla:7acaktı? Ondan netretlnl gizlemeğe mı:• • 

vattaıc olabilecek miydi 't Birkaç deta onun• yapaynn seru ... 
la görüşmek Yesllest çıkmııtL Fakat her 8~ Bastibacak hemen ka.dmefendiyi e-

- Müjde ... Efendimiz seni pek be- can atıyordu. ...A 
ğendi kızmı... Hattkilik... ıı lJll'r, 

tcrlnde Vs.Ierl knçm~tı. Bllhaaaa bugtın, tekledi: 
Fitcrtn Yeştı hnyaıeue olan &llkaaım anla- - Allah ömürler versin efendimiz. .. 

Artık iltifat iltif a.t üstüne... Zira, İşte bekledikleri ~~~ 
Canfeda, bu teşebbüste muvaffak ol - Hepsi de, bir ~1'11 ~J dıktan sonra kendine hakim olabilecek mt;-

c.!. Niçin olmasm 't MUh&kkalc onunJa görllr 
meliydi. Hem Flter eğer Yeşil hayalet fse, 
ne diye böyle bir rol O)"Duyordu. Şato hak· 
kmda bir §Uphele.rimi vardı 't V&lert İngiliz 
polf.slnln bir §eyden fllphe etthni, derh&l ba" 
reket edc~ğinl, bu nevi maskaralıklara te-

Safiye sultan, onun yanaklanna şap 
şap vuruyordu. Saçlarını okşuyordu. 

Fa.kAt bu ueubenin bir çocuk değil, 

bir erkek tomurcuğu olduğunu düşü -
nerek garip bir hayrete düşüyordu. Ak 
lmdan bin türlü şeyler geçiyordu. Bin 
türlü şeyler geçmesine de, oğlanın mu
sirrane bakışı müessir oluyorou. 

duğunu, padişahın bedenini değil, nı- ğı keserek bu .g~l~ 
hunu da işgal eden kızlar bulduğu için lar ... BiribirleriJll ı.~ı 

- Bunu nerede buldunuz 
- Yerde, divanın yanında. :r.tösy6nUn ZIUl• 

Safiye sultanın bUtUn hUkmUnU kır - ler: cJeP' /; 
mıya başladığına kanidL .• Onun için, - Yeni gözde!:;· yUI 

nettim. Fııkat onun değllmııı. 
- Fakat bu kol düğmesi lcopmu§. Bakı• 

mz ·bir tarafı var, ucunda da altm bir zincir 
Allıuııyor. Herha'de 6tok1 taraf da burad.ıl 
OlaCak. Blr arayalnn. 

§ebblls etmtyeceğlnl blllyordu. 

ilerde nüfuz sahibi olacak olan bu kı- Bu tarz gözdelı ~..ıll' 
zı sımsıkı elinde tutmak üzere, ne dil- bir padişahın sattı. itl ~ 

Biraz sonra Splk Holland geldi ve ptoya 
gittiler. Kapıda Savtııı bekliyordu. Fakat 

ler dökmüyordu. Cidden sempatik bir de üstUndU. onun ıç 
hali vardı bu çerkes kadmmın ... Hani, haset ediyor1a.rd~·:1di 1'.,. :/ 
neredeyse kontesi kandıracaktı... Gıpta ile Ven ~1~ııı 'I gazeteciyi görünce: 

lkı daldkn sonra buldular. Bu pa.rçanm 
llzerlnde markalar vnrdı. ~ kız fytce oku 
7&bilmıek için ~nccreye yaklaşb ve §U bnrf 
!ert okudu: C. L. F. Yani Ceym1s Lamot :ııı. 

- Holla.nd, dedi, patron 81.7:f beklemiyor, 
yalnız ı.na HoveU lteri alma.mıı: söyledi. 

Üç şahı!, yedi cenazenin mevcudiye
tini bile unutarak, böyle başka alem -
lerde meşgul olurken, başkalfa te18.şla 
içeriye girdi : 

Fakat, işte, padişa.hm odası önüne kcn birdenbire pıı.~ 
geldiler... Sonradan ikinci sultan Ha- dt. Kucağında. bir ~ 

... - Azizim Savlnl, M1s Hovet benim ıne.CJu. 
llyetım altına buraya geldi. Kendfslnl yal
nız bırakamam. Efendlnlze böylece aöyteyt - Ef endimlz... Efendim.iz..~ 

mide kadar intikal eden bir anane il- gört.ildU: dlitıU 
zere, padişah, sessizlikten c;ekin.irdl. O- Arkası, gctenle~t~ 

Vaterl şaşll'dı. Buna lmkt\n mı vardı? Hll• 
yxr. Bu olntr.ıızdı. İçeri hizmetçi girdi ve Splk 
Jfo'landm gcldJğtnl siSylcdi. Gazeteci içeri 
girer girmez: 

nf.ll. 

(Devamt mr) 
- Ne var kız? turduğu odanın kapısı önünde on ~ doğnı öfkeyle ve erP"J 
- Padi§a.hımız efendimiz kontesi fs yirmi küçük cariye oturmuş, kendile- - İşte 29 uncuidıı.tıı 

- lla.bcrlniz yok mu, dedi, dUn gece Ye
şfl hayalet g6rllnmu,, Belle.minin kl!pcktc:• 
rfrıden birini 6ldllnnUş. Bellamt hiddetinden 
köptlrllyormu.Ş. K8p<'k1erlnl hayaletin Uzert
n• saldırdığı halde onu tutamamış ve Uste" 
ilk, Yoş!I kemankeş, k!Speklcrdcn en a.zgım· 
nı, Savinlnln en korktuğunu öldUrmUş, Bun• 
dan başka, :Mls Hovct, atz1 Gar ~atosu sa· 
hJbl A bel Betin mi namına davete geldim. 

- Ne daveti? 

Yazan: Edgar Rice Burrougha 
,Çeviren: A. E. 

• 1 -7-
- Bellaınl birdenbire medcnll~ti. Size 

kom§U sı!atıylc şatosunu gllstermek istiyor. 1 
Buraya ttlşmdığmızı yeni haber almış.. Bu 
itibarla., ecdadmm!ll §atosuna ııiz.l davet 
edfyar.-

ayvanın kendi üzerine hücunıa 
meydan ve nıeden 

- Şayıım hayret'! 
Gazeteci tnsdJk ettı ve: 

- Davet yalnız s1zlıı §ahsmıza mahsus. 

geçmesine 
yunıruğunu indirdi 

M6sy6 Hovetı çağırmndı.. Fakat onun da "Sizi öldürebilirdim. Fakat böyle yette idi. l varlandr. Fakat dü§mesiyle kalkma· 
beraber gelmesinde zannetmem ki b1r ma.t- dı dil d Bu vahşi yerlerde bir zamanlar sı bir oldu. Bununla beraber T arzan, yapsay m tatmin e · memiş, siz en 
sur olsun. Beni de çağırmadı. Fakat ben kendisini hakim kılan kuvveti üzerin yeniden saldırmasına fırsat vermeden 
bu tırsnttan •-w d d k ... _,_ hırsımı alamamı• olurdum. Hemen 1 

..., o. e e ere •maule gelmek :r de geçen yıllann pek az tesiri olmuş· üzerine atıldı. kisi birden yere yu-latlyorum . .Beni hcrboJde size refakat edece- ölecek, elimden kurtulmu§ olacaktı· 
llM- ı ... - -dde• ..... c.z.. Şato''"' g"rmek .... s· k . k . · .. .. tu. F evkarbeşer kuvvetini muhafa- varlanmışlardı. 
..... ..... .... ""' o1- u "" nız. ıze azap çe tircrc , sızı surun· f h da 
mm ı ... - "ok I!zmı... za edebilmek için medeniyet dünya· Za er issi, maymun - a mın .. ~. .. dürerek öldürmek, mümkün olduğu 

vaıerı düşUndU: amda da r~hşmaktan, mümareseler ruhunda garip bir heyecan uyandır 
kadar geç öldürmek isterim. es- Med ' 

- Öğleden ısonrn, dedi, gideriz. Kendlıf.· yapmaktan geri kalmamıştı. Bunun· mıştı. eniyetin ağır ve sun i 
ne sorunuz bu saat mllsaıt mı r Bu şekildeki hareketim beni azı. la beraber, şimdi karşısında gör- mantosu lngilizin srrtmdan sıynlrp 

- Telefon ederım. cık sakinleştiriyor. Senden intika- düğü bu dev cüsse mahluku elinde düştü ve ortada maymun Kalanın ev-
- Mösyö Holland, btzim Flter'den haoc• mırnı iyi aldığıma kanaatim var. h b dı 14 1 - T d b k k" kal 

rhı12! var mı'! Acaba nerelerde 7 silah namına iç ir şey bulunma ğı at ıgı arzan an a§ a ımse -
Çünkü sen ormanlardaki çakallarla b · 1 d '·1 -· b' dı - DUn Londnt'dn lmJş. s:wını g6rmtış. böyle ir vazıyette a t e eoı ecegı ır ma . 

- Buraya gelmedi mı acaba? yiyeceklerini paylaşmıya çalı§rrken az şüpheliydi. Maymun kendisini ga- Beyaz dişleri, maymunun şah-
- Hnyır. Onu r;-armek mi istiyorsunuz? kafam bir düşünce kurcalayıp dura- fil avlamıştı. damarını arayıp bulmak için kalın 
- Hayrr, hayır. sadece sordum. kt r Bu du'"ı:ıu""nce •u olacak· vu·· b - . d" B" d d lik 

ca 1 
• :r Y • • T arzan, etrafı da kollamayı ihmal ogazma gır ı . ır yan an a çe 

Genç kız yalnız koJmc:ı dU .. ,Undü. Bu davete c du do·· - elerle kaplı ... çlan ı"ç yaö- 1 k ll · 1 k "kl · · kı k d u gm , ..... c etmedi. ı:ıte, Gorillanm omuzlan o arıy c emı erını raca erecc· ~bcp ne fdl? Fakat gecenin hadiseleri dnh:\ l b l :r d k d h kıp d 
11 l lariyle sıvanmıı:ı insan etiy e es enen u··stu'"nden gerı"de daha on on 1·k1• kadar e sı ıştır ığı ayvan ır anamaz ga P ge lyor ve zihnini onlar tş~nl ediyordu. -::: 

Herhalde onu §atonun bııhçe::lndcn gettren vahşiler arasında bulunacak çocuk, maymunun fıldır fıldır dönen kırmızı oldu. 
Fitcr idi. Bıı.hçe knn•'ITTJm ark!ld!lll sUrmeıı Lord Greystok'un oğlu, yani çocu- gözleriyle karşılaşmıştı. Kavga edenlerin cevresini bir daire 
oluşu kolayca izah c111eb!'lrdl. Orıı.d'.Ul g!P gu-nuz b halinde saran Gerillalar bu döğüşü 
di • O çok iyi iliyordu.. Maymunla kten sonm kn!'l•\'I ı:U'"IT'e'emh sokak knp·· işte T arznn cenapları, Nikola Ro- büyiik bir zevk, adeta ihtirasla SP-y· 
arıdan çıltm gttmf<ı ol:ı.b!ıı~m. o nnda Vnlcrl boğuşmıya başlayınca diğerleri de rediyorlardı. Bunlar bogv 3zlarından 
bir lrnpmm nçı'dı~m. ltort 0~~~ki nvnk 8,." koffun yolu üstünde dikilmenizin ce- maymuna yardım etmiyec~klcr, ne-
lerini, m\:tbakta kml!l!l tabağı ve Yeşil oku zası budur. Bir dnha yolumun üze· ticeyi bekliyeceklerdi. Gorilla ile kor- çıkan hırıltılarla hazan sevine baznn 
hatırladı. YllltSCk se3Je: rinde bulunmamaya çalışmanız lehi- kusuzca karşıla~abilirdi. Maymuna teessür naraları atıyorlar, fakat hiç 

- Hnyır, dedJ, olam"~. K"bll de1':"l. nı"ze olacaktır f 1" d' So d müdahale etmiyorbrdı. Beyaz ada-... ..... "' ü• .,, ırsat vermeme ıy ı. nra o, me e 
Genç kız blrdl'nblre ortaya çıkan bu ıı:- T arzan bu satırları ürpererek oku- ni dünyada, ormanlarda yaşıynnbnn mm ısırmnsiyle iiıliyen ~efl~rinin 

kl!.n lmkdnsız haklltaUe mUcadclc etmek i . , du. O k adar dalmıştı ki, bu derin bilmedil:leri u suller öo/enmİ!ltİ. Bu u~rradırh Rcı akibete hepsi de ~aşıp 
tıyordu. '" "' kalmışlardr. 

Zira, polis mUdürf••etJnc mensup olıın F'!· düşünce!erinden az kalsın arkasından öğrendik erinden birini şimdi ... tatbik (Deoonıı var) 

terın Gar ıınto.sunun Yc;Il hn.yructı o'nbıı.... yavaş yavaş yaklasan hışırtr bile u· edebilirdi. Eskiden bu kı:ırkunç hay- ..................................................... __ 
ccğtnl kabul cdcml}·ordu. yandrramıyacaktı. Bereket ki iş işten vana karşı kulbnc-cağı :ı:ey yalnız kuv 

Hlzmetçller, VnlC'rlnln sılc sık mutbıığ!! geçmeden kendisine geldi. Nihayet veti olurdu. Gerçi •alnız kuvvctiy· 
gelip öteye beriye bnkı,m.ı evin bnnmunm oeçmişteki hayatım bir şimşek hıziyle le de mukabele~·e knlkıssaydı muvaf-
yeru t.nşındı!h bir eve kar§ı olnn merakı ne l d U h' l • dı d 
izah eyliyordu. 0 {"Un llç de!n r.ıut'ıa"'"a lıı· hatır a ı. yu~n ıs en uyan , es- fak olabilirdi. Bu tak irde çok yo-
mtştı. Aş!:? kndm ııır.mct~ ye ki günlerin T nrzanı olduğunu yeni· rubcaktı. Buna liizum var mıydı} 

- Matmazel, d ı, l.ö:"?1Ur'U"1ln ıtap•rmın den hissetti. Şimdi genç yaşında or- Mavmunun midesi Üzerine inclirece- • 
kapalı olup olmad·~mı sonıp dum ·or. Hr.'· rnanlarda yaşadığı zamanlardaki he- ği kuvvetli bir vurnruk işin kcalyca : 
bukt kömUrlUk lmpısı d:ıhna nçıl~tır. yccanmı, uynml~lığmı, titizliğini halline v:myabilirdi. T nrzan böyle 

~~~ yalkoındla 

Papas 
Osnıan 

Osmanlı hanedanından 

bir papas Aşçı el!zUnU b!Urmcmı-tı k1 Va'erl tekrr.r ken lisindc buldu. yaptı. Hayvanın ken~li üzerine hü-
ıeldl. Elinde Ur elel:trilt feneri vnrdı. Bütün sinirleri ('Yergin bir halde cuma ':J'ec.mesine meydan vermeden Bu meraklı mevzu üzerinde Haber-

- K~murıuıta. d dl. bir do''l"acağnn. 0 yu~ruc-gu_ nu 1.ndı"rdı·. Maymun duy- de bir yazı b~lıyor. 
1
:1· - K'h1cnec<-kslnlz matmazel. geriye döndü. Şimdi, karşıema çıkan ,,. 

Fakat vaıcr1 aldırmadı. J{apıyı nçtı. On, koca maymuna kafa tutabilecek vazi- du - u acı ile homuulan --.. ·--·---·----·=-·---
L___::..=~==~===-~:::.:....:~-=-=~=-==-::.:.=-~==-===-=~~.=...;==--~ 

hrm ... Fa.kat, bUt.rtııJ'tJ fJI 
dünya. yUzilne a: ;;: 
Şehzadelerinden bir' ~ 

.. . . de ~azııy : .. gun ıçın UVb ııı1 bı> 
ra anne gönUller wl 

I k•IJP.,..j 
çevirmekten baŞ 1 ~ı'-.I 
dünyaya b~ fs.Y~ or_.ı f 

Ve çocuğı.lllll ~ ~ 
gür hUngür s.ğl rUtb6 p.J 
ha, ba!lekiliği b~ ~it f'j 
bütün kızları ll1ut 11~ '1 

Canfeda. kadın. li ~f 
v • bu ınııteıı1 iJ1" ~ dugu !çın, . b()yıe ., 
- Efendiılli.ZC tjl)e)?~!I 

it e "-.t ye, onu mü~ it 1' 
musun... Haydı. g }>Ö)'ıe 
rünmc ... Bir daha / 
ağzına aıma... . ıı,tıtlc 

Fakat, ınateınll #~J 
yordu: . • se"'d~~ef'...ı 

- Canım gıbı , I)I"" '/ 

evlidrma b:ı.k1Y0~)1Jfl ~ 
nun bir kurba.nlıl< ~1'··f1. 
şUnmek beni çı~d t.ııl1~ 
mem ... Babası . ~ -,;i' 
amcalarını a~~ıtt• b 
mw mı? Veli 

cck ... Sus! kUSta~·" ~ 
Hasekinin ~ ıııııı' -; 

fazla bağrrına.Sı:ıJPl' 
karga tuıuınb& #: <f. 
lar... l<oııt ~·J 

Canfeda. ka.dın~ bit . ' '/ 
- Padiş.ı.lıJll11 dJ ~ .. 

b .. ~ ....... a ir anJJl cıeOI u muı.cç.,., ·r, • 
muvafrk değildı ·bil' oP 

·kte Fakat, cŞl .. dÜ· 
sonra, geri don •/J' 

- Buyrtı0••• ıııı,/./ 
Şimdi, }<ont~A, ill'~!ıef f 
ÜçüncU ı.f~~ ':J".~.J 

ba.ba.sı J{n.n~ s btlı ~'-. 11 
ziyordu. Lfı.kın:. 1e~:ıJ" '~ 
badı. Çünkü sııll tiif 'A ff. 
k~ra.man ıa;t;tel' .,~ ~ 
Muratsa. scf ·tUJl 0~.I. 
o!iuğu için, bU tıti..", .. t~ 
milş bir şaıısiye dtf1>~,.tı 11 tatlıydı. Fa.ıta.~ıı ı;,J o14Vl'I )ı 
ışık yanmIY?,r ı~inde :.; '/;' 
cem minyatur rdll· ~I, f 
kavıı resınediYO ~~J 
lı olan annC:i ·~ ~· Jıl' ~ 

Kontesi gorüJl A ,. 
bi gillümsedi. dit'. ~ 
-~!-· ~ 
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J 
hrı h ..._ -'° .. .ou le 'h lltında ... ~darı da olmaz 1 Ma· demir çubug..ı tekrar pencereye yerleş-

~-, tendi ,
1
?1

1lln var, hiç olmazsa tirdi. 
lb.~~l~lt İçin ını:e başkasının Jcdlan Burası ince kumlarla döşenmış, al-
h~"()l Ilı .. ~u A elınıden gelen herşeyi çak tavanlı bir nevi geçitti. 
~hit lllatıdır .. 

0 
llahrn belasr Fransrzl Eski devirlerde, bu geçit nehrin su. 

ildi ~ hpnu nu kurtarmak için larını servili köşkün bahçesine geç.ir-
lt...~t lllı.le on/~ca.~rm. icap ederse mek için kullanrhrdı. Sonralan burası 
.... ~ a.. ~ . oldureceğim !. gizli bir geçit haline getirilmiş ve bir 

Ilı: t\j:~Uğullı:~~~-~lki de Juana, söy çok kollara ayrılan bu geçidin duvarla-
~~Ç" c beni 1 e onu yavaş yavaş rı, gizli bazı manivelalar vasıtaı;İl(' açr. 
~ ~ "dalllt scvnıeğe başlar. hp kapanıyordu. 
~Ç~() ı._ llıiyıc ~.1~u ani karan, Parda- Daha sonra, bunların açılıp kapanı~ 
~ 'ltı '1~r'tını 0 tırne mahkum etmlşti. usulleri unutulmuş olacaktı ki, Fa:ıtta-

t ttıdi. a!tırd Verdikten sonra ıtd ım. nın bunlardan haberi yoktu. Aksi t '"k-
tıcıt r Ve biraz sonra servili dirde, en in~e t('ferrüatlarına kada:- bü. 

~ ~tlıca ka tün tedbirleri almasını seven bu zeki 
l " '!tat Pıya .. .. 

'it hi lcap
1 

lt Yuruycrck açmak is- kadın, buraya hiç kimsenin girmen esi-
~ llt r tc:bcıır apaJıydı. Şikonun yü- ni temin eıdircli. 

%. 'ht?t&ea Uın belirdi : Fakat Şiko buralarını mükemmelen 
t)d ~~r· c...,c d .. 
ltı t dilt \itı ita 0nrnüş, diye mml. tanıyord:.ı. Nasıl? Bura!lı meçhul. Y-1-
~· ıo-t,11 ltııtli "'- Pılar kapalı ve herkes nrz, boyunun k ısalığından is tifod(' ı>de. 
1)tt;. lı~ "'IVr:.h k 'l'k } d b l . ~ ın lit·b "''ltıalr. Çünkü doğru re sersen : zam::m arın a ur.: •ra 
~.bıı.,,:~lt. 1 

etine uğramağa hic;; de girip çıkarken tes2düfen bu gizli yer-
• ~ '<ltt leri öğrenmiş olduğu muhc-kkaktı. 
~~ ~trı.. n etraf 

't~t, ~;'11dıtı a~ını dolaştı ve her za- Esasen mlidekkik bir genç olan Şi '·o 
~~~ '"aa... Otııdan gaca çıktıktan '>oııra burasını sene'erce inceden inceye tetk 'k 
\ ~ıı .:."· lıar da yere indi. etmiş ve burasını l:;:nd'sine münasin 'ıır 
t l"L -'C\>i}' a torb melce ve ev olarak itt:haz etmişti B n · 

ı. -ıııı S t do~ asını saklamış ol-
~ !la .... c~ltııı ~tu Yürüdü. Faustanın dan sonra tetk;katını daha fa "-la i'erkt. 
·ıı~ ·•la 11:ena· . miş ve asağı yul:arı bGtün gizli vcr·eri 
)~~it1tqrı ihtirn ısıne vermiş olduk öğ:enmişti. 

ı. ~-ç daıt1·ı_arnıa göğsüne yerleş. qıı " 1ta hıte böylece burasını beş parmaöı gi-
'dh "t.•ıı. • sonra nehire doğru 
"'~ ~ l"th bi bilen Şiko, birçok duvarları ve koca-
~)t\ \ti, li tıllla b man demir kap:larr bir tek parmağının 
~ "lııiıt '-' Utıu.. enzer bir yer inşa h ı ·1 k k dk ; '"tct vır " altına are <etı e açı apa ' tan sonra tı.-•~:ın 
~ c 't'r a~ i.isr a da, suların se. yapılmış dar bir merdivenin önüne gel. 
~~L ~·~ dı. hl ~.nde küçük bir nevi 1 
~'"~ • .. ~ <:. ~ k di. Buraları son derece karanlık o'dt•r,u 
t~/'ıı da ~da ~ 0 

büyük bir çevik halde. cüce, hiç tereddüt etmeden yü
'- l..S dtf;ı trııit ç~ llldi. Ve pencrreyi rüyordu. 
~ ı.">lıı Çc\itd· buklardan birisini On b3samak cıktrktan 

"q -~ ıkt ~tnL l'tıla en sonra çekti. Kı-
~~ta rın b' 

tı içer· ıle geccmiyecekle. 
ı~c girdikten sonra, 1 

sonra. elini 
duvara götürdü. Hafif bir gcnrtı du-
yuldu ve ba~ının üzerinlde bir açıklık 

peyda oldu. Cüce iki basamak daha 
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HORTLIYAN 

mı yenmek için onu muhakkak bir tu. 
2ağa diişürerek öldürenlerden nefret 
ediyorum. Onlar:ian nefret ediyorum. 
Çünkü bunlar en alçak, en mel'un ka
tilll'rdir. 

Şiko bembeyaz olmuştu. Kalbi yerin· 
den fırlıyacakmış gibi çarpıyordu. Şu 
düşünce içini kemiriyordu: 

- Juana onu tuzağa düşürenlere ıa. 
net ediyor! Onları en ::ı çak katiller te
liikki ediyor! Ben de .. Ben de onların 

a :-asmdayım ! .. O halde o bana da Hin et 

e:l::cek, benden de nefret edecektir! O 
za.,..."n benim için ölmekten başka çare 
yok! 

Zavallı cüce bu şck 'lde düşünürken, 

]'·-na yavaşça ağlayarak devam ediyor
du: 

- Onu seviyor muyum? bilmiyo. 
rum 1 Fakat bana öyle geliyor ki, onu 
görmezsem öleceğim. 

Şiko bu sö=ler c zerine artık taham
mül edemedi ve o da yavaş yavaş ağla. 
mağa başladı. Sonra Juananın küçük 
ayaklarını öperek hıçl:ınklar i4' de in
ledi: 

- Senin ölmeni istemiyorum! İste· 

miyoruml 
Birdenbire yerinden fırladı ve göz

y:ı. ı3rınr silerek şefk;:ıtli bir sc'>le: 
- Dinle Juana, dedi, git yat ve rahat 

rahat uyu. Ben gider onu bulur ve ya
rın buraya getiririm. 
B:lşknsını seven kadınlar, onları se. 

v::nlere karşı daima merhametsiz olur
lar ve en küçük hareketlerinden bile 
şüphelenirler. 

Juana da derhal ayağa kalktı ve onun 
~muzlarından tutarak si' kti: 

- Demek ki onun nerede ol1uğunu 

biliyorsun, diye bağırdı. Onu ve Don 
Sezan sen gelip götürdün. Nereye gö· 
türdün? Söyle sefil 1 Söyle!, 

tı. 
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Şiko kurtulmağa çalışmadı yalnız: 

- Acıtıyorsun, diye inledi. 

Juana utanarak onun yakasını bırak. 

Cü:e yavaşça mırıldandı: 

- Hiç bir şeyden haberim yok Jua

na, yemin ediyorum 1 Onu gelip aldım• 
sa, sırf seni sevdiğim içindir. 

- Doğru. bilemezdin ki! Beni ıev. 
diğin için, ona fenalık yapmana imkan 
yoktu. Beni affet Şiko. 

Ve Juana böyle söyliyerek elini uzat
tı. Şiko bu beyaz ve küçük eli yakalıya• 
rak öptü. 

Juana ümit içinde çırpınarak sordu: 
- Ne yapmağa niyetin var? 
- Bilmiyorum. Fakat onu kurtara. 

bilecek birisi varsa o da benimw O ka

dar küçüğüm ki, her tarafa girip çıka· 

biliyorum. Hem de kimse benden §Üphe 

bile etmez .. Hiçbir şey bilmiyorum Ju. 

ana. Onun için bana hiçbir şey sorma • 
Yalnız yarına kadar bekle. 

Juana birdenbire onu kolları arasına 
aldı ve r,ö~sünde sıkarak. 

- Ahi Şfüocuğum! Sevgili Şikom! 

Onu sağ ve salim olarak buraya getirir 
sen. göreceksin seni nekadar seveceğim. 

Juana bilmel:ien, zavallı Şikoya adeta 
işkence ediyordu. Şimdiye k:ldar onu 

hiçbir zaman kollan arasına almamıştı. 
Bu, ilk defa vaki oluyordu. Fakat Şiko 
bu kucaklamanın başkasına ait olduğu

nu anlamıştı. Onun için büyük bir te
essür içinde onun kollarından sıynldı 

ve yavaşça: 

- Elimden gelen her şeyi yapaca.. 
ğım, dedi. Yalnız şimdi gndip iıotirahat 

edeceğini vaadediyor musun? 

Juana büyük bir elem içinde cevap 
verdi: 
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- Uyuyamıyacağım. Gözüme uyku 
girmez ki ... 

- Uyuman lazım, Juana .. Akıi tak
dirde, yann onu buraya getirince, yor
gun görüneceksin ve o seıü beğenmiye. 
cektir. 

Ve zavallı Şiko bunları ıöylerken ıs
tmıp içinde gülümsüyordu r 

Juana, ona tdünyarun en müthiş 

işkencesini yaptığının farkında ıdeğilmiş 
gibi: 

- Hakkın var, dedi. Gidip istirahat 
edeyim. Ona çirkin görünmek istemem. 

- O döndükten• sonra ne yapacak-
sın? Ne yapmağı limit ediyorsun.? 

Juana Urpererek sarardı. , 
Hakikaten ne ümit ediyordu? 

Bu suali hiçbir zaman kendi kendine 
~ormamı~tı. O, Fransız şövalyesinin, ce. 
saret, gUzellik ve iyi kalbliliğini gör
mUş, bakir kalbi onun için çarpmı§tı. 

Neticeyi düşünmiyerek her şeyi gidiıa
ta bırakmıştı. 

Fakat Şikonun bu açık ve aamimi ıu. 
ali karşısında feci hakikati anlamıştı. 

Bir otelcinin kızıyla bir kral elçisinin 
evlenmesi imkfinsızdı. Zaten §Övalyenin 
de onu sevmesine imkan yoktu. O hal
de ne ümit ediyordu? 

Aşkının lakaydile karşılandığını ve 
her zaman böyle olacağını anladı. Tıp
kı Şikonun ona karşı olan aşkı gibi .. 

Umitsizliği ve bctbahtlığı, ona, zaval 
lı Şikonun ayni vaziyette olduğunu ni. 
hayet anlatmıştl. Zavallı cüceye karşı 

ne kadar merhametsiz davranmıştı. İyi 
kalbli bir kız otduğun.a del!let eden müt 
hiş bir kuvvet sarfederek gülümsedi ve 
alaycı bir tavır takınrnağa çalıprak: 

- Onu diri olarak buraya getir, de
l'Ji. Senden bütün istediğim bundan iba
rettir. Hiçbir gey ümit edemiyeceğimi 
ben de biliyorum Şikocuğum. Sir Par. 

"""""'-------------------------dayan memleketine dönecek, ben de ya .. .. 
vaş yavaş onu unut1lcağım. 

Ve şimdiye kadar, zavallı Şikoya ver
miş olduğu ıstırabı büsbütün tamir et. 
mek istiyormuş gibi ilave etti: 

- O gidecek. Fakat sen gene bana 
kalacaksın Şiko. Göreceksin seni neka
dar seveceğim .. Bu sevgiye senin kadar 
hiç kimse layık değil. 

Belki de inanmıyarak verdiği bu ü
mit, zavallı Şikonun kalbini sevinçle 
doldurdu. Ve sanki, onu sevir.cinden 
çıldırtmak istiyen Juana eğilerek alnın. 
dan öptü: 

- Git Şikocuğum, ldedi. Ne kabilse 
yap. Ben de seni beklerken biraz istira
hat edeyim. 

xxıv 

COCENIN SERGUZEŞTLERt 

Şiko ba~ını önüne egmi' derin de-
rin düşünerek küçük adımlarla ilerliyor 
du. Juananın ıstırabı onu büyük bir te. 
essür içinde bırakmıştı. Ona, P:ırdaya-

nı bularak getireceğini, vaadetmiş ve 
böylece, farkında olmadan, ona şövıl

yenin ölmediğini temin etmişti. 

Halbuki, ıdüşilnccsi tamamiyle baş. 

kaydı. Pardayanın artık ölmüş olması-

nı kuvvetli bir ihtimal olarak göriiyor• 
du. Bunun için hem yürüyor, hem hid. 
detle söyleniyordu: 

- Ne diye onu bulacağımı vaadet
tim? Şimdi ne yapacağım? Fransızın ce

sedi kimbilir nehrin neresine gömül. 
müş? Maamafih oh olsun 1 ne diye Jua- t 

nayı elimden aldı? 

Sonra tekrar düşilnmeğe başladı: 
- Ben o kadar aptal değilim l Kris

toballe adamlarının Fran&ıza bir tuıak 
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·------ ıcte t 
hazırladıklarını biliyordum. Vakia Don haksızlık olur. Nihayet be~ır· ~ 
Sezarla Servantes evi iyice dola~ttlar ve benim de raaflarırn v-ll orıtı t'~ 
fakat onu bir türlü bulamadılar!.. Tabii Maııma!ih bu düşUneclei'c:ı1gıı1 
bu.,1amazlar 1 Çünkü onu öldilrdükten etmemi~ olacak ki dalgın 

sonra, vücudunu nehire attılar .. Böyle dandı: d' ıetıı"ıP 
olduğu muhakkaktır. Yokta prenses ko. - Ben erkeğim ve şiı:Jl ;uııll i' 4 

J~ay evi dolaşmalarına mtisaade et- oldum. Çok §iikür, kısa bO~ıcirıtiiJ-: 
merdi.. Demek ki biltiln tedbirleri al- ba;ıka bir sal:atlı~ım ve ~ı Ji'f' ~ .,tıl 

ne 0 r tır mıŞtr. yok. Bir kaldın benden nıJ oil ~ 
Şiko biraz daha düşündü ve birdenbL masın. 'Eğer isterse ben o orııl o t,o' 

rıı:ll· 'c'' re mırıldandı: en bahtiyar kadını yapa aı:n:ı· 1•. ,ot! 
- Ya, onu, evin gizli bodrumların- dar seviyorum kL Evet ıferıJ111'~ c' 

i bC• tCe 
dan birisine saklamışlarsa ? .. Olur a !.. vum kısa, ve kimse ben e.,.ıerı ~ı' 
Bu evde epey gizli yerler var. Onların Niçin? Çünkü bir cüceyle d6ıl ·. I' 

· tııY c ıı1' ı hepsim tanımıyorum ama.. lan bir kadınla herkes a ı.ıf1l?· , ~ 
1 Bu düşünce ona saçına gibi gorun- ~evilmcmeğc mahkum ırıuY t°~ ~~;' 
. müş olacak ki omuzlannı silkti: ile ocağı kurmağa baklcttil J<•t JıİY ıı ~ 

- Fakat onu ne diye gizli bir yere yapalım! .. öyle olsun .f~ da""r.-~ 
'saklasınlar .. Ben öyle anladım ki pren. k' · gib1 e,-4' 

ıa bana karşr es ıs~ . -'e I 1, r 
sesin onu bu defa elinden kaçırmağa gevdiği adamı kendı ehfP' ,_,11 

i his niyeti yok. Onun için her haHe bir istemesin .. Hayır bu ıcad•rı . .1 
an evvel öldürerek nehire atarlar. Ma- l'JI' 

nu yapamam!.. ..,.116' ı~ .. 

: memiştir.. O zaman ne yapmalı? Gidip 
1 prensese. onu serbest b:rakması, için 
' ynlvarmalı mı? .. Bu da imkansız! Beni 

· amafih kimbilir? .. Belki de henüz öl- ıcoJlıı.- ·11' I" 
Juar.ayı başkasının ··fıC eı1et1 ~ 

hemen onun yanına kapatırlar.. Böyle 
budalaca ölmek iıttemem doğrusu. 

Bir müddet durdu ve düşündü: 
- Fakat Juanaya söz verdim. Şu 

h'alde ne yapmalı? Gi;Jip evin ~izli yer. 

!erini aramalı mı? .. Ya onu saf bulur
! sam? .. Kolundan tutup elimle Juana· 
'ı run önüne mi getireceğim? Bu kabil mi? 

. Yüzünde tasavvur edileme.t bir 111tı· 

~rap ve hiddet belirdi. 
- Hakiki bir erkek kendinde bu ka· 

dar cesaret bulamaz, diye mmldandi. 
\Küçük ve zayıf olduğum için mi bunu 
yapmalıyım! Biltün hislerime hAkim ola 

'rak, kalbimi elimle sökilp atmalı mı-
yım? Ne milnaıebetf .. Bu bUyük bir 

istemiyormu! gibi kUS\l ~cıer. ~ 
lerini kapa!dı. Nefoilc ye ti' 'f 
leye başladı: d011t1>;.ı ~ 

- Juana, bu Fran.~• di· ~ "· 
derinden öleceğini soyle fır111 , il' 
1 . .. "kl d' ve Jtl!ifl• J..-ıı· ..1 ö time suru e ım • . ı;jer ~; 

madan bana katil ded1
• Jc'b,111' ,.r. 

kikaten ölürse o zaın•~ til ~~ 
olacak ve ben iki defa aarı' şl t#' J 
ba kabil mi? Fakat! .. Jıl,ı f ~of: 
de öleçeğim. Ona Fraosı 6efJ 

t bı.t ~,, " Juana yaşıyacak faka ~ 1'r 
öleceğim.. Urnitsizl~k ve .pf'ıııı .,,, 
öleceğim.. Demek kı tıC y iri? ~ 
darbeyi ben yiyotutn· NiÇ , 

ne? i ~tiri' 
Sonra birdenbire ini b t 

nldandı: 



SAKARYA 

BEYOCLU 
a Şahane melodi 
ı Dördllncü &§k 
ı Şanghay 

ı Halk kahram.an•an 
ı Ne§e ile 
a A§k güneot 

HABER - J\l{şam postan rr 

.. ---• Dr. ----• 
NIŞANYAN 

Nefis ~e leziz makarna yemek isterseniz? =~=ı 

Her Yerde li Hastalarını hergti.n akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep ııokak 35 numaralı mua- . E 

yenehanesinde tedavi eder. -

Italyanu suli safi irmikten yapılan 

YILDIZ Tel: 40843 --11111111 İl 
!1 

:r.:::::::::::: :: :::::::::::::::::::::::::= :::u:-.ma: 
i! Doktor i! 
Uumer Ahdürrahmaoii 
~~DERMAN ·n 

11 MARKA GLUTEN LÜKS MAKARNASINI lSTEY1NlZ. il Baılıca bakkaliye mağazalarında satılır. 
11 Fabrikaaı: Galata Necatibey caddesi No. 167 
li MAKARNACIUK TÜRK L TD. SlRKETI Telefon: 43481 
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rAN 

ŞIK 

ŞARK 

1 Marinella ve Brodvay me
lodi 

ı Korkusuz kaptan 
ı Brodvay melodi ve Han 

kahramanı an 
ASRI ı Son uçu~ ve Bozıunbo 

korsanlan 
A.STORV A. ı Şeytan adası ve Mumyal~ 

rm ııerveU 
OUHURtYET Korsanlar definoıd ve Meç 

Ml kuvvet 

ISTANBUt; 
FERAH a Progr:ımmı blldlrmeml§tlr 
ll.LLI ı çapkm ~eno ve Km1 çayır 

IULAL a Bay Tekin 
'ZAK 1 KUçUk prcruıes 
'LE.,mAB ı Bn.y Tekin 
K.EAlA.LDl:'I' ı Hava kahramanfan ve De. 

nl%altı kaçıı.kçılan 

KADJKOY 
DAL& ı Ye§ll domtno 

0 S K lı CAR 
RALm ı Jı1'.argarl ta 

BAKJRKOY 
HILTtYADl ı Siyah tnct "Jo.setın Baker., 

TiYATROLAR 

.$fhirTı'qilf rosu T E P E B A ş ı 

llUl\\\\l\llll 

\\\~~~ 
Dram kısmı 

BAHAR TEMlZI .tOt 
8 perde komedt 

Y:ızan Hallt Fahri Ozan 
soy 

Franam nyatrMun61 
~ret kmm 

AŞK MEKTEBİ 

Yazan : Yusuf Ziya 
Bestellyen: Muhlla Saı. 

haddin 

lıkla satılacaktır. Teminatı 225 ku
ruştur. isteklilerin belli saatte komis-

)' jLlt. 
h. t4ıi._,M Jttı J___ • 
~;.la~ "l ~la nıanıı t 1ebesme yaptmlacak kasket., ceket ve 
~ ~~ llltnı\ltı kını elbise açık eksilbneye konulmuştur. Ku· 
~~ t!b:~l'e ;ıe~e ~tnamesi levazım müdürlüğünde görüle
ti.~' ~~th " 8. lıra bedel tahmin olunmuştur. istekliler 2490 

(~l ~ ~;93;11ka ve 54 liralık ilk teminat makbuz veya mek-
. salı günü saat 14 de Daimi Encümende bulun-

Dk teminat f tıı~ Senelik muhammen 
~'ı~~ kirası 

i ~ "'d• ııs No. L 

\\ ltıda 60 N h 
3000 lira 450 lira 

~i~'ti o. 
~. ~~ 'le ae11 1

. 2050 ,, 307,50 ,, 
t t Ş~ kital'ae ik ~uhammen kiralan yazılı olan mahaller iki-

~~~ ~ı~ti l "erilnıek üezere ayn ayn açık arbrmaya ko
'.~ l; ~ ı:"~ınn müdürlüğünde görü!ebilir. istekliler bil' l)~~?11nat tnakbın: veya mektuhile beraber 16/ 2/ 937 

'-~ '"· . ~cünıende bulunmatıdırlar (634) 

\.~ ·~rı ~--------~ ~ ~}> d;:ı •alt .. 1 300 lira olan Kadıköyünde Cafer ağa 
l '~ ~~- 'arı\ıtı n:!lnda 62 No. Bağ mahalli 937 veya 938 ve 
~ ~~eai a kadar kiraya verilmek üzere açık arbrmaya 

~ . l~ ~ !'~ ilk levazım Müdürlüğünde görülebilir istekli olan-
~~~ in.. l:>a.ittıi teminat mektup veya makbuzu ile 16/ 2/ 937 
,~, ~tümen-le b:ı' ınmalıdırlar. ' ~~.~ Cu·--------
' \t~~ ve d ~u dc:csinin denize döküldüğü mahalde sa-
'-.~ \t ~ ~ e\>lete ait mahalde ve deniz içinden kum çı-
~ ~ bir ~artıenin"llüddeti bibniıtir. Bu mahalden kum 

'oftttı afta zarfında İstanbul Belediyesine istida ile 
Ur (B) (823l 

Or. Nihat TUzge 
1. lıci ııoıf Deri • Prenıl •• 

dlger ZÜhrev! ha. mllt 
Babılfı Tay yar• Cemlyeti ltart&at 

No. 11 TeL 21049 
Sah gDnlerl parasız 

Beyoğlu Dördüncü ıulh hukuk hl
kimliğinden: 

M.ahçur Rebckanm 117 hissesine aa
hip olduğu MUeyyet zade mahallesi 
Makri sokak eski 19-21 yeni 25-27 nu. 
maralı ahşap evlerin 117 hissei açık att.. 
tırma suretile 15-3-937 tarihine mli
aadif pazartesi giinil ıaat 14 de satıla
caktır •. 

Tafsil!t: Bunlar bir çatı altında bir 
birinin aynı olarak inıa edilmiştir. 25 
numaralı ev sokaktan ahşap çift kanatlı 
bir kapı ile _girilir. Taı altı basamakla 
zemini çimento Ustü açık bir avluya 
çıkılır. Avludan keza ahıap çift kanatlı 
bir kapıdan zemini malta döşeli bir ta!}

hğa ve buradan ikinci bir taşlığa giri· 
lir. Arkada bir mutbak ve bir de aydın
lık mahalli vardrr. ikinci taşlıktan ah
şap bir merdivenle birinci kata çı1nltr. 

Birinci kat: Bir sofa ve sofada bir 
dolap bir hal! önde, arkada l;irer oda 
vardır. ikinci kat birinci katın ~ynıdrr. 

Elektrik, terkos tesisab varldır, avluda 
diğer evle müşterek bir kuyu var..lır. 

27 numaralı ev 25 numaralı evin aynı· 

dır. 

Beher evin kıymeti 1406 lira 25 ku· 
ruıtur. 

Satış bedeli dörtte Uçil bulduğu tak
dirde en çok arttıranın üzerine ihale 
edilecektir. Tellfi.liye resmi ihale pulu 
milıterislne aittir. Müterakim vergiler 
mahçureye aittir. Arttırmaya girebil. 
mek için kıymetinin yüzde 7,S ni.sb~tin
de pey akçesi yatırmak l!zmıdrr. :,tek.. 
lilcrin yukarda gösterilen gün vesaatte 
Beyoğlu dö~üncü sulh hukuk mahkt
mesine baıvurmalan ilAn olunur. 

. 
İstanbul 6 mcı icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve para

ya çevrilmesi mukarrer demirciliğe ait 
bir adet oksijen takımı ile bir çift ·demir 
kapı 15-2-937 pazarteıi cUnü saat 
on ikiden itibaren Çalanakçılarda VaL 
de hanında birinci açık arttırması icra 
kılınacağından isteklilerin mezkur gün 
ve aaatte yerinde hazır bulunacak me
muruna müracaattan i15.:ı olunur. 

İstanbul Harlct ·As
keri kitaatl ilanları 
' . 

Beher metresine biçilen ederi 600 
kuruş olan 1 0200 metre elbiselik ha
ki gabardin kumaş kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. ihalesi 2/ 
Mart/ 937 Salı günü saat 15 de M. 
M. Vekaleti Satmalma Komisyonun
da yapılacaktır. ilk teminat 4 3 1 O li
radır. Şartnamesi 306 kuruşa M. M. 
Vekaleti Satmalma Komisyonundan 
alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte teklif mektuplarını iha
le saatinden en nz bir saat evvel An
brada M. M. Vekaleti Satmalma Ko 
misyonuna vermeleri ( 600 ( S 12 ). 1 

ZARAFET -
OEGiŞiKLiK 

Asri p<;irşömen abajurlu 
elektrikli divar 

LAMBALARI 
Kordonu, fişi v 60 wathk IAmbasll e 

Peşin 295 krş. 
SA Ti E'oE 

Tel: 44963 
ŞabeLeri ~ Beyoğlu, Tünel meydanı 

lstanbul Beyazıt, Elek
trik Evi 
Kadıköy Elektrik Evi 
iskele cad. 
Üsküdar iskele geçidi 

Büyükada iskele meydanı 

• 
• 

Nafıa Vekiletinden: 
1. - 19 ıubat 1937 cmna günü saat 14 de Ankarada vekalet malze

me eksiltme komisyonunda alh gurup 12 parça atelye tezgahının gurup gu· , 

rup açık eksilbnesi yapılacaktır. 

2. - Eksilbneye konan tezgahların cins, muhammen bedel ve mu· 

vakkat teminat miktarlan: 

Gurup Adet Cinsi 

1 1 375 ıeping planya 
1 550 tePİn8' planya 

il 1 32 sütunlu matkap 
2 16 sütunlu matkap 

ili 1 400 kollu destere 

iV 1 125/ lGOA elektrikli kaynak cihazı 

v. 1 5 kollu makas 
1 4000 1 otojen kaynak cihazı 
1 750 Kg. montaj vinci 

VI 2 4 M 3 seyyar motopomp 

Muhammen 
Bedel 

L Kr. 

2.100 

1.900 

1.700 

850 

900 

220 

muvakkat 
teminat 

L Kr. 

157 50 

142 50 

127 50 

63 75 

67 50 

16 50 

3. - Her guruba ait eksiltme pr tname ve tef erruah parasız olarak 

Ankarada vekalet malzeme miidürlüğünden almabilir. 

4. - isteklilerin her gurup için ayn ayn pey sürmek üzere 19 şubat 

1937 cuma günü saat 14 de Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğünde bu· 

lunmalan lazımdır. (241) (610) • 

Kapalı Zarf Usulile Eksfllme iUinı 

Nafia Vek8let·nden: 
10-3-937 tarihinde çarşamb<t günü saat 16 da Nafıa Vekaletin· 

de ıose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında (356.000) lira 

keşif bedelli Tunçeli vilayetinde Elnziz -Plür yolunda Pertek ve Süngeç 

ve Elam vilayetinde Elaziz - P?.lo yolund:ı Gülüşkür betonarme köp· 
rüleri in~h kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulm~tur. 

Eksiltme f3.rhıamesi ve buna mütefeni diğer evrak (1780) lcun1§ be
del mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden verilecektir • 

Muvakkat teminat (17.990) liradır. 

Eksiltmeye girebilmek için istekli'erin müteahhitlik vesikalasmı ibraa 
ve bir gözü en az 50 metre açıklığında betonarme bir köprü veya bir taah· 
bütte en az (300.('()()) liraln< köprü ve buna benzer inıa.ab iyi bir ıurette 
yapbğmı ispat etmesi meşruttur. 

Te!dif mektuplarmm 10-3- 937 çarşamba günü saat 15 e kadar ko 

miaypn reisliğine makbuz mukabilinde verilmesi lizmıdır. (234) .Ç_6~2)1 .. 



.······ ~ ...... ..... ······ . . .... .... .... .... .... 
ifii :::: 

1 

~şltınuır 
Tam idrar tahlıJı 100 kuruştur. Bil· 
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında izzet 
Bey Hanı. 

·- . Hayat T U R A N Helvası 
---•Dr. Ihsan Sami---•' 

BAKTERIYOLO JI 
ı..ABORA TUV ARI 

!::; .... 
:.:: 
!::: .... :::: 

Halis Koyun Sütü ve Günlük T ereyağmdan Mamul Kakaolu helvamızı 
bir defa tecrübe ediniz baıka helva yiyemezsiniz. 

Bundan ba~ka: İkramiyeli karamelalarmuz,fmdıkh portakallı ve sakızlı lo· 
kumlarımız taze ve nefis kahve ve çaylanmız f8Yam tavsiyedir. 

Piyasada ·17 
emsali bulunmayan Il OZ Tahin helvalanmmn 

eti yoktur 

Umumt kan tahlilatı. Frengi noktai 
nazarından (Wasserman ve Kahn 
teamülleri) Kan küreyvat1 sayılma
sı, tifo ve sıtma hastalıkları teşhisi. 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tahlilab ültarmikroskopi, b ususi 
aşılar istihzarı Kanda üre, ~ker, 
Klorilr kollesterin miktarlarının ta
yini. Divanyolu No. 113 Tel.: 20981 

HH bunlar sureti hususiyedeimal edilmektedir. 
1 

=.~:J:.·i.·:~:~· Ad .. ese dikkat: GALATA NECATI bey caddesi. No. 92 Yeni Hayat ima· 
lathanesi. Abdülvahit Turan Tele fon 40058 
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r Her Akşam 

1 Beyoğlunda LO ND R Biraha
nesinde 

~a an ff • t ve y ftMJye Zeybekler 
Memleketin en yüksek saz heyeti, zen8tn Pl"Olf'A) tont\IZ neteler. 

Tet40227 
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Biltifn kış 
ceg~e 

ROOL 
Bulundurunuz. Bu snyede soğuk al· 
gmlığmdan grip, nezle ve boğ.:.z ol
maktan kurtulunuz. AKRlDOL bo· 
ğaz ve bademcik iltihaplarını da p k 

1 
çabuk geçirir. Her eczane•le bulunur. 

Ufak kutusu 35 
Büyük kutusu 70 kuru~tur. 

• 

KAÇIRILMAZ BiR FIRSAT 

Pangaltı Hamam civarında az ki-\ sabahları saat 1 O . l 2 ye kadar Ga· 
ralı ve az kazanç vergili bir bakkali lata Hiirriyet hanında 2 numar,.ya 
aükkam devren satılıktır. İsteklilerin 1 müracaatları. Tel: 40063 

. 

Neden 
A A TIC 
Radyolarına 

itimat etmeli ? 
• 

Çünkü: 

AGA BALTIC 

AGA BALTIC 

AGA BALTIC 

AGA BALTIC 

AGA BALTIC 

lsveç mamulah bir 
radyodur ve muhak
kaktır ki İsveç daima 
birinci nevi mal imal ve istihsal eder. 

Tam ayar olup 16 ilci 2000 meire kısa, or
ta, uzun dalgalarla çahşır. 

Çok zengin bir kadran 'a mücehhez olup ar· 
zu edilen bütün isl;ısy~n!ar kemali zevk!e 
dinlenilir. 

(Ortoskop) denilen nevicad bir iğneye ma
litdir. Bu sayede is.nsyonlar parazitsiz 
sükunet içinde bulunur. 

Çok sağlam ve gayet z~r!f ~e!dHi o!up her 
kullananı hayret içinde bm~kmı~ eşsız bir 
radyodur. 

lfg;lltı"',.11,et~ 

Satış yerleri : 
ADANA Tebriz kaoıaı. Yusuf Sami ünlü çedcciz::sı 

Galata, Bankalar caddesinde RADYOFON MAGA 
Pendik: Elektrik mağazası. ŞEVKET KAMBER 
BURSA: Nureddin Neşet, Uzun~ar§t No. 128 
İzmir: A. FELDMANN Peştemalcılar Çukur han 
Zonguldak: Mobilya Evi ALI RIZA 
Ve İstanbul. $'1l"iı"R<ırırıır P amdibev ,.,.,.jdi 54 

................. llmll&. ............................. -~'1fll"' 

BAV-RAM v ·kaşıyor 

EKSEISŞVo~ 
Elbise Mağazasmm tekmil daireleaindeki T E N Z i 1,- A T L- 1 

Satıtmdan istifade ediniz. Şu cetvelden bir fikir edinebilirsiniz: ı' ~ 
Kumqtan Pardesüler 11 11z Lira Gabardin Pardesüler 17 % Liradan Erkek Koıtuaıterİ ı; J 

dan Mandleberg Pardesüler 23 % ,, ı Kadm Mantolatl ı.t' ı ıf' 
Trençkot Pardesüler 15 % ,, Mu!&Dlbalar 12 ,, Kadın Mu~ ıti' ~' 
rsmarıama elbiseler iki prova ile 28_ 1 1 2 liradB11 1 ~1 EKSELSVOR da bulac~1<6 


